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  بسمه تعالی 
  

  پیشگفتار 
هـا در   به کارگیري مناسـب و مسـتمر آن   امروزه نقش و اهمیت ضوابط، معیارها و استانداردها و آثار اقتصادي ناشی از

نظر به وسعت دامنه علوم و فنون در جهـان  . ها را ضروري و اجتناب ناپذیر ساخته است پیشرفت جوامع، تهیه و کاربرد آن
  .تخصصی واگذار شده است -امروز، تهیه ضوابط، معیارها و استانداردها در هر زمینه به مجامع فنی 

با در نظر گرفتن مراتب فوق و با توجه به شرایط اقلیمی و محدودیت منابع آب در ایران، تهیه استاندارد در بخش آب 
وابط و معیارهاي فنی صنعت آب کشور براي نیل بـه ایـن   اي برخوردار بوده و از این رو طرح تهیه ض از اهمیت ویژهو آبفا 

هـاي   تخصصی با عنوان کمیته –ی ماقدام به تشکیل مجامع علو آبفا آب  صنعت هاي اصلی رستههدف، با مشخص کردن 
  . که نظارت بر تهیه این استانداردها را به عهده دارند نمودهتخصصی 

  :گردد زیر تهیه و تدوین میآب با در نظر داشتن موارد  صنعتاستانداردهاي 
 نظران شاغل در بخش عمومی و خصوصی  ها و تجارب کارشناسان و صاحب استفاده از تخصص –

 المللی  استفاده از منابع و مآخذ معتبر و استانداردهاي بین –

ها، نهادها، واحدهاي صـنعتی، واحـدهاي مطالعـه، طراحـی و      هاي اجرایی، سازمان گیري از تجارب دستگاه بهره –
 ساخت 

 ها  برداري و ارزشیابی طرح ایجاد هماهنگی در مراحل تهیه، اجرا، بهره –

  ها و اتالف منابع مالی و غیرمالی کشور  کاري پرهیز از دوباره –
 کننده استاندارد  سسات معتبر تهیهوو سایر مسازمان ملی استاندارد توجه به اصول و موازین مورد عمل  –

نعت آب کشور به منظور تسهیل در امر استفاده از استانداردها، تدوین و یا ترجمـه نشـریات و   طرح تهیه ضوابط و معیارهاي فنی ص
 .ین هدف تهیه شده استه اکتب تخصصی مرتبط با استانداردها را نیز در دستور کار خود داشته و نشریه حاضر در راستاي نیل ب

 ،باشـد  مـی و آبفـا  آب  صنعت هايباط با تهیه استانداردعی در ارتبه نو ها آنآگاهی از نظرات کارشناسان و صاحبنظرانی که فعالیت 
 .موجب امتنان خواهد بود

در قالـب نشـریه داخلـی طـرح تهیـه       1395تهیه شده است و در سال  1391شایان ذکر است نشریه مذکور در سال 
  .ضوابط و معیارهاي فنی صنعت آب کشور تنظیم شده است
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 ]ن -  160نشریه شماره [» برنامه عملیاتی مدیریت بحران سیل اي بر تدوین مقدمه«تهیه و کنترل

  دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور :مجري
  ي مهندسی عمرانادکتر  دانشگاه صنعت آب و برق نعمت حسنی :مولف اصلی

  :کننده تهیهاعضاي گروه 
  مهندسی رودخانه -لیسانس عمران فوق دانشگاه صنعت آب و برق  احسان بی نیاز

  ي مهندسی عمرانادکتر  دانشگاه صنعت آب و برق  مت حسنینع
  هاي آبی زهسا -لیسانس عمران  دانشگاه صنعت آب و برق  پور کاشانی سیدمجتبی حسین

  آب منابعدکتراي   دانشگاه صنعت آب و برق  محمدي سعید علی
  هاي سطحی آب -هیدرولیکدکتراي   دانشگاه صنعت آب و برق رضا غواصیهاحمد

  مهندسی رودخانه -لیسانس عمران فوق  دانشگاه صنعت آب و برق  زيامیر نورو

  :گروه نظارتاعضاي 
  لیسانس مهندسی هیدرولوژي فوق  سد شرکت مهندسین مشاور بهان  عباسقلی جهانی

  ي آبیها سازهلیسانس مهندسی  فوق  پردازان شرکت ساز آب  محمدحسن چیتی
ــ   خانم نرگس دشتی  ــاي فن ــه ضــوابط و معیاره ی طــرح تهی

 وزارت نیرو -صنعت آب  کشور

  لیسانس مهندسی آبیاري

  ي هیدرولیکیها سازهمهندسی   لیسانس فوق  وزارت نیرو  فدا جبار وطن

  :)تهیه ضوابط و معیارهاي فنی صنعت آب کشورطرح  رودخانه و سواحلکمیته تخصصی (اعضاي گروه تایید کننده 
  لیسانس مهندسی هیدرولیک فوق  انپردازي ایر شرکت مهندسین مشاور سازه  محمود افسوس

  مهندسی آب  -دکتراي عمران  دانشگاه تهران  حبیب محمدابراهیم بنی
  ي آبیها سازهلیسانس مهندسی  فوق  پردازان شرکت ساز آب  محمدحسن چیتی

  لیسانس مهندسی راه و ساختمان فوق  هاي ساختمانی انجمن شرکت  فریدون خزاعی
یارهاي فنی صنعت طرح تهیه ضوابط و مع  نرگس دشتی

  وزارت نیرو -آب کشور
  لیسانس مهندسی آبیاري

  دکتراي مهندسی آب  شرکت مدیریت منابع آب ایران  شکور سلطانی
  دکتراي مکانیک سیاالت  دانشگاه صنعت آب و برق شهیدعباسپور  حسن سیدسراجی

  لیسانس مهندسی هیدرولیک فوق  موسسه تحقیقات آب  حسام فوالدفر
  لیسانس مهندسی کشاورزي  وزارت کشور  نوريالدین  سیدکمال
  ي هیدرولیکیها سازهمهندسی   لیسانس فوق  وزارت نیرو  فدا جبار وطن
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  46  بنگالدش -6- 1-5
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  47  )انگلیس و ویلز(بریتانیا  -8- 1-5

  47  فرانسه -9- 1-5

  48  آلمان - 10- 1-5

  49  هلند - 11- 1-5

  50  ایتالیا - 12- 1-5

  50  عوامل وقوع سیل در ایران - 1-6

  54  دالیل بروز و گسترش خسارات سیل -1- 1-6
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  رست مطالبفه

  صفحه  عنوان
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  67  هاي وضعیت بحرانی امدادرسانی در سطح سایر کشورها با وضعیت آن در ایران مقایسه شاخص - 10- 1

  69  مقایسه موضوعات حوزه واکنش اضطراري - 1- 1-10

  77  مقایسه موضوعات حوزه اسکان موقت و بازسازي - 2- 1-10

  79  هاي بین المللی و نهادهاي مردمی مقایسه موضوعات حوزه کمک - 3- 1-10

  80  گیري نتیجه - 1-11

 از قبل اقدامات و یالتیتشک رساختا( يفور اقدامات مورد در ییاجرا امور يها دستورالعمل نیتدو -دوم فصلفصل 
  87  )لیس وقوع
  89  کلیات - 2-1

  93  تدوین ساختار سازمانی مقابله با بحران - 2-2

  93  ارائه ساختار تشکیالتی مدیریت بحران سیل -1- 2-2

  110  هاي قبل از وقوع سیل تدوین دستورالعمل - 2-3

  110  پذیري بینی و برآورد خطر و آسیب پیش -1- 2-3

  130  پیشگیري -2- 2-3

  145  آمادگی -3- 2-3

  158  هاي مناسب ضوابط ایجاد مخازن ذخیره اضطراري آب، انبار مواد غذایی، چادر و پوشاك گرم در محل - 2-4

  158  مخازن ثابت -1- 2-4

  160  مخازن موقت -2- 2-4

  161  پذیر لیست اقدامات حفاظتی و ایمنی الزم در نقاط آسیب - 2-5

  163  زدگان ن موقت سیلهاي الزم جهت اسکا شرایط مکان - 2-6

  163  یابی مکان -1- 2-6

  163  امکانات و تجهیزات مورد نیاز -2- 2-6
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  فهرست مطالب

  صفحه  نعنوا
  164  مانور مدیریت بحران - 2-7

  164  سازي شرایط بحرانی مانور؛ شبیه -1- 2-7

  165  العمل اولیه مانورتدوین دستور  -2- 2-7

  179  )لیس وقوع نیح اقدامات( يفور اقدامات مورد در ییاجرا امور يها دستورالعمل نیتدو - سومفصل 
  181  کلیات - 3-1

  182  هاي مقابله با بحران عملیات کارگروه - 3-2

  182  هاي امور سیل و مخاطرات دریایی، برق، آب و فاضالب چگونگی تشکیل کارگروه -1- 3-2

  184  هاي مسوول آن ضوابط اعالم شرایط بحران و سازمان -2- 3-2

  185  تعیین سطح بحران -3- 3-2

  185  هاي مدیریت بحران هاي اعضاي کارگروه ویژگی -4- 3-2

  186  ها جایگزینی اعضاي کارگروه -5- 3-2

  186  هاي بحران ت کارگروهها و ملزوما ویژگی -6- 3-2

  187  نحوه اطالع و حضور پرسنل در محل کار در زمان بحران -7- 3-2

  188  هاي الزم بندي فعالیت ي پرسنل و زمانکارت اطالعات اقدامات شرایط بحرانی برا -8- 3-2

  189  هاي مدیریت بحران بعد از وقوع سیل اطالعات مورد نیاز کارگروه -9- 3-2

  190  ها ري، ارسال و تجزیه و تحلیل اطالعات در کارگروهنحوه گردآو - 10- 3-2

  193  سازي در کارگروه ضوابط تصمیم - 11- 3-2

  196  بینی محدوده مورد تهدید سیل فته باالدست و پیشگر نحوه برآورد سریع منطقه آب - 12- 3-2

  197  ها و ارتباطات بین سازمانی نحوه ارسال فرامین براي نواحی و ایستگاه - 13- 3-2

  197  اداره کردن مناسب اعالم خطرها براي پرهیز از هشدارهاي غیرالزم - 14- 3-2

  198  هاي مردمی دهی و استفاده از کمک نحوه سازمان - 15- 3-2

  199  اضطراري -اقدامات فوري - 3-3

  200  زده به مناطق اسکان موقت از پیش تعیین شده نحوه و زمان انجام عملیات تخلیه منطقه سیل -1- 3-3

هـاي عملیـات تخلیـه و ارسـال      هـا بـراي تـیم    نحوه تعیین مسیرهاي قابل تردد و جهت حرکت در آن -3-3-2
  201  تجهیزات ضروري
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  فهرست مطالب

  صفحه  عنوان
هـاي زیربنـایی،    ختمانپـذیر نظیـر سـا    فهرست اقدامات سریع ضد سیالب در نقـاط حسـاس و آسـیب    -3-3-3

  202  ها و انبارهاي مواد غذایی بیمارستان

هاي شنی و افزایش ارتفاع موقـت   هاي اضطراري نظیر کیسه دستورالعمل چگونگی و محل احداث سازه -3-3-4
  203  خاکریزها

  204  هاي ناشی از سیل نحوه برآورد سریع خرابی -5- 3-3

  205  دیده نحوه قطع برق و گاز خطوط اصلی در مناطق آسیب -6- 3-3

  205  دیده نحوه تامین دارو، پوشاك و آب و برق اضطراري در مناطق آسیب -7- 3-3

  206  هاي تهیه آب اضطراري ضوابط و روش -8- 3-3

نشانی، نیروي انتظـامی، نیروهـاي    ها با کارگروه امور سیل در منطقه، سازمان آتش نحوه ارتباط دستگاه -3-3-9
  207  )گاز، برق و مخابرات(هاي حیاتی  هاي شریان نظامی و سایر شرکت

  208  هاي مردمی در شرایط اضطراري و اقدامات الزمه بندي تماس ریافت، جمعضوابط مربوط به د - 10- 3-3

هـا بـا برنامـه از پـیش      هاي وابسته به آن ها، تجهیزات و سازه دستورالعمل نگهداري و حفاظت از سازه -3-3-11
  208  تعیین شده

  211   )لیس وقوع از بعد اقدامات( يفور اقدامات مورد در ییاجرا امور يها دستورالعمل نیتدو -چهارمفصل 
  213  کلیات - 4-1

  214  اقدامات بازسازي - 4-2

  214  ریزي براي عملیات امداد و نجات برنامه -1- 4-2

  214  منظور حفظ سالمت عمومی بهریزي  برنامه -2- 4-2

  227  المللی هاي بین هاي معین و یا اعالم نیاز به کمک نحوه اعالم نیازها و درخواست کمک از استان -3- 4-2

هـاي مربـوط بـه چگـونگی      هاي جمعی در رابطه با پخش اطالعیـه  نحوه ارتباط با صدا و سیما و رسانه -4-2-4
  229  ها ها و بازگشتن به منازل، ایجاد آرامش و جذب کمک مقابله با سیالب، تمیزکردن خانه

  230  هاي مسکونی مل تخلیه آب از مناطق و ساختماندستورالع -5- 4-2

  231  زده آوري رسوبات انباشته شده در نواحی سیل دستورالعمل جمع -6- 4-2

  233  سارات مستقیم و غیرمستقیمبرآورد خ -7- 4-2

  237  زده ها در محدوده سیل تر نوع و محل آسیب نحوه برآورد دقیق -8- 4-2

  238  زدگان راهکارهاي جبران خسارت سیل -9- 4-2
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  فهرست مطالب

  صفحه  عنوان
  239  ها هاي عملیاتی و تجهیز آن ضوابط انتخاب پایگاه - 10- 4-2

  240  دیده بین نیروهاي مستقر و نیروهاي معین سیبمعیارها و نحوه تقسیم منطقه آ - 11- 4-2

  242  بندي مناسب تعمیرات و عملیات بازسازي نحوه زمان - 12- 4-2

  244  ه عملیات در منطقه از نظر ترتیب مکانینحوه شروع و ادام - 13- 4-2

  244  آهن ها و یا راه دستورالعمل برقراري مجدد ارتباطات جاده - 14- 4-2

  245  اصالح عملیات بازسازينحوه کنترل و  - 15- 4-2

  246  ضوابط اعالم پایان عملیات بازسازي - 16- 4-2

  247  مستندسازي مستمر - 17- 4-2

  248  پشتیبانی و لجستیک - 4-3

  248  نحوه تعیین نیازهاي پشتیبانی بازسازي -1- 4-3

  250  الم موردنیازنحوه تعیین اق -2- 4-3

  251  سازي نحوه تعیین اقالم ذخیره -3- 4-3

  252  هاي مدیریت بحران نحوه همکاري با سایر کمیته -4- 4-3

  252  هاي پیمانکاري نحوه همکاري شرکت -5- 4-3

  252  هاي امدادي و عملیاتی در نقاط مناسب ضوابط تعیین پایگاه -6- 4-3

  253  هاي معین نحوه تدارك امکانات اقامتی براي نیروهاي کمکی از استان -7- 4-3

  255    سازي ظرفیت و مدت میان اقدامات دستورالعمل نیتدو - پنجمفصل 
  257  کلیات - 5-1

هاي آموزشی مقابله با بحران در سطوح مختلف شامل مدیران، مهندسـان،   تهیه، تدوین و اجراي برنامه -5-1-1
  257  هاهت آمادگی کلیه پرسنل و خانواده آنهاي کلی ج هاي وابسته و آموزش برداران، شرکت بهره

  259  تهیه کتب، جزوات و بروشورهاي آموزشی براي پرسنل و مردم -2- 5-1

  262  ی در مورد سیستم هشدار سیلرسانی عموم اطالع -3- 5-1

  263  هاي پژوهشی و مطالعاتی در مورد کاهش خسارات محسوس و غیرمحسوس سیل انجام پروژه -4- 5-1

عنوان مثال در مورد نحوه کاربري  هاي مورد نیاز، به نامه ت ساماندهی و تدوین استانداردها و آیینمدیری -5-1-5
  264  اراضی در شهرها

  264  هاي آبریز سیل در مقیاس حوضه  ارائه طرح مدیریت جامع مقابله با بحران -6- 5-1
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  فهرست مطالب

  صفحه  عنوان
  266  هاي مورد نیاز در خارج از کشور تدارك و تنظیم بازدیدها و آموزش -7- 5-1

هاي طبیعـی جهـت    ویژه در بحران تم در مقابل حوادث مختلف و بههاي سیس مستندسازي رفتار مولفه -5-1-8
هـاي   یابی به نکات جدید و ذخیره اطالعات مستند براي مطالعات و پـژوهش  دست  ها، ارزیابی میزان راندمان آن

  267  مربوطه در آینده

  268  هاي طبیعی هاي مدیریت بحران اهکارهاي همکاري کمیتهضوابط و ر -9- 5-1

  268  افزارهاي مورد نیاز تهیه نرم - 10- 5-1

  271  سیل خسارات استانی آمار - 1پیوست 
  311  سخت موقت مخازن نصب روش -2پیوست 
  321  آمریکا متحده ایاالت County Lake شهر در سیالب یعملیات طرح - 3پیوست 
  337  گلستان استان يها سیالب یبررس - 4پیوست 

  349  منابع و مراجع
  

  ها شکلفهرست 

  صفحه  عنوان
  9  يا رودخانه ستمیاکوس و لیس - 1-1 شکل

  12  1383 تا 1330 سال از کشور در لیس وقوع یمکان یپراکندگ - 2-1 شکل

  13  سیل از ناشی جانی تلفات و حوادث تعداد - 3-1 شکل

  13  دهید خسارات پل دهانه تعداد و حوادث تعداد راتییتغ روند تشابه - 4-1 شکل

  15  ساله 25 يآمار دوره در استان هر در وستهیپ وقوع به مهم یلیخ يها سیل تعداد - 5-1 شکل

  21  جهان سطح در بحران رخداد آمار - 6-1 شکل

  21  بحران نوع کیتفک به جهان سطح در بحران رخداد آمار - 7-1 شکل

  22  یجان تلفات تعداد همراه به 2005 و 2004 يها سال در جهان سطح در البیس آمار - 8-1 شکل

  22  جهان يها قاره در دهید بیآس افراد ینسب یفراوان - 9-1 شکل

  24  آن از متاثر تیجمع به لیس از یناش ریم و مرگ متوسط یپراکندگ - 10-1 شکل

  27  آمریکا متحده ایالت در ایالتی تقسیمات - 11-1 شکل

  36  لیس با مقابله نهیزم در شده انجام اقدامات نمونه - 12-1 شکل
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  ها شکلفهرست 

  صفحه  عنوان
  38  ژاپن در ها رودخانه قانون ارتقا و گیري شکل روند - 13-1 شکل

  39  ژاپن در سیالب هشدار و بینی پیش سیستم - 14-1 شکل

  40  ژاپن در سیالب کنترل جامع برنامه - 15-1 لشک

  53  رود گرگان حوضه در) نرماب( نرو آرام يروستا پل محل در شده بیتخر پل يایبقا - 16-1 شکل

  53  84 سال البیس خالل در سو يسار رودخانه مجاور نامناسب ییاجرا مشخصات با سازه بیتخر - 17-1 شکل

  62  )کشور رمترقبهیغ سوانح و حوادث ستاد عملکرد زمان در( سوانح با مقابله و یبررس روند - 18-1 شکل

  63  بحران جامع تیریمد چرخه - 19-1 شکل

  sphere  69 استاندارد یاصل بخش پنج - 20- 1 شلک

  84  ایبال خطرات دامنه و يگذار هیسرما زانیم نیب رابطه - 21-1 شکل

  90  سیل بحران مدیریت هاي مولفه - 1-2 شکل

  91  بحران یتمدیر جریان - 2-2 شکل

  94  ...و ها شرکت ها، سازمان ها، وزارتخانه لیس بحران تیریمد یکل ساختار يشنهادیپ طرح - 3-2 شکل

  100  لیس بحران تیریمد لعوام ارتباط نحوه - 4-2 شکل

  110  سیل وقوع از قبل الزم دفاعی و واکنشی اقدامات - 5-2 شکل

  111  سیل با مرتبط یاستان هاي دستگاه در بحران دیریتم کارگروه/گروه/تهیکم سازمانی چارت نمونه - 6-2 شکل

  116  سیل تقریبی پهنه برآورد - 7-2 شکل

 زمـان  مـدت  بـه  نسـبت ) T( طراحـی  بارنـدگی  بازگشـت  ورهد حسـب  بر) R( طرح شکست خطر تغییرات -8-2 شکل
  132  سال به) n( دهی سرویس

  135  ها پل سازي مقاوم عملیات اجراي روندنماي - 9-2 شکل

  159  آب اضطراري مخازن - 10-2 شکل

  159  بحران و اضطراري مواقع براي شهر سطح در آب اضطراري ذخیره مخزن ساخت - 11-2 شکل

  160  بم در شده نصب آب اضطراري مخزن از اي نمونه - 12-2 شکل

  161  بحران مواقع در پذیر انعطاف مخزن از اي نمونه - 13-2 شکل

  162  مولفه سه مشترك فصل سک،یر محدوده - 14-2 شکل

  167  عملکردي تمرین از اي نمونه - 15-2 شکل

  181  )سیل هشدار( لیس واقعه کی در الزم داماتاق و رخدادها یزمان یتوال از اي نمونه - 1-3 شکل
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  ها شکلفهرست 

  صفحه  عنوان
  183  لیس با مقابله ستمیس اجزاي ارتباط و لیتشک نحوه - 2-3 شکل

  193  سوانح به گویی پاسخ عملیات مراحل - 3-3 لشک

  207  )ژاپن -  مایروشیه شهر آب خانه هیتصف از عکس( اي کیسه صورت به ياضطرار آب يبند بسته دستگاه - 4-3 شکل

  213  سکیر تیریمد چرخه -1- 4 ریتصو

  217  رودخانه آب پمپاژ از استفاده با دیدگان آسیب آب تامین - 2-4 شکل

  223  موقت اردوگاه در اسکان جهت سوانح در آب ونیلتراسیف و هیتصف -3- 4 ریتصو

  228  کمک درخواست و ازین اعالم مراتب سلسله - 4-4 شکل

  234  بزرگ يدیتول يواحدها يبرا البیس عمق هب بیآس نمودار - 5-4 شکل

  234  کوچک يدیتول يواحدها يبرا البیس عمق به بیآس نمودار - 6-4 شکل

  235  بزرگ یفروش عمده يها فروشگاه يبرا البیس عمق به بیآس نمودار - 7-4 شکل

  235  کوچک یفروش عمده يها فروشگاه يبرا البیس عمق به بیآس نمودار - 8-4 شکل

  235  بزرگ یفروش خرده يها فروشگاه يبرا البیس عمق به بیآس مودارن - 9-4 شکل

  236  کوچک یفروش خرده يها فروشگاه يبرا البیس عمق به بیآس نمودار - 10-4 شکل

  236  بزرگ يها شرکت يبرا البیس عمق به بیآس نمودار - 11-4 شکل

  236  کوچک يها شرکت يبرا البیس عمق به بیآس نمودار - 12-4 شکل

  237  اول طبقه يباال عمق به نسبت ساختمان انواع خسارت درصد روابط - 13-4 شکل

  251  باشند می شبکه يازهاین با متناسب که بم يآبفا انبار در شده رهیذخ يرهایش - 14-4 شکل

  251  بم شهر یبانیپشت اقالم رهیذخ يانبارها - 15-4 شکل

  251  بم يآبفا شبکه در شده رهیذخ اقالم - 16-4 شکل

  252  بم يآبفا يانبارها مجموعه در شده رهیذخ اقالم - 17-4 شکل

  252  بم در شده رهیذخ درانتیها يرهایش - 18-4 شکل

 مـورد  باید غیره و اینترنت ها، روزنامه تلویزیون، رادیو، ویژه به دسترس در رهايابزا تمام وضعیت، به بسته -1-5 شکل
  260  گیرند قرار استفاده

  260  است حیاتی ها سیالب تند در مردم سریع و مناسب واکنش - 2-5 شکل

 کـار  دسـتور  در بایسـتی  طبیعـی  بالیـاي  اولیـه  مفـاهیم  بـا  کودکـان  آشنایی براي مناسب نشریات تهیه -3-5 شکل
  261  .گیرد قرار مسوول هاي سازمان
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  ها شکلفهرست 

  صفحه  عنوان
  Green River  266 رودخانه سیل، هنگام به بینی پیش سیستم - 4-5 شکل

 و سـرخ  صـلیب  هـاي  جمعیـت  المللـی  بـین  فدراسـیون  توسـط  آب اضـطراري  مخزن نصب از اي نمونه -1-2.پ شکل
  315  آفریقا در احمر هالل

  317  آب اضطراري مخزن داخلی روکش نصب از اي نمونه - 2-2.پ شکل

  331  خدمات مدیریت مرکز سیل با مقابله تیم سازمانی نمودار - 1-3.پ شکل

  341  )1370-85(گلستان استان هاي شهرستان در سیل وقوع فراوانی نمودار - 1-4.پ شکل

  341  رود گرگان هاي سرشاخه در سیل وقوع فراوانی نمودار - 2-4.پ شکل

  
  ها جدولفهرست 

  صفحه  عنوان
  11  )  2004-1903( ایران در طبیعی بالیاي آمار - 1-1 جدول

  12    1383 تا 1330 سال از کشور در لیس مختلف خسارات - 2-1 جدول

  15  1375-1351 يها سال در استان کیتفک به ها سیالب یجان و یمال خسارات - 3-1 جدول

  16  لیس تیاهم درجه کیتفک به یمال و یجان راتخسا مجموع - 4-1 جدول

  17  استان هر در مختلف يها دهه در لیس وقوع یفراوان - 5-1 جدول

  19  1-گلستان سد مخزن در لیس تیریمد امکان - 6-1 جدول

  25  لیس زودهنگام هشدار يها سیستم نهیزم در فعال یالملل بین يها سازمان - 7-1 جدول

  69  ياضطرار واکنش حوزه در یبررس مورد يها بحران يا سهیمقا یبررس - 8-1 جدول

 در ياضـطرار  واکنش حوزه در شده انجام اقدامات یاثربخش یابیارز در استفاده مورد یفیک يها شاخص -9-1 جدول
  75  مطالعات نیا در یبررس مورد يها بحران

  76  ياضطرار واکنش حوزه در مطالعه نیا در یبررس مورد يها بحران در شده انجام اقدامات یفیک یابیارز -10-1 جدول

  77  موقت اسکان حوزه در رخداده، يها نبحرا يا سهیمقا یبررس -11-1 جدول

  78  يبازساز حوزه در رخداده، يها بحران يا سهیمقا یبررس -12-1 جدول

 و موقـت  اسـکان  حـوزه  در شـده  انجام اقدامات یاثربخش یابیارز در استفاده دمور یفیک يھ$ا  ش$اخص  -13-1 جدول
  78  مطالعات نیا در یبررس مورد يها بحران در يبازسا
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  ها جدولفهرست 

  صفحه  عنوان
 و موقـت  اسـکان  حوزه در مطالعه نیا در یبررس مورد يها نبحرا در شده انجام اقدامات یفیک یابیارز -14-1 جدول
  79  يبازساز

  79  یمردم ينهادها و یالملل بین يها کمک حوزه در يا سهیمقا یبررس -15-1 جدول

 کـاهش  و بحـران  تیریمـد  بـا  مـرتبط  مختلف يها حوزه در مطالعه مورد يها بحران يا سهیمقا یبررس -16-1 جدول
  80  سکیر

  93  سیل واقعه شروع لحظه به نسبت مناسب زمان در الزم اقدامات - 1-2 جدول

  96  لیس بحران تیریمد در مسوول يها دستگاه فیوظا اهم - 2-2 جدول

  98  استان ییایدر مخاطرات و لیس امور کارگروه اعضاي مشخصات - 3-2 جدول
  101  م ارزیابیچک لیست تی - 4-2جدول 
  106  ارزیابی تیم روزانه دهی گزارش فرم - 5-2 جدول

  107  نجات و امداد تیم پیشنهادي ترکیب - 6-2 جدول

  108  حوادث و امداد تیم دهی گزارش فرم - 7-2 جدول

  109  یبانیپشت تیم پیشنهادي ترکیب - 8-2 جدول

  109  پشتیبان تیم دهی گزارش فرم - 9-2 جدول

  112  انسانی منابع اطالعاتی بانک -10-2 جدول

  112  موجود آالت ماشین -11-2 جدول

  113  موجود يانبارها -12-2 جدول

  113  گیر سیل منطقه هاي رودخانه روي بر موجود هاي پل مشخصات -13-2 جدول

  117  ها سیالب کلی يبند رده -14-2 جدول

  119  اقتصادي تاثیر براساس امتیاز -15-2 جدول

  119  سیاسی تاثیر راساسب امتیاز - 16-2 جدول

  119  فرهنگی تاثیر براساس امتیاز -17-2 جدول

  119  اماکن و ها سازه اهمیت تعیین -18-2 جدول

  127  )ساعت( سیالبی دشت از نقطه هر در گرفتگی آب زمان مدت -19-2 جدول

  130  شده ریزي برنامه هاي فعالیت ارزیابی -20-2 جدول

  132  آبروها محاسبات در طراحی بارندگی بازگشت دوره توصیه -21-2 جدول
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  ها جدولفهرست 

  صفحه  عنوان
  135  گیر سیل منطقه هاي رودخانه روي بر موجود هاي پل مشخصات -22-2 جدول

  137  )شهري مناطق( سیالبی دشت در مجاز هاي کاربري -23-2 جدول

  138  مختلف هاي پهنه در بیمه نرخ پیشنهادي ضریب -24-2 جدول

  147  سیل بحران مدیریت در ملحوظ هاي فعالیت براساس غیردولتی هاي سازمان اطالعات بانک - 25- 2جدول

  148  سیل بحران مدیریت در ملحوظ هاي فعالیت سبراسا غیردولتی هاي سازمان اطالعات بانک - 25-2جدول ادامه

  185  بحران سطح نییتع يارهایمع - 1-3 جدول

  196  باالدست معرف نقاط يها هداد از استفاده با البیس وقوع ینیفراب - 2-3 جدول

  200  اولویت ترتیب به گیر سیل مناطق تخلیه - 3-3 جدول

  214  نجات و امداد يها تیم ازین مورد اطالعات - 1-4 جدول

  215  یخوراک مواد یآلودگ کنترل نهیزم در انجام قابل يها فعالیت اي نمونه - 2-4 جدول

  218  موقت اسکان فاز در کنندگان مصرف گرید و موسسات روزانه ازین مورد آب حداقل - 3-4 جدول

  218  بهداشت و آب ،یعموم يها آسیب یبررس آمار - 4-4 جدول

  219  يامداد يها عملیات ،یتیامن املعو مردم، یاحتمال حرکت ریمس - 5-4 جدول

  219  آب از حاصل یبهداشت خطرات و ها بیماري یبررس آمار - 6-4 جدول

  219  نمود مشورت ها آن با توان یم که يدیکل افراد فهرست - 7-4 جدول

  219  دیده آسیب افراد فهرست - 8-4 جدول

  219  ندارند یدسترس امکانات یبرخ به که يافراد - 9-4 جدول

  220  کند می دیتهد را دختران و زنان که یخطرات -10-4 جدول

  220  درنیگ انجام دیبا ياضطرار مواقع در که طیمح بهداشت و آب به مربوط اقدامات -11-4 جدول

  220  موجود یآب منابع فهرست -12-4 جدول

  220  روز در نفر هر يبرا موجود آب زانیم -13-4 جدول

  221  مدت بلند و مدت کوتاه يازهاین نمودن برطرف يبرا آب منابع تیکفا -14-4 جدول

  221  مصرف محل تا منابع فاصله -15-4 جدول

  221  آب منابع یآلودگ یبررس - 16-4 جدول

  221  کننده ضدعفونی مواد و آب از استفاده فرهنگ با ارتباط در گرفته انجام يها آموزش -17-4 جدول

  WHO[*  224[ شرب آب تیفیک يبرا یجهان آب بهداشت سازمان يها توصیه از يا خالصه -18-4 جدول
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  ها جدولفهرست 

  صفحه  عنوان
  225  منابع از آب انتقال از قبل االجرا الزم اقدامات -19-4 جدول

  226  یبحران طیشرا در جامد يها زباله دفع -20-4 جدول

  230  ها سازمان يخبر نیرابط ییشناسا برگه -21-4 جدول

  230  يخبر يها بسته به مربوط مالحظات -22-4 جدول

  231  منطقه گرفتگی آب رفع گزارش فرم -23-4 جدول

  233  رسوب از منطقه سازي پاك اتمام گزارش فرم -24-4 جدول

  240  نیمع و مستقر ينیروها به دیده آسیب مناطق اختصاص بندي اولویت و امتیازدهی جدول -25-4 جدول

  244  تیمسوول میتقس و يبازساز و راتیتعم در يکار يها تمیآ - 26-4 جدول

  245  ارتباط مجدد يبرقرار منظور به ها راه بندي اولویت -27-4 جدول

  245  ]....ج/ب/الف....[تیاولو يها راه ارتباط مجدد يبرقرار ییاجرا اتیعمل شروع ریزي برنامه -28-4 جدول

  245  مربوطه کارگروه به يبازساز میت گزارش -29-4 جدول

  249  )کوبه شهر( یآواج نیهانش زلزله وقوع از زمان گذشت با شهروندان یزندگ تحوالت -30-4 جدول

  250  یبانیپشت يازهاین اعالم فرم نمونه -31-4 جدول

  273  1375 تا 1351 سال از یشرق جانیآذربا استان يها سیل - 1-1.پ جدول

  274  1375 تا 1351 سال از یغرب جانیآذربا استان يها سیل - 2-1.پ جدول

  275  1375 تا 1351 سال از لیاردب استان يها سیل - 3-1.پ جدول

  276  1375 تا 1351 سال از اصفهان استان يها سیل - 4-1.پ جدول

  277  1375 تا 1351 سال از المیا استان يها سیل - 5-1.پ جدول

  277  1375 تا 1351 سال از بوشهر استان يها سیل - 6-1.پ جدول

  279  1375 تا 1351 سال از تهران استان يها سیل - 7-1.پ جدول

  280  1375 تا 1351 سال از ياریبخت و چهارمحال استان يها سیل - 8-1.پ جدول

  280  1375 تا 1351 سال از خراسان استان يها سیل - 9-1.پ جدول

  284  1375 تا 1351 سال از خوزستان استان يها سیل -10-1.پ جدول

  287  1375 تا 1351 سال از زنجان استان يها سیل -11-1.پ لجدو

  287  1375 تا 1351 سال از سمنان استان يها سیل -12-1.پ جدول

  288  1375 تا 1351 سال از بلوچستان و ستانیس استان يها سیل -13-1.پ جدول
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  290  1375 تا 1351 سال از فارس استان يها سیل -14-1.پ جدول

  291  1375 تا 1351 سال از نیقزو استان يها سیل -15-1.پ جدول

  292  1375 تا 1351 سال از قم استان يها سیل - 16-1.پ جدول

  292  1375 تا 1351 سال از کردستان استان يها سیل -17-1.پ جدول

  292  1375 تا 1351 سال از کرمان استان يها سیل -18-1.پ جدول

  293  1375 تا 1351 سال از کرمانشاه اناست يها سیل -19-1.پ جدول

  294  1375 تا 1351 سال از راحمدیبو و هیلویکهگ استان يها سیل -20-1.پ جدول

  294  1375 تا 1351 سال از گلستان استان يها سیل -21-1.پ جدول

  295  1375 تا 1351 سال از النیگ استان يها سیل -22-1.پ جدول

  296  1375 تا 1351 سال زا النیگ استان يها سیل -22-1.پ جدول

  297  1375 تا 1351 سال از لرستان استان يها سیل -23-1.پ جدول

  298  1375 تا 1351 سال از مازندران استان يها سیل -24-1.پ جدول

  299  1375 تا 1351 سال از يمرکز استان يها سیل -25-1.پ جدول

  299  1375 تا 1351 سال از هرمزگان استان يها سیل - 26-1.پ جدول

  300  1375 تا 1351 سال از همدان استان يها سیل -27-1.پ جدول

  301  1375 تا 1351 سال از زدی استان يها سیل -28-1.پ جدول

  301  1375 تا 1351 يها سال در شهرستان کیتفک به یشرق جانیآذربا استان در لیس خسارات آمار - 29-1.پ جدول

  302  1375 تا 1351 يها سال در شهرستان کیتفک به یغرب انجیآذربا استان در لیس خسارات آمار - 30- 1.پ جدول

  302  1375 تا 1351 يها سال در شهرستان کیتفک به لیاردب استان در لیس خسارات آمار -31-1.پ جدول

  303  1375 تا 1351 يها سال در شهرستان کیتفک به اصفهان استان در لیس خسارات آمار -32-1.پ جدول

  303  1375 تا 1351 يها سال در شهرستان کیتفک به المیا استان در لیس خسارات آمار -33-1.پ جدول

  303  1375 تا 1351 يها سال در شهرستان کیتفک به بوشهر استان در لیس خسارات آمار -34-1.پ جدول

  304  1375 تا 1351 يها سال در شهرستان کیتفک به تهران استان در لیس خسارات آمار -35-1.پ جدول

  304  1375 تا 1351 يها سال در شهرستان کیتفک به ياریبخت و چهارمحال استان در لیس خسارات آمار - 36- 1.پ جدول

  304  1375 تا 1351 يها سال در شهرستان کیتفک به خراسان استان در لیس خسارات آمار -37-1.پ جدول

  305  1375 تا 1351 يها سال در شهرستان کیتفک به خوزستان استان در لیس خسارات آمار -38-1.پ جدول
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  305  1375 تا 1351 يها سال در شهرستان کیتفک به زنجان استان در لیس خسارات آمار -39-1.پ جدول

  305  1375 تا 1351 يها سال در شهرستان کیتفک به سمنان استان در لیس خسارات آمار -40-1.پ جدول

  305  1375 تا 1351 يها سال در شهرستان کیتفک به بلوچستان و ستانیس استان در لیس خسارات آمار - 41- 1.پ جدول

  306  1375 تا 1351 يها سال در شهرستان کیتفک به فارس استان در لیس خسارات آمار -42-1.پ جدول

  306  1375 تا 1351 يها سال در شهرستان کیتفک به نیقزو استان در لیس خسارات آمار -43-1.پ جدول

  306  1375 تا 1351 يها سال در شهرستان کیتفک به قم استان در لیس خسارات آمار -44-1.پ جدول

  306  1375 تا 1351 يها سال در شهرستان کیتفک به کردستان استان در لیس خسارات آمار -45-1.پ جدول

  307  1375 تا 1351 يها سال در شهرستان کیتفک به کرمان استان در لیس خسارات آمار - 46-1.پ جدول

  307  1375 تا 1351 يها سال در شهرستان کیتفک به کرمانشاه استان در لیس خسارات آمار -47-1.پ جدول

  307  1375 تا 1351 يها سال در شهرستان کیتفک به راحمدیبو و هیلویکهگ استان در لیس خسارات آمار - 48- 1.پ جدول

  307  1375 تا 1351 يها سال در شهرستان کیتفک به گلستان استان در لیس خسارات آمار -49-1.پ جدول

  308  1375 تا 1351 يها سال در شهرستان کیتفک به النیگ استان در لیس خسارات آمار -50-1.پ جدول

  308  1375 تا 1351 يها سال در شهرستان کیتفک به لرستان استان در لیس خسارات آمار -51-1.پ جدول

  308  1375 تا 1351 يها سال در شهرستان کیتفک به مازندران استان در لیس خسارات آمار -52-1.پ جدول

  309  1375 تا 1351 يها سال در شهرستان کیتفک به يمرکز استان در لیس خسارات آمار -53-1.پ جدول

  309  1375 تا 1351 يها سال در شهرستان کیتفک به هرمزگان استان در لیس خسارات آمار -54-1.پ جدول

  309  1375 تا 1351 يها سال در شهرستان کیتفک به همدان استان در لیس خسارات آمار -55-1.پ جدول

  309  1375 تا 1351 يها سال در شهرستان کیتفک به زدی استان در لیس خسارات آمار - 56-1.پ جدول

  325  دهد می انجام تهدید مختلف سطوح در عملیات مدیر که مربوطه عملیات و تهدید سطوح - 1-3.پ جدول

  326  اضطراري شرایط مدیریت سازمان رابط و لیس مدیر وظایف - 2-3.پ جدول

  326  رسانی اطالع کارشناس وظایف - 3-3.پ جدول

  327  اطالعات کارشناس براي یدتهد سطح با مرتبط منابع و عملیات نوع - 4-3.پ جدول

  328  فنی کارشناس وظایف - 5-3.پ جدول

  329  سیالب وقوع از پس ستاد کارشناس وظایف - 6-3.پ جدول

  329  خسارات کارشناس وظایف - 7-3.پ جدول

  330  سیالب وقوع از پس وظایف - 8-3.پ جدول

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

  ها جدولفهرست 

  صفحه  عنوان
  331  سیل با مقابله تیم موقت هاي سمت - 9-3.پ جدول

  343  81 و 80 مرداد هاي سیالب کلی مشخصات - 1-4.پ جدول

 بر مترمکعب( یاصل شاخه بر واقع هاي ایستگاه در رود گرگان 81 و 80 هاي سیل اي لحظه حداکثر بده -2-4.پ جدول
  343  )ثانیه
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  1  مقدمه

 

دمه ق   م

  مقدمه

هم از نظر تلفات جانی و هم از  ،یک بالي طبیعی شناخته شده است ولی سیالب در عمل عنوان بهبدون شک سیالب 
تـا   1988از سـال   به عنوان نمونه در یـک دهـه،   .شود میترین بالي طبیعی در جهان محسوب  خسارات مالی مهیبنظر 

درصد در اثـر   26درصد مربوط به سیالب،  58نفر در اثر بالیاي طبیعی در جهان کشته شدند که  390000حدود  1997
به ترتیب  ومیلیارد دالر  700سال حدود  10ل در این خسارات ک. درصد در اثر طوفان و بالیاي دیگر بوده است 16زلزله 

در این رابطه نکته نگران کننـده، رونـد افزایشـی تلفـات و     . باشد میدرصد مربوط به سیالب، طوفان و زلزله  28، 29، 33
تغییــرات  ،هــا دشــت ســیالبدر  هــا دارایــیافــزایش جمعیــت و . ي اخیــر اســتهــا دهــهخســارات ســیالب در جهــان در 

  .]31[باشد  میی انسانی از دالیل عمده این روند افزایش هاي فعالیتو اثرات مخرب  ها تمسیسهیدرو
ها نفـر   در سال گذشته ده. هاي گذشته روند افزایشی داشته است در کشور ما نیز تعداد وقایع و خسارات سیل در سال

در سال آینده سیل در کـدام  . ز دست دادندوطنان در نقاط شهري و روستایی جان خود را در اثر این واقعه طبیعی ا از هم
تـوان   ؟ آیـا مـی  ...ها عزیزان خود و یا سرمایه زندگی خـود را از دسـت خواهنـد داد    نقطه اتفاق خواهد افتاد؟ کدام خانواده

  توان انجام داد؟ طور کلی از بالي سیل مصون ماند؟ اگر نه، چه اقداماتی براي کاهش خسارات آن می به
هاي مختلف پتانسیل و امکانات مناسـبی بـراي    دهد که در دستگاه اي طبیعی بزرگ نظیر زلزله بم نشان میتجربه وقوع بالی

اما از طرفی آماده نبودن و سرعت کند واکنش به واقعه و از طرف دیگر عدم وجـود  . مقابله با بحران و کاهش ابعاد آن وجود دارد
  .از همه امکانات به نحو مقتضی و در زمان الزم بهره برد شود تا نتوان ها موجب می هماهنگی کافی بین دستگاه
هاي مقابله با بحران  دارد، ساختار تشکیالتی کارگروهقرار به عنوان اولویت نخست تدوین  نشریهبنابراین آنچه در این 

ا ضـمن تسـهیل در   باشد؛ ت هاي مرتبط با موضوع حوادث غیرمترقبه می ها و ارگان سیل و سازوکار ارتباطاتی آن با سازمان
هـاي   از ایجـاد پسـت  همچنـین   .هاي الزم جهت اجراي آن تصمیمات صورت پذیرد سازي روان ،اتخاذ تصمیمات مدیریتی

هاي  و از کل پتانسیل موجود دولتی بدون تکیه بر فعالیت گرددهاي مختلف جلوگیري  موازي و خدمات مشابه در دستگاه
  .دار استفاده بهینه شود هتخودجوش مردمی، در حرکتی سیستیماتیک و ج

 ثانیـا ، هـا  دسـتگاه ي موجـود  هـا  پتانسـیل شرح وظـایف و   براساس اوال، ها دستگاهیت بین مسوولتقسیم  نشریهدر این 
. هاي موجود در مدیریت وضعیت بحرانی انجام شـده اسـت  خال براساس ثالثاي گذشته و ها سیالبعملکرد هر دستگاه در 

بنـدد و از   کـار  بـه رانی، هر دستگاه بایستی حداکثر تالش خود جهت کاهش خسـارات را  بدیهی است در شرایط دشوار بح
این مهم بایستی توسط محور مـدیریت بحـران، یعنـی وزارت کشـور یـا نماینـده آن، بـه کلیـه         . بهانه جویی پرهیز نماید

  .مکرر در مانورها تمرین شود صورت بهیادآوري شده و  ها دستگاه
هـدف  . باشـند  مـی ي کشوري و استانی، همگی در حـال حاضـر فعـال    ها گروهبحران کشور، کارالبته سازمان مدیریت 

موجود نیست، بلکه تالش بـر   هاي کمیتهو  ها گروهمعرفی تشکیالت موازي با کار نشریهساختار سازمانی ارائه شده در این 
، در انجـام  هـا  مسـوولیت  سـازي  و شـفاف آن بوده است تا با تعریف یا اصالح روابط بین سازمانی و سلسله مراتب موجـود  
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همچنـین سـاختار   . ي الزم براي سهولت و سرعت واکنش بـه وضـعیت بحـران ایجـاد گـردد     ساز روانوظایف هر دستگاه 
  .باشد نمیي آن دائمی است و مختص حین وقوع سیل ها مسوولیتسازمانی ارائه شده با توجه با شرح وظایف و 

به . تورالعمل کلی به عنوان ذکر نکات مهم مدیریت وضعیت بحران سیل بوده استهدف دیگر این راهنما ارائه یک دس
براي اجتنـاب از کـاهش اهمیـت     جزییات، نمونه جداول و الگوها را ارائه کرد اما از ورود به ها فصلاین منظور بایستی سر

  .سازي تا حدامکان پرهیز نمود حاشیهموارد اصلی و 
همواره با مـرور آن بایسـتی    عالوه بهیاز به حوصله کافی و حرکت گام به گام داشته و بحث مطالعه بحران و ابعاد آن ن

در تنظیم شرح خدمات این پروژه تالش گردیده، به عنـوان گـام نخسـت بـا     . انجام داداي  دوره صورت بهاصالحات الزم را 
آن تدوین گردد تا با اسـتفاده از   توجه به مشخصات وقایع سیل و خسارات خاص آن، مبانی مدیریت بحران و نکات اصلی

 . آن تنظیم برنامه مقابله اضطراري هر منطقه تسهیل گردد

فراوانی است کـه بایسـتی بـه عنـوان یـک       جزییاتبراي هر منطقه، خود داراي نکات و  1تهیه برنامه مقابله اضطراري
توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادي، اقلیمـی  با بحران سیل بایستی با  EAPبرنامه مقابله اضطراري . پروژه مجزا دیده شود

  .نکات مهم و محورهاي اصلی مدیریت وضعیت بحرانی در گزارش ذکر گردیده است. و فیزیوگرافی آن منطقه تهیه شود
ي هـا  گروهنـد ضـمن حضـور در کـار    توان میي خود ها توانایی براساسي دولتی ها شرکتي خصوصی در کنار ها شرکت

حفظ منافع خود و کاهش  منظور به ها شرکتگاهی این . ي عملیاتی حضوري فعال داشته باشندها تیممدیریت بحران، در 
گاهی نیز مجموعه مدیریت بحـران بایسـتی از   . خسارات وارده بایستی در صحنه مدیریت بحران حضور فعال داشته باشند

در مورد نحـوه و  ) وزارت کشور(ت بحران در هر صورت محور مدیری. ي الزم را پرداخت نمایدها هزینهمحل اعتبارات خود 
در زمینـه   خصـوص  بـه ي غیردولتـی و خودجـوش نیـز،    ها مجموعه. میزان مشارکت بخش خصوصی تصمیم خواهد گرفت

  .ي پیشگیري و کاهش خسارات سیل برعهده داشته باشندها برنامهند نقش مهمی را در توان میآموزش و آگاهی رسانی 

  ویژگی سیستم مدیریت بحران -
جهت استقرار یک سیستم مدیریت صحیح بحران براي مقابله با حـوادث غیرمترقبـه طبیعـی نظیـر سـیل، توجـه بـه        

ها به طور عمده  بندي تقسیماین . ناپذیر است در آن اجتناب موثري ها مولفههاي مختلف این سیستم نسبت به  بندي تقسیم
  :عبارتند از

  يافزار نرمي ها روشو ي افزار سختي ها روشنسبت به ماهیت، به  -1
یی هستند که سیستم را با تقویـت اجـزاء آن فـی نفسـه در مقابـل آثـار اولیـه سـیل         ها روش: يافزار سختي ها روش

  .شود میآن باعث افزایش خسارات ن جزییو یا تخریب  سازد میناپذیر  آسیب

                                                      
1- Emergency Action Plan (EAP) 
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  3  مقدمه

 

پیشگیري نموده و بازسازي  تاسیساتدر یی هستند که از بروز آثار ثانویه ناشی از آسیب ها روش: يافزار نرمي ها روش
  .نماید میسیستم را تسریع 

  نسبت به زمان، به قبل، حین و بعد از وقوع -2
 .باشند میآموزش   و هشدار، پیشگیري، آمادگی و بینی پیش: اقدامات قبل از بحران

بـه  (و اقدامات ضروري ) کارو به صورت خود گیري تصمیمبدون نیاز به (اقدامات فوري  صورت به: اقدامات حین بحران
 .قابل انجام هستند) گیري تصمیمصورت مقایسه با توان مقابله و با نیاز به 

، عملیات بازیـابی و عملیـات   تامینشامل ادامه عملیات امداد و نجات، عملیات اسکان، اقدامات : اقدامات بعد از بحران
 .شود می) نوسازي(بازسازي 

  .گردند میمدیریتی، اجرایی، پژوهشی و آموزشی تقسیم نسبت به محورهاي فعالیت به  -3
گیري و استمرار یک سیستم جامع مدیریت بحـران سـیل    بدین ترتیب گستردگی و عمق هر یک از عوامل اصلی شکل

  :باشد میدریافت که تحقق آن کامال متکی به موارد زیر  توان میرا تا حدود زیادي روشن شده و 
ي تحقـق و  هـا  راهشـرایط موجـود و مطلـوب و     تر بیشدقیق و وسیع جهت شناخت هرچه انجام مطالعات نسبتا   -الف

  ها اولویتتحول از وضعیت موجود به مطلوب و همچنین تشخیص 
و  هـا  روشي براسـاس نتـایج مطالعـات و بـا اسـتفاده از      افـزار  سختي و افزار نرمي مناسب و عملی ها طرحارائه   -ب

  ي مدرن مناسبها فناوري
  ي مقدماتی، به تدریج و براساس اولویتها طرحکلیه عملیات اجرایی براساس نتایج مطالعات و انجام   -ج
شده جهت پشتیبانی کلیـه مراحـل مختلـف اعـم از مطالعـاتی،       ریزي برنامهالزم و ) گذاري سرمایه(صرف هزینه   -د

  و آموزش رسانی اطالعطراحی، ساخت و اجرا، نگهداري و تعمیرات، 
تـا بتـوان علیـرغم گسـتردگی فـراوان       ها برنامهراي هر یک از مراحل، همراه با شکیبایی در استمرار ب بندي زمان  - ه

ي مناسب، زمان انجام و نهایی شدن هر یک از مراحـل  ها فناوري، با استفاده از تجارب کشورهاي مختلف و ها آن
  .و در مجموع کل طرح را به حداقل ممکن کاهش داد

  حاضر نشریهمحتویات  -
اي، در سه بخش  شرح خدمات ابالغ شده و اصالحات داوران محترم پروژه در طی گزارشات مرحله اساس بر نشریهن ای

و تجربیـات حـوادث گذشـته     هـا  آموختـه ي دیگر، به ارائه تعاریف، ها بخشبخش اول به عنوان مقدمه . تهیه گردیده است
ي هـا  دسـتورالعمل مدیریت بحران پیشنهاد شده و سپس در بخش دوم ابتدا ساختار تشکیالتی . اختصاص داده شده است

دولتـی   هـاي  دسـتگاه امور اجرایی در مورد اقدامات الزم قبل، حین و پس از وقوع سیل، شامل شرح وظـایف هـر یـک از    
جهت اقدامات فـوري و اضـطراري    دهی سازمانها در هنگام وقوع بحران و چگونگی  مرتبط با بحران سیل، نحوه اجماع آن
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کـارگروه امـور سـیل،     هـاي  فعالیـت افزایش راندمان  منظور به نشریهدر بخش سوم . اقع بحرانی تشریح گردیده استدر مو
دولتی در  هاي دستگاهشامل شرح وظایف هر یک از  تر بیشارائه شده که  سازي ظرفیتو  مدت میاندستورالعمل اقدامات 

  .و آموزشی دارند سازي آمادهمورد اقدامات میان مدتی است که جنبه پیشگیرانه، 
تالش شده تا ضـمن اسـتفاده از کلیـه تجـارب داخلـی و خـارجی، همگرایـی الزم بـا قـوانین و           نشریهدر تدوین این 

ابالغ شده توسـط مجلـس شـوراي    (ساختارهاي موجود مدیریت بحران، نظیر قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور 
  .وجود داشته باشد) وزیران هیات 1382مصوب (مداد و نجات کشور و طرح جامع ا) 29/3/1387اسالمی در تاریخ 

  :باشد میتوجه به نکات زیر، قبل از مطالعه گزارش ضروري 
با توجه به تغییر و تحوالت اخیر در سیستم مدیریت بحران کشـور ممکـن اسـت در آینـده ارکـان مـدیریت        -1

ه بـه اینکـه در حـال حاضـر ادارات کـل بحـران در       ت دچار تغییر نام شوند؛ لذا با توجایا ادار ها استانبحران 
ي مـذکور  هـا  گـروه و  هـا  سمتي سازمانی و ها پستدر حال تشکیل هستند و مجددا نامگذاري  ها استانداري

صرفا به صورت مفهومی مد نظر بوده و در هر زمـان   نشریهرفته در  کار بههاي  تغییر خواهند یافت، نامگذاري
  .رسانی هستندروز بهوسط کاربران دستورالعمل قابل بنا به مصوبات جاري کشور ت

انجام گرفته است، قانون کلـی و بیـان    29/3/1387قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران که ابالغ آن در تاریخ  -2
. دارد ها و ترکیبات کلی و ملی است و صرفا ترکیب شوراي عالی مدیریت بحران کشور را بیان می کننده سیاست

باشـد، در   از طریق روزنامه رسمی مـی  88و انتشار یافته آذر  88یی این قانون که مصوبه فروردین نامه اجرا آیین
هـا   تر به معرفی اجزاي شوراي هماهنگی مدیریت بحران در سطح ملی پرداخته و در ارتباط با استان سطح پایین

ـ . به حضور اعضاي متناظر شوراي ملی در سطح استانی اشاره دارد هـاي در حـال    ه تغییـر و تحـول  لذا با توجه ب
تـر در حـال بررسـی،     هـاي پـایین   هاي سازمانی مورد نظـر در رده  انجام در سیستم مدیریت بحران کشور، چارت

 نشـریه بایست توسط کاربران محتـرم   روزرسانی این قبیل موارد می بدیهی است که به. باشند تصویب و ابالغ می
حاضر به بیـان   نشریهور و اسناد باالدستی در آن زمان انجام گیرد و در زمان استفاده و مطابق قوانین جاري کش

از . ساختار الزم در مدیریت بحران سیل پرداخته و تغییرات جزییات اجزاي آن تـاثیري در کـل مجموعـه نـدارد    
 3 ها معرفی نشده است بلکه مطـابق مـاده   ها و وزارتخانه طرفی در اسناد باالدستی مذکور، وظایفی براي سازمان

ها مکلفند نقش و  ها و وزارتخانه نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، سازمان فصل دوم آیین
وظایف خود را به شوراي هماهنگی، پیشنهاد و پس از تایید به تصویب شوراي عالی مدیریت بحران برسانند کـه  

 .یردتواند در این زمینه نیز مورد استفاده قرار گ این گزارش می

اي تنظـیم و پیشـنهاد شـده کـه ضـمن       بـه گونـه   نشـریه ساختار عملیاتی و پشتیبانی مدیریت سیل در این  -3
مقابله با بحران در هر دسـتگاه نیـز    هاي کمیتههماهنگی با ساختار سازمان مدیریت بحران، با شرایط موجود 

  .اجرایی تحمیل ننماید هاي دستگاهاي را به  سازگار بوده و هزینه
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توضـیح داده شـده اسـت سـاختار کمیتـه مـدیریت بحـران سـیل در سـطح          این نشریه  1-3-2که در بند  طور همان
و یـا مختصـرتر از    تـر  مفصـل توانـد   هاي مختلف، متناسب با مسوولیت و نقش هر دستگاه در کنترل بحـران، مـی   دستگاه
گروه مدیریت بحران سیل در هـر  /کمیتههمچنین پیشنهاد شده است ساختار . باشد )3-2( شکلي ارائه شده در ها نمونه

 .کلی از ساختار ارائه شده پیروي نماید طور بهسازمان یا شرکت یکنواخت نبوده و 

 نشریهاست، اما در تهیه این  داراي خصوصیات کامال متفاوت ي آبریزها حوضهپهناور با  یهرچند کشور ایران، سرزمین
ي رخدادهاي وقایع سیل گذشته در نظـر گرفتـه   ها ویژگیو  ها درسمراه و نکات مهم مدیریت بحران به ه ها ظرافتکلیه 

ایـن  . توجـه شـود   ها حوضهغیرضروري، به مطالب اصلی و قابل استفاده همه  جزییاتشده و تالش گردیده بدون ورود به 
  .آمده در یک واقعه خاص نیز مد نظر بوده است دست بهموضوع حتی در ارائه تجربیات 
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  1 فصل1

در  البیس تیریمد اتیبر ادب يمرور
  و جهان رانیا
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  9  جهان و رانیا در البیس تیریمد اتیادب بر يمرور -اول فصل

 

صل اول د اتیبر ادب يمرور -ف   و جهان رانیدر ا البیس تیریم

  کلیات - 1- 1

المللی از لحـاظ فراوانـی    در این بخش پس از تعریف سیل به عنوان یک بالي طبیعی، به اهمیت آن در سطح ملی و بین
. گـردد  و به نحوه عملکرد برخی کشـورها در مـدیریت حـوادث سـیل اشـاره مـی       وقوع و میزان خسارات وارده پرداخته شده

در . شـود  همچنین با مرور سابقه مهم سیل در یک استان به عنوان نمونه، عوامل اصلی بروز و تشـدید خسـارات معرفـی مـی    
  .گردد سیل ارائه میانتها سیر تاریخی قوانین و مقررات ملی مدیریت سوانح در کشور و شیوه فعلی مقابله با بحران 

  تعریف سیل -2- 1

بـراي کشـاورزان   . شـود  مـی منظور و نوع استفاده از واژه سیل، تعاریف مختلفی از آن دیده  براساسدر مراجع مختلف 
در حالـت  . است شده می ها زمینمطلوب بوده که باعث آبیاري طبیعی  اي واقعهاطراف رودخانه نیل در مصر باستان، سیل 

کـه حـذف    اي گونـه  بـه گی برخی از گیاهان و جانوران در دشت سیالبی وابسته به سـیالب اسـت،   طبیعی نیز، چرخه زند
) 1-1( شـکل در . ]38[ شـود  مـی ي جـانوري  ها گونهاطراف آن موجب انقراض برخی  سازي دیوارهي رودخانه و ها وخم پیچ

  . استنشان داده شده  شود می دشت ودخانه که در حالت کلی شامل آبراهه اصلی و سیالبر

  
  ]38[اي  سیل و اکوسیستم رودخانه -1-1 شکل

یی و توپوگرافی یک منطقه که موجب باال آمـدن آب و  وهوا آبسیل را حاصل برآیند شرایط  ،(Mays,1996)آقاي میز 
 مرجـع  يها کتابلبته در ا. ]40[کند  میشده و ممکن است خساراتی به بار آورد تعریف  دشت سیالبجاري شدن آن در 

 رودخانه

 دیواره  دریاچه
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 گودال رسوبی
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ریـان تنهـا در آن وجـود دارد و    اوقـات ج  تـر  بیشکه  1اصلی انه معموال به دو ناحیه آبراهه، رودخهیدرولوژيهیدرولیک و 
بنـابراین  . ]41[شـود   مـی  بندي تقسیم رود میاتفاقی در اثر زیاد شدن آبدهی حوضه به زیر آب  صورت به که 2دشت سیالب

لذا از لحاظ قـانونی نیـز حـد    . روند میي در اطراف آن به زیر آب تر بیشي ها زمیندر رودخانه،  برحسب مقدار دبی جریان
ي مسـطحی  هـا  سـرزمین  هـا  دشـت  سـیالب ]. 1[شـود   تی براساس مقدار دبی جریان تعیینبایس ها دخانهبستر و حریم رو

ایـن منـاطق بـه رغـم     . دهند میشکیل را تاي  رودخانهگسترده شده و بخشی از سیستم  ها خانههستند که در حواشی رود
بارترین بالیاي طبیعـی   ین و فاجعهتر بزرگیکی از  به دلیل تغییر کاربري اراضی، محل وقوعجذابیت زیاد به لحاظ توسعه، 

  .یعنی سیل نیز هستند
 در سـتاد حـوادث  . ]42[ شـده اسـت   بنـدي  طبقـه  4یـک بـال   عنـوان  به 3، سیل)سازمان ملل متحد( الملل بیندر عرف 

افـزایش  «در نتیجه در این گزارش، سیل بـه عنـوان   . کند میغیرمترقبه کشور نیز واژه سیل به همراه خسارت معنی پیدا 
و سیل مهـم   گردد میتعریف » غیرمعمول که از مسیر دائمی خود خارج شده و خساراتی در پی دارد صورت بهدبی جریان 

  .شدبه همراه داشته با» ضایعات جانی«است که  اي واقعه

  آمار سیل در کشور -3- 1

ه و منبـع اصـلی اطالعـات گـردآوري     گردید مین آوري جمع یافته نظام صـورت  بهدر گذشته آمار و اطالعات سیل کشور 
 خسـارات  اطالعـاتی  بانـک . ]2[ است شده میبوده که توسط خبرنگاران تهیه  ها روزنامهي وقایع سیل در ها گزارششده، 

ي تاریخی ها سیلبررسی «کمیته ملی سدهاي بزرگ ایران با عنوان  -وزارت نیرو 38، نشریه شماره )شرکت جاماب(سیل 
اند  گرفته، مراتع و آبخیزداري وزارت جهادکشاورزي بر همین اساس شکل ها جنگلو پایگاه اطالعات سیل سازمان » کشور

 هـاي  دسـتگاه ارات سیل توسط در حال حاضر نیز بانک اطالعات سیل وجود ندارد و اطالعات هیدرولوژي و خس. ]4تا  2[
ي مهم گزارش سـیل  ها سیالبمعموال تنها در مورد اي  منطقهي آب ها شرکتدر . گردد میاي ثبت  سلیقه صورت بهمختلف 

 صـورت  بـه (دیـدگان   در ستادهاي حوادث غیرمترقبه استانی، جهت برآورد خسارات از اظهار نظرهاي حادثـه . شود میتهیه 
از نظر خسارات  خصوص بهي موجود ها فرمبنابراین ارقام ثبت شده در . شود میاستفاده ) اقعیغیرکارشناسی و گاهی غیرو

قبـل، اطالعـات زیـادي در مـورد      هـا  سـال و مراتع نیز از  ها جنگلسازمان . آید میریالی، تنها یک برآورد اولیه به حساب 
حاضر این اطالعات را به بانک اطالعاتی تبدیل  کرده و در حال آوري جمعي اتفاق افتاده در نقاط مختلف کشور ها سیالب

ناقص وارد بانک  صورت بهاخیر  هاي سالاما به دلیل مشکالت اعتباري و محدودیت بودجه، آمار سیل در . ]4[ نموده است

                                                      
1- Main Channel 
2- Floodplain 
3- Flood 
4- Disaster 
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 براسـاس آن  جزییـات شـده و   آوري جمعشده است و در آینده سرنوشت نامعلومی خواهد داشت ضمن آنکه نوع اطالعات 
  .مورد استفاده قرار گیرد تر کمي فنی و تخصصی دیگر ها بخشي آن سازمان تدوین شده و ممکن است در نیازها

  خالصه آمار سیل -3-1- 1
که هرچند فجایع بزرگ زلزله در کشور، نظیر زلزله گیالن و یا بـم،   دهد میمقایسه آمار بالیاي طبیعی در کشور نشان 

امـا تعـدد    انـد  دادهقرار  تاثیراحساسات و عواطف عمومی را بشدت تحت داشته و  دنبال بههر کدام خسارات بسیار زیادي 
ین تـر  بـزرگ  عنـوان  بـه چند واقعه در هر سال، موجب گردیده تا سیل  صورت بهوقایع سیل در گوشه و کنار کشور، آن هم 

بالیاي  المللی ینبکه توسط پایگاه اطالعات ) 1-1(جدول . شناخته شود متاثربالي طبیعی کشور از لحاظ میزان جمعیت 
که قبال  طور همانالبته . کند میارائه شده است آمار وقایع بزرگ طبیعی را با هم مقایسه  1903-2004ده سبراي  1طبیعی

نیز توضیح داده شد آمار منابع مختلف ممکن است اختالفاتی با هم داشته باشند که این ناشی از عدم وجـود یـک بانـک    
  .باشد میاطالعات جامع بالیا 

 ]43[) 2004-1903(آمار بالیاي طبیعی در ایران  -1-1جدول 

 USD) هزار دالر( خسارت
(000'S) 

 مجموع
 متاثر

جمعیت 
 شدهمتاثر

 شده کشته مصدوم خانمان بی
 تعداد
 وقایع

  یهبل نوع

 82 146572 174212 276815 1811046 2262046 10572241  زلزله
 60 7544 539 160620 3361501 3552660 3727220 سیل
 9 305 85 5500 6200 11785 28540 طوفان

 4 116 44 0 100 144 0  رانش زمین
 4 0 0 0 6262500 6262500 9500000  خشکسالی
 3 372 0 0 2500 2500 0  اپیدمی

 1 158 0 0 0 0 0  گرماي زیاد
 1 0 0 0 0 0 0  آتش سوزي

  
ین تـر  مهـم بـوده و   مـورد  105جـري شمسـی   ه 1330هجري شمسی لغایت  1316حوادث مهم سیل از سال تعداد 

. ]2[باشـند   مـی  بلوچسـتان  و سیسـتان  و خراسـان، خوزسـتان، آذربایجـان    دوره ایـن  ي سیل زده کشور در طیها استان
را  حادثه سیل مورد  4185 وقوع ) 1330-1383(  گذشته سال  53آفرین  خسارت  ي ها سیل يها گزارش بررسیهمچنین 

کرمـان،   حوادث سیل خراسان، تعدادي سیل زده کشور از نظر ها استانین تر مهمدر این دوره نیز . دهد میدر کشور نشان 
  اسـت   از آن اخیر حـاکی   ي ها سالدر  سیل   افزایش روند رو به  .اند بوده تهرانو  گلستان، اصفهان ،گیالن ،خوزستان، فارس

و مـالی   جـانی    و تلفـات  قرار دارند و ابعـاد خسـارات     و مخرب  ادواري ي ها سیالب تهاجم   کشور در معرض اکثر مناطق  که 
  . است یافته  افزایش  سیل  

                                                      
1- International Disaster Database 
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 شکلکه در این  طور همان. ]4[دهد  میبه بعد نشان  1330در کشور را از سال  خیز سیلپراکندگی نقاط ) 2-1( شکل
در سـال،   متـر  میلـی  120ارندگی بـیش از  گفت در هر نقطه از کشور با متوسط ب توان میتقریبی  طور به شود میمالحظه 

  .احتمال وقوع سیل وجود دارد

  
  ]4[ 1383تا  1330پراکندگی مکانی وقوع سیل در کشور از سال  -2-1 شکل

در این جـدول مشـاهده   . آورده شده است) 2-1(خالصه آمار خسارات سیل در پنج دهه گذشته در کشور، در جدول 
کلی خسـارات در   طور بهگذشته اثر بخش بوده است، اما  هاي سالتلفات انسانی در  که هرچند تالش براي کنترل شود می

مثال روند رشد تعداد دهانه پل خسارت دیده از روند تعـداد حـوادث سـیل     عنوان به. ي مختلف سیر صعودي داردها بخش
  ). 4-1 شکل( کند میپیروي 

  ]4[ 1383تا  1330خسارات مختلف سیل در کشور از سال  - 2-1جدول 

تعداد   دهه
  حوادث سیل

تلفات 
  )نفر(انسانی 

  خانه
  )باب(

  دام
  )رأس(

  پل
  )دهنه(

  مزرعه
  )هکتار(

  راه شوسه
  )کیلومتر(

  راه روستایی
  )کیلومتر(

30  179  5553  29030  33840  43  57170  860  15  
40  215  718  33460  49514  97  8710  877  21  
50  405  783  39125  64232  94  79286  832  44  
60  812  3399  56827  108810  826  80705  5019  105  
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  ]4[ 1383تا  1330خسارات مختلف سیل در کشور از سال  -2-1جدول ادامه 

تعداد   دهه
  حوادث سیل

تلفات 
  )نفر(انسانی 

  خانه
  )باب(

  دام
  )رأس(

  پل
  )دهنه(

  مزرعه
  )هکتار(

  راه شوسه
  )کیلومتر(

  راه روستایی
  )کیلومتر(

70  2053  1687  77266  207548  2950  756681  8106  12689  
80  521  536  12759  35712  676  168863  258  5713  

  18587  15952  1151415  4686  499656  248467  12676  4185  مجموع
  

  
  تعداد حوادث و تلفات جانی ناشی از سیل -3-1 شکل

مشـابه   80آخر دهـه   ايه سال، چنانچه روند ایجاد خسارات در )2-1(با استفاده از جدول ) 4-1(و ) 3-1( هاي شکل
  .اند شدهابتدایی آن فرض شود، رسم  هاي سال

  
  تشابه روند تغییرات تعداد حوادث و تعداد دهانه پل خسارات دیده - 4-1 شکل

  آمار استانی سیل - 3-2- 1
تمامی نواحی کشور به نوعی خسارات ناشـی   یک پدیده فراگیر بوده و تقریبا ایرانگفت که سیل در  توان می جراتبه 
البته آنچه مسلم است در گذشته، تکرار دفعـات   .اند شدهصورت غیرمستقیم متحمل ه را مستقیما تجربه کرده و یا ب از آن
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هرچند بایـد اذعـان   . اند بوده مسالهي نیز درگیر این تر کماز زمان حال بوده و شهرها و روستاهاي  تر کموقوع سیل بسیار 
اي از خبرها انتقال نیافته و یا در جرایـد درج   از زمان فعلی بوده و پاره تر ضعیفنمود که شبکه ارتباطات در گذشته بسیار 

آن است که به هر صورت  نشان دهندهند ولی از سوي دیگر تخریب شدید محیط طبیعی و توسعه مراکز جمعیتی شد مین
ي هـا  طـرح و اجراي  ریزي مهبرناروند افزایشی دارد و در صورت عدم  گیر سیلروند افزایش دفعات وقوع سیل و تعداد نقاط 

آن  جـویی  چـاره ي تبـدیل شـده و   تـر  بـزرگ سال به سال بـه مشـکل    مسالهاي وقوع سیل، این  زیربنایی جهت حل ریشه
  .دشوارتر خواهد بود

 ها دستگاهعدم وجود بانک اطالعات سیل متمرکز، آمار و ارقام مربوطه به روز نبوده و اخذ آمار جدید از برخی  دلیل به
در هر صورت، بـا توجـه بـه آنکـه در ایـن بخـش، هـدف مـرور آمـار          . به تغییر مدیران، گاهی بسیار مشکل است با توجه

یک نمونه آماري، آمـار خسـارات سـیل بـه تفکیـک       عنوان به، تنها باشد میبر اهمیت موضوع  تاکیدشده جهت  آوري جمع
بدین منظور بـه عنـوان مبنـاي    ]. 5[شده است  آورده) 1(در پیوست  1375تا  1351سال، از سال  25استانی، در طول 

ي خراسان شـمالی،  ها استانشهرستان که در آن  282استان و  28 صورت بهسیاسی  بندي تقسیمسیاسی، از  بندي تقسیم
  .خراسان رضوي و خراسان جنوبی در قالب استان خراسان ذکر شده استفاده گردیده است

ي مختلـف جهـان،   کشـورها ي انجـام شـده در   هـا  بنـدي  طبقـه بررسـی   ي جاري شده، بـا ها سیل بندي طبقهاز لحاظ 
ي مالی مد نظر قـرار  ها خسارتزیر به عنوان مبناي مطالعات انتخاب گردیدکه در آن دو عامل تلفات انسانی و  بندي طبقه
  .اند گرفته

  هزار دالر 130ي عادي، بدون تلفات انسانی، خسارت مالی تا ها سیل –
 هزار دالر و یا هر دو 1300تا  130نفر تلفات انسانی، خسارت  4ا ت 1ي متوسط، بین ها سیل –

 هزار دالر یا هر دو 2600تا  1300نفر تلفات انسانی، خسارت  10تا  5ي مهم، بین ها سیل –

 هزار دالر یا هردو 2600نفر تلفات انسانی، خسارت بیش از  10ي خیلی مهم، بیش از ها سیل –

جـدول دریـافتی بانـک مرکـزي جمهـوري       براسـاس کدیگر از نظر خسارت وارده، با ی ها سیلمقایسه صحیح  منظور به
قبل ازآن با اعمال ضـرایب   هاي سالتبدیل شده و بنابراین خسارت  1375به قیمت سال  ها خسارتاسالمی ایران، تمامی 

خسـارات و تلفـات    بـا بررسـی  . ریال بـوده اسـت   3800معادل  1375قیمت دالر در انتهاي سال . اند گردیدهالزم، تعدیل 
هـا بـا    شـده و اهمیـت آن   بندي درجهفوق،  بندي طبقهها با توجه به  سال، هریک از آن 25ي جاري شده در مدت ها سیل

  .اند شدهي هر استان ذکر ها شهرستانبراي ) 1(ي مختلف در جداول پیوست ها تاریخمیزان خسارات و تعداد تلفات در 
ي به وقوع پیوسته، کـل خسـارات   ها سیالبمجموع تعداد  توان میهر استان،  يها شهرستانخسارات در  بندي جمعبا 

ي خیلی مهم اتفـاق  ها سیلتعداد   )5-1( شکل ).3-1جدول (آورد  دست بهاستانی  صورت بهمالی و مجموع تلفات جانی را 
  .دهد میافتاده در هر استان را نشان 
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  ساله 25در هر استان در دوره آماري  ي خیلی مهم به وقوع پیوستهها سیلتعداد  -5-1شکل 

مـورد داراي   113، 1375تـا   1351مورد سیالب به وقوع پیوسـته از سـال    934دهد که از مجموع  نشان می  )3- 1(جدول 
استان فارس با خسارت مـالی معـادل   . باشد میمورد عادي  499مورد متوسط و  198مورد مهم،  124درجه اهمیت خیلی مهم، 

  .اند ین تلفات انسانی را متحمل شدهتر بیشتن،  398ین خسارت مالی و استان تهران با تر بیشدالر میلیون  3/342

  ]5[ 1375-1351 هاي سالبه تفکیک استان در  ها سیالبخسارات مالی و جانی  -3-1جدول 
تلفات 
 انسانی

خسارات مالی 
 )میلیون دالر(

 جمع کل
 خیلی مهم مهم توسطم عادي ردیف نام استان  درجه اهمیت سیالب

 1 آذریایجان شرقی 0 5  7  16  28  87/8  39
 2 آذربایجان غربی 0  2  29  15  46  6/88  17
 3 اردبیل 0  4  1  12  17  16/9  4
 4 اصفهان 0 1  6  26  33 53/1  12
  5 ایالم 1  2  2  8  13 7/12  14

 6 بوشهر 16  8  11  13  48 12/650  229
  7 تهران 4  1  4  19  28  218/19  398
 8 چهارمحال بختیاري 1  1  3  13  18 4/31 11
 9 خراسان 12  18  23  72  125  13/752  269
 10 خوزستان 17  21  19  60  117  256/90  118
 11 زنجان 0  1  0  5  6  0/25  8
  12 سمنان 2  2  1  19  24  76/0  33

 13 سیستان و بلوچستان 9  13  19  14  55 146/72  391
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  ]5[ 1375-1351 هاي سالبه تفکیک استان در  ها سیالبخسارات مالی و جانی  -3-1جدول ادامه 
تلفات 
 انسانی

خسارات مالی 
 )میلیون دالر(

 جمع کل
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف نام استان  درجه اهمیت سیالب

 14 فارس 13  5  10  31  59 29/342  172
 15 قزوین 0  1  1  6  8  61/0  0
  16 قم 0  0  0  2  2  04/0  0
 17 دستانکر 0  0  3  3  6  92/0  4
 18 کرمان  4  5  11  20  40  87/50  20
 19 کرمانشاه 0  1  2  13  16  33/2  0
 20 کهکیلویه و بویراحمد 3  1  2  11  17  39/18  6
 21 گلستان 4  2  3  17  26  29/47  3
 22 گیالن 2  7  9  34 52 2/609  4
 23 لرستان 5  6  8  14  30 25/45  57
 24 مازندران  3  3  7  13  26 09/38  27
 25 مرکزي  2  5  8  5  20 2/639  15
 26 هرمزگان  6  5  1  9  21 64/279  6

 27 همدان  7  4  4  12  27 2/7127  20
 28 یزد  2 0  7  17  26 79/17  5

  مجموع  113  124  198  499  934  2155  1882
  

اسـتان   28، شامل مجموع تلفات انسانی و خسـارات مـالی وارد شـده بـه     )1(آمار ارائه شده در پیوست ) 4-1(جدول
  . کند میسال آماري را برحسب درجه اهمیت سیالب خالصه  25ی کشور در ط

 مجموع خسارات جانی و مالی به تفکیک درجه اهمیت سیل  -4-1جدول 

 مجموع تلفات جانی )میلیون دالر( 1375خسارت مالی بر مبناي ارزش پول سال   درجه اهمیت سیل

 1327 99/1740 خیلی مهم
 250 01/298 مهم

 112 98/10 متوسط
 177 43/18 عادي
 1866 521/355 عمجمو

  
، 8/80ي خیلی مهم، مهم، متوسـط و عـادي بـه ترتیـب     ها سیالبخسارات مالی ناشی از  دهد مینشان ) 4-1(جدول 

و به همین ترتیب درصد تلفات جانی مربوط به هر سیالب با درجه اهمیـت   باشد میدرصد کل خسارات  9/0و  5/4، 8/13
  .باشد میصد مجموع کل تلفات جانی در 5/9و  0/6، 4/13، 71/1ط و عادي به ترتیب خیلی مهم، مهم، متوس

نمـوده و در یـک بانـک     آوري جمـع را  هـا  سیالبو مراتع وزارت جهاد کشاورزي نیز آمار و اطالعات  ها جنگلسازمان 
ي مختلـف  ها استانفکیک در ي رخ داده در پنج دهه گذشته به تها سیالبتعداد ) 5-1(جدول . نماید میاطالعاتی ذخیره 

ي خراسـان،  هـا  اسـتان از لحاظ فراوانی وقوع سیل در کشـور، بـه ترتیـب    . دهد میرا که از این بانک استخراج شده نشان 
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کلی رونـد وقـوع    طور بههمچنین . اند داشتهین وقایع را در این پنج دهه تر بیشکرمان، خوزستان، فارس، گیالن و گلستان 
بـر ایـن   . واقعه سیل ثبت شـده اسـت   2000در کل کشور بیش از  70-79دي داشته و در دهه سیل در کشور سیر صعو

 60نفر، در دهـه   783برابر  50نفر، در دهه  718برابر  40نفر، در دهه  5553برابر  30اساس میزان تلفات جانی در دهه 
  ].4[نفر بوده است  536 برابر) 83تا سال ( 80نفر و در دهه  12689برابر  70نفر، در دهه  3399برابر 

  ]4[مختلف در هر استان  هاي دههفراوانی وقوع سیل در  -5-1جدول 

  80-83  70- 79  60-69  50- 59  40-49  30- 39  مجموع  دهه  استان  ردیف
  147  0  77  18  31  16  5  آذربایجان شرقی  1
  95  1  52  10  19  12  1  آذربایجان غربی  2
  89  11  50  5  8  10  5  اردبیل  3
  187  28  99  16  14  1  29  اصفهان  4
  73  10  46  10  7  0  0  ایالم  5
  102  4  23  56  5  11  3  بوشهر  6
  158  1  53  51  26  15  12  تهران  7
  104  6  79  10  6  0  3  چهارمحال و بختیاري  8
  544  41  261  156  54  26  6  خراسان  9
  341  19  167  70  51  29  5  خوزستان  10
  30  1  14  8  2  2  3  زنجان  11
  119  23  42  37  6  10  1  سمنان  12
  109  22  24  41  11  1  10  سیستان و بلوچستان  13
  308  60  162  45  15  11  15  فارس  14
  98  14  64  13  4  1  2  قزوین  15
  22  4  12  1  4  0  1  قم  16
  94  0  66  17  9  2  0  کردستان  17
  364  121  135  67  23  6  15  کرمان  18
  66  0  33  5  20  5  3  کرمانشاه  19
  51  0  25  23  2  0  1  کهکیلویه و بویراحمد  20
  226  40  151  20  1  14  0  گلستان  21
  243  47  162  8  10  9  7  گیالن  22
  101  4  56  23  14  3  1  لرستان  23
  93  13  11  17  19  21  12  مازندران  24
  77  7  35  6  6  3  20  مرکزي  25
  67  0  37  17  12  1  0  هرمزگان  26
  147  3  61  40  25  5  13  همدان  27
  127  41  56  22  1  1  6  یزد  28

  4185  521  2053  812  405  215  179  جمع کل
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ي اقلیمی، فیزیکی و حتی اقتصادي و اجتماعی مناطق مختلف کشور، داراي ها تفاوتپدیده طبیعی سیل با توجه به 
. باشد میاي که شرایط وقوع سیل و نحوه ایجاد خسارت در مناطق مختلف بسیار متفاوت  مشخصات مختلفی است به گونه

ي شمالی براي طراحی سیستم مقابله با بحران ها استان) مثال(ي ها سیالبي ها ویژگیاز  توان میحالت کلی نبنابراین در 
اي را  د نکات و تجارب ارزندهتوان میبا این وجود مرور وقایع سیل در هر نقطه، . ي جنوبی استفاده نمودها استاندر 

ي فراوانی ها آموختههرچند . گردد مییل در مناطق دیگر نیز موجب کاهش خسارات س ها آنکارگیري  بهیادآوري نماید که 
ي اخیر یکی از ها سیالباما در این گزارش، متناسب با حوصله آن، تنها مجال ذکر  باشد میاز هر حادثه سیل در دست 

  .باشد میمفید و قابل استفاده ، به عنوان نمونه ها استان

  هاي استان گلستان بررسی سیالب - 3-3- 1
ي کوچـک و بزرگـی روبـرو بـوده     هـا  سیالبیکی از مناطقی است که طی چند سال گذشته همواره با استان گلستان 

حـداکثر آن را در   بـده در این استان به قدري بزرگ و سهمناك بوده که کارشناسان  80به عنوان مثال سیل مرداد . است
  .کشور کم سابقه توصیف کردند

تجربه تلخ وقـوع  اما . آورده شده است 4در پیوست ي این استان ها سیالبمورد هاي موجود در  گزارشخالصه بررسی 
  :داشته استقه، حداقل دو آموخته مهم را دربرمنط این در ها سیالب

  اهمیت سیستم هشدار سیل -1
 و فعال مخازن سدها هنگام بهمدیریت  تاثیر -2

سـاکنان در   موقـع  بـه ه سیستم هشدار سیل در شکل ساده خود، یعنی اعالم هشـدار وقـوع سـیل در منطقـه و تخلیـ     
هشدار وقوع بارندگی شدید در منطقه توسط سازمان هواشناسـی انجـام شـد و پیـرو آن     . انجام شد 1384مردادماه سال 

ی جمعیتـی حـدود   جـای  بـه ، عملیـات تخلیـه و جا  احمـر  هاللستاد حوادث غیرمترقبه استان با همکاري نیروي انتظامی و 
بار آورد امـا سـتاد حـوادث غیرمترقبـه اعـالم      ه ع سیالب در این تاریخ خساراتی را بهرچند وقو. نفر را انجام دادند 3000

در ایـن  . شـد  مـی  تـر  بیشي گذشته ها سیالب، خسارات این سیل به مراتب از موقع بهکرده است که در صورت عدم اقدام 
  :باشد میمورد دو نکته قابل ذکر 

ه مستقیم کاربر اصلی هشدار سیل از اطالعات داده شده بودن عملیات نجات، استفاد موثریکی از عوامل اصلی  –
سیستم هشدار سیل در نقاط مختلفی از کشور مطالعه و گاهی تا حـدي اجـرا    دانیم میکه  طور همان. باشد می

 بـرداري  بهرهیا به  ها طرحاما از آنجا که کارفرما ستاد حوادث غیرمترقبه نبوده است معموال این . نیز شده است
از یـک هشـدار سـاده توسـط سـازمان هواشناسـی،        کـه  درصورتی. اند داشتهیا راندمان قابل توجهی ن نرسیده و

  .حداکثر استفاده توسط ستاد در این واقعه انجام شد
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آنست که آیا ستاد نسبت به کلیه هشدارهاي سـازمان هواشناسـی بـه یـک      شود میکه در اینجا مطرح  سوالی –
در واکنش سریع ستاد به  81و  80ي مکرر ها سیالباست تجربه وقوع  ؟ بدیهیدهد میاندازه حساسیت نشان 

  .بوده است موثرهشدار 
ي اخیر با توجه بـه وجـود حجـم ذخیـره قابـل توجـه در       ها سیالبدر  1-و فعال مخزن سد گلستان هنگام بهمدیریت 

دم و برقـراري آرامـش در   هاي خرداد و تیر، موجـب محافظـت جـان و مـال مـر      مصرف آب در طول ماه دلیل بهمردادماه 
  .کیلومتري آن گردید 12در شهرستان گنبد در فاصله  خصوص بهسد،  دست پایین

لـذا  . باشـد  مـی  مترمکعب میلیون 56در تراز نرمال  آنحجم  و مترمکعب میلیون 86مخزن در تراز آستانه سرریز حجم 
نتایج رونـدیابی و  ) 6-1(جدول . یالب را داردس مترمکعب میلیون 30مخزن سد حتی در تراز نرمال قابلیت ذخیره حدود 

  .دهد میي مختلف را نشان ها سیالبمخزن در کاهش  تاثیر

  ]9[ 1-امکان مدیریت سیل در مخزن سد گلستان -6-1جدول 
دوره بازگشت سیالب  

(year) 
پیک سیل ورودي 

(m3/s)  
پیک سیل خروجی 

(m3/s)  
* حداکثر تراز سطح آب

(m) 
استهالك پیک سیل 

(%) 
2  88  26  362/2  70  
5  172  68  54/62  60  
10  245  110  762/1  55  
25  357  171  95/62  52  
50  456  235  15/63  48  
100  562  305  34/63  46  
500  783  468  763/0  40  

1000  933  581  91/63  38  
10000  1703  1199  964/0  30  
PMF 2389  1767  65/65  26  

  فرض شده است متر 62 وم نرمالدر شروع سیالب تراز سطح آب مخزن در رق* 
  
از نصف مقدار آن در ورودي بـه مخـزن    تر کمبه  1-ساله در مخزن سد گلستان 25عنوان مثال، دبی حداکثر سیل ه ب

  .یابد میتقلیل 
حداکثر سیل به میـزان قابـل تـوجهی خسـارات سـیل را       بدهد با کاهش توان میي بدین ترتیب احداث بندهاي تاخیر

  . کاهش دهد
مرتبط  هاي دستگاهمختلفی توسط  اجراییمطالعاتی و  هاي پروژهي و تکرار وقایع سیل در منطقه، خیز سیلوجه به با ت

توان باالي تخصصی و  نشان دهندهالبته تعدد مشاوران و کارفرمایان فعال در منطقه . انجام شده و یا در دست انجام است
و امکانات در کنار یکدیگر و همسـو   ها پتانسیلاست استفاده از کلیه لیکن بدیهی . عزم جدي در مقابله با بالي سیل است

  .باشد میي آتی امري بسیار مهم و ضروري ها سیلباهم در قالب یک طرح جامع استانی، در کاهش خسارات 
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  بررسی آمار بالیاي طبیعی در جهان -4- 1

حـداقل   -میالدي 2000لغایت  1980سال، از سال 20که در طی  کنند میدرصد مردم جهان در مناطقی زندگی  75
آمـده از   عمـل  بـه در بررسی . اند بودهیکی از چهار سانحه سیل، زلزله، خشکسالی و گردبادهاي استوایی  تاثیربار تحت  یک

نفـر در نقـاط    184کشور دنیا، مشخص گردید که به طور متوسط روزانـه بـیش از    100آمار حوادث و سوانح در بیش از 
از  متـاثر درصد از مـردم   11که تنها  دهد میهرچند مشاهدات نشان . شوند میوانح طبیعی کشته مختلف جهان، در اثر س

درصد از کل مرگ و میرهاي ثبت شده  53، اما بیش از کنند میتوسعه یافته زندگی  تر کمي کشورهاسوانح در جهان، در 
، علت )لزله، خشکسالی و گردبادهاي استواییسیل، ز(چهار نوع سانحه طبیعی  .دهد میروي  کشورهادر اثر سوانح در این 

  .باشد میاز سوانح طبیعی در جهان درصد از مرگ و میرهاي ناشی  94
میلیون نفر در سراسر دنیـا در اثـر سـوانح طبیعـی جـان خـود را از دسـت         5/1همچنین در دو دهه گذشته بیش از 

نفر در معرض این خطرات قـرار   3000، شود میدنیا کشته  به طور متوسط به ازاء هر یک نفر که در اثر سوانح در. اند داده
ي طبیعی در سطح جهـان رو بـه افـزایش    ها بحرانبیانگر این موضوعند که رخداد  المللی بین، آمارهاي عالوه به. گیرند می

نـد  رو) اي برازش قهـوه ( 2004تا  1975مشخص است تعداد حوادث رخداده از سال ) 6-1( شکلکه در  گونه همان. است
از طرف ). 7-1 شکل( باشد میي برخوردار تر بیشدر مورد سیل از شتاب  خصوص بهصعودي را طی نموده است و این روند 

  .اند نیز روندي رو به رشد دارد بودهمواجه  ها بحراندیگر به دلیل افزایش جمعیت جهانی تعداد افرادي که با 
ي هشدار ها سیستمدیریت بحران و ابزراهاي مرتبط با آن نظیر م کشورهااگرچه امروزه با پیشرفت تکنولوژي و توسعه 
و رونـد رو بـه رشـد افـزایش      هـا  بحـران دو عامل افزایش تعداد  رسد میزودهنگام، رشد چشمگیري داشته ولیکن به نظر 

نیـز   یالمللـ  بـین در سـطح   هـا  بحـران ي مالی ناشی از وقوع ها آسیبجمعیت جهانی باعث گردیده تا تعداد تلفات جانی و 
  ].45[روندي رو به رشد داشته باشد 

. ي در افزایش رخداد داشته استتر بیشو شتاب  تر بیشکه بیان شد، سیالب در بین بالیاي طبیعی، فراوانی  گونه همان
  .دهد میبه همراه تعداد تلفات جانی ناشی از آن نشان  2005و  2004آمار این پدیده را در سال ) 8-1( شکل
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  ]45[ر رخداد بحران در سطح جهان آما - 6-1 شکل

  
  ]45[آمار رخداد بحران در سطح جهان به تفکیک نوع بحران  -7-1 شکل
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  ]45[به همراه تعداد تلفات جانی  2005و  2004ي ها سالآمار سیالب در سطح جهان در  -8-1 شکل

ش تاکنون، هر ساله به طـور  سال پی 15، از 1385براساس اطالعات حاصله از بانک اطالعات سوانح جهان در سال 
میلیـارد   29اند و بـیش از   اقیانوسیه به علت حوادث و سوانح طبیعی کشته شده - نفر در منطقه آسیا 41000متوسط 

یـن افـراد   تـر  بـیش ارائه شده اسـت،  ) 9- 1(گونه که در شکل  از سویی دیگر همان. آید دالر خسارات اقتصادي به بار می
درصد از کل افراد آسیب دیده  89ها حدود  جهان، در قاره آسیا حضور دارند که نسبت آنآسیب دیده در اثر سوانح در 
  .باشد و متاثر از سوانح در جهان می

  
  .بوده است نفر 5040642431 :میالدي 2003لغایت  1975از سوانح در جهان از سال  دیده آسیبتعداد افراد * 

  ]11[هاي جهان  هفراوانی نسبی افراد آسیب دیده در قار -9-1 شکل
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میلیارد دالر خسارت ناشـی از سـوانح    80سانحه و از حدود  5، 2004سانحه طبیعی بزرگ در دنیا در سال  10همچنین از 
  .در منطقه آسیا و اقیانوسیه اتفاق افتاده است) میلیارد دالر 55معادل (درصد کل خسارات  70طبیعی در این سال، 

یـن میـزان   تـر  بیشاظهار داشت که قاره آسیا در کنار وسعت و کثرت جمعیت،  توان میالذکر  لذا با توجه به موارد فوق
ي خسـارات   کشته شده، آسیب دیده و خسارات اقتصادي ناشی از سوانح را در خود جاي داده و با عنایت به رشد فزاینـده 

همچنین با توجه . قاره انتظار داشتي از این تر بیشرشد  توان میي انسانی مربوط به سوانح در آینده ها آسیباقتصادي و 
اینگونه نتیجه گرفت که سیل، زلزله، توفـان و خشکسـالی بـه ترتیـب      توان میکلی  طور بهبه آمار و نمودارهاي ارائه شده 

  .اند داشتهي مالی را در جهان ها آسیبین تلفات جانی و تر بیشین فراوانی وقوع و در عین حال تر بیش

  آمار سیل در جهان - 4-1- 1
درصـد   70. و تقریبا در تمامی کشورهاي جهان وجود دارد شود میترین بالي طبیعی در کل دنیا محسوب  ایعسیل ش

کشورها بیش از سایر انواع بالیا موجـب مـرگ و میـر     تر بیشو در  دهد میي دنیا در هند و بنگالدش روي ها سیلاز کل 
و چنانچه سیالبی حاوي مواد معلق باشـد،   گردد می جریان سیل سبب حمل مقادیر زیادي گل و الي و رسوبات. شوند می

  .]46[میزان تخریب و خسارات ناشی از سیل سه برابر بیش از سیل حاوي آب خالص است 
مرگ در اثـر سـیل    170000تقریبا . شوند میکشور دنیا ساالنه با سیل مواجه  90میلیون نفر در بیش از  196حدود 

  .الدي در جهان روي داده استمی 2000لغایت  1980 هاي سالدر بین 
در جهان به صورت جامع وجود نـدارد   ها سیالبکه متاسفانه هیچ سیستمی براي ثبت کل  توان اظهار داشت البته می
همچنـین اطالعـات مربـوط بـه شـدت و انـواع سـیالب و مـدت و         . در مورد سیل کامل و جامع نیست ها دادهلذا تحلیل 

ي کشـورها در مورد سیل باید به خاطر داشت کـه سـیل در   . شود میت یکپارچه ثبت ني وقوع سیالب نیز به صورها دوره
 کشـورها علیـرغم اینکـه ایـن    . شـود  مـی کوهستانی با جمعیت کم مانند بوتان، اکوادور و نپال نیز مشکل جدي محسـوب  

  .کنند میزندگی  ها خانهها در حاشیه رود ي جنوب آسیا هستند اما بسیاري از جمعیت آنکشورهاتر از  کوهستانی
در  تـوان  مـی به خـوبی  . سیل در منطقه آسیا و اقیانوسیه هستند کشته شدگان ازین و متاثرین تعداد تر بیش همچنین

. گیرنـد  میقرار  متاثري کشورهاي چین، هند، افغاستان، بنگالدش، نپال در صدر کشورهامشاهده نمود که ) 10-1( شکل
تـر   نسبی را در برابر سیل دارد، که شاید دلیل عمده آن ثبت دقیق پذیر آسیبیزان ین متر بیش، کشور ونزوئال شکلدر این 

دلیل دیگر باال بودن آمار مرگ و میـر در اثـر سـیل، وقـوع یـک سـیل       . وقایع مرگ و میر در اثر سیل در این کشور باشد
 databaseشـده از سیسـتم   براساس اطالعات اسـتخراج  . باشد میمیالدي در این کشور  1999مخرب و سهمگین در سال 

EM-DAT  ،هـاي فشـرده روي    هاي ناشی از گـل و الي سـیالب در منـاطق شـهري بـا بافـت       مرگ تر بیشدر مورد سیل
  . ]43[ها  خانهنه در حریم و بستر رود دهند می
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 ]11[از آن  متاثرپراکندگی متوسط مرگ و میر ناشی از سیل به جمعیت  -10-1 شکل

ین تلفات و خسارات را تر بیشوسط سازمان ملل متحد در میان بالیاي طبیعی، سیل و طوفان مطابق آمار تهیه شده ت
میلیـارد   21اي که تنها در یک دهه میزان خسارات ناشی از سیل و طوفان بالغ بـر   گونه بهاند،  به جوامع بشري وارد آورده

  .]12[ میلیارد دالر خسارات ناشی از زلزله بوده است 18دالر در مقابل 
ي انسان دوستانه در ایران در نخستین روز کارگاه ها کمکدفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در امور هماهنگی  رییس
سال گذشته از بین سـه هـزار سـانحه     10در  :گفت 2007در تابستان سال  تخصصی مدیریت سیل در بابلسر –آموزشی 

میلیون نفر بـه   200یل بوده که در این مورد یک میلیارد و مورد آن س 310هزار و  طبیعی به وقوع پیوسته در جهان، یک
ته شـ سـال گذ  10درصد حوادث طبیعی  30از  بیشبه عبارت دیگر ]. 13[ دچار آسیب شدند غیرمستقیمطور مستقیم و 

  . است در جهان، سیل بوده
جهـان بـه انجـام    ي هشدار زودهنگـام در سـطح   ها سیستمبررسی جامعی در مورد  2006سازمان ملل متحد در سال 

اي از آن در ادامه  ي هشدار سیل در سطح جهان مرور شده که گزیدهها سیستمدر بخش سیل این گزارش، . رسانیده است
  :]39[ شود میارائه 

یت را بـه  مسوولي ملی هیدرولوژي و هواشناسی و برخی دیگر این ها سرویسي ناگهانی را به ها سیالب کشورهابرخی 
ي هـا  سـیالب  بینی پیشاگرچه امکان . اند ي هیدرولوژي واگذار نمودهها سرویسزیستی و  محیط اتموسسطور جداگانه به 

اکثـر  . هـا را ردیـابی نمـود    به محـض وقـوع، آن   توان میناگهانی وجود ندارد ولیکن در صورت وجود رادارهاي هواشناسی، 
ایـن  . باشـند  هواشناسـی مـی  دیـد رادارهـاي    که خارج از محدوده دهند میو مناطقی رخ  کشورهاي ناگهانی در ها سیالب
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ي پـایش و  هـا  سیسـتم ي توسعه یافته کشورهادر . شود میباعث از دست رفتن جان بسیاري از ساکنین منطقه  ها سیالب
 هـا  سیسـتم ولـیکن ایـن   . گیرنـد  مـی ي تخصصی و فنی به خوبی مورد استفاده قـرا  ها سازمانسیالب از طریق  بینی پیش

یـی از آسـیا، آفریقـا و دریـاي کارئیـب داراي گسـتردگی الزم       هـا  بخـش در حال توسـعه همچـون   ي کشورهاهمچنان در 
ي پایش و هشـدار  ها سیستم (COI)اي همچون منطقه تحت پوشش کمیته اقیانوس هند  در اکثر مناطق حاره. باشند مین

ي جهانی سیالب قادرنـد  ها بینی شپی. اند اي درهم آمیخته ي هشدار گردبادهاي حارهها سیستمسیل تا حد قابل توجهی با 
ي مخصوص تا سه روز قبل، وقوع سیل را هشدار دهند و همچنان متخصصان براي افزایش ایـن زمـان   ها سیستماز طریق 

ي هشدار دهنده سیل صـرفا در سـطح ملـی فعالیـت دارنـد ولـی برخـی از ایـن         ها سیستماکثر . باشند میدر حال تالش 
براهماپوترا در آسـیا و زامبـزي در   -آلپ و موسل در اروپا، مکونگ، اینداس و حوضه گنگهمچون راین، دانوب،  ها سیستم

را در  هـا  سـیالب رصدخانه سیالب دارتموث در ایاالت متحده آمریکا . اند شدهي جهانی متصل ها شبکهآفریقاي جنوبی به 
یـک سیسـتم    WMOو  UNESCOدر حـال حاضـر   . نمایـد  مـی و تحلیل  گیري اندازهگذاري،  سطح جانی ردیابی، عالمت
   )).7-1(جدول ( نماید میي ملی هیدرولوژي و هواشناسی راهبري ها سرویسهشدار سیل را با همراهی 

  ي هشدار زودهنگام سیلها سیستمفعال در زمینه  المللی بیني ها سازمان -7-1جدول 
 شرح فعالیت  نام سازمان
ADRC1  ي آسیاییکشورهاي خطرپذیري در ها نقشهتهیه 

Flood Observatory, Dartmouth 
University 

  ي بزرگ در سطح جهانها سیالبثبت  -
 ي بزرگ در یک سال خاصها سیالبمربوط به  جزییاتارائه  -

SOPAC2 
  با توجه به تجارب تغییر کاربري زمین ها سیالبتحلیل دلیل رخداد  -
  کوچک هاي حوضهو مدیریت  ها سیالبتهیه نقشه  -
 ي مرتبط با هیدرولوژيها آموزشز طریق ا سازي ظرفیت -

UNDP3  ایجاد ابزار تحلیل ریسک بحران(DRI) 

UNEP4 

  اي  ش خشکسالی در سطح ملی و منطقهي مرازك پایها فعالیتدر پشتیبانی از  پذیر آسیبارزیابی  -
هشدار انواع  اي منطقهي ملی و ها سیستمافزایش ظرفیت سازمان هاي محیط زیستی در راستاي پشتیبانی از  -

  ي مورد هجوم سونامیکشورهاخطر در 
 استفاده براي مدیریت ریسک بحران منظور بهزیست  همساز نمودن تجهیزات ارزیابی محیط -

WMO5 
  هاي خطرات آب و هوایی تدوین روشی استاندارد براي تهیه کاتالوگ -
تهیه کاتالوگ خطرات  منظور به) ها ی آني ملی هیدرولوژي و هواشناسها سرویساز طریق ( کشورهاکمک به سایر  -

 طبیعی مربوط به هوا، آب و آب و هوا
  

 انـدازي  راه  2005کـاهش بحـران در ژانویـه سـال      المللی بینکه در طی کنفرانس  6(IFI/P)سیالب  المللی بینبرنامه 
 7یت ریسـک خطـرات آب و مـدیر   المللـی  بـین ایـن سیسـتم توسـط مرکـز     . باشـد  می WMOو  UNESCO گردید همکار

                                                      
1- Asian Disaster Reduction Center 
2- Pacific Islands Applied Geoscience Commission 
3- United Nations Development Programme 
4- United Nations Environment Programme 
5- World Meteorological Organization 
6- The International Flood Initiative/Programme 
7- International Centre on Water Hazard and Risk Management 
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سـیالب از   المللـی  بینشبکه . برداري قرار خواهد گرفت ژاپن مورد بهره 1ي عمومیها فعالیته تحقیقات موسس زیرمجموعه
رایگـان در   صـورت  بـه  اي مـاهواره طریق سیستم هشدار جهانی، اطالعات مربوط به رطوبت و بارش را بر مبنـاي اطالعـات   

  .دده میخود قرار  المللی بیناختیار اعضاي 

  تجربیات برخی کشورها -5- 1

بررسی تجارب سایر کشورها در زمینه مدیریت سیالب، در این گزارش به بررسی برخـی گزارشـات کشـوري     منظور به
اسـتخراج   المللـی  بـین و سـایر تجربیـات از مـدارك موجـود      هاي تخصصی پرداخته شده و نشستارائه شده در سمینارها 

  .گردیده و ارائه شده است

  آمریکا ایاالت متحده - 1- 5- 1
چهـل و هشـت   . است ایاالت متحده امریکا در نیمکره غربی زمین و در شمال قاره آمریکا واقع شده :جغرافیاي طبیعی

شبه جزیره آالسکا در شمال شرق قاره آمریکا و مجمـع الجزایـر هـاوایی در    (ایالت همجوار و نیز دو ایالت جدا از دیگران 
همچنین در دو منطقه حوزه دریاي کارائیـب  . دهند میمتحده آمریکا را تشکیل  روي هم رفته کشور ایاالت) اقیانوس آرام

ولـی بـه    شـوند  میاي نیز وجود دارند که قلمرو آمریکا محسوب  یی از اقیانوس آرام، جزایر کوچک و پراکندهها بخشو نیز 
  .پورتو ریکو از این نمونه است. گردند میاي خود گردان اداره  گونه

بعد از روسـیه، کانـادا و چـین چهـارمین     میلیون کیلومتر مربع  83/9حده آمریکا با مساحتی بالغ بر ایاالت مت: وسعت
  :به طور تقریبی کشور ایاالت متحده آمریکا. کشور بزرگ جهان است
انسـه و  تـر از فر  برابـر بـزرگ  17تر از انگلسـتان،   برابر بزرگ 35تر از استرالیا،  درصد بزرگ 25تر از ایران،  شش برابر بزرگ

تـر   تر از یک سوم قاره آفریقا، نصف نیم قاره آمریکاي جنوبی، اندکی بـزرگ  همچنین این کشور، کم. نصف روسیه استتقریبا 
 ].47[ تر از مجموع کشورهاي اروپاي غربی است تر از کشور هائیتی و دو و نیم برابر بزرگ برابر بزرگ 300از برزیل، 

ایالت دارد که هر کدام از این ایاالت بنا بر سامانه فدرالی حـاکم، داراي سـطح    کشور آمریکا پنجاه: تقسیمات کشوري
  .اند شدهنشان داده ) 11-1( شکلاین ایاالت در  .باالیی از خودگردانی هستند

                                                      
1- Public Works Research Institute 
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  تقسیمات ایالتی در ایالت متحده آمریکا -11-1 شکل

نفـر،   303449453دارا بودن جمعیتی معادل ، ایاالت متحده آمریکا با 2007طبق آخرین برآوردها در سال : جمعیت
  .]48[ باشد میدرصد جمعیت جهان را دارا  55/4

  مدیریت بحران در آمریکا - 5-1-1- 1
بـا توجـه بـه گسـتردگی ایـن کشـور و تنـوع        . باشـد  مـی ي پیشگام در زمینه مدیریت بحـران  کشورهاآمریکا از جمله 

مال وقوع دارند، لذا همواره مبارزه با بالیـاي طبیعـی و   زیستی، انواع مختلف بالیاي طبیعی در خاك این کشور احت محیط
ساختار مدیریت بحران . ي دولت بوده استها برنامهاز جمله  ها آنها و آمادگی براي مواجهه با  پیشگیري در برابر وقوع آن

. گردد میهري توزیع و از سطح فدرال تا سطح ش شود میاز باال به پایین تقسیم  ها مسوولیتاست که  اي گونه بهدر آمریکا 
، این وزارتخانه وظیفه حفظ امنیـت کشـور در برابـر تهدیـدهاي     1با تشکیل وزارت امنیت ملی آمریکا 2002نوامبر  25از 

کارمنـد سـومین    208000بـا حـدود    2007خانـه در سـال    ایـن وزارت . ي طبیعی را بر عهـده دارد ها بحرانتروریستی و 
  .میلیارد دالر را به خود اختصاص داده است 6/44اي برابر  جهخانه بزرگ آمریکا بوده و بود وزارت

وقت ایـاالت متحـده، بـا     جمهور رییسبه دستور جیمی کارتر،  1979آوریل سال  1در  :2آژانس مدیریت بحران فدرال
وزارت امنیت مقابله با بحران در سطح فدرال فعالیت خود را آغاز نمود و پس از تشکیل  منظور بههدف انجام اقدامات الزم 

                                                      
1- United States Department of Homeland Security (DHS) 
2- Federal Emergency Management Agency (FEMA) 
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ي هـا  فعالیتبخشی از اداره آمادگی و اقدامات پس از بحران به  عنوان بهزیرمجموعه این وزارتخانه و  صورت بهملی آمریکا، 
  .رود میهاي اصلی وزارت امنیت ملی آمریکا به شمار  یکی از آژانس FEMAدر حال حاضر . خود ادامه داد

رسـانی عمـومی، ارائـه دسـتورالعمل      حال حاضر مواردي همچون آگـاهی ي آژانس مدیریت بحران فدرال در ها فعالیت
  .گیرد میساز را در بر  ي طبیعی و انسانها بحرانآمادگی قبل از بحران و اقدامات حین و بعد از بحران را در ارتباط با انواع 

هش خسارات ناشـی از سـیالب   اي در ارتباط با پیشگیري از وقوع سیالب، مدیریت سیالب و کا هاي گسترده تاکنون فعالیت
    ]:46[توان به موارد ذیل اشاره نمود  ها می از جمله این فعالیت. توسط آژانس مدیریت بحران آمریکا انجام گرفته است

 در برابر سیالب ها دشت سیالبدر  ها سازه سازي مقاوم –

 ساحلی در برابر سیالب هاي سازه سازي مقاوم –

 :در برابر سیالب شامل سازي ایمني ها دستورالعملتدوین  –

 گیر ساحلی و مناطق سیالب هاي سازهتدوین دستورالعمل طراحی  •

 گیر ساحلی و مناطق سیالب هاي سازهتدوین دستورالعمل ساخت  •

 ي عمومی در ارتباط با اقدامات مورد نیاز قبل، حین و بعد از سیالبها آموزشارائه  –

 هاي محلی لتمقابله با سیالب در سطح ملی و دو هاي پروژهانجام  –

 ارائه بیمه ملی سیالب –

  هاي ایالتی و محلی در راستاي اقدامات مربوط به کاهش خطرات سیالب ي مالی به دولتها کمکارائه  –

  ]1 ]46(FMA)برنامه کمک به کاهش سیالب  -الف
ب تـدوین  به عنوان بخشی از قانون بیمه ملی سیالب با هدف کاهش خسارات ناشی از سیال 1994این برنامه در سال 

  .گردید
این بودجـه در راسـتاي اجـراي    . نماید میرا تامین  FMAبودجه مورد نیاز  FEMAها و مردم،  کمک به ایالت منظور به

در قالب برنامه بیمه ملی سـیالب مـورد    ها سازهو سایر  ها ساختمانهاي ناشی از سیالب بر  اقدامات کاهنده ریسک خرابی
  .گیرد میاستفاده قرار 

  :شوند می، موارد ذیل را شامل گردند میارائه  FEMAبالعوض که توسط ي ها کمک
  ي کاهش سیالبها برنامهي مربوط به تهیه ها کمک –
 ها هاي مربوط به اجراي اقدامات کاهش خسارات ناشی از سیالب همچون افزایش تراز و یا تغییر محل سازه کمک –

 شاوران فنیاستفاده از م منظور بهها  ي ارائه شده به ایالتها کمک –

  

                                                      
1- Flood Mitigation Assistance 
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  ي بالعوضها کمکسایر  -ب
ي بلندمـدت کـاهش   ها برنامهاجراي  منظور بهیی را در سطح ملی و محلی ها کمکاین برنامه  :برنامه کاهش مخاطرات

  .نماید میمخاطرات ارائه 
 نظـور م بـه  هـا  دانشـگاه ي در سطح ایاالت، منـاطق و  ها کمکاین  :بالعوض مربوط به اقدامات قبل از بحران هاي کمک

  .گردد میو انجام اقدامات کاهش بحران ارائه  ریزي برنامه
هـاي   کاهش ریسـک خرابـی   منظور بهیی را در سطح ایاالت و اجتماعات کوچکتر ها کمکاین برنامه  :مجدد هاي کمک

یشـین  ي پهـا  کمـک رغم دریافت  ی که تحت بیمه ملی سیالب قرار گرفتند ولی علیهای سازهناشی از سیالب در ارتباط با 
  .نماید میاند، ارائه  همچنان ویژگی الزم براي مقابله با سیالب را کسب ننموده

دیگر اجرا شده توسط آژانس مدیریت بحران آمریکا در ارتباط با کاهش خطرات ناشـی از   هاي پروژهدر ادامه برخی از 
 :]46[سیالب، ارائه شده است 

– Above the Flood: Elevating Your Flood prone House, FEMA 347  
– Addressing Your Community's Flood Problems, FEMA 309  
– After a Flood: The First Steps, FEMA L-198 / ARC 4476  
– Alluvial Fans: Hazards and Management, FEMA 165  
– Answers to Questions About Substantially Damaged Buildings, FEMA 213  
– Answers to Questions About the National Flood Insurance Program, F-084  
– A Report - Mitigation of Flood and Erosion Damage to Residential Buildings in Coastal Areas, 

FEMA 257  
– A Unified National Program for Floodplain Management, FEMA 100  
– Below-Grade Parking Requirements, FIA-TB-6  
– Coastal Construction Manual: Principles and Practices of Planning, Siting, Designing, 

Constructing, and Maintaining Residential Buildings in Coastal Areas, FEMA 55  
– Corrosion Protection for Metal Connectors in Coastal Areas, FIA-TB-8  
– Crawlspace Construction for Buildings Located in Special Flood Hazard Areas, FIA-TB-11  
– Design and Construction Guidance for Breakaway Walls Below Elevated Coastal Buildings, 

FIA-TB-9  
– Design Guidelines for Flood Damage Reduction, FEMA 15  
– Elevated Residential Structures, FEMA 54  
– Elevator Installation, FIA-TB-4  
– Engineering Principles and Practices of Retrofitting Flood prone Residential Structures, FEMA 

259  
– Ensuring that Structures Built on Fill In or Near Special Flood Hazard Areas are Reasonably 

Safe From Flooding, FIA-TB-10  
– Federal Programs Offering Non-structural Flood Recovery and Floodplain Management 

Alternatives, FEMA 102  
– Flood Insurance Program Community Status Book, FEMA Form 81-93  
– Floodplain Management Bulletins  
– Floodplain Management in the United States: An Assessment Report Summary and Volume 2: 

Full Report, FIA 18  
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– Flood proofing Non-Residential Structures (Full Document), FEMA 102  
– Flood proofing Non-Residential Structures (Technical Bulletin), FIA-TB-3  
– Flood-Resistant Materials Requirements, FIA-TB-2  
– Free-of-Obstruction Requirements, FIA-TB-5  
– Hazard Mitigation Grant Program Desk Reference, FEMA 345  
– Homeowner's Guide to Retrofitting: Six Ways to Protect Your House from Flooding, FEMA 

312  
– Manufactured Home Installation in Flood Hazard Areas, FEMA 85  
– NFIP Technical Bulletins, FIA-TB-0 to FIA-TB-11  
– Non-Residential Flood proofing -- Requirements and Certification, FIA-TB-3  
– Openings in Foundation Walls, FIA-TB-1  
– Protecting Building Utilities from Flood Damage, FEMA 348  
– Protecting Floodplain Resources - A Guidebook for Communities, FEMA 268  
– Property Acquisition Handbook for Local Communities, FEMA 317  
– Reducing Damage from Localized Flooding, FEMA 511  
– Repairing Your Flooded Home, FEMA L-198 / ARC 4476  
– Reducing Flood Losses through International Code Series (2003 I-Codes)  
– Reducing Flood Losses through International Code Series (2006 I-Codes)  
– Reducing Losses in High Risk Flood Hazard Areas: A Guidebook for Local Officials, FEMA 

116  
– Report of the Floodplain Management Forum  
– Selecting Appropriate Mitigation Measures for Flood prone Structures, FEMA 551  
– Wet Flood proofing Requirements, FIA-TB-7 

نگاه وسیعی بـه مسـایل ناشـی از      ي آمریکاها دشت سیالباي کمیته بین سازمانی مدیریت جامع  صفحه 250گزارش 
هدف از ایـن   .داردبه وقوع پیوست،  1993سیل حوضه آبریز رودخانه می سی سی پی و خسارات ناشی از آن که در سال 

در  هـا  دشـت  سـیالب در مدیریت  ها آنه است تا بتوان از یی آموزنده از خسارات پیش آمدها درسگزارش استخراج نتایج و 
براي دستیابی به ایـن  . استتمرکز شده  ها دشت سیالبگزارش بر مدیریت بهتر این  در .ایاالت متحده آمریکا بهره جست

آن بـر تمهیـدات    تاکیـد تنظـیم و فرمولـه شـده اسـت کـه       دشـت  سـیالب یک طرح عملیاتی در در ایاالت متحده هدف، 
هـا در   بـه افـزایش نقـش ایالـت    این طرح در . باشد می) عملیات قانونی و تشکیالتی، طراحی، هدایت و راهبري(تی تشکیال
، اجـازه  هـا  دشـت  سـیالب مدیریتی شامل مقابله با سیل، امداد، خرید کلی مناطق پرخطر، مقررات مربوط بـه   هاي فعالیت

  .ه استشد تاکید ریزي برنامه، اجرا و بندي پهنهایجاد خاکریز، 
از یک طرف  دشت سیالب ریزي برنامهبین . باشد میبیمه سیل  ها دشت سیالبیکی دیگر از ابزارهاي مدیریتی در زمینه 

ترکیب و تلفیـق   در شده است که تاکید ي ایاالت متحدهها برنامهدر . برقرار استاي  رابطهو بیمه ملی سیل از سوي دیگر 
بیمه سیل فـدرالی در ایـاالت متحـده    . در بلند مدت نقش کلیدي داشته باشد دشت سیالب کارآمدبیمه سیل با مدیریت 

 منظـور  بهدولت فدرال . ، وجود دارداند دادهتطبیق  دشت سیالبآمریکا براي جوامعی که خود را با اجراي مقررات مدیریتی 
در این کشور اعتقاد بر  .ه استدر نظر گرفتاي  حق بیمه یارانه براي دشت سیالباجراي مقررات مدیریتی ترغیب عموم به 
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ـ  میدر بلند مدت  دشت سیالب کارآمد که ترکیب و تلفیق بیمه سیل با مدیریتآنست  د پرداخـت خسـارات بـه افـراد     توان
  .سیل زده را کاهش دهد

   :یاالت متحده آمریکا عبارتند ازدر ا مدیریت سیالباي  سازهي دیگري از تمهیدات غیرها جنبه
  وقوع سیالب قبل از ریزي برنامه –
 ي خطرپذیري از سیلها نقشهآماده کردن  –

 دشت سیالباطالعات مربوط به مشخصات  آوري جمعآموزش و  –

 مقابله با سیالب –

  بدر برابر سیال سازي مقاوم –
  :توان به موارد ذیل اشاره نمود از دیگر اقداماتی که در ایاالت متحده آمریکا در زمینه مدیریت سیالب انجام گرفته است می

  پایگاه اطالعاتی مشترك یجاد ا –
  گیر سیلموجود در نواحی  يها ساختمانو  تاسیساتفهرست کشوري از  –
  هیدرولوژیکی، هیدرولیکی و هواشناسی يها داده تجزیه و تحلیل –
  ارزیابی خطرپذیري از سیل –
  هاي ناشی از سیل براي تعیین خطرپذیري ملیاستانداردهاي تبیین  –
  سیل بینی پیش –
  اي شناسایی آخرین فنون براي برآورد و ارزیابی اثرات زیست محیطی و اجتماعی سیلتحقیقات علمی بر –
و  گیـر  سیلي دیگر در نواحی ها محدودهانرژي و  ي فرسایشی پرها محدودهکاوش در ارتباط و همبستگی بین  –

  در شکست سیل بندها ها آناثر 
آن  تاثیرو بررسی  ها دشت سیالباي جنگلی ه ها و مرداب ارزیابی ذخیره آب در نواحی طبیعی باالدست، مرداب –

 در سیالب رودخانه اصلی

  سپاه شهروندان  -5-1-2- 1
ها را براي ایفاي نقش شهروندان در حفاظـت   ، مقامات دولتی، ایالتی و محلی فرصت2001سپتامبر  11بعد از حوادث 

کشـور شـامل    تـر  بـیش نـی و امنیـت   اطمینان یـافتن از ایم . اند دادهاز امنیت داخلی و کمک به اولین امدادگران، افزایش 
جمهـور،   ریـیس ، 2002در ژانویه . باشد میآمادگی، آموزش و مشارکت شهروندان در پشتیبانی و کمک به اولین امدادگران 

که یک سازمان داوطلبانه مردمی جهت مشارکت در کارهـاي اجتمـاعی اسـت را     1جورج بوش، سپاه آزادي ایاالت متحده
  .نمودانجام این وظیفه  مامور

                                                      
1- USA Freedom Corps 
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، جهـت کمـک بـه هماهنـگ نمـودن      باشـد  مـی آزادي ایـاالت متحـده    موسوم بـه  سپاه از جزیی، که 1سپاه شهروندان
ایـن  . ، ایجـاد گردیـد  سازد میو آماده براي مقابله با هر وضعیت بحرانی  تر قويتر،  داوطلبانه که جامعه را ایمن هاي فعالیت

تا بتوانند خانواده، خانه و جامعه خود را در برابر تهدیدات جرایم، تروریسم  دهد میهایی را در اختیار مردم قرار  امر فرصت
  .و انواع بالیا ایمن سازند

که در بسـیاري از منـاطق کشـور جهـت پیشـگیري از       يآمیز موفقیت هاي فعالیتي سپاه شهروندان برمبناي ها برنامه
هـاي محلـی شـروع     یی کـه از طریـق نـوآوري   هـا  برنامه. دشو میاجرا تدوین و  گیرد میصورت  ها بحرانجرایم و مقابله با 

سپاه شهروندان در . باشند میي سپاه شهروندان و رویکرد ملی جهت مشارکت شهروندان در ایمنی جامعه ها پایه، شوند می
  .شود میسطح ملی توسط وزارت امنیت داخلی هماهنگ 

  :گیرد میفعالیت زیر صورت  4مشارکت شهروندان از طریق 
یی را هـا  آمـوزش جهت آمادگی بهتر براي مقابله با شرایط اضطراري و بحرانی  2ه تیم پاسخ سریع مردمیبرنام -1

ي حیـاتی را بـه اولـین    هـا  کمـک نـد  توان مـی  CERT، اعضـاي  دهند میرخ  ها بحرانوقتی که . دهد میارائه 
افراد داوطلـب   دهی مانسازي فوري به قربانیان و مصدومین و ها کمکشامل  ها کمکاین . امدادگران بنمایند

  . باشند میدر محل وقوع بالیا 
  . نمایند میدر شرایط عادي نیز در بهبود ایمنی جامعه کمک  CERTاعضاي 

  . نماید میو امداد استفاده  نشانی آتشاز افراد داوطلب جهت کمک به منابع محدود ادارات  3نشانی آتشسپاه  -2
یت اصـلی خـود، بـه عنـوان آگـاهی بخـش در زمینـه        مامورجام عالوه بر ان 4برنامه مراقبت و نظارت همسایه -3

  .دهد میي الزم در زمینه آمادگی و مقابله با بحران را ارائه ها آموزشتروریسم، به اعضا، 
با کمک به پزشکان و خدمه درمانی داوطلب جهت در اختیار گـذاردن تخصـص    5برنامه سپاه پزشکان ذخیره -4

داوطلبـان  . نمایـد  مـی  تـر  قويو  تر کمیر مواقع مورد نیاز، جامعه را مستحمحلی و سا هاي بحران  خود در زمان
ي مقابله با شـرایط اضـطراري محلـی و نیـز بـه عنـوان مکمـل        ها برنامهسپاه پزشکان ذخیره در هماهنگی با 

عمـل  .. .ي پزشـکی و ها مراقبتهاي خون،  و واکسیناسیون، بانک سازي ایمني سالمت عمومی مانند ها برنامه
  . نمایند می

                                                      
1- Citizen Corps 
2- Community Emergency Response Team (CERT) 
3- Fire Corps 
4- Neighborhood Watch programs 
5- Medical Reserve Corps 
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  ژاپن - 2- 5- 1
و نهمـین کشـور پرجمعیـت     باشـد  میدرصد جمعیت جهان را دارا  91/1نفر  127,718,000ژاپن با جمعیتی معادل 

کیلومترمربع از جمله پیشگامان در زمینه مدیریت  700/369این کشور با مساحتی معادل . ]47[ شود میجهان محسوب 
ي آب و هوایی از سوي دیگر سبب شده ایـن کشـور   ها ویژگیز یک سو و شناسی ا شرایط ویژه زمین. آید میشمار  بحران به

صدمات مالی و تلفات . در طول تاریخ همواره در معرض وقوع انواع بالیاي طبیعی نظیر زلزله، سیالب و سونامی قرار گیرد
گردیـد تـا مبحـث    با توجه به رونـد رو بـه رشـد جمعیـت باعـث       ها بحرانگذاري تاثیرطبیعی و افزایش  هاي بحرانجانی 

در حال حاضـر مـدیریت بحـران در    . موضوعی مهم و حیاتی در سطح ملی پیگیري گردد عنوان بهمدیریت بحران در ژاپن 
  . مختصر به بررسی آن خواهیم پرداخت طور بهژاپن ساختاري منسجم دارد که در ادامه 

  ]49[قانون کلی اقدامات در مقابل بحران  -5-2-1- 1

  :شود میتبط با مقابله به بحران در ژاپن به حساب آمده و موارد اصلی ذیل را شامل این قانون مبناي اقدامات مر
  تعریف و تعیین وظایف مرتبط با مدیریت بحران -1
 سیستم مدیریت بحران -2

 برنامه مدیریت بحران -3

 آمادگی در برابر بحران -4

 اقدامات اضطراري مرتبط با بحران -5

 بازیابی سیستم بعد از بحران - 6

 اقدامات مالی -7

 اضطرارحالت  -8

  سیستم مدیریت بحران  -5-2-2- 1

ي مدیریت ها برنامهخدمات عمومی به  موسساتهاي محلی و  الزمه مدیریت کارآمد بحران، توجه دولت مرکزي، دولت
بدین منظور کلیه نهادهاي مـذکور در ژاپـن   . باشد میبر مبناي قانون کلی اقدامات در مقابل بحران  ها آنبحران و عمل به 

  .یاد شده هستند مکلف به رعایت موارد

  ي مدیریت بحران در ژاپنها سازمان -الف

  ي مجريها سازمان -
  .ي مجري در امر مدیریت بحران فعالیت دارندها سازمان عنوان به  خانه و آژانس وزارت 24در ژاپن، کابینه و 
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  خدمات عمومی موسسات -
  . شوند میدر امر مدیریت بحران شناخته  مسوول يها سازمان عنوان بهنهاد در زمینه حمل و نقل، برق، گاز و غیره  60

مـرتبط بـا مـدیریت     هاي فعالیتیت مسوولگیري دولت مرکزي جدید در ژاپن، کابینه  مصادف با شکل 2001در سال 
و هماهنگ  ریزي برنامهي کلی، ها سیاستاتخاذ  مسوولدر این ساختار، مدیرکل مدیریت بحران، . بحران را بر عهده گرفت

عالوه بـر مـوارد فـوق در    . باشد میبزرگ  هاي بحرانو انجام اقدامات الزم در زمان  ها سازمانو  ها خانه امی وزارتنمودن تم
  .هاي خاص تشکیل گردیده است یتمامورانجام  منظور بهاي تحت عنوان وزارت مدیریت بحران  خانه ي اخیر وزارتها سال

مرتبط با مـدیریت ریسـک در    هاي فعالیتبهبود و تقویت  منظور بهآواجی، سیستم دولتی -پس از زلزله بزرگ هانشین
این تغییـرات مـواردي همچـون ایجـاد     . بزرگ، تصادفات و اتفاقات مهم، بهبود یافت هاي بحرانشرایط اضطراري همچون 

یگـر را  در کابینه و برخی موارد د ها داده آوري جمعکابینه در مسایل مدیریت بحران و تشکیل مرکز  رییسسمت معاونت 
  .شوند میشامل 

  شوراي مرکزي مدیریت بحران -
ارتقاء و بهبود اقدامات جامع در ارتباط با مدیریت بحران در شرایطی که نخست وزیر ریاست سـتاد   منظور بهاین شورا 

  .تشکیل شده است نمایند میاعضاء فعالیت  عنوان بهبحران را بر عهده گرفته و سایر وزیران 

  ي مدیریت بحرانوظایف شوراي مرکز -

  :اند وظایف این شورا مطابق بندهاي ذیل تعریف گردیده
نویس برنامـه مـدیریت بحـران     نمودن و توسعه اقدامات مربوط به برنامه کلی مدیریت بحران و تهیه پیش آماده •

  زلزله
  بزرگ هاي بحراننمودن و توسعه اقدامات مربوط به برنامه اقدامات اضطراري در  آماده •
درخواسـت نخسـت وزیـر یـا سـایر وزیـران        براساسحص در مسایل مهم مرتبط با مدیریت بحران تحقیق و تف •

ي کلی مدیریت بحران و اقدامات مرتبط، اعـالم شـرایط اضـطراري در زمـان وقـوع      ها سیاستهماهنگی کلی (
  )بحران و غیره

  ها نآاعالم  براساسوزیران  راي به نخست وزیر و سای ارائه پیشنهادات و امور مشاوره •
درصـد   5ترلیون ین بودجه براي مدیریت بحران در نظر گرفت که این بودجـه حـدود    3، حدود 2001دولت در سال 

  .گرفت بودجه عمومی کشور را در بر می
  : شود میبودجه مرتبط با مدیریت بحران به چهار قسمت تقسیم 

  تحقیقات و توسعه -1
 آمادگی در برابر بحران -2
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 حفظ زمین و منابع طبیعی -3

 یابی و بازسازي بعد از بحرانباز -4

  مدیریت سیالب  - 5-2-3- 1
ي تنـد و نیـز کوچـک بـودن     اهـ  بـا توجـه بـه وجـود شـیب     . اکثر مساحت کشور ژاپن در مناطق کوهستانی قرار دارد

بر این اساس . شوند میي فصلی در مدت زمان نسیتا کوتاهی به سیالب تبدیل ها بارشي آبریز از نظر گستردگی، ها حوضه
ایـن ویژگـی   . باشد می ها خانهبه دلیل شیب زیاد و کوتاه بودن این رود گذاري ناماین . اند گرفتهپن آبشار نام ژا هاي رودخانه

تا در شرایط بارندگی در مدت زمان کوتاه حجم قابـل تـوجهی از سـیالب توسـط رودخانـه بـه        گردد میباعث  ها خانهرود
با توجـه  . برابر کشورهاي غربی است 2ی در این کشور حدود از طرف دیگر میزان بارندگ. منتقل گردد دست پایینمناطق 

ـ  مـی ، رخـداد سـیل   خیز سیلتراکم جمعیت در مناطق آبرفتی و  ویژه بهبودن بافت شهري در کشور ژاپن و  به فشرده د توان
  .]38[را به دنبال داشته باشد  گیري چشمخسارات مالی و تلفات جانی 

. به دو مرحله مدیریت سنتی سیالب و مدیریت مدرن سیالب تقسـیم نمـود   نتوا میمدیریت سیالب در کشور ژاپن را 
  . شود میمربوط  1950ي قبل از ها سالمرحله اول یعنی مدیریت سنتی به 

در ایـن مرحلـه   . باشـد  میاکنون در آن قرار داریم، مدیریت مدرن سیالب  مرحله دوم مدیریت بحران سیل در ژاپن که هم
هـاي   گیرد، نقش و تاثیر تجهیزات پیشرفته ارتباطی و پایش، همچون سیسـتم  می را در بر 1950از  هاي بعد که اقدامات سال

  .ي بعد اهم این اقدامات را مورد بررسی قرار خواهیم دادها بخشدر . اي، به خوبی نمایان است متري و ماهواره تله

  1950ي قبل از ها سالمدیریت سیالب در ژاپن در  -الف
اگرچه همسان با گذشت زمان، پیشـرفت  . ه استشد میخطري در طول زندگی بشر محسوب  عنوان بهسیالب همواره 

 منظـور  بـه ي مختلف بومی مقابله بـا سـیالب توسـعه یافتـه و سـبک زنـدگی       ها روشهاي بشر،  تکنولوژي و افزایش یافته
از جانب سیالب، انسان را تهدید ناشی از سیالب تغییر نموده است، ولی همچنان خطرات بسیاري  هاي آسیبجلوگیري از 

مردان ژاپن نیز در گذشته همچون سایر کشـورها اقـداماتی را در زمینـه مقابلـه بـا سـیالب انجـام         مردم و دولت. کند می
  :اهم این اقدامات عبارتند از. اند داده

 چینی ا استفاده از خاکریزي و سنگب ها خانهي رودها کنارهتقویت  -1

کاهش سرعت سـیالب و جلـوگیري از نفـوذ     منظور به ها خانهدر اطراف حریم رودکاري و ایجاد جنگل  درخت -2
 گل و الي به داخل مناطق شهري

 سازي با شرایط سیالبی شیوه خانه همساز نمودن منظور بهباال بردن تراز پی ساختمان  -3

  استفاده در صورت وقوع سیالب منظور بهتعبیه محلی براي قایق در سقف منازل  -4
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  ها خانهکاري و ایجاد جنگل در اطراف حریم رود درخت - 2  چینی با استفاده از خاکریزي و سنگ ها خانهي رودها کنارهت تقوی -1

    
  تعبیه محلی براي قایق در سقف منازل -4  باال بردن تراز پی ساختمان -3

  نمونه اقدامات انجام شده در زمینه مقابله با سیل - 12-1 شکل

ي مورد استفاده در سطح ملی، درنظر نگرفتن اندرکنش راهکارهاي مورد استفاده بـر  ها روشن عدم وجود هماهنگی بی
ستند ملزومات مدیریت جامع سـیالب  توان میي طبیعی و نظر به این امر که اقدامات انجام گرفته نها پدیدهیکدیگر و سایر 

به سمت مـدیریت جـامع سـیالب در     در سطح ملی را پوشش دهند، باعث شد تا مبحث مدیریت سیالب در سطح محلی
ستند بر حسـب مـورد موجـب کـاهش خسـارات      توان میي سنتی مورد استفاده ها روشاگرچه . سطح ملی سوق داده شود

ي مورد استفاده و عدم کفایت هـا  روشناشی از سیالب شوند، ولیکن با توجه به عدم وجود یک برنامه جامع، فراگیر نبودن 
البته الزم به ذکر است که این . و تجهیزات، این سیستم از کارایی الزم برخوردار نبود ها روش گیريکار بهدانش عمومی در 

ي نوین کـاهش صـدمات   ها روشاند، همچنان کاربرد خود را در کنار  آمده وجود بههاي بومی  تکنولوژي براساسکه  ها روش
  .اند ناشی از سیالب حفظ نموده
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  1950ي بعد از ها سالمدیریت سیالب در ژاپن در  -ب
شروع . به تکنولوژي، وارد مرحله جدیدي شد تر بیش ي، مدیریت بحران سیل در ژاپن با اتکا1950ي بعد از ها سالدر 
و  1960ي کامپیوتري در سـال  ها دادههاي هواشناسی مبتنی بر  بینی پیش، انجام 1954ها در سال  مسیر توفان بینی پیش

در بین مردم، همگی  1967درصد تا سال  100و افزایش ضریب نفوذ آن در حدود  1957ورود تلویزیون به ژاپن در سال 
  .کاهش یابد گیري چشم طور بهعواملی شدند تا میزان تلفات جانی ناشی از رخداد سیل 

 »کاهش خسارات ناشی از سـیالب «هاي محلی، تحت عنوان  پروژه بلند مدتی در سطح ملی و حکومت 1946در سال 
سـال اجـراي ایـن پـروژه،      20در مـدت زمـان حـدود    . ترلیون ین تعریف و مورد اجرا قرار گرفـت  5در حدود  اي با هزینه

دو پروژه . شده و هدفمند مورد اجرا قرار گرفتند ریزي برنامه صورت بهناشی از سیالب  هاي آسیباقدامات مرتبط با کاهش 
 30با هزینه تقریبی  2000تا  1986ترلیون ین و  24تقریبی با هزینه  1985تا  1966ي ها سالدیگر با همین نام در بازه 

ها کـاهش چشـمگیر در تعـداد تلفـات جـانی ناشـی از رخـداد         نتیجه اجراي این پروژه. ترلیون ین مورد اجرا قرار گرفتند
 2001اداره مدیریت ریسک بحران ژاپـن در سـال   . هاي خاك و آتشفشان بود ی همچون حرکت تودههای بحرانسیالب، و 

  .نمود تاییدها در کاهش تلفات جانی را  قابل توجه اجراي این پروژه تاثیرطی گزارشی 

  و انتقال اطالعات آوري جمعهاي  سیستم -5-2-4- 1
 هـاي  سـازه وزارت منابع طبیعی، حمل و نقـل و  . اند شده بندي تقسیم Cو  A، Bبه سه رده  ها رودخانهامروزه در ژاپن 

سیسـتم   109خانـه بـا اسـتفاده از بـیش از      این وزارت. را بر عهده دارد Aرده  ايه رودخانهیت مسوول 1(MLIT)زیربنایی 
  .درصد کشور را تحت پوشش قرار داده است 70اي بالغ بر  ارتباطی، محدوده

رادارهـاي   دهـد  مـی ي آبریز و سـیالب مـورد اسـتفاده قـرار     ها حوضهدر راستاي مدیریت  MLITاز دیگر ابزارهایی که 
عدد  26به  ها آناین رادارها که تعداد . اند دادهبا همپوشانی مناسب کل کشور را تحت پوشش قرار  هواشناسی هستند که

  .دهند میقرار  MLITهماهنگ با یکدیگر عمل نموده و اطالعات مورد نیاز را در اختیار  طور به، رسد می
با کنترل سیالب بـا هـدایت مـدیران    اقدامات مرتبط . شوند هاي محلی مدیریت می توسط دولت Cو  Bهاي رده  رودخانه

) 13- 1(گیري و ارتقاء این قانون در شکل  روند شکل. گیرند انجام می» ها قانون رودخانه«ها و منطبق با قانونی به نام  رودخانه
  .نشان داده شده است

مـوده و اقـداماتی   تشکیالت مبارزه با سـیالب را تعیـین ن   »قانون مبارزه با سیالب«قانون دیگري در ژاپن تحت عنوان 
  .نماید میي مناطق خطرناك را تعریف ها نقشهنظیر هشدار سیل و تهیه 

                                                      
1- Ministry of Land, Infrastructures and Transportation 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 مدیریت بحران سیل تدوین برنامه عملیاتی اي بر مقدمه  38

 

متـري،   هـاي ارتبـاطی و تلـه    بینی سیالب، اطالعات واصـله از رادارهـاي هواشناسـی، سیسـتم     منظور ایجاد امکان پیش به
هاي محلی قرار گرفته و پـس از   و دولت MLITبرداري سدها در اختیار  هاي هواشناسی و اطالعات واصله از دفاتر بهره ماهواره
  .گیرند هاي مورد نظر و عموم مردم قرار می ها، در اختیار سازمان بینی سیالب و سایر پدیده هاي پیش گزارش صورت بهتحلیل 

  
  در ژاپن ها خانهگیري و ارتقا قانون رود روند شکل -13-1 شکل

  بینی و هشدار سیالب  سیستم پیش -5-2-5- 1
و هشدار سیالب در ژاپن مبتنی بر دریافت اطالعات هواشناسی، بارندگی، رطوبت، سرعت و جهـت   بینی پیشسیستم 
ومخـازن   هـا  خانـه با اطالعات واصله از وضـعیت رود  ها آنها و رادارهاي هواشناسی و تلفیق  از طریق ماهواره.. .وزش باد و

مورد تحلیل قـرار گرفتـه و بـه     MLITهاي محلی و  این اطالعات با همکاري آژانس هواشناسی ژاپن، دولت. شدبا میسدها 
به اطالع عموم رسیده و همچنـین   ها رسانهدرصورت لزوم این گزارش از طریق . انجامد سیالب می بینی پیشتهیه گزارش 

  )). 14-1( شکل( گیرد میقرار  باشند میبا سیالب  دار انجام افدامات مقابله هاي محلی که عهده در اختیار دولت

گیري  شکل
سیستم مدرن 
 نهمدیریت رودخا

گیري ساختار  شکل
سیستماتیک کنترل سیالب 

 و استفاده از آب

گیري ساختار جامع  شکل
مدیریت سیالب، استفاده از 
 آب و حفظ محیط زیست
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  بینی و هشدار سیالب در ژاپن سیستم پیش -14-1 شکل

  برنامه جامع کنترل سیالب  - 5-2-6- 1

 شـمار  بـه زا  ي بحـران هـا  پدیـده هاي شـهري از جملـه    در محیط خصوص بهکه ذکر گردید، سیالب در ژاپن  گونه همان
ذا در راستاي کنترل سیالب و رسیدن به سطح ایمنی مورد نظر در مناطق شهري ژاپن، طرح جامعی از اقدامات ل. رود می

، انجام تمهیدات الزم در ها خانهاین برنامه سه اقدام اصلی بهبود وضعیت رود)). 15-1( شکل(مورد نیاز تهیه گردیده است 
  .]50[شود  میرا شامل  پذیر آسیب و کاهش سازي مقاومو اقدامات  ها خانهحوضه آبریز رود

  دریافت اطالعات مربوط به بارندگی
 رادارو رطوبت هوا از طریق 

دریافت اطالعات مربوط 
 به بارش و دبی

MLIT هاي محلی دولت 

اطالعات 
 هواشناسی

 همکاري

 بینی سیالب پیش

 آژانس هواشناسی

 بینی سیالب پیش

 مرکز اخبار

 عمومی  رسانی اطالع

  ادارات محلی
ول مقابله با ومس(

 )سیالب
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設置

برنامه جامع کنترل سیالب

ها بهبود رودخانه )الیروبیو  خاکریزي(رودخانه ها  کانالبهبود 
...زهکش و  هاي کانال، سیالب کنترل آبگیرهايساخت 

انجام 
تمهیدات 
الزم در 

حوضه آبریز 
رودخانه ها

 پذیري آسیب کاهش
از  ناشیهاي  خرابی

سیالب

تأخیريمخازن 

اي ذخیرهمخازن 

پست هاي زمین

شهريحفظ مناطق -
طبیعیحفظ مناطق  -
از بحران کننده جلوگیري تنظیمی هاي برکهها و  دریاچه ایجاد-
...زهکش و  چاههايو  نفوذپذیر روهاي پیاده ایجا -

حفظ مناطق کنترل شده شهري-
جلوگیري از افزایش ارتفاع زمین-
بهبود شرایط کشاورزي -

هاleveeساخت تأسیسات زهکشی پشت -
نصب تأسیسات نگهداري آب -
ساخت سازه هاي مقاوم در برابر آب -

و فرار تخلیههشدار  هاي سیستمساخت -
سیالبمقابله با  هاي سیستم تقویت -
در  سیالب کهمناطق ها،  سیالب هايچاپ و انتشار داده  -

شده بینی پیشآنها 
مقاوم در برابر آب هاياز سازه  استفاهبه  تشویق -
سیالبدر برابر  سازيمقاوم  فعالیتهايانجام  براي تبلیغات -

  
  ]50[برنامه جامع کنترل سیالب در ژاپن  -15-1 شکل

  پاکستان -3- 5- 1
که در طول سال  باشد میکشور آسیاي جنوبی است که باالترین آمار مربوط به تعداد افرادي را دارا  5پاکستان یکی از 

فشار بادهاي موسمی در خلیج بنگال و از ماه جـوالي   کمي ها سیستمعموما بر اثر  ها سیالباین . نمایند میسیل را تجربه 
ي کم فشار در خلیج بنگال تشکیل شـده و بـا حرکـت بـه سـمت      ها سیستماین . دهند میرخ ) فصل تابستان(تا سپتامبر 

 یی که در انتهاي شمالی پاکسـتان قـرار  ها کوهرشته . نوردد شمال و کشمیر مناطق پست هند مرکزي و راجپوتانا را در می
آمده در این نواحی، پنجاب و سند  وجود بهي ها سیالب. اي در تغذیه رودهاي منطقه را بر عهده دارند نقش عمده اند گرفته

ي ها سیالب. دهند میقرار  تاثیري شمالی را تحت ها قسمت، بلوچستان و NWFPاي  را مورد هجوم قرار داده و مناطق تپه
. ي زیـاد مـالی گردیـد   هـا  آسیبدن تعداد کثیري از مردم و وارد آمدن موجب کشته ش 1998و  1992، 1950 هاي سال

میلیون ریال پاکستان به این کشور آسـیب   000/78بیش از  2001تا  1991ي دولتی سیالب در دهه ها گزارش براساس
  .]51[رسانیده است 
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  مدیریت سیالب در پاکستان - 1- 5-3- 1
ي آبریـز  هـا  حوضـه بسـیاري از   و کوهسـتانی  دسـت باال منـاطق  آنست که سیل در پاکستانیکی از مشکالت مدیریت 

در اکثـر مـوارد بسـیار    اي  سـازه ي ها طرحاجراي همچنین با توجه به این امر که  .در کشورهاي دیگر واقع است ها خانهرود
جـرا  ااي  سـازه تمهیدات غیر .است بوده ي برخوردارتر بیشاز اولویت در پاکستان اي  سازهتمهیدات غیرلذا  باشد میپرهزینه 

  :در این کشور عبارتند ازشده 
  )حوضه آبریز رودخانه ایندوس(و هشدار سیالب  بینی پیش –
  )ي کوچکها سیلکوچک فقط براي کاهش  هاي رودخانهدر (مدیریت حوضه آبریز  –
  خطرپذیريهاي  مدیریت سیالب به وسیله ذخیره پیک آن در مخازن طبق منحنی –

در اداره هواشناسـی پاکسـتان   زیـر نظـر    2(NFFD)سـیالب   بینی یشپملی  اداره 1UNDP با همکاري 1978در سال 
سـیالب و   بینـی  پـیش ، ها آناطالعات هیدرولوژیکی و هواشناسی، تحلیل  آوري جمعوظیفه این بخش . الهور تشکیل شد

  :رساند میي ذیل به انجام ها سیستماین مرکز وظایف خود را از طریق . باشد میاعالم هشدار 
بـراي ایـن منظـور    . نمایـد  میفعالیت  3WAPDAاین سیستم تحت نظارت  :ري بارش و دبیگی سیستم اندازه –

وظیفـه ایـن   . در منطقه مرزي رودخانه ایندوس در کاچورا نصب شـده اسـت   WAPDAایستگاه مرزي توسط 
 منظـور  بـه همچنـین ایـن تجهیـزات    . باشد میجریان آب حاصل از ذوب برف در حال گذر  گیري اندازهایستگاه 

تمـامی ایـن اطالعـات    . انـد  شـده نصب  Daggar و Bishma, Ogi, Phulra, Tarbelaجریان آب در  گیري ازهاند
نـوع دوم  . گردند میالهور ارسال  NFFDي به متر تلهایستگاه  36شده و از طریق  آوري جمع WAPDA توسط

گردیـده و بـا اسـتفاده از     آوري جمعاطالعات مربوط به دبی آب توسط سیستم مجزایی وابسته به اداره آبیاري 
  .گردد میالهور مخابره  NFFDتجهیزات اداره پلیس به 

در راستاي حرکت به سمت مدرن شـدن و بـا حمایـت دولـت و      :4(QPM)گیري میزان بارش  رادارهاي اندازه –
خـان،   در کراچـی، دره اسـماعیل   متـر  سـانتی  5کمک دولت ژاپن، چهار رادار بررسی وضعیت هوا با طول موج 

گیـري   همچنین با حمایت مالی بانک توسعه آسـیا دو رادار انـدازه  . اند آباد نصب گردیده م یار خان و اسالمرحی
این رادارهـا از طریـق   . اند به ترتیب در الهور و سیالکوت نصب شده متر سانتی 5و  10هاي  موج رطوبت با طول
هـاي هواشناسـی و    ، سیسـتم کیلـومتري  400صـورت جـامع عمـل نمـوده و قادرنـد تـا شـعاع         یک شبکه بـه 

یک رادار دوپلر با طول مـوج  ) زمان ارائه گزارش(عالوه در حال حاضر  به. هاي مربوطه را پایش نمایند مشخصه
  .باشد می 5در حال نصب شدن در مانگال متر سانتی 10

                                                      
1- United Nations Development Programme  
2- National Flood Forecasting Division 
3- Water & Power Development Authority 
4- Quantitative Precipitation Measurement 
5- Mangla 
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 NFFB1ه در پس از دریافت اطالعات از مراکز مربوطه، این اطالعات به کامپیوترهاي نصب شـد  :مرکز کامپیوتر –
مرتبه مورد تحلیل قرار گرفته و بـر پایـه نتـایج حاصـل از      ساعت یک 6ها هر  این داده. گردند الهور منتقل می

  .گیرد هاي مرتبط قرار می بینی سیالب تدوین شده و در اختیار سازمان ها گزارش پیش تحلیل داده

  FFC(2(کمیته سیالب فدرال  - 2- 5-3- 1
و  ریـزي  برنامـه وظیفـه   هـا  اسـتان اداره آبیاري  1996تا پایان سال . یل شدتشک 1977کمیته سیالب فدرال در سال 

و تلفات جـانی و   1976و  1973ي سهمگین ها سیالبولی پس از . را بر عهده داشتند ها سیالباجراي اقدامات مرتبط با 
ات پیشگیرانه و کاهنده خطـرات  انجام اقدام منظور بهدولت فدرال نیاز به یک آژانس فدرال  ها آنمالی بسیار زیاد ناشی از 

  .ناشی از سیالب در سطح کشور را احساس نمود

  :FFCي ها مسوولیت -
  آماده نمودن برنامه حفاظت در برابر سیالب براي کشور •
 ي استانی در ارتباط با کنترل سیالب و سایر اقدامات حفاظتیها سازمانبهبود اقدامات انجام گرفته توسط  •

 با توجه به نقش مخازن در کنترل سیالبارائه پیشنهادات مقتضی  •

 انجام اقدامات احیا  و بازسازي  منظور به ریزي برنامهي کنترل سیالب و ها سیستممرور خسارات وارد بر  •

 و هشدار سیالب  بینی پیشي ها سیستمانجام اقدامات الزم در راستاي بهبود  •

 فظتیتهیه برنامه تحقیقاتی در زمینه کنترل سیالب و اقدامات محا •

 ارزیابی و نظارت بر اجراي برنامه ملی حفاظت در برابر سیالب •

 ي استانی در اجراي برنامه ملی حفاظت در برابر سیالبها سازماننظارت بر  •

  شرقی و جنوب آسیاي جنوب - 4- 5- 1
  :بیان نمود که گونه این توان میي کلی این کشورها ها ویژگیدر ارتباط با 

  .آید می شمار بهشورها مشکل همه این ک عنوان بهب یالس  -الف
  .ها پیش به کار رفته است در بسیاري از این کشورها از قرناي  سازهتمهیدات غیر  -ب
 هـا  آنبه دلیل هزینـه  اي  سازهاجراي تمهیدات تا این اواخر زیرا  ،اجتناب ناپذیر بودهاي  سازهاعمال تمهیدات غیر  -ج

  .ه استبود ناممکن

                                                      
1- National Flood Forecasting Bureau 
2- Federal Flood Committee 
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در ایـن دوره طـوالنی، کـه    . گـردد  قرن قبـل بـر مـی    20هاي دور تا  نطقه، به گذشتهتوسعه تمهیدات کنترل سیل در این م
  :اي مختلفی در مدیریت سیل توسعه یافته است بسیاري از کشورهاي منطقه تحت قانون استعماري بودند، تمهیدات غیرسازه

  ي جوي نظیر نحوه رشد ابر و جهت بادها پدیدهبا توجه به  سیل بینی پیش –

  کشاورزي در مناطق پست و سکونت در مناطق مرتفع صورت بهبري اراضی مدیریت کار –
در ي دور هـا  زمانبه عنوان مثال از ( در حین جریان سیل ها خانهمواظبت و حفاظت از خاکریزهاي ساحلی رود –

  ).است شده میانجام امتداد رودخانه قرمز در شمال ویتنام 
بنگالدش فعلـی و ایالـت بنگـال غربـی     (ابداع گردید و در بنگال در حدود قرن یکم میالدي در چین  سیل بندي پهنه

 عنـوان  به. در ایران نیز متداول بوده است ها بلنديدر مناطق امن، روي  ها خانهاحداث  .نیز اقدامی معمول بوده است) هند
ه دره قرار داشته که هـم  ، در گذشته بر فراز تپه مشرف بباشد مییی با تلفات جانی ها سیالبشهر ایالم که شاهد  مثال دره

  .ي آن قابل مشاهده استها خرابهاکنون 
 دسـت  پـایین ي هـا  دشـت ها در گستره مرکزي تایلنـد و   در برابر سیل یکی از اقدامات معمول در طی قرن سازي مقاوم

  .حوضه رود مکونگ بوده است
در آسـیاي جنـوب    )قـاوم سـازي  ، مراقبت از سیل بنـدها، م بندي پهنهسیل،  بینی پیش(توسعه تمهیدات کنترل سیل 

ی از نتـایج  در برابـر سـیل یکـ    سـازي  مقاوم، کشورهاهمانند سایر . گردد میقرن قبل بر  20هاي دور تا  شرقی، به گذشته
ی نیست که مـانع  ني فها روشاین کمبود و فقدان : در این رابطه اظهار شده است که. مستقیم توسعه اقتصادي بوده است

، شـته اي دا هاي فشرده هایی که کشت در ناحیه. بلکه علت اصلی کمبود منابع مالی است شود میه ي پیشرفتها روشاعمال 
ي طـوالنی  هـا  روشصنعتی نیز به خوبی توسعه یافتـه اسـت، اعمـال     تاسیساتي ارتباطی به خوبی توسعه یافته و ها شبکه

  .]52[ باشد میمدت و دائمی کنترل سیل از نظر اقتصادي کامال توجیه پذیر 
 هـا  خانـه سازي و به ویژه در نوع خاصی از ساماندهی رود کشاورزي، ساختماني ها فعالیتدر برابر سیل در  سازي مقاوم

  :باشد میهاي زیر قابل اثبات  ه است و با نقل قولشد میانجام 
ط مسـیل  ي شمال شرقی رود مکونـگ، کشـتزارها بـا شـرای    ها شاخهاي در تایلند وجود دارد که به جز  روش جا افتاده

  .باشد میي وسیع مرکزي رودخانه چائوفیا در تایلند ها دشتانطباق داده شده بودند و مثال بارز آن کشت برنج در 
ایـن ناحیـه در تقـاطع بحرانـی سـه رودخانـه       . باشـد  مـی مجموع اراضی وسیع دشت مرکزي بالغ بر سه میلیون هکتار 

ي بزرگ با دوره چهار ماهه از آگوست تا نوامبر هر سال ها سیلرض تمام دشت در مع. چائوفیا، مکونگ و بانکوك قرار دارد
  .متغیر است تر بیشمتر و حتی  4تا  متر سانتیاز چند در این مناطق عمق سیالب . قرار دارد

کـه بـر روي    کننـد  مـی یی زندگی ها خانهدر  ها آن. اند دادهساکنین این نواحی نیز خود را با سیل و شرایط آن تطبیق 
. باشـند  مـی هاي شناور در تمام طول رودخانه به صورت پراکنده برپـا   فروشگاه. اند شدهو یا سکوهاي شناور ساخته  ها پایه

  .گیرد میحمل و نقل در فصل سیالبی به طور کامل با قایق صورت 
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ي هـا  سـیل بـا ذخیـره آب،   . در دو دهه اخیر به علت ساخت دو سد بزرگ در باال دست شرایط کامال تغییر کرده است
شبکه سنتی آبیاري تکمیلی با استفاده . ي خشک افزایش یافته استها فصلبزرگ کاهش داده شده و جریان رودخانه در 

و کشـت دوم در فصـل    شـود  میي آبیاري مدرن کنترل شده، جایگزین ها شبکهاز سیالب در فصل رشد بتدریج به وسیله 
  .گیرد میخشک در مقیاسی وسیع صورت 

هـزار کیلـومتر    40تا  30در اینجا هم نواحی وسیعی به مقدار . پایینی رود مکونگ نیز وجود دارد موارد فوق در دشت
  .شوند می گرفتگی آبمربع هر ساله در کامبوج و ویتنام دچار 

از . شود برد و در آنجا پخش می هجوم می ها آنها را برش داده و به اراضی پشت  سیل ساحل بلند رودخانه، در کامبوج
هـاي کشـاورزي در ایـن اراضـی      فعالیـت . انـد  سکان در این نواحی مردم خود را با این پدیده طبیعـی تطبیـق داده  زمان ا
هـاي مـارس تـا     در مـاه که رس  شاءهاي پیشدر اراضی مواجه با سیل ن. گیر نیز با شرایط سیالبی انطباق یافته است سیل

هـاي   مـاه یعنی هاي بزرگ  شوند یا بعد از فروکش کردن سیل اند و قبل از دوره سیل بزرگ برداشت می آوریل کاشته شده
هـاي طبیعـی مـاهی     در گـودال . شود محصول در آوریل سال بعد برداشت می. گیرد نوامبر و دسامبر بذر پاشی صورت می

ل شود که در ایـن نـواحی سـی    هاي شناور کاشته می در ویتنام جنوبی، در نزدیکی مرز کامبوج برنج. شود پرورش داده می
در نواحی ساحلی که شیب بسـیار کمـی دارنـد و    . متر عمق دارد 4تا  3شود و آب پخش شده  رودخانه مکونگ جاري می

  .شود امکان نفوذ آب شور دریا وجود دارد، برنج زودرس و با رشد سریع، کشت و برداشت می
ي مرتفـع  هـا  کنـاره در این منطقـه  در  ها خانه .شیوه خاص خود را داردعملیات زراعی در استان کندال کشور کامبوج 
و همین طـور   اند شدهکمی جلوتر نوار دیگري از منازل ساخته . اند شدهرودخانه به صورت خطی و در وسط باغات ساخته 

. شـود  میي عادي است و به صورت دیم کشت ها سیلنواري به پهناي یک کیلومتر است که در شیب کناره و باالتر از حد 
  .گیرد میکشاورزي صورت  ها آني فصلی، در ها سیلاضی مسطحی وجود دارد که بعد از فرو نشستن بعد از این قسمت ار

ایـن  . ماه اسـت  5/3فقط  ها آني اخیر دو نوع جدید برنج شناسایی شده است که دوره رشد محصول دهی ها سالدر 
د کـه دو  نسـاز  این امکان را فراهم مـی  مذکور يها برنج. باشند میپاییزي  -بهاري و تابستانه  -از نوع زمستانه  ها نوع برنج

کـه   هاي آوریل و مـی  هاي نوامبر و دسامبر و دیگري خارج از ماه کشت در سال یکی خارج از غرقابی شدن نواحی در ماه
ي خـاکی  هـا  دیوارههیچ نوع کار ساحل سازي الزامی  نیست و فقط . ترین میزان جریان آب وجود دارد صورت گیرد پایین

مـورد اسـتفاده    آیـد  مـی پاییزه که در ماه اوت پیش  -ي زودرس تابستانه ها سیلنیمه مستغرق براي جلوگیري از ساحلی 
  .گیرند میقرار 

در دشت پیونتازاي رودخانه سیتانگ در برمه، روش ساماندهی رودخانه بدون احداث دیواره خاکریز با موفقیت توسـعه  
هاي بامبو در امتداد رودخانه در چند خط مـوازي بـا جریـان آب     ت که از نیبدین ترتیب اس رفته کـار  به روش. یافته است

نگهداشـته و از   اصـلی  جریان رودخانه را در مسیرعمل کرده و  بند سیل، مشابه دیوار هاي موازي این نی. کنند میاستفاده 
اراضی وسـیعی از دشـت   ، کوچک هاي رودخانهاین روش در  ه لطف استفاده ازب .کند می جلوگیري ها کنارهسرریز شدن از 

  .پیونتازا زیر کشت متراکم رفته است
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  هند - 5- 5- 1
آمـده   در سـازمان ملـل   در گزارش کشـوري هنـد  . سیل یکی از بالیایی است که مردم هند هر ساله با آن دست به گریبانند

هـا و در کلیـه    مـه سـیالب  نترل کامـل و دائـم ه  منظور ک اي به تنها استفاده از تمهیدات سازهاکنون معلوم شده است که و است 
بـه  اي  بنابراین تمرکز و تاکید بر تمهیـدات غیرسـازه  . باشد نمیاز نظر اقتصادي عملی  همچنینگیر غیرممکن بوده و  نواحی سیل

   .گیرد با سیالب مورد تشویق قرار میشرایط زندگی و تطبیق  همزیستیدر هند  هامروز. شود شدت احساس می
نفـر   1500گیـرد و بـیش از    فـرا مـی   راهزار کیلومتر مربع از اراضی  80ر ساله حدود به طور متوسط هسیل در هند 

  .]31[ آورد تلفات جانی به بار می
 هاي سازهاحداث  با هدف، کشور هند اعتبارات قابل توجهی 1954از زمان تدوین فلسفه سیاست ملی کنترل سیل در 

انسانی  هاي فعالیتشی از سیل به علت افزایش جمعیت و توسعه با این حال خسارات نا. ه استنمودکنترل سیالب هزینه 
  .، روند افزایشی داشته استها دشت سیالبدر 

  :ند ازاجرا شده و یا توصیه شده در هند عبارتاي  غیرسازهتمهیدات 
  بندي پهنه –
 ضد سیل کردن –

 و هشدار بینی پیش –

 با سیالب )زندگی( مقابلهآموزش نحوه  –

 اديرسانی اضطراري و امد کمک –

  بیمه سیالب –
هنـد را پوشـش    هـاي  رودخانـه و اعالم خطر سیل به خوبی پیشرفت داشـته و اغلـب    بینی پیشاز بین این تمهیدات، 

درصـد از   50مـثال بـراي   . باشـند  مـی یا اجرا  برداري بهرهفوق الذکر در مراحل مختلف اي  سازهسایر اقدامات غیر. دهد می
 هـا  سـازه برنامه ضد سیل کردن  .ي خطرپذیري سیالب تهیه شده استها نقشه، هزار کیلومتر مربعی 100 گیر سیلنواحی 

و  بـراي مقابلـه بـا سـیل     سـازي  آمـاده ي هـا  طرحتهیه شده و  وهاي واقع در حوضه آبریز رودخانه گنگ پیشنهاد  در ایالت
حاصل نشده و در  ها دشت سیالب بندي پهنهدر هر حال پیشرفت قابل توجهی در . کار قرار گرفته است دستورها در  خرابی

  .اي صورت نگرفته است مورد بیمه سیل نیز هنوز اقدام گسترده
است که با توجـه بـه ماهیـت و پیشـرفت، اجـراي      اي  سازهاین گزارش کشوري شامل فهرست جامعی از تمهیدات غیر

و یـک مـدل    بنـدي  پهنـه از مدل  یک نمونهعالوه بر این موارد  .اند گرفتههاي مختلف هند مورد توجه قرار  در ایالت ها آن
  .شده است ارائهگزارش  آن عملیاتی براي آمادگی در برابر سیالب در پیوست
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  بنگالدش - 6- 5- 1
کشـور در  ایـن  درصـد   60 ،شـود  میآنچه در گزارشات کشوري بیان  براساس. باشد می گیر سیلبنگالدش از کشورهاي 

ي هـا  سـیل پـس از  . شـوند  مـی  گرفتگی آباراضی دچار درصد از  30ي معمولی، ها سالحتی در  قرار دارد ومعرض سیل 
، نظیـر فرانسـه   و کشورهاي یاري دهنـده  UNDP اي در مورد کنترل سیل، توسط مطالعات فشرده 1988و  1987بزرگ 

ارائـه   در گزارش مطالعات راهبردي سـیل  1989  میماه ي خالصه شده در ها طرحمطالعات مختلف و . صورت گرفته است
تـا  کـه  با اسـتفاده از فرصـتی   د تا نند به مردم کمک کنتوان اي می سازهتمهیدات غیر وگزارش آمده است ن در ای .اند شده

ین ایـن تمهیـدات شـامل    تـر  مهـم . نـد دهبـا سـیل تطبیـق     شرایط خود را در اختیار دارند،سیل بندهاي ساحلی احداث 
ي این کشـور آن اسـت   ها سیالبثبت در مورد یک نکته م .در برابر سیل است سازي آمادهسیل، هشدار سیل و  بینی پیش

داده و به نوعی همزیسـتی   موجب گردیده که مردم خود را به طرق مختلف با سیالب تطبیق ها سیالبکه تکرار هر ساله 
  .باسیل خو کنند

  کانادا - 7- 5- 1
در یـن روش  او اسـتفاده از   باشـد  نمـی داراي سـابقه چنـدانی   اي در کانـادا   هاي کنترل سیل غیرسازه استفاده از روش

اي معمـول بـوده کـه     هـاي سـازه   به طور سنتی اسـتفاده از روش در کانادا . مناطق مختلف این کشور کامال متفاوت است
در ایـن کشـور تمرکـز بـر اسـتفاده از      به هر حـال اخیـرا    .هاي مالی هنگفتی را براي این کشور در پی داشته است هزینه
  .مورد توجه خاص قرار گرفته استمسایل سیالب اي به عنوان راه حل عملی  هاي غیرسازه روش

توسط دولت مرکزي و مقامات اي  هاي سازه در برابر روشاي  هاي غیرسازه اعمال روشمنظور  الزم بههاي  تفاوت فعالیت
در  رسـانی  کمـک هـاي   ها در حد برنامه هاي مالی خود را به استان دولت مرکزي کمک. محلی مورد تاکید قرار گرفته است

یـک برنامـه کـاهش خسـارات سـیل      توان بـه تـدوین    از دیگر اقدامات این کشور می. ن بروز فاجعه محدود کرده استزما
)FDR ( وهـاي اسـتانی    این برنامه دربرگیرنده یک موافقت نامه بین دولت مرکزي و حکومـت . اشاره نمود 1975در سال 

  .بینی سیل متمرکز است بندي و پیش ات در کانادا بر ناحیهاین اقدام. باشد اي می شامل توافقاتی براي تمهیدات غیرسازه
اشـاره  سـازي کانـادا    شرکت خانـه به  توان میسیالب فعالیت دارد اي  سازهاز جمله نهادهایی که در زمینه مدیریت غیر

ي هـا  ناسـتا مروري بر وضـعیت  . را توسعه داده است ها ساختمان نمودنالزامات ضد سیل در این راستا این شرکت . نمود
  .کنترل سیل دارنداي  غیرسازهپیشرفت قابل توجهی در تمهیدات  ها استانبعضی  دهد میدر کانادا نشان مختلف 

 تـوان  مـی را  در کانـادا وجـود دارنـد   اي  غیرسـازه ي هـا  روشدر رابطه با استفاده از که هاي مختلفی  محدودیتدر انتها 
  :کرد بندي دستهزیر  صورت به

  هایی بزرگ ي خطرپذیري از سیل در ناحیهاه نقشهنیاز به تهیه  –
  بندي پهنهنارضایتی سیاسی براي قبول  –
  ي مرتبطگذار قانونفقدان  –
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  )انگلیس و ویلز(بریتانیا  - 8- 5- 1
شیب کم اراضی انگلیس . باشد میاي  سازهمحدود به تمهیدات غیرمرتبط با مدیریت سیالب در انگلیس و ویلز، اقدامات 

 همچنـین  .شـود  هـا  سـازه موجب تخریـب  که  باشداز آن  تر کمکه سرعت جریان آب  ودش میباعث در ویلز  تر کمو شیب 
اخـتالف تـراز   در این نـواحی   .نگران کننده نیست چندان پوشش متراکم گیاهی دلیل بهنیز  فرسایش خاك ناشی از سیل

  .شود میسال به عنوان فاکتور خطر سیل نامیده  100تا  10بین سیل 
نکته قابل ذکر ایـن  . باشد می گیر سیلنقشه نواحی در این سرزمین صورت گرفته است تهیه  یکی از اقدامات مهمی که

تفاوت بسـیاري  تهیه آن  نقشه و استاندارد نوعلیکن از نظر و ،باشد میمنطقه موجود  گیر سیلنقشه نواحی است که اگرچه 
رامترهاي سـیالب ماننـد مسـیرهاي جریـان،     این بدان جهت است که دوره بازگشت و دیگر پا. وجود دارد ها نقشهدر بین 
  .باشند میهاي جریان اغلب نامعلوم  ها و مدت سرعت

به عنوان نواحی خطرپذیر مشخص شـده اسـت، فقـط     ها دشت سیالبقابل ذکر است که نواحی مختلفی که در بعضی 
  . شوند میه ني کاربري اراضی به کار گرفتها طرحبراي استفاده در جهت کنترل توسعه منطقه است و در 

به هر حال در ایـن مـورد اسـتانداردهاي    . شود میاز فنون دائم و موقت استفاده  ،در برابر سیل سازي مقاومدر اقدامات 
  .ملی وجود ندارد

  .و بیمه سیالب ي اضطراريها طرح ،بینی و هشدار سیالب پیشاز  ندمورد استفاده عبارتاي  سازهي غیرها روشسایر 
 .رود مـی ، انتظـار  درحـال جریـان  لی بستگی به ابعاد فاجعه و میزان خساراتی دارد که از سـیل  گستردگی اقدامات مح

 ها خانه، بیمه اسباب منزل وجود ندارد و در بسیاري از ها خانهولی براي همه  قرار دارندبیمه سیالب تحت پوشش  ها خانه
این نکتـه الزم بـه ذکـر     .بالیاي طبیعی وجود نداردبرنامه دولتی خاصی براي کمک به قربانیان . شرایط بیمه ناکافی است

در مدیریت سیل وجود ندارد و عملیـات انجـام شـده در سـطح      ملی گذاري سیاستکه در مفهوم بریتانیایی، عموما  است
اخـتالف شـرایط    مسـاله یکی از عوامل اصـلی ایـن   . شود میتعیین اي  منطقهو  ین محلیمسوولتوسط اي  منطقهمحلی و 

  .کند مین و نوع مشکالتی است که سیل در هر منطقه ایجاد سیالبی شد

  فرانسه - 9- 5- 1
  :دو نوع سیل مشخص شده است در سازمان ملل در گزارش کشوري فرانسه

  .گیرد میبه کندي صورت  ها آن گسترشي اراضی پست که ها سیالب -
  .باشند میبسیار مخرب  ها سیالباین  .محلی است شدیدهاي  که ناشی از باران )تند آبی( ناگهانی يها سیل -

همچنـین چـون فرانسـه    . باشـند  میدرصد جوامع انسانی در فرانسه در معرض خطر سیالب  25برآورد شده است که 
همین امـر  . ، خطرپذیري از نظر تلفات جانی و خسارات مالی باالست)حدود جمعیت ایران( جمعیت متمرکز و زیادي دارد

  . باشددر دهه گذشته در این کشور خسارات سیل د دلیل زیاد بودن توان می
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 در نواحی شـهري خسـارات فراوانـی بـه بـار      ها سیلاین که  ي بسیار بزرگی در فرانسه اتفاق افتادهها سیلدر گذشته 
به همین  .بوده است ها دیوارهروگذري آب از بندهاي خاکی و شکستن ناگهانی  ها سیالباین  تر بیشعامل اصلی  .اند آورده
  .ه استممنوع بود ها خانهاحداث خاکریز در طول رود ها سال، دلیل

جـدا از توسـعه شـهرها، مـداخالت انسـانی در      ، دهـد  مینشان  دالیل افزایش سیل گرفتگی و خسارات حاصله بررسی
در ایـن  . اند داشتهنقش بسیار مهمی را در این فرایند ) به علت مهاجرت به شهرها(ي آبریز و فقدان نگهداري الزم ها حوضه

  .باشد میاهمیت  حایزها نیز  و باتالق ها دشت سیالبابطه جلوگیري از ورود سیالب به ر
تصمیم گرفته شد که یک برنامه بلند مدت با هدف جلوگیري از خطـرات بالیـاي طبیعـی ماننـد      1994پس از سیل 

  .تدوین گرددسیل 
. وق اجراي تمهیدات الزم بوده استیت کاهش خسارات به عهده جوامع محلی بوده و دولت فقط مشمسوولدر گذشته 
 براسـاس مناطق وسـیعی   امروزه. گردیدتصویب  1995 این روش موفقیت آمیز نبود، قانون جدیدي در سال از آنجایی که

ي بسیار زیاد ها هزینهدر بسیاري از مناطقی که حفاظت در مقابل سیالب تنها با . اند شده بندي پهنه گرفتگی آبي ها نقشه
 .سـاخته شـده اسـت    1و در بعضی مناطق بندهایی با نام سد خشک از مردم خریداري تاسیساتید، اراضی و گرد ممکن می

ي آن خریـداري  هـا  زمینکه  باشد میکاربرد این بندها کنترل دبی عبوري به پایاب با ذخیره موقت حجم سیل در مخزنی 
   .شود میشده و به کشاورزان کرایه داده 

اي  هزینـه قابـل مالحظـه    ،مشـخص  هـاي  رودخانـه و هشدار سیالب در  بینی پیشي ها ستمسی نمودنبه روز  منظور به
، در این رابطه اقدامی صورت نگرفتـه  اند بودهی که این اهداف از نظر فنی عملی نهای رودخانهدر . شده است گذاري سرمایه

و  هـا  خانـه بهسـازي و نگهـداري رود  ق از طریاي  منطقه يها سیالب در برابرحفاظت  منظور بهالزم تمهیدات ولیکن  .است
  .صورت گرفته است ها آبراههسایر 

اعمـال  مرتبط با کـاهش خسـارات ناشـی از سـیالب     هنوز اجبار قانونی در انجام اقدامات فرانسه دولت در حال حاضر 
آورده  وجـود  بـه هاي مـالی را   هانگیز ي مختلف و همچنین بیمه،هـا  روشگیري کار بهدر  یارانه تخصیصننموده است ولی با 

هاي سازگار با محیط زیست  نوبه خود موجب افزایش آگاهی مردم محلی از خطرپذیري، یافتن راه حله ب مسالهاین . است
  .شود میهیدرولیکی  هاي سازهو  ها آبراههو نگهداري بهتر از  برداري بهرهو 

  آلمان -10- 5- 1
هـاي   سـیل  .ین شـده اسـت  یـ عتآب در آلمـان   گروه و مسوول مدیریتکارعنوان ه ب LAWA2، ایاالت فدرال آلماندر 

را وادار بـه چـاپ راهنمـاي حفاظـت     ) LAWA(هـاي مسـوول    در رودخانه راین سازمان 1995و  1993هاي  مخرب سال
 نحـوه  و نمودهتشریح  1995آلمان را در سیل  یوضعیت حفاظت ،کتاب راهنمااین  .نمود 1995هنگام از سیل در سال  به

                                                      
1- Retenue Seche 
2- Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser 
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راهبردها و تمهیداتی براي کـاهش  این راهنما  هاي بعد در بخش. دهد به صورت کلی توضیح میسیل را  و گسترش ایجاد
این کتاب حاوي این پیام است که حفاظت از خطر سـیل یـک مسـاله    . شده استخطرات و خسارات سیل در آینده ارائه 

فقط طیفـی از تمهیـداتی کـه     بلکهنمود، توان آن را به سادگی و با یک راه حل منحصر به فرد حل  پیچیده است که نمی
بـه حـداقل   تواند خطرات و خسارات ناشـی از سـیل را    شده است، می تبییناهداف فنی، اقتصادي و اجتماعی  راستا با هم

  .ممکن کاهش دهد
  :باشند میدر این کتاب مطرح شده است به شرح ذیل که نیاز اصلی و ده ضرورت 

  آب) جریان(ایجاد وقفه در  -1
  دفع سیالب -2
  داري تسهیالت حفاظتینگه -3
  ها تشخیص محدودیت -4
  کاهش خسارات بالقوه -5
  ن مردم از خطرات سیلنمودآگاه  - 6
  هشدار به مردم در مقابله با سیل -7
  سطح اقدامات فردي پیشگیرانه  يارتقا -8
  مدیریت یکپارچه کلیه اقدامات  -9

  اقدام به صورت یکپارچه و جامع -10
کـه نتوانـد آگـاه شـدن     اي  سازههر اقدام . تحقق یابداي  سازهغیراقدامات  از طریقبایست  میاصلی  هاينیاز اغلب این

بنابراین . گردد میجاي کاهش خسارات، موجب افزایش خطرپذیري  مردم از ادامه خطرپذیري سیل را در برداشته باشد، به
  .باشد میکنترل سیالب  هاي سازه موثرالزمه کارآیی اي  سازهکارگیري تمهیدات غیر هب

تر آن است که به جاي کوشش در کنترل اروش کار. جلوگیري کامل جریان یافتن سیالب وجود نداردهیچ راهی براي 
نتـایج   هـا  دشت سیالب مدیریت نواحی مسکونی در. شود محدود گیر سیلانسانی در مناطق  هاي فعالیتي نادر، ها سیالب

  . در سیالب خواهد داشتمستقیم گذاري تاثیربهتري از سعی در 

  هلند - 11- 5- 1
در میـان تمهیـدات   . از زنـدگی روزمـره مـردم اسـت     جزیـی تر از سطح دریـا بـوده و کنتـرل سـیل      لند پایینکشور ه

اجـرا  و هشدار سیل است کـه معمـوال در سـایر کشـورها نیـز       بینی پیشبندي،  محدود به ناحیه تر بیشاي، توجه  غیرسازه
ي و مـدیریت  گذار قانون. برقرار و تکمیل شده استفقط این سه مورد اي  سازهتمهیدات غیربنابراین در مجموعه . گردد می

در هلنـد   1993 - 1994بعـد از سـیل   مفیدي که ي ها طرحاز جمله  .باشد میمنطبق با تمهیدات فوق در کشور هلند آب 
  .اشاره نمود) سیل زدگان(تخلیه و امداد به طرح  توان می تدوین شد،
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اقتصـادي  از نظـر  قبل از این که  ،اي و غیرسازهاي  سازهمهیدات ي کنترل سیل در هلند این است که تها جنبهیکی از 
و تـراز   هـا  سـیالب دوره بازگشت ، رو ایناز . شود میواقع مورد توجه  ها انسان، از نظر حیاتی و جان مورد بررسی قرار گیرد

  .اند بودهخوردار نتاکنون از اهمیت الزم براي  سازهي غیرها روشبنابراین . شوند میآب دریا بسیار بزرگ انتخاب 
رایـن و میـوز بـه وقـوع      هـاي  رودخانـه ي بسیار شدیدي در ها سیل 1995و  1994، 1993ي ها سالبه هر حال طی 

ي مربوط به آن شکستگی ها دیوارهگرچه سیل باال آمده در رودخانه راین از سواحل آن سرریز نکرد و هیچ یک از  .پیوست
  .گرفتاحل کناري سرریز کرده و سیل نواحی اطراف آن را فرا پیدا نکرد ولی رودخانه میوز در هر دو س

مثل ضد اي  سازه، ضرورت تمهیدات غیرها خانهبستر رود ساماندهیي ساحلی و ها دیوارهمانند اي  سازهبه جز تمهیدات 
  .گردد میو توسط دولت توصیه  رودخانه میوز، اکنون کامال شناخته شده گیر سیلسیل کردن نواحی 

  ایتالیا -12- 5- 1
ي بهتر را براي کنترل و مدیریت منطقـی منـابع آب   ها گامبرداشتن  که اند شدهاي وضع  گونه بهجدید در ایتالیا وانین ق

 هـاي ابزار جـزو  هـا  خانـه ي سـاماندهی رود ها نقشهبا توجه به این امر که  .سازد میامکان پذیر  مسوولي ها سازمانتوسط 
ایـن  . انـد  ترغیب گردیده ها نقشهبه تهیه این  ها خانهرود لی حفاظت ازمتوي ها سازمان ،شوند میمحسوب پویاي مدیریتی 

  .شوند میرا شامل مدیریت سیل اي  سازهو معیارهایی براي بررسی تمهیدات غیر ها روشمطالعه  ها نقشه
ارات خسـ بـرآورد  فهرستی از نواحی واقع در معرض سیل،  به تهیه توان میاقدامات انجام گرفته در این کشور از جمله 
ي شـرایط اضـطراري و   هـا  طـرح تبیـین  امکان پوشش خطـر سـیالب بـه وسـیله بیمـه،      ایجاد اشی از سیل، نمورد انتظار 

  .اشاره نموداجراي تمهیدات کنترل سیل  بندي اولویت
ي کشـورها ترین نوع بالهاي طبیعی شناخته شـده اسـت در   بار خسارتو  کشورهااز آنجا که سیل، بالي مبتالبه اغلب 

در این گزارش به مطالب ذکر شده که . جهان اقدامات و قوانین گوناگون و به طبع آن تجربیات فراوانی وجود داردمختلف 
  .خواهد شد بندي جمعاست اکتفا شده و در انتهاي این بخش، ) کشورهادر برخی (شامل اهم تجربیات جهانی 

  در ایرانعوامل وقوع سیل  - 6- 1

بنـدي   طور کلی در سه گروه اصـلی طبقـه   توان به این عوامل را می .دارند دخالت   دديمتع  عوامل در بروز و یا تشدید سیالب 
در کشـورهاي مختلـف جهـان بسـته بـه موقعیـت       . اي و عوامـل انسـانی   اي و حوضـه  عوامل اقلیمی، خصوصـیات منطقـه  : نمود

داب و رسـوم زنـدگی مـردم و نحـوه     ها و آي آبریز آن و همچنین با توجه به فرهنگ، سنتها حوضهجغرافیایی و شرایط طبیعی 
توان مثال بارندگی شدید را در همه کشـورها عامـل اصـلی     بنابراین نمی. رشد جمعیت، تاثیر هر کدام از این عوامل متفاوت است

یابی دالیل وقوع سیل و خسارات ناشی از آن بایستی به هر کدام از عوامـل ذکـر شـده، در     لذا براي ریشه. ایجاد خسارت دانست
ي گونـاگون  هـا  روشگیـري  کـار  به. کشور، توجه نموده و چه بسا ترکیبی از عوامل موجب وقوع سیل و تشدید خسارات باشند هر

  .کاهش خسارات سیل و مدیریت بحران نیز بایستی با توجه به همین مساله انجام شود
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  :توان موارد زیر را ذکر نمود ور کلی میط اما به. باشد میدر کشور پهناور ایران، عامل وقوع سیل در نقاط مختلف، متفاوت 
موقعیت جغرافیایی کشور و واقع شدن آن بر روي یکی از کمربندهاي پرفشار کره زمین باعـث   :عوامل اقلیمی –

در چنین شرایطی، بارش کـافی  . ]14[ در سطحی وسیع، برخوردار از اقلیم خشک و نیمه خشک باشدشده تا 
بـا شـدت زیـاد در     هـا  بـارش فظ خاك وجود نداشته و از سـوي دیگـر،   براي استقرار سریع پوشش گیاهی و ح

ي هـا  ریـزش نگاهی بـه وضـعیت   . ]15[گردند  میرسیده و باعث ایجاد سیل  ها دامنهي کوتاه به سطح ها زمان
ضـمن آنکـه ضـریب     دهد میسیالبی به خوبی تمرکز بارش را در مدتی کوتاه از سال نشان  هاي سالجوي در 

و نیمـه    خشک در مناطق   ویژهه ب ها سیالباز  بسیاري  منشابدین ترتیب . ز بسیار شدید استتغییرات بارش نی
  . است نسبتا کوتاه  زیاد و تداوم   باشدت رگبارهاي   خشک 

اي، گـرم عربسـتان و مرطـوب     هاي هوایی مختلف مانند سرد سیبري، مرطوب مدیترانـه  از سویی دیگر برخورد جبهه
هـاي مخربـی را    د تا در بعضی از مواقع سال بارش زیادي در مدت زمان کوتـاه باریـده و سـیل   گرد مونسون باعث می

  .ایجاد نماید
اثر زیادي روي شـدت و   باشد میکننده بارش  ي محیطی که دریافتها ویژگی :اي اي و حوضه خصوصیات منطقه –

را سـریعا بـه سـیل     ت و آنکه ورودي آن بارش اسـ  کند میدارد و در واقع مانند سیستمی عمل  ها سیلحجم 
  ، شیب ، مساحت گیاهی  ، پوشش شناسی زمین به وضعیت   توان می  اي حوضه عوامل  ین تر مهماز  .نماید میتبدیل 

  .نمود  اشاره  زهکشی و شبکه 
هاي البرز و زاگرس که به ترتیب از شمال شرقی به شمال غربی و از شمال غربی به جنوب غربی گسـترده   رشته کوه

باشند کـه ایـن مسـاله سـبب      غربی داراي شیب بسیار تندي می - جنوبی و شرقی - اند، در هر دو سمت شمالی دهش
ایـن موضـوع   . یابـد  زیاد شده و سرعت نفوذ آب کاهش مـی  ها آنشود تا در زمان بارندگی سرعت حرکت آب در  می

عامـل شـیب در منـاطق کوهسـتانی نقـش      . دهد ها را افزایش می تر آبها گشته و دبی اوج رودخانه باعث تمرکز سریع
تـرین خسـارت در ایـن منـاطق ناشـی از سـرعت آب اسـت کـه بـه صـورت            مثبتی در تخلیه سیل داشـته و بـیش  

یابـد   هـا کـاهش مـی    هنگامی کـه شـیب در دشـت   . سازد هاي کناري و به شکل موضعی خود را نمایان می فرسایش
جا گذاشـته و در صـورت عـدم کفایـت ظرفیـت حمـل مقطـع         ها رسوبات فراوان خود را با کاهش سرعت به سیالب

کـاهش  . شـوند  هـاي کشـاورزي و معـابر مـی     گرفتگی زمین هاي سیالبی سرازیر شده و موجب آب رودخانه، به دشت
هـا در منـاطق    ها شسته شده، موجب کاهش ظرفیت رودخانـه  نشینی بار رسوباتی که از کوهستان  ناگهانی شیب و ته

  . گردد هاي ساالنه می افزایش تعداد سیالب کم شیب شده و موجب
هاي غیرقابـل نفـوذ    شناسی پوشیده شده که شیل و مارن از طرفی سطح وسیعی از کشور از رسوبات دوره سوم زمین

توانسـتند   هـاي بسـتري کـه مـی     هاي تشکیل شـده روي سـنگ   در دیگر مناطق نیز خاك. در آن سهم زیادي دارند
هـا،   نفوذ آب تشکیل دهند به شدت در حال فرسایش بوده و سطح وسیعی از دامنه محیطی مناسب را براي جذب و

عـدم  . انـد  هاي لخت، محیط مناسبی را براي جریان یافتن سـیل ایجـاد نمـوده    عاري از خاك بوده و به صورت سنگ
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وانـاب و  ها، همگی باعث افزایش ضریب ر نفوذپذیري مناسب خاك و پوشش ضعیف گیاهی به همراه شیب تند دامنه
  . شوند سرعت جریان شده و با کاهش زمان تمرکز حوضه موجب افزایش دبی اوج سیل و پتانسیل تخریبی آن می

بـا توجـه   . ین نقش انسان در تغییر کاربري، تخریب و بندرت اصالح پوشش گیاهی استتر مهم :عوامل انسانی –
اي استقرار سـریع پوشـش گیـاهی وجـود     به شرایط نامناسب اقلیمی در بخش وسیعی از کشور، زمینه الزم بر

  . د مشکالت زیادي را ایجاد کندتوان میندارد و تخریب در پوشش 
هـا و شـهرها    زنی و کشاورزي و توسـعه راه  هاي نادرست شخم ها و مراتع، شیوه چراي مفرط دام و از بین بردن جنگل

ذیري خـاك و زمـان تمرکـز و افـزایش     محیطی، امروزه نقش مهمی در کاهش نفوذپ هاي زیست بدون توجه به جنبه
اي و تغییـر شـرایط    رویه از منابع شن و ماسه رودخانـه  همچنین برداشت بی. ها داشته است فرسایش و حجم سیالب

هاي متقـاطع بـدون توجـه بـه      ها و احداث سازه ها، ساخت و سازها و تجاوز به حریم و بستر رودخانه تعادلی رودخانه
  .اي جز افزایش خسارات سیل را در پی نداشته باشد ست که نتیجههیدرولیک جریان، بدیهی ا

 در سـاز  و سـاخت  کشور، توسعه در اخیر هاي سیل خسارت تشدید عوامل ترین مهم از طور که ذکر گردید، یکی همان

 ریموح بستر تعیین حدود. باشد می ها و مسیل ها رودخانه حریم و بستر در و دخل و تصرفات غیرمجاز ها دشت سیالب

 و پیشـگیري  هـاي  طـرح  کلیه نیازهاي پیش و ملزومات یکی از سیل بندي پهنه هاي نقشه تهیه و ها مسیل و ها رودخانه
 آزادسـازي  و رودخانه حاشیه کاربري اراضی تعیین نحوه سیل، بیمه سیل، هشدار هاي سیستم جمله از سیالب کنترل

 و بـوده  نیـاز  وارده مـورد  خسـارات  ارزیـابی  و تعیـین  در هـا  هنقش این وجود. باشد می رودخانه جریان ایمن عبور محل
  .باشد می نیز غیرمترقبه کشور حوادث ستاد مسوول عنوان به کشور وزارت تایید مورد آن اجراي ضرورت

ها در اطراف رودخانه، نه تنها در هنگام وقوع سیل ممکن است موجـب کـاهش    طراحی و اجراي نامناسب انواع سازه
اي شوند، بلکه بـا تخریـب    یا انسداد مسیر با تجمع رسوبات و مواد واریزه دست و جریان سیل به پایین ظرفیت انتقال

صورت ناگهانی با حجم و سرعت قابل توجه، خسارات فراوانـی را در مسـیر خـود     در جریان سیل، موج سیل به ها آن
. وامل تشدید خسارات همین مساله بوده اسـت شود یکی از ع عنوان مثال در سیل گالبدره، گفته می به. کند ایجاد می

هاي برقـی یـا مخـابراتی و     ها و دکل ها، لوله ها و شوت ها، فلوم ها، کالورت ها، کانال هایی نظیر پل عالوه تخریب سازه به
در نقاط مختلف مسیر رودخانه باعث آشفتگی جریان رودخانه شـده و اثـرات نـامطلوبی بـر      ها آنباقی ماندن بقایاي 

هاي ثانویـه در هنگـام وقـوع     تغییر مسیر جریان رودخانه، ایجاد جریان: رژیم جریان در آن نقاط خواهند داشت روي
از جملـه  ... سیل، گسترش فرسایش دیواره و کف رودخانه، افزایش زبـري مسـیر و در نتیجـه افـزایش ارتفـاع آب و      

اي از وجـود بقایـاي سـازه     نمونـه ) 17- 1(و ) 16- 1(هـاي   شـکل . هاي تخریب شده هستند اثرات نامطلوب این سازه
  .دهند ها را نشان می تخریب شده در بستر رودخانه
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  ]9[ رود گرگاندر حوضه ) نرماب(بقایاي پل تخریب شده در محل پل روستاي آرام نرو  -16-1 شکل

ـ . بـود عبور دادن لوله آب از عـرض رودخانـه احـداث شـده      منظور به) 17-1( شکلستون بتنی واژگون شده  علـت  ه ب
کیفیت نازل اجرا و عدم اتصال مناسب ستون به پی اولین ضربات سیالب سبب تخریب از قسمت ضعیف سازه و واژگونی 

  .آن شده است

    
  ]9[ 84سو در خالل سیالب سال  تخریب سازه با مشخصات اجرایی نامناسب مجاور رودخانه ساري -17-1 شکل

ي تخریـب شـده و یـا    هـا  سـازه مسیر از وجود بقایاي  سازي پاكي سیالبی و ها خانهبدین ترتیب، ساماندهی مسیر رود
  .است موثري آتی بسیار ها سیالبي بزرگ و تنه و شاخسار درختان در کاهش خطرات ها سنگرسوبات و تخته 
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  دالیل بروز و گسترش خسارات سیل - 1- 6- 1
  :افتند ر کلی در اثر یک یا چند عامل زیر اتفاق میطو با توجه به توضیحات داده شده، رخدادهاي سیل در هر نقطه از کشور به

  هنگامی که به هر دلیل نفوذپذیري خاك ناچیز است، خصوص بهشدید در مدت زمان کم  بارندگی -1
  ، شکل خاص و تراکم شبکه زهکشی آن،شیب زیاد زمین در مناطق قابل توجهی از حوضه -2
  لحاظ پوشش گیاهی، ازبه اراضی ضعیف  ها آنو مراتع و تبدیل  ها جنگلتخریب  -3
  ،ها دامنهو در جهت شیب  ها دامنهعدم رعایت اصول صحیح کشاورزي نظیر شخم در  -4
  از بین رفتن تعادل رودخانه، مثال با تخریب پوشش طبیعی بستر و دیواره رودخانه، -5
بـا   متقـاطع  يهـا  سازهو دیگر  ارتباطی هاي پلدر احداث  ها خانهعدم رعایت معیارهاي هیدرولیک جریان رود - 6

  .رودخانه
هرچند عوامل اصلی وقوع سیالب ذاتا طبیعی هستند، اما از طرفی عواملی که موجب افزایش خسارات و گسترش آثار 

کـه در بـاال    شـامل عوامـل انسـانی   این عوامل، . ]16[ ریشه مصنوعی دارند تر بیش اند شدهي گذشته ها سالآن نسبت به 
  :اشاره گردید، غالبا عبارتند از

  ،)آگاهیناشی از نا(گیري اراضی  توجهی به خطر سیل ها و بی ربري اراضی و عدم رعایت حریم رودخانهتغییر کا - 1
  ،از مسیر بستر طبیعی خود و کشت و زرع در این مسیرها ها خانهو رود ها آبراههتغییر مسیر طبیعی  -2
  ،اه خانهو تغییر شرایط تعادلی روداي  رودخانهاز منابع شن و ماسه  رویه بیبرداشت  -3
  .ي امن و مسیرهاي مناسب براي فرار از خطر سیلها مکانعدم آگاهی عمومی از  -4

ها در اطراف رودخانه، نه تنها در هنگام وقوع سیل ممکن است موجب کـاهش ظرفیـت    طراحی و اجراي نامناسب انواع سازه
در جریـان   هـا  آنشوند، بلکـه بـا تخریـب     اي یا انسداد مسیر با تجمع رسوبات و مواد واریزه دست و انتقال جریان سیل به پایین

  .]17[ کند ناگهانی با حجم و سرعت قابل توجه، خسارات فراوانی را در مسیر خود ایجاد می صورت بهسیل، موج سیل 
هـا و سـایر    پـل  بنـدها،  عدم طراحی مناسب، )خانه رود( و تجاوز به حریم و بستر رودخانه رویه بیاي  ساخت و سازهبنابراین 

هشـدارهاي سـازمان هـوا شناسـی، نیـروي      به هر دلیل، به همراه عدم توجه به  ها آنو تخریب ناگهانی  اي مسیر رودخانهه سازه
  .هاي اخیر شده است موجب افزایش ضایعات مالی و جانی سیالب در سال انتظامی، پلیس راه و ماموران محیط زیست

  در کشور بیعیهاي ط بحراننظام فعلی مقابله با روند توسعه و تغییرات  - 7- 1

ي طبیعی به تصویب رسـیده اسـت امـا نقـاط     ها بحرانقوانین مختلفی در کشور جهت مقابله با  1348هرچند از سال 
. خـود را نشـان داد   1369خردادماه  31ضعف ساختاري و عملیاتی در مدیریت بحران عمال پس از فاجعه زلزله گیالن در 

با نظارت مستقیم وزیر . له، دولت اختیارات جامعی را به وزارت کشور دادساعت پس از زلز 70در این حادثه بزرگ، حدود 
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البته . کشور، مناطق آسیب دیده به چهارده قسمت تقسیم شد و کار امداد و نجات در هر قسمت به یک استان سپرده شد
  . به عهده داشته باشند ین محلیمسوولحوادث بعدي نشان داد که عملیات مدیریت بحران را، مگر در موارد نادر، بایستی 

ي زلزله بزرگ گیالن، ساختار تشکیالتی ستاد حوادث و ها درسي حمالت دشمن در جنگ تحمیلی به همراه ها آموخته
ي فارس، ها استاندر  1365سیالب سال . آورد که پس از تدوین به وزارت کشور ابالغ گردید وجود بهسوانح غیرمترقبه را 

کـه بـا تقـارن دو جبهـه سـودانی و       1371تـر از آن در بهمـن    گرو بویراحمد و سیالب بـز  بوشهر، هرمزگان و کهکیلویه
روستا رساند، موجب تغییراتی در ساختار سـتاد و   5000ی را به حدود های آسیباي نیمی از کشور را فرا گرفت و  مدیترانه

  .قوانین مربوط به مدیریت بحران در کشور شد
ین مسـوول گذشته نشان دهنده اهمیت سوانح طبیعی در کشـور، حساسـیت    هاي لساقوانین مصوب و تغییرات آن در 
  .]20تا  18[ در این مورد است تر بیشنسبت به آن و نیاز به کار و تالش 

به تشکیل سـازمان   1387در نهایت روند تغییرات ساختار مقابله با بالیاي طبیعی و مدیریت بحران در کشور در سال 
  . ر شدمدیریت بحران کشور منج

  سیر تاریخی قوانین و مقررات ملی مدیریت سوانح در ایران - 7-1- 1
  : باشد میتاکنون به شرح زیر  1340هاي تخصصی در زمینه حوادث و سوانح طبیعی از دهه  يگذار قانون
 17/13/348مبارزه با خطرات سیل مصوب  قانون پیشگیري و -1

  1365وزیري در سال  نخستدر  زده سیلبازسازي مناطق  تشکیل ستاد ویژه امدادرسانی و -2
  1368یس جمهوري در سال یی رث غیرمترقبه در حوزه معاونت اجرایتشکیل اداره کل حواد -3
ي هـا  اسـتان زده  بازسـازي منـاطق زلزلـه    یت هماهنگی در امور امداد و نجات، اسکان موقت ومسوولواگذاري  -4

  1369اد ماه قانون اساسی به وزیر کشور در خرد 127گیالن و زنجان به استناد اصل 
  4/2/1370وزیران در تاریخ  هیاتاستان در  غیرمترقبهبازسازي حوادث  تصویب ستاد پیشگیري و -5
 در مجلس شوراي اسالمی  9/5/1370تصویب قانون تشکیل کمیته ملی کاهش اثرات بالیاي طبیعی در  - 6

وزیـران در   هیـات ی قانون تشکیل کمیته ملی کـاهش اثـرات بالیـاي طبیعـی توسـط      یاجرا نامه آیینتصویب  -7
12/2/1372 

 هیـات ساعت از زمان بروز حادثه به اسـتانداران توسـط    72قانون اساسی در مدت  127واگذاري اختیار اصل  -8
  16/13/372وزیران در تاریخ 

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهـوري اسـالمی ایـران در تهیـه      44تصویب ماده  -9
  17/117/39توسط نمایندگان مجلس شوراي اسالمی در تاریخ  طرح جامع امداد و نجات

  17/13/182وزیران در تاریخ  هیاتتصویب طرح جامع امداد ونجات کشور توسط  -10
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 هیـات کشـور توسـط    غیرمترقبهتصویب تشکیل ستاد پیشگیري و مدیریت بحران در حوادث طبیعی و سوانح  -11
  7/4/1383وزیران در تاریخ 

از  1384در سـال   غیرمترقبـه طبیعی و حـوادث   و کاهش خطرات ناشی از سوانح ي کلی پیشگیريها سیاست -12
مقام معظم رهبـري رسـید و از سـوي دفتـر ایشـان بـه        تاییدسوي مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و به 

  : از قرار زیر هستند ها سیاستاین . مربوطه ابالغ گردید هاي دستگاه
ن و مردم براي رویارویی بـا عـوارض   مسووال سازي آمادهمنی و افزایش و گسترش آموزش و آگاهی و فرهنگ ای –

 .ي جوي و اقلیمیها پدیدهناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه به ویژه خطر زلزله و 

شناسـایی و کـاهش خطـرات     منظور بهگسترش و تقویت مطالعات علمی و پژوهشی و حمایت از مراکز موجود  –
 .حوادث گونه این

 :و فرماندهی در دوره بحران موثریس جمهور براي آمادگی دائمی و اقدام یاحد با تعیین رایجاد مدیریت و –

ي اجرایـی  هـا  سازماني اطالعاتی علمی و پژوهشی و ها شبکهایجاد نظام مدیریت جامع اطالعات به کمک  •
 .در زمان وقوع حادثه هنگام بهدقیق و  رسانی اطالعهشدار به موقع و  منظور به، مسوول

عملیات جستجو و نجات در ساعات اولیه، امـداد   موثرو امکانات الزم براي اجراي سریع و  ها آمادگی تقویت •
ي هـا  کمـک  دهـی  سـازمان و  رسـانی  اطـالع ي تبلیغاتی و ها سیاستو اسکان موقت آسیب دیدگان، تنظیم 

 .ي فوقها زمینهداخلی و خارجی در 

و  غیردولتـی د نیاز اعـم از دولتـی و نهادهـاي عمـومی     ي مورها توانمنديدر اختیار گرفتن کلیه امکانات و  •
 .نیروهاي مسلح در طول زمان بحران

دیـدگان و بازسـازي اصـولی و فنـی      بازپروري روانی و اجتماعی آسـیب  منظور بهي جامع علمی ها برنامهتدوین  –
 .مناطق آسیب دیده

و تشـویقی، تسـهیالت ویـژه و    ي مـالی  هـا  حمایـت ، هـا  بیمـه جبران خسارت نظیر انواع  موثرگسترش نظامات  –
 .هاي حمایتی صندوق

پیشگیري و کاهش خطرپذیري ناشی از زلزلـه در شـهرها و روسـتاها و افـزایش ضـریب ایمنـی در سـاخت و         –
 :جدید از طریقاي  سازه

حسـاس و مهـم    تاسیسـات در مراکـز جمعیتـی شـهري و روسـتایی و      ها کاربريسازي  و مناسب یابی مکان •
 .خطر نسبی در کشور بندي پهنهمتناسب با 

بهبود مدیریت و نظارت بر ساخت و ساز با به کارگیري نیروهاي متخصص و تربیـت نیـروي کـار مـاهر در      •
هاي موفق کشـورهاي   اي و استفاده از تجربه هاي فنی و حرفه کلیه سطوح و تقویت نظام مهندسی و تشکل

 .پیشرفته
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من در برابـر زلزلـه و سـیل، الزامـی کـردن بیمـه و       و ناا اي غیرفنی سازهممنوعیت و جلوگیري از ساخت و  •
 .استفاده از کلیه استانداردها و و مقررات مربوط به طرح و اجرا

و الزامی کردن استفاده از مصالح استاندارد با کیفیت و مقاوم و اي  سازهاستانداردسازي مصالح پایه و اصلی  •
 .سبک ايه سازهي نوین و پایدار و ساخت ها فناوريترویج و تشویق 

 .اي غیرفنی سازهتهیه و تصویب قوانین و مقررات الزم براي جرم و تخلف شناختن ساخت و  •

 :از طریق ها انساني وضعیت موجود کشور با محوریت حفظ جان پذیر آسیبکاهش  –

خطر نسـبی در منـاطق    بندي پهنهي توسعه و عمران شهري و روستایی متناسب با ها طرحتدوین و اصالح  •
 .مختلف کشور

 تاسیسـات هـاي حیـاتی و    ي دولتـی، عمـومی و مهـم، شـریان    هـا  سـاختمان اي  و بهسازي لرزه سازي ایمن •
 .سال 10هاي فرسوده حداکثر تا مدت  زیربنایی، بازسازي و بهسازي بافت

اي  و بهسـازي لـرزه   سـازي  ایمـن  منظـور  بـه  )بیمه و نظـایر آن (ي تشویقی ها حمایتارائه تسهیالت ویژه و  •
 .مسکونی، خدماتی و تولیدي غیردولتیي ها ساختمان

از طریـق   هـا  آنو میزان آسیب  تاثیري جوي و اقلیمی و نحوه پدیدار شدن خطرات و ارزیابی ها پدیدهشناسایی  –
آگاهی  هاي سریع و پیش ي طبیعی، ایجاد نظام به هم پیوسته ملی پایش و بهبود نظامها پدیدهتهیه اطلس ملی 

 .ي پیشرفتهها وريفنابلند مدت با استفاده از 

آن در همـه سـطوح، رویکـرد و سـازگاري بـا       هاي فعالیتاي که در همه  ي توسعه ملی به گونهها برنامهتنظیم  –
 :بنابراین اقدامات ذیل باید انجام گیرد. اقلیم، مالحظه و نهادینه شود

  ینشناسایی شرایط اقلیمی و لحاظ نمودن آن به عنوان یکی از محورهاي اساسی آمایش سرزم •
 هاي جامع مدیریت بالیاي جوي و اقلیمی تهیه، تدوین و ساماندهی نظام •

 .شناسایی تغییر اقلیم و آثار و پیامدهاي آن در پهنه سرزمین و اتخاذ راهکارهاي مناسب •

 هیـات  26/6/1385الیحه تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور بنا به پیشنهاد وزارت کشور در جلسه مـورخ   -13
  .تقدیم مجلس شوراي اسالمی گردید 26/07/1385و در  سیدوزیران به تصویب ر

کمیسیون اجتماعی مجلس شـوراي  به تصویب  31/02/1387قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور در  -14
 تاییـد بـه  2013/3/087 آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تـاریخ  يپس از موافقت مجلس با اجراو  اسالمی

  .شوراي نگهبان رسید
به تصویب وزیران عضو  23/013/188قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور در تاریخ  یاجرای هنام آیین -15

  .رسید زیست محیطکمیسیون امور زیربنایی، صنعت و 
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  ارتباط مدیریت سوانح با قانون برنامه چهارم توسعه کشور -7-2- 1

 .ستبرنامه چهارم تنفیذ شده ا 83برنامه سوم که در ماده  181بند الف ماده  -الف

منظور پیشگیري، امدادرسانی، بازسازي و نوسازي مناطق آسیب دیده در حـوادث غیرمترقبـه در طـی     دولت موظف است به
. بینی کند و در اختیـار سـتاد حـوادث غیرمترقبـه کشـور قـرار دهـد        برنامه سوم، اعتبارات الزم را در لوایح بودجه سنواتی پیش

هـاي پیشـگیري از    منظور کاهش اثرات بالیاي طبیعی و اجـراي پـروژه   پذیري به درصدي از اعتبارات فوق جهت مطالعات آسیب
  .حوادث غیرمترقبه از قبیل سیل و زلزله، خشکسالی، آتش سوزي، طوفان و یا پیشروي آب دریا هزینه خواهد شد

 )ء انسانیمنشابا (درخصوص حوادث مترقبه بزرگ  -ب

الیحـه حفـظ و ارتقـاي سـالمت آحـاد جامعـه و        ،ین قـانون دولت موظف است، ظرف مدت شش ماه پس از تصویب ا
  :کاهش مخاطرات تهدید کننده سالمتی را مشتمل بر نکات ذیل تهیه و جهت تصویب به مجلس شوراي اسالمی ارائه کند

ي مواصـالتی و  هـا  راهو  هـا  جـاده خیـز   کاهش حوادث حمل و نقل، از طریق شناسایی نقاط و محورهاي حادثه –
 .تا پایان برنامه چهارم%) 50(ر به میزان پنجاه درصد کاهش نقاط مذکو

 .بر رعایت اصول ایمنی و مقررات راهنمایی و رانندگی تاکید –

هاي پزشکی پیش بیمارستانی و بیمارسـتانی کشـور و کـاهش مـرگ و میـر       ساماندهی و تکمیل شبکه فوریت –
 .امه چهارمتا پایان برن%) 50(ناشی از حوادث حمل و نقل به میزان پنجاه درصد 

 .ارتقاي طرح ایمنی وسایط نقلیه موتوري و اعمال استانداردهاي مهندسی انسانی و ایمنی الزم –

محصوالت کشـاورزي و دامـی    ،خاك ،آب ،هاي هوا آالینده ،کاهش مخاطرات تهدید کننده سالمتی در محیط کار –
 .گونگی مصرف منابع حاصلهو تعریف مصادیق، میزان و نحوه تعیین و وصول عوارض و جرایم جبرانی و چ

 هاي حیاتی درخصوص پدافند غیر عامل و شریان 121ماده 11بند  -ج

تقویت بنیه دفاعی کشور و ارتقاي توان بازدارندگی نیروهاي مسلح و حفاظت از تمامیـت   منظور بهدولت موظف است، 
ب اسالمی ایران و منـابع حیـاتی کشـور و    ارضی و امنیت کشور و آمادگی در برابر تهدیدات و حفاظت از منافع ملی، انقال

  :هاي الزم را براي تحقق موارد مذکور به عمل آورد ي دفاعی، اقدامها سیستمهوشمندسازي 
سـازي و هوشمندسـازي تجهیـزات، ارتقـاي منـابع انسـانی و        بر مدرن تاکیدي بنیه دفاعی، با ها مولفهتقویت  -1

 .ي فرماندهیها سیستم

ي دفـاعی بـه ویـژه    هـا  سـامانه کـارگیري   ي اطالعـاتی در بـه  ها سیستمهوشمند و ي نوین و ها فناوريارتقاي  -2
 .ي الکترونیکی، هوافضا، دریایی و پدافند هواییها سامانه

 .در دفاع ملی گو پاسخسازي و بهبود ساختارهاي چابک و  بهینه -3
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تقابـل و بهینـه از   کـارگیري م  ارتقاي حضور و سهم نیروهاي مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشـور و بـه   -4
 .امکانات و توان منابع انسانی

 .یندهاي صنعتی نوینآنوسازي و بازسازي و بهبود صنایع دفاعی با نگرش به سامانه و فر -5

در برابر تهدیـدها و حفاظـت از منـافع ملـی، منـابع حیـاتی و انقـالب         موثرارتقاي ابتکار عمل و توان مقابله  - 6
 .اسالمی ایران

 .انش و مهارت نیروهاي مسلح، به صورت کمی و کیفیارتقا و افزایش سطح د -7

هـا بـا مراکـز علمـی دانشـگاهی       ارتقاي سطح آموزش، تحقیقات، فناوري در بخش دفاع و گسترش همکـاري  -8
 .داخلی و خارجی

 ).خلیج فارس، دریاي عمان و دریاي خزر(ي آبی کشور ها هضحوحضور و استقرار متناسب با تهدیدها در  -9

 .اعی و معیشت کارکنان نیروهاي مسلحارتقاي منزلت اجتم -10

ي حسـاس و مهـم و یـا در دسـت مطالعـه و نیـز       ها طرحرعایت اصول پدافند غیر عامل در طراحی و اجراي  -11
هاي اصلی و حیاتی کشور و آموزش عمومی مردم توسط  ي حساس و شریانها ساختمانزیربنایی و  تاسیسات
پیشگیري و کاهش مخـاطرات ناشـی از سـوانح     منظور به، این قانون) 160(اجرایی موضوع ماده  هاي دستگاه

 .غیرطبیعی

 درخصوص وظایف حاکمیتی دولت در پیشگیري و مقابله 135از بند الف ماده  11جزء  -د

امـور  «، »هـاي اجتمـاعی، فرهنگـی و خـدماتی     امـور تصـدي  «، »امور حـاکمیتی «ي ها حوزهنقش و وظایف دولت، در 
  .تعریف و تنظیم گردد »قتصاديهاي ا امور تصدي«و  »زیربنایی

امور حاکمیتی دولت، که تحقق آن موجب اقتدار حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشـار  
  :عبارتند از گردد میجامعه 

 .اجتماعی و فرهنگی ،ي اقتصاديها بخشو نظارت در  ریزي برنامه ،اريزسیاستگ -1

 .توزیع درآمد اجتماعی و باز تامینبرقراري عدالت و  -2

 .ایجاد فضاي سالم، براي رقابت و جلوگیري از انحصار و تضییع حقوق مردم -3

 .هاي الزم، براي رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاري و مزیت ها زمینهفراهم نمودن  -4

 .ي، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضاییگذار قانون -5

 .ادگی دفاعی ملّیحفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آم - 6

 .صیانت از هویت ایرانی، اسالمی -7

 .تنظیم روابط کار و روابط خارجی ،مالیه عمومی ،اداره امور داخلی -8

 .حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی -9
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 .علوم و تحقیقات بنیادي، آمار و اطالعات ملّی -10

 .پیچیده هاي بحرانوادث طبیعی و ي واگیر، مقابله و کاهش اثرات حها بیماريپیشگیري از  -11

 10ماده  -) پیوست قانون برنامه چهارم(قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  -ه

از  دیـده  آسـیب رسانی، بازسـازي و نوسـازي منـاطق     ها، پیشگیري، امداد آگاهی براي پیش شود میبه دولت اجازه داده 
هـاي فراگیـر محصـوالت     تگـرگ، طوفـان، پیشـروي آب دریـا، آفـت      حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی،

  .هاي دامی، اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه ساالنه منظور نماید کشاورزي و اپیدمی
ـ ذ هـاي  دسـتگاه با هماهنگی  وزارت کشورکشور و  ریزي برنامهسازمان مدیریت و  ي بالعـوض را بـراي   هـا  کمـک ربط ی

که سهم اعتبار اقدامات بیمه در جبران خسـارت ناشـی از حـوادث     کنند میه طریقی تعیین دیدگان ب خسارت به پرداخت
ي هـا  کمـک اي کامـل بـه تـدریج     ي بالعوض، ساالنه افزایش یابد و با پوشش بیمـه ها کمکیاد شده نسبت به  غیرمترقبه

  .بالعوض حذف شوند
تا معـادل یـک    ها آنله خشکسالی، سیل و مانند از جم غیرمترقبهدر صورت وقوع حوادث  شود میبه دولت اجازه داده 

و هزینـه   تـامین این قانون ) 1(گردان خزانه موضوع ماده  از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه%) 1(درصد 
یه در اعتبارات عمومی و یا اصالح بودجه ساالنه تسو جویی صرفهتنخواه مذکور حداکثر تا پایان همان سال از محل . نماید

  .خواهد شد
کشـور و وزارت کشـور بـه تصـویب      ریـزي  برنامهاجرایی این ماده بنا به پیشنهاد مشترك سازمان مدیریت و  نامه آیین

  .هیئت وزیران خواهد رسید
توجه کافی به نقش پژوهش و تحقیق، سیستم  گذار قانونکه  شود میبدین ترتیب، با مرور قوانین فعلی کشور مشاهده 

حتـی  . و آموزش در پیشگیري از خسارات حوادث داشته و از لحاظ قانون کمبود چندانی وجود نـدارد  هیآگا پیشهشدار، 
بالعوض جهـت   هاي کمکاي بایستی به تدریج جایگزین  ي بیمهها پوششدر زمینه بیمه، به دولت ابالغ گردیده است که 

  .جبران خسارات بشود

  شیوه اجرایی موجود مقابله با بحران - 7-3- 1
کشور،  حوادث غیرمترقبهدر زمان عملکرد ستاد بازسازي  هاي پروژهاعتبار و اجراي  تامینیین خسارات و روند کلی تع

 دهنـده  اخیـر نشـان   نیم قرن در خسارات محسوس و مستقیم سیل بررسی آمار. نشان داده شده است) 18-1( شکلدر 
ار و ارقام ارائـه شـده از سـوي وزارت کشـور     آم .باشد میدرصدي خسارات دهه آخر نسبت به اولین دهه  250رشد تقریبا 

اثـرات بالیـاي طبیعـی و     اعتبارات ساالنه طرح کـاهش درصد  70حدود  ،ي گذشتهها سالاغلب  حاکی از آن است که در
  .ناشی از سیل شده است صرف جبران خسارات ،غیرمترقبهستاد حوادث 

  :شود ها ذکر گردیده در اینجا آورده می که در خبرگزاري 1386هاي ارائه شده توسط مسوولین در سال  اي از گزارش نمونه
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 »فرتـان «خسارات سیل هفته گذشته در روستاي : معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی گفت –
در گفتگو با خبرگزاري جمهوري اسالمی اظهار  وي. میلیارد ریال برآورد شد  74  و چند روستاي دیگر اسفراین

و معابر عمومی روستایی اسـفراین وارد   ها راهها، واحدهاي مسکونی، تجاري،  ارات به مزارع و باغاین خس: داشت
نفر نیـز    36  در جریان سیل اسفراین چهار نفر از اهالی روستاي فرتان جان خود را از دست داده و . آمده است

تـار از مـزارع کشـاورزي و باغهـاي     هک  700 بر اثر وقوع ایـن حادثـه حـدود    : او اضافه کرد. مصدوم شده بودند
. راس دام و طیور نیـز در ایـن حادثـه از بـین رفـت       885  درصد خسارت دید و  100  تا  50  شهرستان اسفراین

درصد خسارت وارد کرد که نیاز ضروري به   100تا    50  واحد مسکونی روستاییان نیز بین  176سیل مزبور به 
  . نوسازي و بازسازي دارد

هم اکنـون بنیـاد مسـکن انقـالب اسـالمی بـا همکـاري        : تاد حوادث غیرمترقبه استان خراسان شمالی گفترییس س
. رسانی هستند براي تسهیل خدمات زده سیلخدماتی استان در حال آواربرداري و مرمت معابر عمومی نواحی  هاي دستگاه

میلیون ریال به هـر    57اي مسکونی روستاییان تصمیم ستاد حوادث غیرمترقبه براي ساخت واحده براساس: او اضافه کرد
هـاي عامـل    بهره از محل اعتبار نوسازي واحدهاي مسکونی با معرفی بنیاد مسکن به بانک فرد خسارت دیده تسهیالت کم

میلیون ریال براي هر واحد   15 همچنین به واحدهاي مسکونی تعمیراتی نیز تا سقف : او خاطرنشان کرد. شود میپرداخت 
 هـا  آنتصمیم ستاد حوادث به خسارت دیدگانی کـه واحـدهاي    براساس: گفت مسوولاین . یالت پرداخت خواهد شدتسه

  .شود میمیلیون ریال کمک بالعوض پرداخت   15تخریب شده حداکثر 
، در حال حاضـر حجـم قابـل تـوجهی از اعتبـارات صـرف       شود میکه در این گزارش هم دیده  طور همانبدین ترتیب، 

  .شود میکمک بالعوض  صورت بهآمده،  خسارات واردجبران 
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  )در زمان عملکرد ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه کشور(روند بررسی و مقابله با سوانح  - 18-1 شکل
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ي پیشـگیري  هـا  سیاسـت اما سیاست ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه کشور در بلند مدت تغییر این رویه بـه سـمت   
بسـیاري در   تـاثیر و آمادگی در برابر بحران،  ریزي برنامهفجایع گذشته ثابت کرده است که  تجربیات). 19-1 شکل(است 

از طرفی بازسازي مناطق آسیب دیده با معیارهاي صـحیح مهندسـی جهـت    . خسارات جانی دارد ویژه بهکاهش خسارات، 
ي سـاخت و سـاز در منـاطق    هـا  نامهن در این مورد تدوین آیی. جلوگیري از وقوع فجایع مشابه بایستی مد نظر قرار گیرد

پـس از زلزلـه گـیالن     2800 نامه آیینالبته در مورد زلزله . دارد اي ویژهمیزان خطر بالي طبیعی اهمیت  براساسمختلف 
  .تدوین و در وقایع بعدي اصالح شده و خواهد شد اما در مورد سیل هنوز اقدامی صورت نگرفته است

  
  حرانچرخه مدیریت جامع ب - 19-1 شکل

عمومی به اطالع  هاي رسانهتوسط سازمان هواشناسی از طریق  موقع بهي ستاد، هشدارهاي ها پیگیريدر حال حاضر با 
ابلـه بـا بحـران    آمده و شـبکه مق  وجود بهها  در استاناجرایی  هاي دستگاههمچنین هماهنگی مناسبی بین . رسد میمردم 
در بعد آمـادگی،  . ر مقابله با بحران به وضعیت قابل قبولی رسیده استواکنش سریع د. از گذشته شده است تر قويبسیار 

سدها و بندهاي زیادي ساخته شده و یا در دست ساخت است که اگر به خوبی مدیریت شوند در کنتـرل سـیالب بسـیار    
رگ، به خوبی با مدیریت به موقع و دینامیک سدهاي حوضه کارون بز 1385به عنوان مثال سیل فروردین . باشند می موثر

  .مهار شد و مانع ایجاد خسارت در روستاهاي پایین دست و شهر اهواز گردید
براي این منظور الزم است . ي مهم کاهش خسارات در هر بحران، آمادگی براي مقابله با آن استها مولفهیکی دیگر از 

این زمینه، حداقل، اقـدامات زیـر در هـر    در  .هاي دولتی مسوول و مردم تهیه گردد هاي اجرایی براي سازمان دستورالعمل
  :د انجام شودتوان میقبل از وقوع سیل  گیر سیلمنطقه 

   ها آني امن و نحوه دسترسی به ها مکانتهیه و توزیع نقشه  -1
  ي اسکان موقت و نحوه اسکانها مکان بینی پیش -2
  )گیر سیلخارج از محدوده (ي امن ها محلي آب، غذا، پوشاك گرم و دارو در ها ذخیرهایجاد  -3
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قوانین خاص ترافیکی در صورت وقوع سیل جهـت تسـهیل تخلیـه سـاکنین و عبـور خودروهـاي        بینی پیش -4
  امدادرسان

  .آموزش رفتار ایمن، سالم و هماهنگ در صورت وقوع سیل به ساکنین -5
ت امـا در  اي انجام شده اسـ  کشور، اقدامات اولیه خیز سیلي ها حوضهدر خصوص آمادگی در برابر وقوع سیل در برخی 

ي کاري مدیریت بحران در کشور، ها جبههلذا یکی از . خورد میفوق به چشم ن هاي فعالیتاي از انجام  ، نشانهها حوضهاکثر 
در مـورد زلزلـه یـا     شـود  میی که براي آمادگی در برابر سیل انجام های فعالیتچه بسا . بخش آمادگی در برابر بحران است

  .شته باشددیگر نیز کاربرد دا هاي بحران
اي در مدیریت بحران ناشـی   و وظایف جداگانه ها مسوولیتي مختلفی در کشور، ها سازمانو  ها دستگاهدر حال حاضر، 

بحران کشور، مصـوبه   تیریسازمان مد لیقانون تشک ییاجرا نامه آیینمطابق  الب،یدر ارتباط با س. از بالیاي طبیعی دارند
  .باشد می رویوزارت ن تیمسوولبرق، آب و فاضالب به  ،ییایو مخاطرات در لیور سمربوطه، کارگروه ام مسوول، 23/1/88

یت هشـدار سـیل بـه عهـده سـازمان      مسـوول اي سـازمان هواشناسـی،    ، با توجه به امکانـات مـاهواره  شرایط کنونیدر 
یهی اسـت  ي آبریـز کشـور، بـد   هـا  حوضـه ي هشدار سـیل در  ها سیستماما در صورت نصب . هواشناسی گذاشته شده است

بـوده و سـازمان هواشناسـی همکـار     اي  منطقـه ي آب ها شرکتسیل به عهده  بینی پیشیت اصلی پایش، تحلیل و مسوول
  .وزارت نیرو خواهد شد

دیگـر بـه    هـاي  دسـتگاه و  باشند میین اصلی مدیریت سیل، وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزي و وزارت نیرو مسوول
در وضـعیت   ها دستگاههاي قانونی  یتمسوولبراساس  بندي تقسیماین . نمایند میوظیفه  عنوان همکار و یا پشتیبان ایفاي

  .باشد میفعلی مدیریت بحران 

  نقاط ضعف و مشکالت فعلی - 8- 1

ي هـا  تشـکل و  هـا  مجموعـه دولتی و  هاي دستگاهواسطه همدلی همه  معموال در زمان وقوع بالیاي طبیعی در کشور به
ي موجـود  ها سیلآمده است، کلیه امکانات و پتان وجود بهشرایط احساسی و روحی خاص و مردمی که حاصل از  غیردولتی

، همگـی طـرح امـداد و    دیـده  آسیبي مجاور منطقه ها استانبا کمک  یهر منطقه بسیج شده و بسته به ابعاد فاجعه، گاه
بوده و بایستی در جاي خود استفاده هرچند این احساسات قابل احترام . آورند مینجات را با حداکثر توان خود به اجرا در 

  : رسد میآید، اما در این میان توجه به سه نکته ضروري به نظر  عمل بهمطلوب از آن 
عدم وجود هماهنگی و عدم اجراي مانورهاي آمادگی، برخی امکانات و تجهیـزات و نیروهـاي الزم در    دلیل به -1

 تـاخیر جود داشته، کـه بعضـا ایـن انباشـتگی موجـب      عملیات امداد و نجات و اسکان چند برابر مقدار الزم و
کلـی در منطقـه    طـور  بـه ممکن است بعضی وسایل و تجهیزات مورد نیاز دیگـر   که درحالی، گردد میعملیات 

  . نایاب باشد

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  65  جهان و رانیا در البیس تیریمد اتیادب بر يمرور -اول فصل

 

سـرعت از بـین رفتـه و     طبعا موقت و گذراست و بـه  مسالهآمده و برخورد احساسی با  وجود بهشرایط روحی  -2
پـس از مـدت   ) در بخش دولتی خصوص به( ها دستگاهذا پویایی ارتباطات و همکاري بین و ل شود میفراموش 

  .گردد میکوتاهی به وضعیت سرد و منجمد اولیه باز
از نوع  خصوص به(ي پیشگیري و کاهش خسارات ها طرحایده مطرح شده در زمان وقوع فاجعه مبنی بر انجام  -3

ي ضروري در برخورد با حوادث آینده، مدتی کوتاه پـس  ها گیآمادو اجراي بسترهاي الزم براي ایجاد ) جانی
ي تازه داده و به دلیل عدم حمایـت  ها دغدغههاست اما بسرعت جاي خود را به  از وضعیت بحرانی بر سر زبان

  . مانند میالزم، اغلب عقیم و ناقص باقی  گذاري سرمایهو 
ي هـا  چـالش ، ریشه مشکالت را بایستی در گذرد میاز ذهن البته با عنایت به موارد ذکر شده فوق که در برداشت اول 

ي وافري در ها تالشهرچند در کنار تکرر وقوع حوادث و سوانح، تجربیات و . ساختاري نظام مدیریت بحران جستجو نمود
بوده  اي برخوردار جهت کاهش آثار سوانح صورت گرفته و اقدام در جهت مدیریت اطالعات و هشدار سوانح از رشد فزاینده

  : باشند میهاي موجود از قرار زیر خالو  ها چالشترین  است، در عین حال در این خصوص عمده
ترتیبات سازمانی در راستاي تبادل اطالعات و هماهنگی در زمـان رخـداد سـوانح در سـطح کشـوري بسـیار        -1

ما جریان اطالعات و سیر در سطح استانی نیز با قوت وجود دارد، ا ها مدلمناسب و مرتب بوده و این الگوها و 
اي قـوي و گـاهی   هماهنگی در زمان رخداد سوانح در سطح شهرستانی و محلی به دلیل نداشـتن سـاختاره  

  . عموما مغفول مانده یا از اثربخشی و کارآمدي الزم برخوردار نیست اختالف نظر بین مدیران و کارشناسان،
، تنهـا چیـدمان   اسـت  مختصرا بـه آن اشـاره گردیـده    9-1ي سازمانی که در بخش ها توانمنديدر ارتباط با  -2

، مسـوول ي هـا  سـازمان سازمانی مربوط به هریک از کارکردها ذکر شده و نحوه تعامل، چگونگی ارتباط بـین  
بیـان ایـن   . بیان نشـده اسـت   1همکار و پشتیبان، کیفیت اطالعات مبادله شده و روندهاي استاندارد عملیاتی

 .ست یا اصال تعریف نگردیده استیا مقدور نبوده یا در دسترس نیموضوعات به درستی و با دقت 

ي هـا  سیسـتم و اسـتقرار   باشـد  مـی دانش نوین مدیریت اطالعات و هشدار سوانح در کشور مـا بسـیار جـوان     -3
 .باشد میمدیریت اطالعات و هشدار سوانح نیازمند حمایت و توجه خاصی 

در یـا همکـار    مسوولي ها سازمانار سوانح نزد تعدادي از برخی معاذیر سازمانی براي تبادل اطالعات و هشد -4
 .نظام مدیریت سوانح وجود دارد

یف نشده و نهادینه نگردیـده  اي در کشور تعر چتري براي دربرگرفتن مدیریت اطالعات و هشدار چند مخاطره -5
 .ها ایجاد گردد بایست در غالب همکاري کارگروه این امر می. است

و سخت افزارهاي مدیریت اطالعات و هشدار سوانح به صورت تکـراري   ها ظرفیتبرخی از اي از موارد،  در پاره - 6
این موضوع عالوه بر افزایش مخارج، رقابـت سـازمانی و   . ایجاد شده است اجرایی هاي دستگاهو  ها سازماندر 

                                                      
1- Standard Operation Procedure 
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ت سـوانح را  و مرجع بودن دسـتگاه اصـلی مـدیریت اطالعـا     کند میترغیب  ها دستگاهکاري را نزد این  دوباره
  .دهد میالشعاع قرار  تحت

ها را  ساختار و روند اجراي اقدامات مورد نیاز در مراحل مختلف مدیریت بحران سیل که بتوان وظایف سازمان -7
 .صورت مدون و قابل استناد وجود ندارد به استناد آن تعریف نمود به

و دیگر بالیـاي طبیعـی نشـان    ) جنوب شرقی کشورنظیر سیالب ناشی از طوفان گونو در (ي بزرگ ها تجربه وقوع سیالب
هـاي   هاي دولتـی و مجموعـه   موقع دستگاه خطر و همکاري و هماهنگی به در منطقه داده است که با مدیریت فعال و صحیح

 توان کارنامه قابل قبولی را از مدیریت بحران ارائه داد و از افزایش خسارات تا حـد قابـل تـوجهی کاسـت و بـر      می ،غیردولتی
تجربه، بـازده همـان مجموعـه بـا همـان       تفاوتی و رهاسازي سیستم با یک مدیریت ناکارآمد و بی عکس، در صورت وجود بی

  .گر حادثه بوده و توفیق زیادي در کاهش خسارات و تلفات آن نخواهد داشت امکانات، بسیار کاهش یافته و عمال تنها نظاره
در حوادث طبیعی، تجربیـات   مسوول هاي دستگاهري نزدیک و ضروري بدین ترتیب، به غیر از بحث هماهنگی و همکا

توجه  در صورتآمده در کشور نشان دهنده آنست که نقاط ضعف عمده موجود در برخورد با پدیده طبیعی سیل  دست به
  :ي کاهش خواهند یافتموثربتدریج از بین رفته و خسارات سیل به نحو  ها آنبه موارد زیر و عملی شدن 

   خیز سیلي ها حوضهدر کلیه  سیستم هشدار سیل راراستق -1
  ي متناسب ها مسوولیتبا اختیارات و  هنگام به دینامیک و مدیریت ایجاد -2
براي مراحل قبل، حین و پس  ي کاملها لیستو چک  جزییاتعملیاتی مدون با  ي مدیریتی وها نامهبروجود  -3

  از سیالب
  ، تحلیل نقاط قوت و رفع نقاط ضعف در حوادث بعديمنظور انتقال تجارب مستندسازي دقیق وقایع به -4
  سازي براي آینده براساس تجارب هر دوره و ظرفیت ها ریزي برنامه -5

  ي موجود در کشور ها سیلبررسی پتان -9- 1

کلی، تجربه جنگ تحمیلی و اقدامات انجام گرفته در زمان وقوع بالیاي متعدد طبیعی، حاکی از وجود امکانات  طور به
در مورد سـیل،  . مانند میور است که البته گاهی به دلیل عدم وجود برنامه و سازوکار نحوه استفاده، عقیم مناسبی در کش

  :وطه قابل ذکر استي مربها سازماني زیر در ها قابلیت
هاي آن با چارت سازمانی و شرح وظایف مشخص،  وجود سازمان مدیریت بحران کشور و کارگروه: وزارت کشور –

عنوان مثال مدیریت بحران طوفان گونو در جنوب شرقی کشور و یا انسـداد راه   به(ات گذشته استفاده از تجربی
  )و پیشگیري از وقوع تلفات 1384پارك گلستان با هشدار سازمان هواشناسی در سال 

بهـا در   اي و آب و فاضالب، در اختیار داشتن تجربیات گـران  اي، آب منطقه هاي برق منطقه شرکت: وزارت نیرو –
پـذیر، اطالعـات    گیـر و نقـاط آسـیب    هـاي سـیل   رد نحوه وقوع و مشخصـات سـیالب در هـر حوضـه، پهنـه     مو
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سنجی و شبکه توزیع آب شهري، آشنایی بـا تجهیـزات بخـش خصوصـی بـراي       سنجی و آب هاي باران ایستگاه
  هاي اصلی  ساماندهی رودخانه و بازگرداندن سریع جریان سیل به آبراهه

امکـان ردیـابی   (هـاي هواشناسـی    م هشدارهاي کلی در مقیاس استانی، شبکه ایستگاهاعال: سازمان هواشناسی –
  ) هنگام مقدار بارندگی به

ها، مراتع و آبخیـزداري، دفتـر مهندسـی و ارزیـابی آبخیزهـا، پرسـنل و        سازمان جنگل: وزارت جهاد کشاورزي –
  هاي گذشته در هر حوضه تجهیزات بومی و مستندات مربوط به سیالب

  هاي عمومی موقع و آموزش اطالع رسانی به: ن صدا و سیماسازما –
هـاي علـوم پزشـکی، تجهیـزات درمـانی       مراکز بهداشتی و دانشـگاه : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی –

  ها، تجهیزات و مقررات کفن و دفن اجساد صحرایی، جلوگیري از شیوع بیماري
زدگان، امکانـات برقـراري    تخلیه ساکنین و کمک به سیلتجهیزات : نیروهاي نظامی، انتظامی و مقاومت بسیج –

  نظم و امنیت
پرسنل آموزش دیده، امکانات و تجهیزات مقابلـه بـا سـیل شـامل امدادرسـانی، تخلیـه و       : جمعیت هالل احمر –

  اسکان
دیـده، تخلیـه سـاکنین و     هـاي آسـیب   ها و پـل  پرسنل و تجهیزات الزم براي مرمت راه: شهرسازيوزارت راه و  –

زدگـان و بازسـازي    امکانات و تسهیالت الزم براي اسکان موقت سـیل و  هاي دسترسی موقت به احداث راهتجر
  دیده مناطق آسیب

  انبارهاي ذخیره آذوقه و امکانات تهیه غذا و پوشاك گرم: وزارت بازرگانی –
  انیرس موقع گاز، امکانات سوخت جلوگیري از وقوع آلودگی نفتی، شیمیایی و قطع به: وزارت نفت –

سازي و واگذاري انجام خـدمات دولتـی، کلیـه امکانـات موجـود در بخـش خصوصـی، نقـاط          البته با توجه به روند خصوصی
  .برداري باشد هاي دولتی مربوطه قابل پیگیري و بهره در زمان وقوع بحران، بایستی در دستگاه ها آناستقرار و نحوه استفاده از 

هـاي آموزشـی و    و وجـود پتانسـیل  ) NGOs(هاي علمـی در کشـور    انجمن با توجه به رشد فزاینده بخش خصوصی و
هـاي   ي خود از ظرفیـت ها مسوولیتتوانند به تناسب  هاي دولتی می غیرانتفاعی، دستگاه موسساتها و  پژوهشی در دانشگاه

  . شده استفاده الزم را ببرند ریزي برنامهموجود به صورت 

  رانیآن در ا تیکشورها با وضع ریدر سطح سا یانامدادرس یبحران تیوضع يها شاخص سهیمقا - 1-10

در ادامه ضمن معرفـی  . باشد می sphereداراي استانداردي به نام  المللی بیني امدادرسانی در جامعه ها شاخصحداقل 
، مقایسـه  پـردازد  مـی شاخه اصلی به بررسی نیازهـا و حـداقل اسـتانداردهاي امدادرسـانی      5اجمالی این استاندارد که در 

  .بحران پرداخته شده است 4آمده از  دست بهتجربیات  براساسي مدیرت بحران در امدادرسانی ها خصشا
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هاي غیردولتی بشردوست، نهضت صلیب سـرخ و هـالل احمـر     توسط گروهی از سازمان 1997در سال  sphereپروژه 
اردهایی را تعیین نمودند کـه بایـد در   ها یک منشور بشردوستانه را تدوین و حداقل استاند آغاز شد و در طی آن این گروه

  ]:75[امدادرسانی هنگام بحران در پنج بخش کلیدي ذیل مدنظر قرار گیرند 
  آبرسانی و بهداشت محیط –
 تغذیه –

 غذایی هاي کمک –

 سرپناه –

 خدمات بهداشتی –

بـا حـداقل   ایـن منشـور همـراه    . انجامیـد  sphereبه انتشار اولین ویرایش کتاب راهنمـاي   2000این فرآیند در سال 
. نمایـد  مـی ي امدادرسانی در هنگـام بحـران را معرفـی    ها فعالیتیی به گو پاسخاستانداردها، یک چهارچوب عملیاتی براي 

ي قوانین بشردوستانه ها بینی پیشکه بر پایه اصول و  دهد میهسته اصلی این کتابِ راهنما را منشور بشردوستانه تشکیل 
ي هـا  سازمانقانون پناهندگی و آیین رفتاري نهضت صلیب سرخ جهانی و هالل احمر و ، الملل بین، حقوق بشر المللی بین

داشـته و بـر    تاثیري بشردوستانه ها فعالیتاین منشور بیانگر اصول اساسی است که بر . غیردولتی امدادرسان استوار است
و حمایت و همچنین بر حقـوق افـراد    ساز، براي برخورداري از کمک طبیعی و انسان يها بحراناز  دیده آسیبحقوق افراد 

  .نماید می تاکیداز بحران براي داشتن زندگی پرمنزلت  دیده آسیب
اسـت تـا حـق     اي گونـه  بهها و احزاب  ي حقوقی دولتها مسوولیتاز دیگر مواردي که در این منشور معین شده است، 

قادر یا مایـل بـه انجـام     مسوولکه مقامات  هنگامی. گان از حمایت و دریافت کمک را تضمین کنددید آسیببرخورداري 
  .ي بشردوست اجازه دهند تا به امر امدادرسانی و حمایت بپردازندها سازماني خود نیستند، موظفند به ها مسوولیت

اي از افراد خبره در هرکدام از پـنج بخـش مـذکور     هاي گسترده هاي کلیدي با استفاده از شبکه حداقل استانداردها و شاخص
هـاي جدیـدي نیسـتند، بلکـه گـردآوري و تطبیـق دانـش و         ، مقولـه ها آنهاي همراه  اکثر استانداردها و شاخص. اند شده تدوین

اي بـوده و مـنعکس کننـده     ها بیانگر اتفاق نظر طیـف گسـترده   در مجموع، این استانداردها و شاخص. باشند عملکرد موجود می
پنج بخش اصلی ایـن اسـتاندارد را نشـان    ) 20- 1( شکل .باشد میها  فعالیت اهمیت حفظ حقوق بشر و اصول بشردوستانه در این

  .دهد می
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 sphereپنج بخش اصلی استاندارد  -20-1 شکل

مطالعـاتی کـه توسـط     اي در رابطه با بحران سیل انجام نشـده اسـت امـا براسـاس     در این خصوص تا به حال مقایسه
زله با حمایت مالی بانک جهـانی در رابطـه بـا بررسـی عملکـرد سیسـتم       شناسی و مهندسی زل زلزله المللی بینپژوهشگاه 

زلزله منجیل، آوج، بم و سیالخور انجام گرفته است، عملکرد سیستم مدیریت بحران در حـوزه   4مدیریت بحران ایران در 
و منـابع، آوار   و توزیـع، امکانـات   تـامین جستجو و نجات، اسکان اضطراري، تریاژ و بهداشت و درمـان،  (واکنش اضطراري 

ي مشـترك در  هـا  حـوزه و مردمـی کـه از جملـه     المللـی  بین هاي کمکو نیز حوزه اسکان موقت، بازسازي و ..) .برداري و
نیـز انجـام   ) اسـفر ( المللی بیني ها شاخصبررسی و مقایسه آن با  باشند، میي امداد و نجات ها فصلو شامل سر ها بحران

لکردها در این متطابق ناچیز ع نشان دهندهمشرح ارائه شده است،  طور بهه در ادامه نتیجه این مقایسه ک. ]32[ شده است
  . پردازیم هاي انجام شده می در ادامه به مرور بررسی. دارد »اسفر«از جمله  المللی بیني ها شاخصبا  ها حوزه

  مقایسه موضوعات حوزه واکنش اضطراري -1- 10- 1
خیر نشان دهنده نکات ارزشمندي درخصـوص میـزان اثربخشـی اقـدامات     اي ا در حوزه واکنش اضطراري نیز بررسی مقایسه

  . ترین موضوعات مرتبط در این رابطه ارائه شده است مهم) 8- 1(در جدول . باشد میهاي گذشته  انجام شده در سال

  در حوزه واکنش اضطراري هاي مورد بررسی بحراناي  بررسی مقایسه -8-1جدول 
  1385  1382  1381  1369  موضوع

جستجو و 
  نجات

  متوسط متوسط  کم  خیر  وجود برنامه مشترك عملیاتی بین دستگاهی
  خیر متوسط  خیر  خیر  .).و GIS ،GPSنظیر (پیشرفته  آوري فناستفاده از 

  کم متوسط  کم کم  ي داوطلب داخلی و خارجینیروهااستفاده از 
  متوسط متوسط کم کم  توجه به موقع به روستاها

  خوب متوسط کم کم  ي اجراییانیروهمیزان تخصص 
  متوسط متوسط کم کم  تجهیزات و امکانات
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  در حوزه واکنش اضطراري هاي مورد بررسی بحراناي  بررسی مقایسه -8-1ادامه جدول 
  1385  1382  1381  1369  موضوع

اسکان 
  اضطراري

ضعیف و   ساعت اول 72نحوه توزیع چادر در 
  ناهماهنگ

ضعیف و 
  ناهماهنگ

متوسط و 
  ماهنگناه

ضعیف و 
  ناهماهنگ

  ---   کم  ---   کم  ها اردوگاهاستقبال آسیب دیدگان از 
  کم  متوسط کم کم  میزان دسترسی به آب سالم

  متوسط  متوسط  نامناسب  نامناسب  ي بهداشتیها سرویسوضعیت 

مناسب براي   تطابق اسکان اضطراري با شرایط اقلیمی
  کوتاه مدت

مناسب براي 
ناسب براي م  نامناسب  کوتاه مدت

  کوتاه مدت
 نامناسب نامناسب نامناسب نامناسب  وضعیت محل نصب چادرهاي منفرد

تریاژ و 
بهداشت و 

  درمان

 زیاد زیاد زیاد زیاد هاي بهداشتی و درمانی دیدگی زیرساخت آسیب
 کم کم تا متوسط کم کم امکانات و نیروهاي موجود در منطقه آسیب دیده

 ---  ضعیف ---  ضعیف اي پیش بیمارستانیه انجام تریاژ و مراقبت
 ضعیف متوسط ضعیف متوسط استفاده از نیروهاي داوطلب داخلی و خارجی

 وضعیت اعزام مصدومین به نقاط مختلف کشور
ضعیف و 
 ناهماهنگ

 ---  متوسط --- 

 متوسط نسبتا خوب کم متوسط توجه به مساله بهداشتی و عفونی

تامین و 
توزیع امکانات 

  بعو منا

 ضعیف متوسط ضعیف متوسط ها آوري کمک نحوه جمع
 متوسط متوسط ضعیف ضعیف ها نحوه توزیع کمک

 ضعیف ضعیف ضعیف ضعیف رسانی از نیازها برآورد صحیح و اطالع
 ضعیف ضعیف ضعیف ضعیف هماهنگی و استفاده از منابع ستادها به صورت مشترك

توجه به نیاز  ها و حفظ کرامت بازماندگان در توزیع کمک
 هاي خاص گروه

 ضعیف ضعیف ضعیف ضعیف

 ضعیف ضعیف ضعیف ضعیف هاي داخلی و خارجی شفافیت نحوه توزیع کمک
 ضعیف ضعیف ضعیف ضعیف امنیت در نگهداري و توزیع اقالم

و  رسانی اطالع
  هشدار

 متوسط ضعیف ضعیف ضعیف رسانی به موقع از مکان و بزرگا اطالع
 ضعیف ضعیف ضعیف ضعیف یح و سریع از تلفات و خساراترسانی صح اطالع

 ضعیف ضعیف ضعیف ضعیف ها رسانی از اثرات بحران در رسانه نحوه اطالع
 زیاد زیاد ---  زیاد گسترش شایعات

 خوب ضعیف ---  ضعیف توجه به پیش نشانگرها براي هشدار سریع

هماهنگی 
امور مدیرت 

  بحران

  متوسط متوسط  ضعیف  ضعیف  قدامات اضطراري و اولیهوجود شرح خدمات و برنامه ا
  متوسط متوسط ضعیف ضعیف  ي فعال در صحنه سانحهنیروهاهماهنگی 

  متوسط ضعیف ضعیف ضعیف  هماهنگی ستادهاي معین
 ضعیف ضعیف ضعیف ضعیف  هماهنگی نهادهاي دولتی و غیر دولتی

  امور امنیتی

  ضعیف  متوسط  ضعیف  ضعیف  زامیي امنیتی اعنیروهابراي  ریزي برنامهنحوه 
  زیاد  متوسط  متوسط  زیاد  میزان ناامنی در مناطق آسیب دیده

  متوسط  متوسط  کم  کم  امنیت تامیني نظامی در نیروهانقش 
  زیاد  کم  زیاد  متوسط  امنیت تامیني مردمی در نیروهانقش 

ترافیک و 
  حمل و نقل

  کم  کم  متوسط  ادزی  در اثر مخاطرات زمین شناختی ها جادهمسدود شدن 
  کم  زیاد  کم  زیاد  به سبب ترافیک ها جادهمسدود شدن 

  -  زیاد  -  زیاد  ي درون شهري در اثر آوارها راهمسدود شدن 
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  در حوزه واکنش اضطراري هاي مورد بررسی بحراناي  بررسی مقایسه -8-1ادامه جدول 
  1385  1382  1381  1369  موضوع

  زیاد  زیاد  زیاد  زیاد  و و نجات و امدادمشارکت مردم در جستج  مشارکت مردم
  متوسط  کم  متوسط  کم  مشارکت مردم در سایر امور مرتبط با مرحله پاسخ

 متوسط متوسط  متوسط  کم  مورد نیاز آالت ماشیندسترسی به   آوار برداري
 کم کم کم کم  ایمنی در آوار برداري مسایلتوجه به 

تدفین و تشخیص 
  هویت متوفیان

  خوب  ضعیف  خوب  ضعیف  د پیش از دفنشناسایی اجسا
 ضعیف ضعیف ضعیف ضعیف  تشخیص علت فوت

  خوب  ضعیف  خوب ضعیف  انجام امور و مناسب مذهبی
  متوسط  متوسط  ضعیف ضعیف  نحوه معدوم سازي الشه احشام و جانوران

سالمت  پتامین
  روانی و اجتماعی

  متوسط  متوسط  سطمتو  ضعیف  میزان توجه به مشکالت روحی و روانی بازماندگان
  ضعیف  متوسط ضعیف ضعیف  توجه به شرایط ویژه کودکان و سالمندان

حریق و نشت مواد 
  خطرناك

  خیر  خیر  خیر  خیر  بلیهدر هنگام وقوع  سوزي آتش
  ضعیف  ضعیف  ضعیف  ضعیف  سوزي آتشآمادگی در صورت وقوع 

  -  محدود  -  محدود  در طول زمان اسکان اضطراري سوزي آتش

ندسی و خدمات مه
  مخابراتی

  ضعیف  ضعیف  ضعیف  ضعیف  کارآیی شبکه آبرسانی موجود
  متوسط  متوسط  متوسط  ضعیف  آب اضطراري تامینبراي  ریزي برنامه

  ضعیف  متوسط  ضعیف  ضعیف  کارآیی شبکه برق و مخابرات موجود
  متوسط  خوب  متوسط  ضعیف  برق و ارتباطات اضطراري تامیننحوه 

  
نکاتی به شرح زیر را در رابطه بـا موضـوعات مختلـف مربـوط بـه حـوزه مـدیریت         توان میق با بررسی مفاد جدول فو

  : واکنش اضطراري مورد اشاره قرار داد

  در بخش جستجو و نجات -
ي نظامی و نیروهامردم، (، نواقص ناشی از عدم هماهنگی بین نهادهاي فعال در جستجو و نجات موارددر کلیه  •

بـوده   تـر  کـم تا حـدودي   1385و  1382 است؛ هرچند این نواقص در شده میهده مشا) انتظامی و هالل احمر
ي واحد براي دستگاه مختلف و هماهنگی عملیات با نظارت نهـادي چـون هـالل    ها دستورالعمللذا تهیه . است

 . یی را بهبود بخشدها فعالیتد اثربخشی چنین توان میاحمر 

عـدم   دلیل بهآغاز عملیات جستجو و نجات در مناطق روستایی رد، رسیدگی به وضعیت روستاها و ادر اغلب مو •
اي مـوارد ایـن    قابل توجه همراه بوده است کـه در پـاره   تاخیرن و یا محدودیت نیرو و امکانات با مسووالاطالع 
و امکانات جستجو و  نیروهاتوزیع  بندي اولویتبدین ترتیب . ات صدمات جبران ناپذیري را باعث شده استتاخیر
ي این رویـدادها  ها درسد از توان می دیده آسیب تر بیشبراي شناسایی فوري مناطق  ریزي برنامهت همراه با نجا

 . براي آینده محسوب گردد

مورد بررسی، علیـرغم اینکـه   موارد ي مردمی داخلی و خارجی براي جستجو و نجات در کلیه نیروهااستفاده از  •
از جمله دالیل این امـر  . ، کم و محدود بوده استاند بودهسیل شده به صورت داوطلبانه به منطقه گ نیروهااین 

نامناسـب از   رسـانی  اطـالع داوطلب در ساختار مدیریت بحران کشور و همچنـین   -ي نیروهاعدم تعریف نقش 
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ي داوطلـب بـه   نیروهـا اي موارد سـبب شـد    ي مختلف بوده است که در پارهها زمانوضعیت منطقه و نیازهاي 
الزم  نیروهـا براي استفاده بهینه از این  رسد میبه نظر . بر مدیریت بحران منطقه تحمیل گردندعنوان سرباري 

پـیش از وقـوع رویـدادهاي    ) وزارت کشور خصوص به(ي ذیربط ها سازماني الزم توسط ها ریزي برنامهاست که 
 . آتی صورت پذیرد

دهـد کـه    ورد بررسـی نشـان مـی   اي هـالل احمـر در چهـار رویـداد مـ      بررسی وضعیت تخصص نیروهـاي حرفـه   •
دلیـل   هـذا بـه   مـع . هاي عملیاتی این نیروها به تدریج رشد کرده و در وضعیت نسبتا مطلـوبی قـرار دارد   توانمندي

بـه نظـر   . کمبود نفرات و همچنین تجهیزات و امکانات الزم، بعضا فعالیت این نیروها با مشکالتی همراه بوده است
، و هـا  آنهاي تخصصی بـه   ب به هالل احمر در نقاط مختلف کشور و ارائه آموزشبا توسعه نیروهاي داوطل رسد می

گویی به سناریوهاي مختلف در مناطق مختلف کشـور، امکـان    بینی تجهیزات مورد نیاز براي پاسخ همچنین پیش
 . رفع برخی مشکالت ناشی از کمبود نیروي ماهر و تجهیزات مورد نیاز در جستجو و نجات فراهم گردد

  بخش امداد و خدمات پزشکی اضطراريدر  -

عملکـرد مناسـبی    دیـده  آسیبي درمانی موجود در مناطق ها زیرساختمورد بررسی در این طرح موارد در کلیه  •
 پـذیر  آسـیب کـه   دهـد  میاین امر نشان . اند شدهي جدي را متحمل ها آسیبو اغلب  اند داشتهن بحراندر برابر 

اي  سـازه اجـزاي غیر  پـذیر  آسـیب و همچنـین   ها آني حیاتی مرتبط با ها انشریي درمانی کشور و ها زیرساخت
ي نظـام  ها اولویتیکی از  عنوان به ها آن سازي مقاومموجود در این مراکز بسیار باالست و الزم است بهسازي و 

 . مدیریت بحران کشور مورد توجه قرار گیرد

، بلکـه از نظـر ظرفیـت،    انـد  بـوده  پـذیر  آسیب بحرانابر نه تنها در بر دیده آسیبمراکز درمانی موجود در مناطق  •
بـدین ترتیـب   . انـد  داشتهرا ن بحرانیی به حجم عظیم مسدومین ناشی از گو پاسخامکانات و پرسنل نیز آمادگی 

 بینـی  پـیش الزم براي گسترش عملیات پزشکی اضطراري در مراکز درمانی کشـور   سازي ظرفیتالزم است که 
 . نیز به پرسنل این مراکز براي مواجه با شرایط بعد از وقوع یک رویداد بزرگ داده شود ي الزمها آموزششود و 

متحمـل شـده بودنـد، بالفاصـله      بحراني را از تر کمکه آسیب  دیده آسیباغلب مراکز درمانی موجود در مناطق  •
دمات بـه مسـدومین   و قابلیـت ارائـه خـ    اند گردیدهبا حجم عظیم مسدومان سرپایی مواجه  بحرانبعد از وقوع 

بیمارستانی یکـی از دالیـل ایـن     نبود برنامه تریاژ و مراقبت پیش. به میزان زیادي کاهش یافت ها آنجدي در 
 . ن نیز تا حدودي نمود داشته استمسووالاین مشکل در اعزام . ذکر شده است مساله

دي برخوردار بـوده اسـت کـه نشـان     از نوسانات زیا وقایعي داوطلب داخلی و خارجی در این نیروهااستفاده از  •
در برخـی مـوارد   . اي براي استفاده از چنـین منـابعی وجـود نداشـته اسـت      طراحی شده برنامه از پیش دهد می
بودند، توانستند خدمات زیادي را به انجـام    اعزام شده دیده آسیبي پزشکی که با امکانات الزم به مناطق ها تیم

لذا الزم است . چندانی در بهبود وضع موجود نداشته است تاثیر نیروهار این برسانند و در برخی موارد نیز حضو
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امدادرسانی در یک طرح جامع مورد توجه قرار گیـرد و شـرح    المللی بیني ها سازماني داوطلب و نیروهانقش 
 .قرار گیرد ها آنبحران در اختیار وظایف هر یک به صورت تعریف شده بعد از وقوع 

اخیـر کشـور    هـاي  بحـران در اغلـب  ) دیـده  آسیبکردن مناطق  ضدعفونی خصوص به(داشتی به مسایلتوجه به  •
ي عفـونی در منـاطق   هـا  بیمـاري ن بوده است که این امر باعث شـد تـا   مسووالزلزله بم مورد توجه  خصوص به

 . شایع شود تر کم دیده آسیب

  و توزیع امکانات و منابع تامیندر بخش  -
ي متعددي بوده است کـه  ها چالشهمراه با  هاي مورد بررسی بحراندر اغلب  ها کمکو توزیع  آوري جمعنحوه  •

بهبود چشمگیري  ،با توجه به اینکه در این رابطه. این امر نارضایتی مردم و بازماندگان را به دنبال داشته است
نظـام مـدیریت   د به عنوان یکـی از معضـالت   توان میلذا این امر  ،نشده استمورد بررسی مشاهده  هاي سالدر 

 . بحران کشور مورد توجه قرار گیرد

. مورد بررسی، ضعیف و بعضا متناقض بـوده اسـت   بحراندر هر چهار  دیده آسیباز نیازهاي مناطق  رسانی اطالع •
همچنین الزم است در مورد نحوه . دهد میاز طریق مبادي واحد را نشان  ها نیازمندي رسانی اطالعاین امر لزوم 

واضح و شفافی ارائه شود تـا از گسـترش شـایعات در خصـوص نحـوه مصـرف        رسانی اطالعنیز  ها کمکتوزیع 
 .جلوگیري شود المللی بینداخلی و  هاي کمک

بـه اقشـار مختلـف مـردم چنـدان متناسـب بـا شـان و منزلـت           ها کمکمورد بررسی، ارائه  واقعهدر هر چهار  •
ارسالی به منطقه و گاها عدم توجه متولیان ارائه  هاي کمکگان نبوده است و بسیاري از مردم از نوع دید آسیب
نظیـر زنـان،   ( پـذیر  آسـیب ي هـا  گـروه در ضـمن  . به شرایط روحی و روانی بازماندگان گالیه مند بودند ها کمک

 .اند بودهي برخوردار تر بیشامدادي از مشکالت نسبتا  هاي کمکبراي دریافت ) کودکان و سالمندان

ارسالی توسط ستادهاي مختلف باعث ایجاد احساس تبعیض بـین مـردم و    هاي کمکئه تنوع در نوع و نحوه ارا •
 .گردیده بود ها کمکسردرگمی بازماندگان در خصوص نحوه دریافت 

ارسالی به مناطق آسیب دیده نیز یکی دیگر از معضالت مشاهده شده در هر چهـار   هاي کمکضعف صیانت از  •
 .تمورد بررسی در این طرح بوده اس واقعه

  رسانی و هشدار در بخش اطالع -
خطا در اعالم مکان و بزرگاي سه مورد از چهار مورد و همچنین عدم اطالع از نحوه توزیع تلفـات و خسـارات باعـث     •

هـاي   این مساله لزوم تقویت سیسـتم . همراه شود تاخیرشد که اعزام نیروهاي امداد و نجات به مناطق آسیب دیده با 
 .سازد هاي جدید براي تشخیص گستره آسیب دیده را آشکار می مچنین استفاده از فناورياعالم وقوع بحران و ه
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ی وجود داشـته اسـت کـه در    عالیماصلی  بحرانمورد بررسی در این طرح، پیش از وقوع  وقایعدر سه مورد از  •
نـده اهمیـت   د نشـان ده توان میاین امر  رسد میبه نظر . منجر به هشدار به مردم شده است) 1385(یک مورد 

 .مورد توجه قرار گرفته است تر کمدر کشور باشد که تاکنون  بالیامطالعه پیش نشانگرهاي 

همراه با خطاهاي بسیار بوده است که ایـن امـر    ها رسانهمورد بررسی، اطالعات ارائه شده توسط  وقایعدر کلیه  •
ایعات در مناطق آسیب دیـده  منجر به تشویق اذهان، عدم امکان درك صحیح از وضعیت موجود و گسترش ش

 تاییـد ي الزم، تنها اخبـار  ها آموزشضمن کسب  بایست می ها رسانهدر این مورد نیز  رسد میبه نظر . شده است
 .شده توسط مراجع واحد و موثق را منتشر نمایند

  در خصوص سایر موارد -

این امـر بـه   . مشکالتی بوده استهاي متولی مدیریت بحران در هر چهار واقعه همراه با  هماهنگی بین دستگاه •
دلیل نبود شرح خدمات مصوب و تمرین شده بین دستگاهی که توسط یک مرجع بـاالتر تهیـه و ابـالغ شـده     

همچنین نبود ساختار فرماندهی حادثه یکپارچه و هماهنگ نیز از دیگر مشکالت مشاهده . باشد، رخ داده است
 . دادها بوده استشده در مدیریت عملیات واکنش اضطراري این روی

هرچنـد  . ي مورد بررسی بوده استها بحرانهاي مدیریت  از دیگر چالش ها آنتامین امنیت بازماندگان و اموال  •
مواردي حضور نیروهاي نظامی و انتظامی تا حدودي نظم و آرامش را در مناطق آسیب دیده بهبود بخشید، در 

البته در مواردي که . اي ارسالی به کرات گزارش شده استه لیکن در این موارد نیز سوء استفاده و غارت کمک
مردم در تامین نظم مشارکت داشتند وضعیت تا حدودي بهتر بود و این امر لزوم بسیج و توانمندسـازي مـردم   

 .دهد منطقه براي محافظت از اموال و نوامیس خود را نشان می

به منـاطق آسـیب دیـده بـه واسـطه ایجـاد        دسترسی سریع) 1385سال به جز ( مورد بررسی وقایعدر اغلب  •
. با مشکالتی همراه بوده است) زمین شناختی و یا ریزش آوار مسایلبه دلیل ( ها راهترافیک و یا مسدود شدن 

بـه   ي دسترسی مناسب و چندگانهها راهلزوم تدوین مقررات ویژه ترافیک زمان بحران و پیش بینی  مسالهاین 
 .سازد میمناطق مختلف کشور را آشکار 

در زمینه جستجو و . توان در دو بخش مورد بررسی قرار داد مشارکت مردم در عملیات واکنش اضطراري را می •
نجات در هر چهار مورد دیده شد که اقدامات اولیه و اصلی توسط مردم محل و همسایگان صورت گرفته است 

لیکن در بخش دوم کـه مـرتبط بـا    . است که این امر حاکی از مشارکت فعال مردم براي کمک به یکدیگر بوده
هـاي متـولی مـدیریت بحـران و احسـاس       سایر واکنش اضطراري اسـت، مـردم بـه واسـطه اقـدامات سـازمان      

انـد و اغلـب    هاي آنان، تمایل چندانی براي همکاري در انجام امور نداشـته  سرخوردگی از عدم توجه به خواسته
 . حالت منفعل پیدا نمودند
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ها و آواربرداري در اغلب موارد بررسـی شـده، بـا مشـکل      نگین مورد نیاز براي بازگشایی راهتامین تجهیزات س •
آالت مخـاطراتی را   و بدون دلیل از این ماشـین  اي حرفهدر ضمن در برخی موارد استفاده غیر. همراه بوده است

 .براي افراد محبوس در زیر آوار پدید آورده است

در این موارد بسـیاري  . هاي عمده همراه بوده است سوانح بزرگ با چالشتدفین و تشخیص هویت قربانیان در  •
درخصـوص تعیـین علـت    . از افراد بدون امکان تشخیص هویت و انجام مناسک مذهبی به خاك سپرده شـدند 

هاي مهمی همراه با متوفیـان   مرگ و میر نیز در هیچ یک از این چهار بلیه اقدامات کافی صورت نگرفت و داده
 .سپرده شدبه خاك 

میزان توجه به مشکالت روحی و روانی بازماندگان در هر چهار بلیه کافی نبوده است؛ هر چند که در موارد بـم   •
این موضوع با توجه به اهمیت آن . و سیالخور اقدامات قابل توجهی در برخی مناطق آسیب دیده صورت گرفت

 .تري داشته است ی عادي نیاز به توجه بیشدر بازتوانی روانی بازماندگان و برگرداندن آنان به زندگ

توانسـت در صـورت وقـوع     نشانی و شبکه آبرسانی در اغلب وقـایع مـورد بررسـی مـی     هاي آتش آسیب ایستگاه •
سوزي ابعاد خسارات و تلفات ناشی از بحران را تا حد زیادي افزایش دهد که خوشبختانه این مساله اتفاق  آتش

هـاي الزم بـراي مهـار     بینی پیش بایست میسیل این خطر در مناطق مختلف کشور لیکن با توجه به پتان. نیفتاد
 .سوزي و جلوگیري از نشت مواد خطرناك انیشیده شود آتش

آسیب شبکه مخابرات در ساعات اولیه بعد از بحران در هر چهار مورد فوق باعث شد که امکان ارسال اطالعات  •
توانـد   لذا پیش بینی شـبکه مخـابراتی بحـران مـی    . ان میسر نشودبه موقع از مناطق آسیب دیده به مراکز است

 .ي نظام مدیریت بحران کشور مطرح شودها اولویتعنوان یکی از  به

ارزیابی اثر بخشی اقدامات انجام شده در این بخش، با توجه به موارد فـوق و نیـز توضـیحات ارائـه شـده در       منظور به
  .استفاده شده است )9-1(رج در جدول ي کیفی مندها شاخصي ذیربط، از ها قسمت

هاي مورد بررسی  هاي کیفی مورد استفاده در ارزیابی اثربخشی اقدامات انجام شده در حوزه واکنش اضطراري در بحران شاخص - 9-1جدول 
  در این مطالعات

  ها شاخص  ردیف
  ها مصدومیتدر کاهش تلفات و ) از بعد زمانی و مکانی(میزان اثربخشی اقدامات انجام شده   1
  هاي ذیربط ریزي و اجراي اقدامات الزم بین متولیان مختلف بخش میزان هماهنگی در برنامه  2
  ریزي اقدامات مرتبط میزان توجه به شرایط فرهنگی، اجتماعی و بومی براي برنامه  3
  رسانی مناسب و تهیه و ارسال اطالعات موثق میزان توجه به اطالع  4
  هاي نوین ها و فناوري معیارها، امکانات، روشمیزان استفاده از   5
  هاي گستره آسیب دیده میزان توجه به ارائه خدمات متناسب، منسجم و قابل قبول در کلیه قسمت  6
  هاي مختلفمیزان استفاده بهینه از نیروهاي داوطلب اعزامی به منطقه در حوزه  7
  تفاده از نیروهاي محلی در فرآیند واکنش اضطراريریزي براي اس میزان توجه به مشارکت مردم و برنامه  8
  )نظیر استاندارد اسفر(میزان توجه به استانداردهاي موجود در زمینه مسایل مختلف   9
  ساعت اول بعد از بحران 72میزان سردرگمی مردم آسیب دیده در خصوص دریافت خدمات مرتبط با واکنش اضطراري در   10
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دست آوردن دید کلـی در مـورد نقـاط قـوت و ضـعف سیسـتم،        ذکور در یک نگاه و بههاي م منظور بررسی شاخص به
 ،مورد بررسی در این مطالعه بالیايجدول اقدامات انجام شده در این حوزه در این در . ایجاد گردیده است) 10-1(جدول 

   .اند شدهي کیفی مقایسه ها شاخصبا توجه به 

  مورد بررسی در این مطالعه در حوزه واکنش اضطراري هاي  بحرانشده در  کیفی اقدامات انجام ارزیابی - 10-1جدول 

  ها شاخص  ي مورد بررسیها بحران
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

  زیاد  کم  متوسط  متوسط  کم  کم  کم  کم  کم  متوسط  1369
 زیاد کم متوسط کم کم کم کم کم کم  متوسط  1382

 زیاد کم متوسط متوسط متوسط متوسط کم کم کم  متوسط  1383

  متوسط  کم    کم  متوسط  کم  متوسط  کم  متوسط  زیاد  1385
  

ي مرتبط با مـدیریت واکـنش   ها بخشکه هر چند عملکردهاي موردي در  گردد میبا توجه به توضیحات فوق مشخص 
ي فوق، نقاط ضعف ها شاخصلیکن در مقایسه با  ،در برخی موارد قابل قبول بوده است سوانح طبیعی مذکوراضطراري در 

اي فوق، وضـعیت کلـی سیسـتم بـه لحـاظ مقایسـه بـا         با استفاده از جداول مقایسه. شود مییادي در این اقدامات دیده ز
  :توان به شرح ذیل مورد بررسی قرار داد المللی را می هاي بین شاخص

..) .ا ونیازه تامینجستجو، نجات، امداد، هشدار، ( ها مصدومیتاقدامات انجام شده در راستاي کاهش تلفات و  -1
همراه بـا مـردم محـل تـالش      اي حرفهي نیروهادر سطح قابل قبولی اجرا شده است و موارد در کل در اغلب 

اقـدامات مـرتبط    توان میلیکن با توجه به نتیجه این عملیات، . اند داشتهاین هدف مبذول  تامینزیادي را در 
  .نمود بندي دستهرا در حد متوسط تا قابل قبول 

و چـه در   ریـزي  برنامهمتولی امور مرتبط با واکنش اضطراري چه در بخش  هاي دستگاهبین  میزان هماهنگی -2
. گان گردیده اسـت دید آسیبقابل قبول نبوده و این امر سبب ایجاد مشکالتی براي  مواردبخش اجرا، در اغلب 

جدي  صورت بهرا  و فرماندهی واحد عملیات واکنش اضطراري ها فعالیتسازي  این امر لزوم توجه به هماهنگ
  .نماید میآشکار 

بومی، اجتمـاعی و   مسایلاین طرح بدون توجه به  مواردي مرتبط با واکنش اضطراري در کلیه ها طرحاجراي  -3
رخـداده   سـوانح ي جستجو، نجات، امداد و اسکان موقت در ها برنامهبه عنوان مثال . فرهنگی انجام شده است
  .ي نداشته استدار معنیر مناطق کویري چندان تفاوت رخداده دسوانح در مناطق کوهستانی با 

در اکثر قریب به اتفاق سوانح مورد بررسی در این مطالعات مشاهده شده که فرآیند تهیـه و ارسـال انـواع مختلـف      - 4
  .هایی همراه نموده است این مساله عملیات واکنش اضطراري را با چالش. اطالعات با مشکل مواجه بود

ي نوین در عملیات جستجو و نجات تا حدودي مورد استفاده قرار گرفتنـد، در  ها فناوري که 1382سال جز  هب -5
بـدین ترتیـب اثربخشـی    . و امکانات پیشـرفته صـورت نگرفـت    ها فناوري، استفاده ملموسی از این مواردسایر 

  .از حد قابل اجرا بوده است تر کمي سنتی ها روشاقدامات انجام شده به واسطه استفاده از 
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در نقـاط   تجارب، در اغلب دیده آسیبمات ارائه شده توسط نهادهاي مختلف و ستادهاي مستقر در مناطق خد - 6
  .مختلف غیرمنسجم و ناهماهنگ بوده است که این امر مشکالت زیادي را براي بازماندگان ایجاد نموده بود

یدادهاي مـورد بررسـی در   ي مختلف واکنش اضطراري و در روها بخشي داوطلب در نیروهامیزان استفاده از  -7
ي داوطلـب خـدمات   ، نیروهـا 1382و  1369هـاي   موارد سالبه عنوان مثال در . این طرح متفاوت بوده است

معهذا بـه سـبب نبـود همـاهنگی قبلـی و ضـعف       . ي بهداشت و درمان ارائه نمودندها بخشقابل قبولی را در 
  .مورد بررسی صورت نگرفته استموارد از  یک هیچدر  نیروهااي از خدمات این  ، استفاده بهینهریزي برنامه

ي مختلف متفاوت بوده اسـت ولـی در   ها بخشیند مدیریت واکنش اضطراري در آمیزان مشارکت مردم در فر -8
البته باید توجه داشت که اغلب مـردم ایـن منـاطق    . اي را در این رابطه ایفا نمودند مجموع مردم نقش عمده

ي موجـود،  هـا  هماهنگی، به دلیل مشکالت ایجاد شده و نابحراناولیه بعد از بعد از گذشت ساعات و روزهاي 
  گی گردیدند؛ هانگیز دچار سرخوردگی و بی

توجه شـده   تر کم) نظیر استاندارد اسفر( المللی بیندر ارائه خدمات واکنش اضطراري به استانداردهاي معتبر  -9
ي ارائه کننده خدمات و یا معیارهاي موجـود در  ها سازماناست و اقدامات انجام شده اغلب مطابق با بضاعت 

ارائـه خـدمات یکسـان و     مسـاله ایـن  . متولی امور تعریف شده بودند هاي دستگاهجمعیت هالل احمر و سایر 
  .را با مشکل مواجه نموده است دیده آسیبحداقل نیازهاي مردم مناطق  تامین

از نحـوه   رسـانی  اطالعدر ارائه خدمات و نیز ضعف منسجم، ضعف هماهنگی نهادها  ریزي برنامهبه سبب نبود  -10
که ایـن   ؛مردم با درجات مختلفی از سردرگمی مواجه بودندموارد، دریافت خدمات مورد نیاز، تقریبا در کلیه 

منجـر   ،نمودنـد  یند واکنش اضطراري و بازسازي با مشکل مواج میآرا در فر ها آنامر عالوه بر اینکه مشارکت 
  .گردید مینیز  ها آنروحی و روانی در  به ایجاد مشکالت

  مقایسه موضوعات حوزه اسکان موقت و بازسازي - 2- 10- 1
 بلیـه در چهـار   و بازسـازي  اي از نتایج ارائه شده در رابطه با اسکان موقت خالصهبه ترتیب ) 12-1(و  )11-1(ول اجد

  .دهد میمقایسه نشان  صورت بهمورد بررسی در این طرح را 

  در حوزه اسکان موقت هاي رخداده، بحراناي  یسهبررسی مقا - 11-1جدول 
  1385  1382  1381  1369  موضوع

  متوسط  ضعیف  متوسط  ضعیف  مسکن موقت یکسان تامینهماهنگی ستاد در 
  ضعیف  ضعیف  ضعیف  ضعیف  برآورد مناسب از طول زمان اسکان موقت

  -  ضعیف  -  ضعیف  ي مناسبها مکانبرپایی اردوگاه اسکان موقت در 
  کم  متوسط  کم  کم  ...نکات ایمنی، رفاهی، بهداشتی وتوجه به 

  متوسط  متوسط  کم  کم  توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی بازماندگان
  کم  متوسط  کم  کم  تناسب نوع اسکان موقت با شرایط اقلیمی

  زیاد  متوسط  زیاد  زیاد  ي ضعیفها ساختمانشرایط نامطلوب زندگی در ساخت  تاثیر
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  در حوزه بازسازي هاي رخداده، بحراناي  سهبررسی مقای -12-1 جدول
  1385  1382  1381  1369  موضوع

  خیر  خیر  خیر  خیر  بحرانوجود آمادگی و برنامه قبلی براي بازسازي در صورت وقوع 
  ضعیف  ضعیف  ضعیف  ضعیف  ارزیابی توزیع خسارات و میزان خسارت واحدها

  متوسط  خوب  سطمتو  متوسط  ي مصوب بازسازيها برنامهو  ها سیاستجامعیت 
  ضعیف  متوسط  ضعیف  ضعیف  و مصوبات مربوطه ها سیاستو اجراي  ریزي برنامهنحوه 

  مصالح و نیروي کار تامین

  ضعیف  ضعیف  ضعیف  ضعیف  ها وضعیت بازار مصالح و نوسان قیمت بینی پیش
  متوسط  متوسط  متوسط  ضعیف  حجم مصالح مورد نیاز بینی پیش

  خوب  کم  کم  کم  اکنیني بومی و سنیروهااستفاده از 
  متوسط  متوسط  کم  کم  اي حرفهدر دسترس بودن نیروي کار 

  متوسط  متوسط  متوسط  زیاد  نوسان دستمزد

  ها طرحنحوه اجراي 

  متوسط  متوسط  کم  کم  تطابق الگوها با شرایط بومی، فرهنگی و اجتماعی
  متوسط  متوسط  کم  کم  رضایتمندي از مشخصات الگوي مسکن ارائه شده

  ضعیف  متوسط  ضعیف  ضعیف  ن محلی در ارائه الگوي مسکنمسووالجه به نظر مردم و تو
  کم  کم  کم  کم  استفاده از مشاورین بومی

  خوب  متوسط  خوب  متوسط  نحوه نظارت بر اجرا

  بازتوانی اقتصادي

  متوسط  متوسط  کم  کم  زایی در کنار بازسازي توجه به اشتغال
  کم  کم  کم  کم  ر بیمهعمومیت ساختارهاي جبران خسارت نظی

  زیاد  متوسط  زیاد  زیاد  آسیب احشام به عنوان محل درآمد جانبی مردم
  متوسط  زیاد  متوسط  زیاد  سوداگري افراد سودجو

  متوسط  متوسط  متوسط  زیاد  اقتصادي مسایلجرم و جنابت به واسطه 

  بازتوانی اجتماعی

  کم  متوسط  کم  کم  توجه به ساختارهاي اجتماعی بازماندگان
  متوسط  کم  کم  کم  ي اجتماعی محلیها سازمانتوجه به مشارکت مردم و 

  کم  متوسط  کم  کم  دیده آسیبتوجه به نظام اجتماعی و طبقاتی مناطق 
  کم  کم  کم  کم  توجه به نقش زنان در بازسازي

  عملکرد ستادها

  متوسط  متوسط  کم  کم  ها فعالیتهماهنگی 
  کم  متوسط  کم  دزیا  ها در حین بازسازي تغییر مدیریت

  متوسط  متوسط  -  کم  اشتراك اطالعات و منابع انسانی و تجهیزاتی
  متوسط  ضعیف  ضعیف  ضعیف  ن محلیمسووالارتباط و همکاري ستادها با مردم و 

  کم  کم  کم  کم  شفافیت اقدامات اداري براي بازماندگان
  ضعیف  ضعیف  ضعیف  ضعیف  وضعیت آواربرداري و بازیافت

  کم  متوسط  کم  کم  توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادي در جابجایی روستاها  ي هادي و جامعها طرحاجراي 
  متوسط  متوسط  کم  کم  ي جامع و هاديها طرحدر  بلیهتوجه به خطر 

مورد  هاي بحرانمورد استفاده در ارزیابی اثربخشی اقدامات انجام شده در حوزه اسکان موقت و بازساي در  کیفی يھا شاخص - 13-1جدول 
  بررسی در این مطالعات

  ها شاخص ردیف
  )نظیر اسفر(المللی  میزان تطابق الگوي اسکان موقت با استانداردهاي بین  1
  هاي اولیه بینی طول زمان بازسازي با توجه به پیش  2
  سازيهاي اسکان موقت و باز میزان توجه به شرایط بومی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي در تهیه و اجراي طرح  3
  هاي مقاوم میزان توجه به ساخت ساختمان  4
  هاي اسکان موقت و بازسازي و تشریک امکانات و دستاوردها میزان هماهنگی ستادها در اجراي طرح  5
  میزان استفاده بهینه از نیروهاي بومی و توجه به مشارکت مردمی در بازسازي  6
  مورد نیاز براي بازسازيمیزان خطا در برآورد مالی بازسازي و حجم مصالح   7
  دیدگان دیده و تامین معاش آسیب میزان توجه به بازسازي اقتصادي مناطق آسیب  8
  میزان توجه به مسایل فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و امنیتی در طول دوره اسکان موقت و بازسازي  9
  دیدگان میزان توجه به بازتوانی اجتماعی، روحی و روانی آسیب  10

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  79  جهان و رانیا در البیس تیریمد اتیادب بر يمرور -اول فصل

 

اثربخشی اقدامات انجام شده در این حوزه در ) 14-1(، در جدول )13-1(در جدول ي ارائه شده ها شاخصبه با توجه 
که با درنظر گرفتن مجموعه پارامترهاي  دهد میاین مقایسه نشان . مورد مقایسه قرار داده شده است ،مورد بررسیسوانح 

نیازهـاي اولیـه    تـامین در نتیجه مشکالت متعددي بـراي  کلی در حد مطلوب نبوده است و  طور بهفوق، وضعیت بازسازي 
ین نکـات  تـر  مهـم . وضعیت قابل قبول بوده اسـت  ها شاخصبازماندگان وجود داشته است؛ هرچند در مواردي در برخی از 

  .گیرد میي زیر مورد اشاره قرار ها قسمتحاصل از این ارزیابی در 

  مورد بررسی در این مطالعه در حوزه اسکان موقت و بازسازيهاي  بحرانارزیابی کیفی اقدامات انجام شده در  -14-1 جدول

  ها شاخص  بالیاي مورد بررسی
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

  کم  کم    زیاد  کم  کم  زیاد  زیاد  کم  کم 1369
  کم  کم    زیاد  کم  کم  زیاد  زیاد  کم  کم  1382
  کم  متوسط    متوسط  متوسط  کم  زیاد  زیاد  متوسط  کم  1383
  متوسط  متوسط    متوسط  زیاد  کم  زیاد  زیاد  طمتوس  کم  1385

  ي بین المللی و نهادهاي مردمیها کمکمقایسه موضوعات حوزه  -3- 10- 1
ي هـا  سـازمان به مناطق آسیب دیده و نیـز مشـارکت    المللی بین هاي کمککه در فصول قبل ذکر شد، ارائه  طور همان

ي مختلفی بـوده اسـت کـه برخـی مـوارد در      ها شچالمورد بررسی، همراه با  وقایعغیردولتی در کمک به آسیب دیدگان 
  :نشان داده شده است) 15-1(جدول 

  و نهادهاي مردمی المللی بین هاي کمکاي در حوزه  مقایسه بررسی - 15-1جدول 
  1385  1382  1381  1369  موضوع

  خیر کم خیر  خیر  هاي غیردولتی هاي بین المللی و مشارکت سازمان وجود برنامه قبلی براي استفاده از کمک
  ضعیف  متوسط  ضعیف  ضعیف  رسانی مناسبه و به موقع از نیازهاي مناطق آسیب دیده اطالع

  ضعیف  متوسط  ضعیف  ضعیف  ها نحوه جذب و توزیع کمک
  متوسط  خوب متوسط متوسط  ها نیروهاي امدادي نحوه استفاده از کمک

 کم کم  متوسط  کم  المللی هاي بین هاي فنی سازمان میزان استفاده از کمک
  کم  متوسط  کم  متوسط  المللی اثربخشی اقدامات نهادهاي بین

  ضعیف ضعیف ضعیف ضعیف  هاي غیردولتی وجود سیاست مشخص از نحوه استفاده از خدمات سازمان
  ضعیف ضعیف ضعیف ضعیف  هاي غیردولتی نحوه ساماندهی امور مربوط به سازمان

  کم  متوسط کم کم  هاي غیردولتی اثربخشی اقدامات سازمان
  

المللـی و نیـز مشـارکت     هـاي بـین   توان بـه نکـات زیـر درخصـوص کمـک      با بررسی مفاد جدول فوق می بدین ترتیب
  :دیدگان اشاره نمود هاي غیردولتی در کمک به آسیب سازمان

ي ها سازمانو  کشورهاي ها توانمندياي براي استفاده از  برنامه جامع و از پیش تعریف شده موارداز  یک هیچدر  –
 .ي مردم نهاد داخلی وجود نداشته استها سازمانو نیز  المللی ینب
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مـورد   المللـی  بـین  هـاي  کمـک در مواردي که استفاده از (از نیازهاي مناطق آسیب دیده  رسانی اطالعوضعیت  –
ي که برخی از کاالهاي ارسالی عمال قابلیـت اسـتفاده   طور بهنیز بسیار ضعیف بوده است ) قرار گرفته بود تایید

 . شرایط بومی، اجتماعی و فرهنگی مناطق آسیب دیده را نداشته است در

  گیري نتیجه - 11- 1

ي هـا  درسو مرور آمار خسارات مختلف سیل در طی سالیان گذشـته، همگـام بـا رشـد اقتصـادي جوامـع،        آوري جمع
هد که هرچند د ان میآمار و اطالعات و سوابق مربوط به سیل و خسارات آن در سطح جهان نش. اي را با خود دارد آموزنده
، تلفات انسانی ناشی از سیل را محدود کند اما خسارات مـالی سـیل   موقع به رسانی اطالعد با توان مییافتگی جوامع  توسعه

، اي سـازه ي ها روشمهار سیل توسط بعضی  و ایمنی کاذب ناشی از ي سیالبی و توهمها دشتدر  ها سرمایهتمرکز  دلیل به
  .ه استهمواره سیر صعودي داشت

  هاي مختلف مرتبط با مدیریت بحران و کاهش ریسک هاي مورد مطالعه در حوزه اي بحران مقایسه بررسی -16-1جدول 
  1385  1382  1381  1369  موضوع
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  هاي مختلف مرتبط با مدیریت بحران و کاهش ریسک هاي مورد مطالعه در حوزه اي بحران مقایسه بررسی -16-1ادامه جدول 
  1385  1382  1381  1369  موضوع
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  هاي مختلف مرتبط با مدیریت بحران و کاهش ریسک هاي مورد مطالعه در حوزه اي بحران مقایسه بررسی -16-1ادامه جدول 
  1385  1382  1381  1369 موضوع
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  کاهش ریسک هاي مختلف مرتبط با مدیریت بحران و هاي مورد مطالعه در حوزه اي بحران مقایسه بررسی -16-1ادامه جدول 
  1385  1382  1381  1369  موضوع

  
 

  وضعیت مطلوب  وضعیت متوسط  وضعیت نامطلوب 
  

 تیریمختلـف مـرتبط بـا مـد     يهـا  حـوزه از اقدامات صورت گرفته در  يا خالصه یبه صورت اجمال )18-1(در جدول 
ـ اکه در  طور همان. پروژه ارائه شده است نیدر ا یمورد بررس بحرانبحران در چهار  ـ جـدول د  نی  برخـی در  شـود  مـی ه دی

از  يا است و در پاره دهیموجود گرد تیوضع یسال گذشته منجر به بهبود نسب ستیاقدامات انجام شده در طول ب ها حوزه
مختلف تکـرار   يدادهایمربوطه در رو مسایل جهیموجود مبذول نشده است و در نت تیبه بهبود وضع یتوجه کاف زیموارد ن

نمـوده   ییناسادارند را ش تر بیشبه توجه  ازیکه ن ییها حوزه یبه صورت اجمال توان میجدول  نیاده از ابا استف. شده است
  .نمود ییو اجرا ریزي برنامه، اقدامات الزم را ها بخشموجود در آن  تیو در جهت بهبود وضع
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ي مقابله با بالیـا و دامنـه   ها طرحي انجام شده در ها گذاري سرمایهي بین میزان دار معنیاز لحاظ تئوري بایستی رابطه 
ي مقابله بـا بالیـا،   ها طرحدر  گذاري سرمایهبدین معنی که با افزایش . وجود داشته باشد ها آنو یا خسارات ) خطر(ریسک 
 تـاثیر امـا ایـن رابطـه خطـی نبـوده و میـزان       ). 21-1 شـکل (متوسط خسارات مربوطه کاهش یابد  طور به رود میانتظار 
. بشدت افزایش خواهند یافت ها هزینهبراي دستیابی به سطوح ایمنی باالتر، . در همه سطوح یکسان نیست گذاري سرمایه

، جهت کاهش ها ارزشي توسعه یک جامعه و در صورت قابلیت کمی سازي کلیه ها نقشه براساسلیکن از لحاظ اقتصادي 
  .محاسبه نمود را گذاري سرمایهنقطه بهینه میزان  توان میخسارات متوسط سالیانه، 
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  گذاري و دامنه خطرات بالیا رابطه بین میزان سرمایه - 21 -1 شکل

گرفته کار بهي ها روشدر مقابله با سیل و نوع  گذاري سرمایهکه نحوه  دهند مینشان  خوبی بهآمده  دست بهاما تجربیات 
گیري کار بهي کالن در ها گذاري سرمایه. دارد ها گذاري سرمایهبسیار مهمی در راندمان  تاثیرشده در کاهش خسارات سیل 

هرچنـد در   هـا  روشاست که ایـن   میالدي نشان داده 90در دهه  خصوص بهیافته  ي توسعهکشورهادر اي  سازهي ها روش
از  تـر  بـزرگ ي هـا  سیالب. شده هستند بینی پیش تاثیراما به تنهایی در بلند مدت فاقد راندمان و  اند بوده موثرکوتاه مدت 

نفر کشته در اثـر   22. راحی و یا شکست ناشی از ضعف در طراحی و یا اجرا، خسارات فراوانی را به بار آورده استسیل ط
و یا خسـارات طوفـان کاترینـا در سـال     ) Rhoneرودخانه (در جنوب فرانسه  2003خاکی در سال  بند سیلروگذري یک 

  .ویکم هستند دو گواه این حقیقت در قرن بیست 2005
در  خصـوص  به، آموزش نحوه مقابله و سیستم هشدار سیل، آگاهی پیشدر بخش  گذاري سرمایهال، راندمان در عین ح

واقف شده و اکنون اي  سازهي غیرها روش تاثیربه  خوبی بهویکم  بشر قرن بیست. کاهش تلفات انسانی، بسیار باال بوده است
ترکیبـی از  ، آموخته است که جهت کاهش خسـارات سـیل،   ي انتهایی قرن گذشته پرداختهها دههبا هزینه گزافی که در 

ي سـاخت  ها نامه آییناصالح کاربري اراضی با تدوین . باشد میبهینه  راه حلدر اغلب نقاط اي  سازهو غیراي  سازهي ها روش
وزه سـیالبی امـر   کلـی مـدیریت یکپارچـه دشـت     طـور  بهگیري بیمه و کار به، تغییر الگوي کشت، ها دشت سیالبو ساز در 
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ي توسعه یافته بوده که بعضی توفیقاتی در این مسیر داشته و برخی به سرعت در حال کـار و تـالش در   کشورهاسرلوحه 
  .هستند ها زمینهاین 

ي گذشـته رونـد   هـا  سـال ي انجام شده، خسـارات سـیل در   ها گذاري سرمایهو  ها تالشدر کشور ما ایران نیز، علیرغم 
ـ دال نیتر مهماز شده در کشور  آوري جمعآمار و اطالعات  با توجه به. افزایشی داشته است از  یخسـارات ناشـ   دیتشـد  لی

 میمجـاز در حـر  رینامناسب، دخل و تصـرف غ  یتقاطع ي، احداث سازه هایاهیپوشش گ بیتخر ر،یاخ يدر سال ها لیس
  .بوده است لیهشدار س و بینی پیشسیستم و  آگاهی بحث پیش به کافیرودخانه و عدم توجه 

 گـذارد  مینشدنی را از خود به یادگار  ی تلفات جانی فراوان یک فاجعه، مانند سیل گلستان، خاطره ناگوار فراموشگاه
آیـا راه  و آیا این فاجعه باز هم و بـه صـورت مکـرر در کشـور روي خواهـد داد؟       کند که میرا در ذهن ایجاد  این سوال و

  لوگیري از عواقب اجتماعی و اقتصادي آن وجود ندارد؟اي براي مقابله با این حجم تلفات انسانی و ج چاره
و بـا توجـه بـه     اي از کشور است تقریبا در هر نقطه ،احتمال وقوع فجایع نشان دهندهاطالعات وقایع سیل  از آنجا که

در  نمـدیریت بحـرا  ریـزي   هاي الزم براي انجام برنامه عزم و خواست عمومی و پشتوانه قانونی فعلی، در حال حاضر زمینه
  .هاي موجود جهت کنترل دامنه بحران و کاهش خسارات وجود دارد منظور استفاده از کلیه پتانسیل سطوح مختلف به

توجه به آموزش و فرهنگ سازي یکی از عوامل بسیار مهم در آمـادگی مقابلـه بـا بحـران و کـاهش خسـارات محسـوب        
آگاهی و مقبولیـت عمـومی    وط به مدیریت بحران به میزان پیشهاي مرب توان گفت که توفیق دیگر فعالیت اصوال می. شود می

  .هاي همگانی باشد هاي ایجاد فرهنگ و آموزش ها و تصویب قوانین بایستی همراه با برنامه نامه تدوین آیین. بستگی دارد
اثـرات   درصد اعتبارات ساالنه طـرح کـاهش   70 گذشته هاي سالست که در از آن یوزارت کشور حاک يبرآوردها البته

در حالیکـه چنانچـه اعتبـارات     .شده است لیاز س یمترقبه صرف جبران خسارات  ناش ریو ستاد حوادث غ یعیطب يایبال
بازپرداخت خسارات اظهار شده توسـط حادثـه دیـدگان، صـرف پیشـگیري از وقـوع، سـازماندهی         جاي بهتخصیص یافته 

و رانـدمان آن اعتبـارات    تـاثیر ین پدیده طبیعـی شـود، یقینـا    و آموزش نحوه واکنش مردم در برابر ا مسوول هاي دستگاه
و اي  سـازه ي کنتـرل سـیالب، اعـم از    هـا  روشخواهد بود و از طرف دیگر مطالعه جـامع و بررسـی عملکـرد کلیـه      تر بیش
یـدار  ي توسـعه پا هـا  طـرح و  حوضه آبریـز ، نه تنها در طول یک بازه محدود زمانی و مکانی، بلکه در قالب یک اي سازهغیر

  .و اجرا شوند ریزي برنامهبایستی دیده شده، اي  منطقه
ارائه ساختار تشکیالتی به همراه یک دستورالعمل کلی، شـامل اقـدامات الزم در سـه مرحلـه     هدف از انجام این پروژه 

ائه شـده  هدف ساختار سازمانی ار .قبل، حین و بعد از واقعه، به عنوان نکات مهم مدیریت وضعیت بحران سیل بوده است
هاي موجود نیست بلکه تالش بر آن بوده است تا با اصالح روابط  در این پروژه معرفی تشکیالت موازي با ستادها و کمیته
سازي الزم براي سـهولت و   ها، در انجام وظایف هر دستگاه روان بین سازمانی و سلسله مراتب موجود و شفافیت مسوولیت

  .رددسرعت واکنش به وضعیت بحران ایجاد گ
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  2فصل 2

 ییامور اجرا يها دستورالعمل نیتدو
 ساختار(ي مورد اقدامات فور در
و اقدامات قبل از وقوع  یالتیتشک

  )لیس
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صل  دو -دومف اجرا يها دستورالعمل نیت یامور  دامات فور در ی تیتشک ساختار(ي مورد اق ل از وقوع س یال دامات قب   (لیو اق

ي اصلی و کلیات ها واژهتعاریف ابتدا مختلف مرتبط با بحران سیل،  هاي دستگاهائه شرح وظایف در این فصل، قبل از ار
در حال حاضر در اسـناد باالدسـتی و    .گردد مورد استفاده مطرح شده و سپس ساختار پیشنهادي مقابله با بحران ارائه می

ي هـا  گروهکشـور و سـتادهاي اسـتانی و کـار     ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبهاصطالحاتی همچون ، بسیاري از مستندات
هدف ساختار سازمانی ارائه شده در این پروژه معرفی تشکیالت موازي با . گیرند مورد استفاده قرار می، همگی ...و  مربوطه
بلکه تالش بر آن بوده است تا با اصـالح روابـط بـین سـازمانی و سلسـله       ؛موجود نیست هاي ها و کارگروه کمیته ،ستادها

ي الزم بـراي سـهولت و سـرعت واکـنش بـه      سـاز  روان، در انجام وظایف هر دستگاه ها مسوولیتراتب موجود و شفافیت م
حداکثر مطابقت را با ساختار کنونی مـدیریت   ساختار سازمانی ارائه شدهسعی شده همچنین . وضعیت بحران ایجاد گردد
هـا   ي مختلف، عمده مسـوولیت ها بخشتشریح شده در ي ها مسوولیتبا توجه با شرح وظایف و . بحران کشور داشته باشد

  .باشند میو مختص حین وقوع سیل ن دائمی بوده

  کلیات -2-1

  :شوند المللی و کاربردي، سه واژه سیل، بحران سیل  و مدیریت بحران سیل به صورت زیر تعریف می براساس مفاهیم بین
که از مسیر دائمی خود خارج شده و خساراتی را صورت غیرمعمول  جریان هر آبراهه است به بدهافزایش  :سیل –

  .در پی داشته باشد
پـذیري   اي است حاصل برآیند شرایط جوي و توپوگرافی خاص بـه همـراه آسـیب    العاده وضعیت فوق :بحران سیل –

العـاده، سـایر    ایـن وضـعیت فـوق   . جوامع در مقابل جریان آب، که نتیجه آن، میزان خسـارات قابـل توجـه باشـد    
موقع، دامنه خسـارات آن در جامعـه    اي روزمره را به شدت تحت تاثیر قرار داده و در صورت عدم مهار بهه فعالیت

  .خواهد شد) در سطح محلی، استانی و یا حتی ملی(ناپذیري  گسترش خواهد یافت و موجب ضایعات جبران
اي  گونـه  ، بـه گیـرد  میام مجموعه اقداماتی است که قبل، حین و بعد از وقوع سیالب انج :مدیریت بحران سیل –

ـ   تاثیرات منفی ناشی از وقوع سیالب در منطقهکه  الزم در  اترا به حداقل رسانده و ضمن فراهم نمـودن امکان
راستاي مواجهه با سیالب و انجام اقدامات اضـطراري، در حـداقل زمـان ممکـن جامعـه را بـه شـرایط عـادي         

ها نقش قابل توجهی را ایفـا   نجات جان و حفظ مال انسان مناسب بحران سیل، درو  موقع بهمدیریت . برگرداند
 . خواهد نمود

وجـود برنامـه و شـرح     اوال شناخت پدیده سیل و جوانـب آن و ثانیـا   ترتیب ویژگی مهم سیستم مدیریت بحران بدین
آمده مهار شده و  وجود بهي محلی، بحران ها سیلمرتبط با موضوع است تا با استفاده از کلیه پتان هاي دستگاهوظایف همه 

  .، به حالت عادي اولیه خود بازگرددتر سریعوضعیت جامعه، هرچه 
 ي اصلیها مولفهبایستی داراي  بندي خطر، هاي پهنه ضمن استفاده از نقشه بدین منظور، سیستم مدیریت بحران سیل

  :زیر باشد
  سامانه هشدار سیل –
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  )سیم بی صورت به(مخابرات و انتقال مطمئن اطالعات  رسانی، اطالع سیستم –
 دهنـده  سـامان ي ایجاد کننده موانع موقت در برابر سیالب، تخلیه و هدایت جریان به مسیر اولیـه و  ها سازمان –

  وضعیت آبراهه
رفـاهی و   مسـایل بـا در نظـر گـرفتن    ( هـا  آنبه مناطق امـن و اسـکان موقـت     زدگان سیلانتقال  هاي دستگاه –

  و برقرار کننده نظم و امنیت) بهداشتی
  زیربنایی و مناطق مسکونی تاسیسات، اعم از زده سیلاجرایی بازسازي مناطق  هاي تگاهدس –
  سازي و جلوگیري از رکود اقتصاديي بیمه کننده در برابر سیل براي جبران خسارات، تسریع در بازها شرکت –

 هـا  مولفـه ل ایـن  برنامه دهنده، کنتـرل کننـده و نقطـه اتصـا     عنوان بهنقش محوري مدیریت بحران، ) 1-2( شکلدر 
  .نشان داده شده است ها آنایجاد هماهنگی الزم بین  منظور به

  
  ي مدیریت بحران سیلها مولفه -1-2 شکل

سیستم هشدار 
 سیل

سیستم ارتباطات و 
 انتقال اطالعات

 مدیریت بحران

  مدیریت سیالب
  سیل حفاظت در برابر -

 کاهش خطر سیل -

  مدیریت اجتماعی
  تخلیه سیلزدگان -

  اسکان موقت  -
آب و  تهیه پوشاك گرم، -

  غذاي سالم
  برقراري نظم و امنیت -

  بازسازي
  ها ها و خیابان راه -

  ها پل -
 مناطق مسکونی -

  بهداشت و درمان
  ها کنترل شیوع بیماري -

  درمان مصدومین -
 ها تدفین کشته -

  بیمه سیل
  ارزیابی خسارات -
  جبران خسارات -
 نامه محاسبه بیمه -
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و  1روز بـه  .باشـند  مـی بحـران   مـوثر سیستم هشدار سیل و سیستم قابل اعتماد ارتباطاتی دو الزمه اولیه براي مدیریت 
امروزه با گسـترش جوامـع بشـري، عمـال،     . بودن این دو سیستم، مشخصه مهم مدیریت نوین بحران در دنیاست 2هنگام به

چشم و گوش مـدیریت   عنوان به توان میبنابراین از این دو سیستم . ، فلج و درمانده خواهد بودها آنمدیریت بحران بدون 
نشان داده شده در این شکل نیز هر کدام، سهم قابل تـوجهی در کـاهش خسـارات    ي دیگر ها مولفه. بحران سیل یاد کرد

د توان میشده و اجباري سیل  محاسبه نامه بیمهالبته در این میان، بیمه سیل نقش جبران خسارات را داشته و . سیل دارند
  .از اندازه در حریم و بستر رودخانه باشد ي بیشها گذاري سرمایهعامل بازدارنده 

و تقویت نقـاط   ها ناکامیعبرت آموزي از  منظور بهنین، مستندسازي رویدادهاي سیل و تجربیات مدیریت بحران همچ
 مولفـه  عنـوان  بهکه در اینجا  باشد میتی یضعف در مجموعه عملیاتی مدیریت بحران، یکی دیگر از ضروریات سیستم مدیر

  .مطرح نشده است
، در واقع، الیـه انتهـایی جریـان مـدیریت بحـران را      )1- 2(ان داده شده در شکل هاي نش البته بایستی توجه داشت که مولفه

هاي فوقانی به هر دلیل مانعی بر سر راه این جریان باشـند، عملیـات مـدیریت بحـران و      بدیهی است چنانچه الیه. نماید ارائه می
  .اند نشان داده شده) 2- 2(حران در شکل هاي جریان مدیریت ب الیه. کاهش خسارات، قابلیت الزم و موثر را نخواهد داشت

  
  جریان مدیریت بحران -2-2 شکل

                                                      
1- Up to Date 
2- On Line 

 گذاري سیاست

 تشخیص هویت و خصوصیات بحران

 ارزیابی و تحلیل بحران

 پذیري و پیشگیري از وقوع تحلیل آسیب

 آمادگی

 ها اقدامات فوري و انجام دستورالعمل
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در مردم، درخواست جدي عموم مردم براي مقابله با بحران پس از ) خواستن(در صورت وجود فرهنگ مقابله با بحران 
کلـی   طـور  بهکه در آن  گردد میوب قوانینی ظاهر و در چارچ گذاري صورت سیاست ه خودجوش، ابتدا بهي پراکندها تالش

هـاي   حـل  راهسـپس، بـراي ارائـه    . شـود  میمختلف ذکر  هاي دستگاهي ها مسوولیتنحوه برخورد با انواع مختلف بحران و 
ي جامعـه احتمـال   پـذیر  آسـیب ی که به دلیل وجود خطرات گوناگون و های بحراني بروز ها ریشهاجرایی بایستی عوامل و 

ارزیابی زوایاي مختلف و ابعاد بحران، احتمال وقوع و چگونگی توسـعه آن در  . مشخص و شناخته شوند رود می ها نآوقوع 
سـرانجام بـا اصـالح سیسـتم     . ي موجود نیز بایستی مشـخص گردنـد  ها سیستمو نقاط ضعف و قوت  ها حساسیتجامعه، 

ي هـا  دسـتورالعمل ي هـر بخـش،   هـا  توانـایی و شرح خدمات  براساسي، پذیر آسیبموجود و تقویت نقاط ضعف و کاهش 
بـه  . و تهیـه شـوند   ریزي برنامهپیشگیرانه قبل از وقوع و اقدامات فوري پس از وقوع بحران  هاي فعالیتاجرایی براي انجام 

  :در مراحل ذیل خالصه نمود توان میعبارت دیگر این فرآیند را 
  مطالعات پایه –
  سوانح و خطرات بینی پیش –
  يرپذی آسیبتحلیل  –
  اقدامات پیشگیرانه –
  آمادگی –
  اقدامات اضطراري –
  بازسازي –
  بازتوانی –

در انجـام   مسـوول  هـاي  دسـتگاه درصورت وجود روند منطقـی در جریـان مـدیریت بحـران سـیل و کـارکرد صـحیح        
ه در انتظار داشت که حاصل این فرآیند، نتایج و آثار مهمی، مشابه موارد ذکر شد توان میي اقدامات فوري، ها دستورالعمل

) زمـان صـفر  (ي زمانی نسبت بـه لحظـه شـروع واقعـه سـیل      ها گام براساس ها فعالیتدر این جدول . باشد) 1-2(جدول 
  .اند شده بندي اولویت

یت مسـوول تقسـیم وظـایف و   ساختار تشکیالتی سیستم مقابله با بحران، ، )1-2(جدول  هاي فعالیتبراي عملی شدن 
 جـویی  صرفهشده باشد تا در هنگام وقوع بحران، ضمن  ریزي برنامهام شده و از قبل مختلف باید به خوبی انج هاي دستگاه

بـدین منظـور   . آیـد  دست به وري بهرهي موجود حداکثر ها توانمندياتفاق نیافتاده و از  کاري موازيدر زمان، تداخل کار و 
پس از ارائه ساختار تشکیالتی، انجام شده،  بندي تقسیمیی را باید تدوین نمود که در این فصل، با توجه به ها دستورالعمل

این گـزارش بـا توجـه بـه      الزم به ذکر است که. شود میي امور اجرایی در مورد اقدامات فوري پرداخته ها دستورالعملبه 
و گام نخست و پیشـین تهیـه    پردازد میبه نکات اساسی و مهم  تر بیشست که ها دستورالعملعنوان آن، راهنماي تدوین 

اي خاص کاربرد دارد و این بـدان معناسـت کـه     هر دستورالعمل براي منطقه .الزم و کاربردي است جزییاترالعمل با دستو
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براي هر رودخانه و حوضه آبریز الزم است دستورالعمل اجرایی و ساختار تشکیالتی مدیریت بحران سیل جداگانه براساس 
  .تهیه و تدوین گردد... و  ها راهعی، کشاورزي، وضعیت رودخانه، جانمایی مناطق مسکونی، شرایط اجتما

  اقدامات الزم در زمان مناسب نسبت به لحظه شروع واقعه سیل - 1-2جدول 
  شرح فعالیت  گام زمانی

1  
موجود، مدت زمـانی بـین چنـد روز تـا چنـد       سنجی آبو  سنجی بارانو تجهیزات هواشناسی،  حوضه آبریزبسته به فیزیوگرافی : هشدار

هاي  ، براساس نقشهل از رخداد سیل، هشدارهاي الزم بر حسب احتمال وقوع و بزرگی آن به ساکنین مناطق در معرض بحراندقیقه قب
  .ي ضروري براي هر هشدار آگاهی کامل دارندها واکنشمردم نسبت به . شود میداده  خطر، بندي پهنه

مهم و حیاتی و ایجاد موانع براي جلـوگیري از خـارج شـدن سـیالب و      اقداماتی نظیر انجام خاکریزي در اطراف اماکن: تدابیر حفاظتی  2
  رسوبات آن از مسیر اصلی

ي اصـلی و کنتـرل نظـم و    هـا  راهبا قطعی شدن وقوع سیل، تدابیر ویژه ترافیکی و انتظامی براي بـاز نگهداشـتن   : برقراري نظم و امنیت  3
  . شود میآرامش عمومی انجام 

لحظه شروع (
  )سیل

پذیري باالتر انجام شده و امدادگران مردم را بـه منـاطق امـن     ملیات تخلیه ساکنین و اموال به تدریج از مناطق داراي ریسک آسیبع: تخلیه
  .اند اند، خود زودتر منطقه خطر را ترك کرده البته کسانی که هشدارهاي داده شده را جدي گرفته. کنند از پیش تعیین شده هدایت می

  .پیوسته ادامه دارد صورت به ها ساختمانهدایت و تخلیه سیالب به مسیر اصلی و مقابله با نفوذ آن به : عملیات کنترل سیل  1

2  
مـواد غـذایی، آب سـالم،    . کنـد  مـی ، مفقودین و مجروحان ادامه پیدا زدگان سیلرسیدگی به وضعیت : یرسان کمکاقدامات بهداشتی و 

. شـود  مـی تهیـه و توزیـع    هـا  آندر محـل اسـکان موقـت     ... ي بهداشتی وها ویسسرهمچون  زدگان سیلپوشاك گرم و دیگر مایحتاج 
  .است شدگان به سرعت آماده و مهیا شده ي بهداشتی و تشریفات به خاك سپاري کشتهها سرویس

3  
میـزان خسـارات    انجام شـده و ضـمن بـرآورد    ها ساختمانو  ها خیابان، ها پلکردن سیل، بازدید از  با فروکش: دیده آسیببازرسی نقاط 

عوامل وقوع سیل و خروج سیالب از مسیر اصلی تحقیق شده و مستندسازي . گردد میبررسی  ها آن سازي مقاوموارده، نحوه بازسازي و 
  .شوند میو ثبت 

 بـرداري  رهبهـ سرعت شروع شده و بـراي   ي دولتی و بیمه، بهها کمک، با دیده آسیب تاسیساتو  ها ساختمانبازسازي : عملیات بازسازي  4
  . گردند میمجدد آماده 

متقاطع و ساماندهی مسیر و توجه به حریم و بستر رودخانه و نواحی پرخطر، اسـکان مجـدد و شـروع     هاي سازهبا اصالح : اسکان مجدد  5
  .شود میین زمان ممکن انجام تر سریعفعالیت در ناحیه در 

آمـده در   دسـت  بـه از نقاط ضعف موجود و ثبـت تجربیـات بـا ارزش     آموزي تعبرمستندات برداشت شده از حادثه، براي : تهیه گزارش  6
  .قرار گیرد برداري بهرهتا در آینده مورد استفاده و  شود میو تدوین  آوري جمعگزارشی 

  تدوین ساختار سازمانی مقابله با بحران - 2-2

ـ . وجود ساختار تشکیالتی، اولین رکن تصمیم جدي براي مدیریت بحران سیل است ن سـاختار بایسـتی اعضـاي    در ای
هاي اجرایی مختلف نیز بایستی جایگاه این تشکیالت مشـخص   در دستگاه. تشکیل دهنده و وظایف هر یک مشخص باشد

  .و مصوبات آن ضمانت اجرایی داشته باشند

  ارائه ساختار تشکیالتی مدیریت بحران سیل -2-2-1
کـه از طرفـی موجـب     شـود؛ اي بنا نهـاده   ول پایهبراساس اصسیالب بایستی ساختار مورد استفاده در مدیریت بحران 

هـاي   هـا و عملیـات سـازمان    گـذاري  اطمینان یافتن از به کارگیري موثر منابع و از سویی کاستن از اختالالت در سیاسـت 
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اصول  .هاي مسوول به کار گرفته شوند این اصول بایستی براي هر نوع بحران و هر سطحی در تمام سازمان. گو گردد پاسخ
  :از عبارتند 1(ICS)مانه فرماندهی حادثه سا

با الگـوي مشـخص، اصـالت کـار، سیسـتم ارتبـاطی منسـجم،         دهی سازمانزبان مشترك، ساختار مشترك و یکسان، 
ي مشخص، مدیریت جامع منـابع  ها پایگاهي عملیاتی حادثه به شکل متمرکز، حوزه مدیریتی قابل کنترل، اماکن و ها طرح

  .دو سیستم فرماندهی واح
  :بنابر راهنماي سامانه فرماندهی حادثه، ساختار این سامانه در بردارنده اجزاي زیر خواهد بود

  .حادثه مسوولیت تام دارد ۀمدیریت در صحن يفرمانده سانحه است او برا ةهدایت وظایف بعهد :فرماندهی -1
 .باشد اقدامات پاسخ می ياین بخش مسوول اجرا :بخش عملیاتی -2

 .سازد کلیه پرسنل، تجهیزات، خدمات و تسهیالت را فراهم میبخش  این: بخش پشتیبانی -3

شـرایط سـانحه و    هاطالعـات دربـار   يکـارگیر  انتشـار و بـه   ،یارزیـاب  ،يگردآور این بخش :ریزي بخش برنامه -4
 .عهده دارد موقعیت منابع را به

 يهـا  سیاسـت  يراسـتا هـا را در   در سانحه مسـوولیت دارد و هزینـه   یمدیریت مال يبرا: بخش اداري و مالی -5
 .کند یسازمان هدایت م

  .نیز در ساختار مدیریت بحران مورد انتظار است» حراست«و » سازمانی روابط بین«، »روابط عمومی« يها بخشهمچنین 
 مناسـب و روان  جریـان برقـراري   منظـور  بـه هاي انجام شده و با استفاده از نظرات مدیران صـاحب تجربـه،    در بررسی

بـراي   )3-2( کلی شکلساختار  در سطح شهرستانی و محلی خصوص به، هماهنگی در زمان رخداد سوانحاطالعات و سیر 
  .گردند میپیشنهاد ها  ها و شرکت ها، سازمان وزارتخانهدر سطح  هاي مدیریت بحران ها و گروه ها، کمیته کارگروه

 
 ...و ها شرکت، ها زمان، ساها خانهیت بحران سیل وزارتطرح پیشنهادي ساختار کلی مدیر -3-2 شکل

                                                      
1- Incident Command System 

  فرمانده عملیات
 )مدیر عامل شرکت(

  عملیات 
ت بر معاون نظار( 

 )برداري بهره

  پشتیبانی 
 ) معاون طرح و توسعه(

  ریزي برنامه
 )معاون برنامه ریزي(

  اداري و مالی
معاون هماهنگی و ( 

 )پشتیبانی

  روابط عمومی حراست
 سازمانی روابط بین
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، هر کدام بایستی ساختار کمیته مـدیریت بحـران سـیل    )2-2جدول (هاي مرتبط با بحران سیل  بدین ترتیب دستگاه
  .را تشکیل دهند) 3-2(مشابه ساختار ذکر شده در شکل 

ي زیر داراي زیـر  ها بخشخود، در  يها با فعالیتمتناسب  ،ها گردد که ساختار تشکیالتی شرکت همچنین پیشنهاد می
  : مجموعه باشند

  : ي زیر وجود داردها بخش، باشد میبرداري عهده دار امور  در این بخش که معاون بهره :بخش عملیات -1
  مدیر امور فنی و خدمات مهندسی  –
  مدیران مناطق عملیاتی –
  ...مدیر برق و انرژي، آب، گاز و –
  مدیریت مصرف  –
هاي زیر باید در زیر مجموعـه ایـن بخـش     این بخش به عهده معاون مالی بوده و قسمت :مالی بخش اداري و -2

  : ایجاد شود
  مدیر امور مالی  –
  مدیر امور کارکنان  –
  مدیر امور انبارها  –
  مدیر امور بازرگانی و قراردادها  –
  : یر باید باشدهاي ز این بخش به عهده معاون طرح و توسعه بوده و در بردارنده قسمت :بخش پشتیبانی -3
  مدیر امور اجرایی –
این مدیر از مدیران زیر مجموعه مـالی و پشـتیبانی در حالـت عـادي بـوده و در زمـان       (مدیر خدمات عمومی  –

  .) بحران به این واحد منتقل می شود
  : شدهاي زیر را داشته با رود که قسمت ریزي است و انتظار می این بخش بر عهده معاون برنامه :ریزي بخش برنامه - 4
  ریزي میدانی  مدیر برنامه –
  ها مدیر امور آزمایشگاه –
سـازمان محسـوب    کیبحران  تیریساختار مد نهیمهم در زم يها بخشاز  یکیبخش که  نیا :یروابط عموم -5

  :آن عبارتند از يها بوده و اهم قسمت یروابط عموم ریبر عهده مد ،شود می
  یمسوول روابط درون سازمان –
  يمسوول روابط درون کشور –
  المللی مسوول روابط بین –

هـاي تخصصـی کـه بسـته بـه وظیفـه هریـک، از         مجموعه سازمان مدیریت بحران کشور، با در اختیار داشتن کارگروه
  . هاي مختلف را بر عهده دارد اند، نقش هماهنگ کننده دستگاه هاي مختلف اجرایی تشکیل یافته نمایندگان دستگاه
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و مخـاطرات   لیامور سـ اي در کارگروه  ها، با حضور نماینده خانه وزارتها و  در سازمانسیل ي مدیریت بحران )ها گروه(ها  کمیته
در شـرایط الزم، بنـا بـه درخواسـت دبیرخانـه      . گردنـد  به ریاست وزارت نیرو، هماهنگ و مـدیریت مـی  برق، آب و فاضالب  ،ییایدر

  .گردد نماید، تشکیل می که دبیرخانه کارگروه تعیین می، جلسه کارگروه، در محلی باشد میکارگروه که در وزرات نیرو مستقر 
یت و نقش هر دستگاه مسوولمتناسب با  ،مختلف هاي دستگاهمدیریت بحران سیل در سطح  گروه/البته ساختار کمیته

تار بـه عنـوان مثـال سـاخ    . باشد) 3-2(ي ارائه شده در شکل ها نمونهو یا مختصرتر از  تر مفصلتواند  کنترل بحران، میدر 
تواند مختصرتر باشد در حالیکه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیالت  کمیته سیل سازمان هواشناسی می

شود ساختار کمیتـه مـدیریت    هاي مختلف در کشور، پیشنهاد می لذا با توجه به تجربه بحران. تري مورد نیاز است گسترده
  .طور کلی از ساختار ارائه شده پیروي نماید نواخت نبوده اما بهبحران سیل در هر سازمان یا شرکت صد در صد یک

  .دهد میرا نشان  ها آنو وظایف مهم  مسوول هاي دستگاه )2-2(جدول 

  هاي مسوول در مدیریت بحران سیل اهم وظایف دستگاه -2-2جدول 
  شرح وظایف  دستگاه

، سازمان مدیریت بحران کشور( وزارت کشور
نتظامی، اداره راهنمایی و نیروي اها،  استانداري

  )رانندگی

اي عالوه بر جلسات اضطراري سازمان مدیریت بحران، ایجاد هماهنگی و ابالغ  برگزاري جلسات دوره
وظایف اعضاي سازمان، برقراري نظم و امنیت، اعمال قوانین ترافیکی ویژه مختص وضعیت اضطراري، 

  ت کشته شدگانهاي مختلف، اعالم هوی برآورد خسارات وارده در بخش

و آب اي  منطقه و برق ي آبها شرکت( وزارت نیرو
  )و فاضالب استانی، شهري و روستایی

 -سازي بارش ها، انجام مدل بانی سطح آب رودخانه انجام مطالعات و نصب سیستم هشدار سیل، دیده
مناطق بینی  یی استان، پیشایو مخاطرات در لیامور سرواناب و درخواست تشکیل جلسه کارگروه 

منظور شستشو و شرب در  ها، فراهم کردن آب سالم به ها و خیابان ها، باغات، راه زمین: مورد تهدید سیل
  موقع برق ها جهت تسهیل عبور سیالب، قطع و وصل به زده، بهسازي و اصالح شبکه آبراهه مناطق سیل

هاي ذیربط و  اعالم هشدار قطعی به دستگاه بینی اوضاع جوي، اعالم هشدار اولیه عمومی، پیش  سازمان هواشناسی کشور
  یی استان ایو مخاطرات در لیجلسه کارگروه امور سدرخواست تشکیل 

  شهرسازيو  وزارت راه

گرفتگی و  گیري از آب هاي مورد تهدید، انجام اقدامات الزم براي پیش هاي آبگرفته و پل برآورد راه
تهیه ، زدگان تسهیل عملیات امدادرسانی و تخلیه سیل هاي موقت، ها، احداث پل ها و پل بازگشایی راه

زدگان، انجام تحقیقات و ارائه خدمات تقویت پی و  زمین با امکانات اولیه براي اسکان موقت سیل
  هاي ضدآب پذیر، در و پنجره ها آسیب دیوارهاي ساختمان

معاونت (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
رمان در حوادث و سالمت، کارگروه بهداشت و د

  )سوانح غیرمترقبه، سازمان انتقال خون ایران

، احداث ها آنبرآورد جمعیت مورد تهدید و خدمات بهداشتی و درمانی مورد نیاز و فراهم نمودن 
هاي بهداشتی و حمام صحرایی، نظارت بر بهداشت عمومی،  هاي صحرایی، احداث سرویس بیمارستان

  هاي واگیردار، صدور جواز دفن کشته شدگان ي از شیوع بیماريمواد غذایی و آب سالم، جلوگیر

گیر شهري، احداث موانع موقت براي ضدسیل کردن برخی معابر اصلی و اماکن مهم نظیر  تعیین مناطق سیل  )سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی(ها  شهرداري
  ي شهري، اقدام به دفن کشته شدگانها ها و پل رسانی، بازگشایی خیابان ها، ارائه خدمات کمک بیمارستان

هاي کشاورزي آبگرفته، انجام اقدامات الزم براي هشدار و تخلیه  برآورد مناطق روستایی و زمین  وزارت جهاد کشاورزي
  ها  هاي کشاورزي، محصوالت باغی و دام ، تخمین مقدار خسارات وارده به زمینها آنروستاییان و اموال 

هاي اولیه، تهیه و توزیع مواد  ، امداد رسانی و ارائه کمکها آنزدگان و اموال  مدیریت اجرایی تخلیه سیل  ان امداد و نجاتو سازم جمعیت هالل احمر
  هاي داوطلبانه مردمی غذایی مورد نیاز، چادر و لباس گرم، هماهنگی کمک

یی استان، ایو مخاطرات در لیامور سوه هاي کارگر موقع هشدارهاي عمومی، پخش اطالعیه رسانی به اطالع  سازمان صدا و سیما
  هاي ساده نظیر ترك خودرو و حرکت به سمت نقاط مرتفع، شنا نکردن در جریان سیالب ارائه آموزش

  زدگان، برقراري نظم و امنیت زیر نظر کارگروه مربوطه کمک به تخلیه و اسکان سیل  نیروهاي نظامی و بسیج

منظور عدم نشت به  ها به ها، نظارت بر حفاظت صحیح مواد شیمایی کارخانه ارخانهکنترل پساب ک  سازمان حفاظت محیط زیست
  ها جریان سیل در صورت غرقاب شدگی، حفاظت آب و خاك از آلودگی

   ها آنزدگان و سرشماري سریع  همکاري در اعالم هویت کشته شدگان، صدور مدارك شناسایی موقت سیل  ثبت احوال سازمان
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  مور سیل و مخاطرات دریاییکارگروه استانی ا - 2-2-1-1
گردد، عموما  اي استان تشکیل می دبیرخانه آن در شرکت آب منطقه استان که ییایو مخاطرات در لیامور س کارگروه

که اعضاي دقیق آن از طریق مراجع مربوطـه   باشد می عضو کارگروه کشوريهاي  دستگاهرده استانی متشکل از نمایندگان 
در جلسـات   شـود،  اي و یا در محلی با اعالم دبیرخانه کارگروه اسـتانی تشـکیل مـی    منطقهآب در شرکت گردد و  ابالغ می

آمادگی و سـازوکار الزم جهـت   ، تا قبل از وقوع وضعیت بحرانی کند میخود شرح وظایف هر عضو را به وي ابالغ اي  دوره
شـرح وظـایف    .آمـده باشـد   عمـل  بـه  ،دولتی براي گذر از این وضعیت با حداقل خسـارت  هاي دستگاههمسویی پتانسیل 

ـ و مخـاطرات در  لیامـور سـ  نامه کـارگروه   مطابق تصویب ییایو مخاطرات در لیامور سکارگروه استانی  ، بـرق، آب و  ییای
  :باشد میفاضالب با مسوولیت وزارت نیرو به شرح ذیل 

رژي در اسـتان بـر مبنـاي    ي ارتباطی، خطوط انتقال انها راهبندي شهرها، روستاها، شبکه  شنانسایی و اولویت -1
پذیر در برابر سیالب و مخاطرات دریایی و تعیـین راهکارهـاي مناسـب بـراي افـزایش       اهمیت و میزان آسیب

 هاي داخل و جارج از شهرها اعم از محدوده ها آنایمنی 

 دستهاي مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه کاهش خسارات و پیشنهاد آن به کارگروه تخصصی باال تعیین ضرورت - 2

بنـدي   هاي مرتبط با پیشگیري و کاهش خسارات سیل، مخاطرات دریایی، آلودگی آب و اولویـت  ساماندهی فعالیت - 3
 ي مذکورها طرحهاي اجرایی در رابطه با انجام  ي مطالعاتی و اجرایی و هماهنگی بین دستگاهها طرح

 ننامه پیشگیري و کاهش خسارات در سطح استا ریزي براي تدوین نظام برنامه -4

 هاي اولیه اجراي مانور و تمرین مدیریت بحران به صورت محلی و استانی و برنامه ها طرحتهیه، تدوین و پیشنهاد  - 5

 هاي تخصصی مدیریت مخاطرات و پیشگیري حوادث و سوانح استان ایجاد هماهنگی با سایر کارگروه - 6

 ز سیل و طغیان رودخانههاي عملیاتی آمادگی استان در مواقع بروز بحران ناشی ا همکاري با گروه -7

هـا و   هـاي زیسـت محیطـی، انسـانی و اقتصـادي سـیالب       تهیه بانک اطالعاتی از مشخصات و میـزان آسـیب   -8
 مخاطرات آبی در استان

 به مراجع و کارگروه مسوول باالدست ي عوامل ایجاد تشدید سیل در استان و ارائهها تهیه گزارش –

 باالدست مسوولو کارگروه ر استان و ارائه به مراجع هاي تحلیلی پس از وقوع سیالب د تهیه گزارش –

هـا، آبخیـزداري و    ها و گزارشات مربـوط بـه حفاظـت رودخانـه     ها، پروژه بررسی و اعالم نظر در خصوص برنامه –
 کنترل سیالب در سطح استان

ی و هاي هشدار سـیل و نوسـانات آب دریـا، مخـاطرات دریـای      ها براي نصب سیستم تعیین و پیشنهاد اولویت -9
 ها در سطح استان اندازي این سیستم پیگیري تامین اعتبار الزم براي تهیه، نصب و راه

هاي اجرایی کـه   و اجراي دستورالعمل) در سطح عمومی و تخصصی(هاي آموزشی  ریزي و اجراي برنامه برنامه -10
 .ربط تهیه و به تصویب کارگروه تخصصی باالدست رسیده است توسط زیرکارگروه ذي
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ي تحقیقاتی اضطراري و جـامع مـورد نیـاز بـراي پیشـگیري و کـاهش       ها طرحبودجه ساالنه مطالعه  پیشنهاد -11
 خسارات سیل، مخاطرات دریایی، مخاطرات آبی در سطح استان به شوراي هماهنگی مدیریت بحران استان

 10الی  1منظور تامین اعتبار مورد نیاز جهت عملیاتی شدن راهکارهاي مندرج در بند  پیگیري الزم به -12

  ارائه گزارش عملکرد ساالنه به زیرکارگروه تخصصی باالدست -13
هاي ذیربط بـراي آمـادگی    هاي دستگاه استفاده از حداکثر توانایی ییایو مخاطرات در لیامور س یوظیفه اصلی کارگروه استان

دسـتگاه  (و ساختار هر مجموعه  و مقابله منطقی با بحران در چارچوب یک الگوي از پیش طراحی شده با توجه به قوانین موجود
ریـزي   ها در سطح محلی بایستی به نحو مناسبی در این کارگروه برنامـه  ایجاد هماهنگی بین شرکت .باشد می) یا خصوصی دولتی

هاي موجود در هر منطقه، با توجـه بـه تجربیـات قبلـی      بسته به شرایط محلی و پتانسیل. شده و در مانورهاي منظم تمرین شود
  .با سیل، برنامه نحوه عملکرد و همکاري هر سازمان با سازمان دیگر باید طراحی و تدوین شودمقابله 

، با توجـه  )اتاق بحران استان(در مراکز مدیریت بحران استان  یجلسات کارگروه استانشود در زمان بحران،  توصیه می
هـاي مختلـف بتواننـد     ایسـتی نماینـدگان دسـتگاه   در مراکز مدیریت بحران استانی، ب. به امکانات این مراکز،  برگزار شود

به عنوان مثال نماینده سازمان هواشناسی باید بتوانـد اطالعـات   . انجام دهند 1هنگام وظایف خود را به صورت پیوسته و به
ان آب تراز جری. هاي اتفاق افتاده را در هر لحظه به دیگر اعضاي کارگروه ارائه دهد هاي جوي و بارش بینی مربوط به پیش

... ها و ترافیک حمل و نقل توسط نماینده اداره راه و و پل ها راهاي، وضعیت  ها توسط نماینده شرکت آب منطقه در رودخانه
  .گیرد در اختیار اعضاي کارگروه قرار می

ا، بـا  هماهنگی اعضـ  منظور اي به دورهعالوه بر جلسات  ییایو مخاطرات در لیامور س یکارگروه استانشود  پیشنهاد می
مسـوول  . نیـز تشـکیل جلسـه دهـد     به صورت اضـطراري اي  منطقهکل هواشناسی استان و یا شرکت آب  درخواست اداره

هاي مسوول عالوه بر معرفی نماینده دائمی خود باید نماینـده   کلیه دستگاه. باشد میاي استان  کارگروه، شرکت آب منطقه
پیشـنهاد  . به نماینده اصلی، از وي در جلسات اضطراري دعـوت شـود  رزرو را نیز معرفی کنند تا در صورت عدم دسترسی 

  .ثبت گردد) 3-2(شود مشخصات اعضاء کارگروه به صورت جدول  می

  استان ییایو مخاطرات در لیامور سمشخصات اعضاي کارگروه  -3-2جدول 
  مراهتلفن ه  آدرس و تلفن محل سکونت  آدرس و تلفن محل کار  خانوادگی نام و نام  نام دستگاه

          رییس کارگروه  اي منطقهشرکت آب 
          جانشین

          نماینده اصلی  شرکت آب و فاضالب
          نماینده رزرو

          نماینده اصلی  اداره کل هواشناسی
          نماینده رزرو

          نماینده اصلی  . . . 
          نماینده رزرو

                                                      
1- On Line 
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یل جلسه اضطراري بایستی ابعاد بحران را به سرعت بـرآورد  استان پس از تشک ییایو مخاطرات در لیامور سکارگروه 
ها را از طریق نمایندگان خود در کارگروه فعال کنـد و در صـورت تخمـین     هاي بحران سیل دستگاه گروه/ها نموده، کمیته

و  لیسـ امـور  رسانی در سطح ملی، مراتب را براي تشکیل جلسـه کـارگروه    یک فاجعه بزرگ و فرا استانی و نیاز به کمک
با مسوولیت وزارت نیرو به اطالع اداره کل مدیریت بحران استان و بـه تبـع آن شـوراي عـالی مـدیریت       ییایمخاطرات در

  . بحران استان برساند

  با مسوولیت وزارت نیروبرق، آب و فاضالب  ،ییایو مخاطرات در لیکارگروه امور س -2-2-1-2
ي هـا  اسـتان و یا نیاز به استفاده از امکانـات  ) استان 2 سیل گسترده در بیش از(در صورت وقوع بحران در سطح ملی 

ـ و مخـاطرات در  لیکارگروه امور س. دهد جلسه میتشکیل ) استانی کارگروهبا درخواست ( کارگروهمعین، این  بـرق،   ،ییای
ه و در بـود  مسـوول  ي مرکـزي هـا  سـازمان و یا  ها خانهوزارتمتشکل از نمایندگان ) رویوزارت ن تیمسوولبا (آب و فاضالب 

در شرایط بحرانی این کـارگروه در مراکـزي    شود پیشنهاد می. شود می لیتشک، محلی دیگرو یا با ابالغ آن در  نیرووزارت 
  .شکیل شودتمتري و مانیتورینگ  داراي امکانات تله

  :عبارتند از رویوزارت ن تیمسوولبرق، آب و فاضالب با  ،ییایو مخاطرات در لیامور ساعضاي کارگروه 
 زارت نیروو -1

 وزارت کشور -2

 وزارت جهاد کشاورزي -3

 و شهرسازي راهوزارت  -4

 )مرکز سنجش از دور(آوري اطالعات  وزارت ارتباطات و فن -5

 آوري وزارت علوم، تحقیقات و فن - 6

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -7

 سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران -8

 سازمان هواشناسی کشور -9

 ورشناسی کش سازمان زمین -10

 ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور معاونت برنامه -11

 ها سازمان شهرداري -12

 سازمان محیط زیست -13

 بنیاد مسکن انقالب اسالمی -14

 هالل احمر جمهوري اسالمی ایران -15

 نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران -16
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 نیروي مقاومت بسیج سپاه پاسداران -17

به غیر از جلسات اضطراري خود،  )رویوزارت ن تیمسوولبا ( برق، آب و فاضالب ،ییایو مخاطرات در لیکارگروه امور س
وزارتخانه در ارتباط /هاي هر سازمان کارگروه شناسایی توانایی این وظیفه اصلی. دهد جلسات ادواري ماهانه نیز تشکیل می

ر مجموعـه و  پیگیري ایجاد سـاختار مـدیریت بحـران در هـ    . ستها آنبا مدیریت بحران و ایجاد آمادگی و هماهنگی بین 
  . هاي الزم نیز از جمله وظایف این کارگروه است دهی سازمان

و بـه تبـع آن   ) با مسوولیت وزارت نیرو(اعتبارات مورد نیاز کارگروه امور سیل و مخاطرات دریاي، برق، آب و فاضالب 
  .شود کشور تامین می اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران نامه آیین 31هاي استانی، براساس ماده  کارگروه

ـ و مخـاطرات در  لیسـ هاي مدیریت بحران سیل از طریق کـارگروه   ه گرو/ها ارتباط کمیته اسـتان و در رده بـاالتر    ییای
ارتباط عوامـل   )4-2(شکل . باشد می) رویوزارت ن تیمسوولبا (برق، آب و فاضالب  ،ییایو مخاطرات در لیکارگروه امور س

  .دهد یرا نشان م لیبحران س تیریمد

  
  نحوه ارتباط عوامل مدیریت بحران سیل -4-2 شکل

 رویوزارت ن
 برق، آب و فاضالب ،ییایو مخاطرات در لیکارگروه امور س

  مخاطرات دریایی وزارت نیروزیر کارگروه تخصصی سیل و 

  زیر کارگروه استانی امور سیل و مخاطرات دریایی

  شوراي عالی مدیریت بحران استان

  اي استان آب منطقه
  ییایو مخاطرات در لیامور س یاستاندبیرخانه زیرکارگروه 

  شوراي عالی مدیریت بحران کشور

  استانداري  سازمان مدیریت بحران کشور
  اره کل مدیریت بحران استاناد

نمایندگان 
 هاي اجرایی دستگاه

  نمایندگان
 هاي اجرایی دستگاه
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  ها کارگروه يو اعضا ییسر یبو نا ییسمعیارهاي انتخاب ر - 2-2-1-3
ي فردي و ها تواناییساالري،  شایسته براساسمدیریت بحران همواره باید  هاي کارگروهانتخاب رییس و نایب رییس در 

در . باشـد  می کارگروهی با مفهوم مدیریت بحران و تسلط بر اصول آن از جمله نیازهاي اولیه مدیریت آشنای. مدیریتی باشد
  :مدیریت بحران پیشنهاد شده است هاي کارگروهرییس و اعضاء  یبنا ،یسیرادامه خصوصیاتی براي انتخاب 

  : عبارتند از کارگروهمعیارهاي انتخاب رییس 
گیـري در   بلیت هماهنگی و کنتـرل کـارگروه، خالقیـت و قـدرت تصـمیم     ن و قاتجربه مدیریت و سوابق روش -1

 شرایط بحران

 اجرایی مرتبط برون سازمانی هاي دستگاهي سایر روساشناخت و ارتباط مناسب با  -2

   پذیر آسیبي گذشته و شناخت مناطق ها بحرانتجربه  -3
 صلی انتقال آبهاي سطحی و زیرزمینی و وضعیت و محل مخازن و خطوط ا شناخت نسبی شبکه آب -4

 ي کالن دولت در ارتباط با رویارویی با شرایط بحرانی ها سیاستآشنایی با  -5

 آشنایی یا دارا بودن مطالعه کافی در مورد مدیریت بحران در حوادث گوناگون  - 6

 و داراي محبوبیت شخصیتی ) مرجعی(ترجیحا دارا بودن شخصیت کاریزماتیک  -7

  . انتخاب گردد ها سازماناي پست اجرایی مهمی بوده و از میان نمایندگان ، دارکارگروهکه رییس  گردد میپیشنهاد 
  : عبارتند از کارگروه مقام قائم/معیارهاي انتخاب معاون

  ي داخل سازمان روساشناخت و ارتباط مناسب با  -1
  ي عملیاتی ها بخشآشنایی با اصول مدیریت بحران در خصوص  -2
  ینه مورد نظر دارا بودن تخصص فنی و تجربه اجرایی در زم -3
  و مناطق کلیدي و حیاتی سیستم  تاسیساتآشنایی و اشراف کامل به مسیرهاي سیالبی، خطوط،  -4
  ي قبل از بروز شرایط بحرانی ها دستورالعملتجربه اجراي  -5
  پذیر مسوولیتداراي شخصیتی قوي، فعال، پر انرژي و  - 6

  : عبارتند از کارگروهمعیارهاي انتخاب اعضاي 
  شرکت در مانورهاي اجرا شده دارا بودن تجربه  -1
  تخصصی و فنی  صورت بهو مسیرهاي سیالبی و امداد و نجات  تاسیساتشناخت منطقه،  -2
  پذیر مسوولیتدارا بودن شخصیتی قوي، فعال، پرانرژي و  -3
  تخصص و تجربه مرتبط با شرح وظایف تعیین شده در چارت سازمانی مدیریت بحران  -4
  توانایی کارِگروهی و همکاري تیمی  -5
  سوابق اجرایی و توان کار در شرایط سخت - 6
  نشده  ریزي برنامهشده و  بینی پیشو اختیار اجرا در شرایط  گیري تصمیمقدرت  -7
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  ها کارگرودفاتر  يها ویژگی - 2-2-1-4
در ادامه اهم موارد ذکر . اي باشد بایست داراي شرایط ویژه محل تشکیل جلسات کارگروه، بویژه در شرایط بحرانی، می

  .شده است

  عیت موق -الف

  دسترسی مناسب  منظور بهآهن و فرودگاه  ي اصلی، راهها راهنزدیکی به بزرگ -1
  داراي استحکام و پایداري الزم و ایمنی کافی در شرایط بحرانی  -2
  دارا بودن امکان حفظ و حراست محل -3
  داراي فضاي کافی براي تجهیزات و نیروهاي امدادي -4
  ي بهداشتی و درمانیها سرویسدارا بودن تجهیزات اضطراري مانند برق،  -5

  تجهیزات  -ب
  ژنراتور برق -1
  سوخت -2
  ، دکل مخابراتی و تکرار کننده سیم بیتجهیزات ارتباطات رادیویی مانند  -3
  تخلیه آب و لجن منظور بهانواع پمپ  -4
  تانکرهاي ذخیره بهداشتی آب  -5
  و تصفیه آب ) ضدعفونی آب(قرص کلر  - 6
  ابزار و قطعات و لوازم یدکی  -7
  نیکی و ابزار حفاري جرثقیل و بیل مکا -8
  منابع مالی و صندوق  -9

  ي اولیه ها کمکي ها بسته -10
  حریق يتجهیزات مربوط به اطفا -11
  چادر و پتو و اقالم زیستی براي نیروهاي اعزامی  -12
  لوازم سرمایشی و گرمایشی -13

ـ  مـی ضـروري نیسـت و    تشکیل جلسات کارگروهوجود کلیه این تجهیزات در محل  هـاي بحـران    کمیتـه د توسـط  توان
  .نگهداري گردد ها کتشر
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  دبیرخانه کارگروهنیروي انسانی مستقر در  -ج
  :شود نیروي انسانی مستقر در دبیرخانه کارگروه به شرح ذیل و یا مطابق ساختارهاي متعاقب ابالغی پیشنهاد می

  کارگروهرییس  -1
  کارگروه دبیر -2
  نیروهاي خدماتی  -3
  نیروهاي پشتیبانی  -4
  مالی  مسوول -5
   ریزي برنامه مسوول - 6
  کارگروهروابط عمومی و سخنگوي  مسوول -7
  مشاور حقوقی  -8
  مشاور بهداشتی  -9

  مستندسازي به همراه تجهیزات الزم  مسوول -10

  ها آن، اعضا و وظایف مقابله با بحران يها تیم یینتع -2-2-1-5
طه مقابله با سیل در هر نق منظور بهمستقر در مرکز فرماندهی یا اتاق بحران، استان  ییایو مخاطرات در لیکارگروه س

که متشـکل از افـراد محلـی     ها تیماین . گیرد میي عملیاتی مقابله با بحران بهره ها تیمیت خود، از مسوولاز محدوه تحت 
در لحظات اولیه اعالم هشدار وظیفه بازبینی و نظارت از نزدیک بر اوضاع  باشند میمختلف  هاي دستگاهخبره و نمایندگان 

ـ و مخـاطرات در  لیرگروه سکارا داشته و سپس به عنوان بازوهاي  در محـل وقـوع حادثـه حضـور داشـته و      اسـتان   ییای
با تقسیم کار بـین   توان میمختلف  هاي دستگاهالبته در صورت وجود پرسنل مکفی از . کنند میدستورات کارگروه را اجرا 

  .ف، به عملیات امداد سرعت بخشیدي مختلف، ضمن تخصصی کردن وظایها تیم
  : گردد مییی به بحران سیالب پیشنهاد گو خپاسسه نوع تیم براي 

  تیم ارزیابی  –
 تیم امداد و نجات  –

 تیم پشتیبانی  –

 هـاي  دسـتگاه نیـز در   اي ویـژه ي هـا  آمـوزش داراي شرح وظایف، ترکیب و تجهیزات خاص بوده و  ها تیمهریک از این 
بـا  هـر تـیم از قبـل     مسـوول . اختیـار باشـند  در مراکز و نواحی باید بسته به وسعت حادثه در  ها تیماین . اند مربوطه دیده

در صـورت عـدم   . گـردد  مـی براي آن تهیه  )3-2(تعیین شده و جدول مشخصات اعضاء مشابه جدول  هماهنگی کارگروه
هـاي   هاي ذکر شده در این بند، بایستی مستندسازي و تبادل اطالعات بین تـیم  هاي ترکیبی از سازمان امکان تشکیل تیم

  .به سهولت قابل انجام باشدها  مجزاي سازمان
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  تیم ارزیابی -2-2-1-5-1
  :شرح وظایف تیم ارزیابی

  مناطق مورد تهدید سیل  بینی پیش –
  گیر  بازدید، بررسی و تعیین میزان نفوذ سیالب به مناطق سیالب –
  )و خطوط انتقال ها چاهشامل سدها، مخازن، (آب  تامین تاسیساتبازدید، بررسی و تعیین میزان خسارت به  –
 دوده تحت پوشش مناطق خسارت دیده ارزیابی مح –

 ارزیابی تقریبی جمعیت تحت پوشش  –

 هـا  آنامور فوریتی که جلوگیري، تـرمیم و بازسـازي    ویژه بهتهیه و ارائه گزارش از حوادث و سوانح و اثرات آن  –
 . اولویت دارد

  و خسارات وارده  دیده آسیبتهیه و ارائه گزارش کتبی در خصوص ارزیابی مناطق  –
 سریع نتایج بازدید به تیم امداد و نجاتاعالم  –

  : ترکیب پیشنهادي تیم ارزیابی
  آبی  تاسیسات، دو نفر شامل کارشناس مهندسی رودخانه و تکنسین اي منطقهاز شرکت آب  –
  )حضور فیزیکی ایشان ضروري نیست(از اداره کل هواشناسی، یک نفر  –
 از اداره کل جهادکشاورزي، یک نفر  –

 یک نفر  -راننده  –

  : جهیزات تیم ارزیابیت
   4WDخودروي  –
 دوربین دیجیتال  –

  سیم بی –

 اي  تلفن ماهواره –

– GPS 
 متر نواري و لیزري  –

 چراغ قوه شارژي  –

 کاله ایمنی  –

 چکمه به مقدار کافی  –

 ي اولیه ها کمکجعبه  –

 جعبه ابزار  –

  نشانی آتشکپسول  –
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 کپسول و ماسک اکسیژن  –

  : ي مورد نیاز تیم ارزیابیها آموزش
  پذیر آسیبي دسترسی منطقه، نقاط امن و نقاط ها راهو  ها آبراههبا توپوگرافی، آشنایی  –
  آبی  تاسیساتي ها آسیبي ارزیابی ها روشآموزش  –
  GISو  GPSآموزش کار با تجهیزات همراه،  –
  ي اولیه ها کمکآموزش  –
 حریق يي جلوگیري و اطفاها روشآموزش  –

  م ارزیابیچک لیست تی -4-2جدول 

طول   محل آسیب  اتتاسیسنوع   ردیف
  جغرافیایی

عرض 
  جغرافیایی

  /تعداد
  مقدار

شرح 
  آسیب

  گستره سیالب  1

            مرز شمالی
            مرز جنوبی
            مرز شرقی
            مرز غربی

  سدها  2

            شکستگی کلی 
            جانبی تاسیسات

            سوراخ شدگی
             جزیینشت 

  مخزن ذخیره آب  3

            شکستگی کلی 
            ترك خوردگی 

            شکستگی لوله ورودي 
            شکستگی لوله خروجی 

  ها چاه  4

            تخریب ساختمان 
            سرچاهی  تاسیساتتخریب 

            تخریب جدار چاه 
            تخریب تابلو برق 

            تخریب دکل  خطوط تلفن  5
            شدگی سیم قطع

  خطوط انتقال برق  6

            تخریب دکل
            سقوط ترانسفورماتور

            شدگی سیم قطع
            تماس سیم با آب

7  
            سوراخ شدگی لوله/ شکستگی  شبکه انتقال آب

            استغراق کانال
            کالورت/ گرفتگی سیفون

 آوري جمعشبکه   8
  فاضالب

سوراخ شدگی لوله و / شکستگی
  نشت فاضالب

          

            سوراخ شدگی لوله/ شکستگی  وط انتقال گازخط  9
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  م ارزیابیچک لیست تی -4-2ادامه جدول 

طول   محل آسیب  تاسیساتنوع   ردیف
  جغرافیایی

عرض 
  جغرافیایی

  /تعداد
  مقدار

شرح 
  آسیب

  پل  10

            عرشه گرفتگی آب
            شکستگی عرشه
            شکستگی پایه
            شستگی پایه

  راه  11

            راه فتگیگر آب
            شستگی راه

            گرفتگی کالورت
            انسداد راه

            تخریب گاردریل

  م گزارش دهی روزانه تیم ارزیابیفر -5-2جدول 
  مالحظات  پیشرفت فیزیکی  برنامه  شرح عملیات  ردیف

1          
2          
3          

  امداد و نجاتتیم  -2-2-1-5-2
) 6- 2جـدول  (هسـته اصـلی ایـن تـیم     . شود با تیم ارزیابی، تیم امداد و نجات فعال میزمان  پس از قطعی شدن وقوع سیل، هم

این تـیم،  . توانند گروهی را در یک ماموریت خاص هدایت و رهبري کنند اي است که هر یک می مرکب از پرسنل اجرایی و با تجربه
  . باشد میمنظور کاهش خسارت  به استان ییایت درو مخاطرا لیکارگروه سهاي  بازوي اجرایی اولیه و خط مقدم مجموعه فعالیت

  : وظایف اصلی تیم امداد و نجات عبارتست از
   ضمن استعالم وضعیت از تیم ارزیابی حضور به موقع در محل حادثه –
، نظیر ایجـاد موانـع موقـت، اعمـال     ی جهت کاهش و رفع مشکالت روي دادهو کنترل انجام اقدامات پیشگیرانه –

 و انتقال به محل امن ها آنو اموال  زدگان سیلیژه و تخلیه مقررات ترافیکی و

و  لیکـارگروه سـ  ي مـورد نیـاز از   هـا  کمـک و درخواست  منظور کاهش خسارات اقدامات به بندي اولویتانجام  –
 استان ییایمخاطرات در

 آمده  وجود بهتجهیزات الزم جهت رفع یا کاهش مشکالت  مدیریت –

  )کاهش خسارات(اهداف اصلی  تامینل زمان و سرعت عمل در اجرا با رعایت حداق –
 تهیه گزارش اقدامات انجام شده و اقدامات الزم بعدي نظیر اعزام تیم پشتیبانی –

  .آورده شده است )6-2(توجه به وظایف ذکر شده، در جدول  امداد و نجات باتیم پیشنهادي ترکیب 
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  ترکیب پیشنهادي تیم امداد و نجات -6-2جدول 
  اهم وظایف  نفراتتعداد  دستگاه
  برآورد خسارات و امکانات الزم، برقراري نظم ترافیکی و امنیت  2  استانداري

  ها آنبرآورد خدمات بهداشتی و درمانی مورد نیاز و اقدامات الزم براي تهیه   1  اداره کل بهداشت و درمان
  و انجام اقدامات الزم براي تخلیه و کمک رسانیي کشاورزي آبگرفته ها زمینتخمین مناطق روستایی و   1  اداره کل جهادکشاورزي

   زدگان سیل، کمک به تخلیه ها پلو  ها خیاباناحداث موانع موقت، بازگشایی   1  شهرداري
  موقت هاي پل، احداث ها پلو  ها راهانجام اقدامات الزم براي بازگشایی   1  اداره کل راه

   و جمعیت هالل احمر
  زدگان ملزومات اولیه مورد نیاز سیلتهیه و توزیع  زدگان، سیلي اولیه، تخلیه ها کمکسانی و ارائه امدادر  2  سازمان امداد و نجات

  ، توانایی تعمییرات ضروري خودروها راه، آشنایی دقیق با )سیالبی(رانندگی در شرایط سخت   2  راننده
  

  تجهیزات تیم امداد و نجات -
  کلیه تجهیزات و ابزار حفاري  •
 ژنراتور برق •

 هیزات روشنایی تج •

 تجهیزات ایمنی  •

 آچار دریچه و میله واسط •

 هاي دسترسی و نقاط امن نقشه خطوط آب و برق و گاز و تلفن، راه •

• GPS 
 و وسایل الزم ارتباطات مخابراتی  سیم بی •

 هشدار دهنده  عالیم •

  جعبه ابزار کامل  •
 هاي اولیه جعبه کمک •

  ) ر صورت لزومد(سنگین  آالت بوس، کامیون و ماشین اتوبوس، مینی •

  امداد و نجاتي مورد نیاز تیم ها آموزش -
   ها آن، اتصاالت، شیر آالت و نحوه تعمیرات با انواع خطوطآشنایی  •
  نقشه خوانی •
   GIS هاي و بانک GPSنحوه استفاده از  •
  سیم بینحوه استفاده از  •

  و کار گروهی مدیریت بحراناصول  •

 در سیلي اولیه ها ایمنی و کمک •
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  امداد و نجاتتیم ) ارزیابی(چک لیست  -
و  هـا  ایسـتگاه ي مهـم ماننـد   هـا  مکـان ي اصـلی و  هـا  خیابـان  گرفتگـی  آبجلوگیري از  منظور بهاحداث موانع  •

  ها بیمارستان
  ها پلو  ها راهبازگشایی  •
  و انتقال به محل امن ها آنو اموال  زدگان سیلعملیات تخلیه  •
  برقراري نظم و امنیت •
  رمانیارائه خدمات بهداشتی و د •
  تهیه و توزیع چادر و مواد غذایی •
  تهیه گزارش عملکرد، میزان موفقیت عملیات انجام شده، نقاط قوت و ضعف •

  رم گزارش دهی تیم امداد و حوادثف -7-2جدول 

ابزار و وسایل مورد   عملیات انجام یافته  نوع حادثه  محل حادثه  نام گروه  ردیف
  استفاده

  زمان صرف شده
  )زمان شروع و پایان(

1              
2              
3              
4              
5              

  تیم پشتیبان - 2-2-1-5-3

  ف تیم پشتیبانیشرح وظا -
  وازم و نیروي انسانی مورد نیازو آماربرداري ل بینی پیش •
 لوازم و نیروي انسانی مورد نیاز  تامیندرخواست یا تالش براي  •

  دثه به محل حا ها آنبندي لوازم و ارسال  ي رسیده، دستهها کمکدریافت  •
  ي آن تیم تا برطرف شدن خطرات احتمالیها فعالیتپشتیبانی و حمایت تیم امداد و نجات و ادامه  •
  ي عملیاتی ها به گروه ها آنهاي فنی تخصصی و ارسال  کمکشناسایی و دریافت  •
پوشـاك، تغذیـه و آب سـالم، بهداشـت و درمـان،      ( هـا  آنمایحتـاج اولیـه    تـامین و  زدگـان  سیلاسکان موقت  •

 )ي بهداشتیها سسروی

 آماربرداري مستمر از لوازم موجود   •

  ي اعزامی ها تیمامکانات زیستی  تامین •
  سرشماري، اخذ جواز دفن و تدفین بهداشتی و قانونی کشته شدگان •

  .آورده شده است )8-2(در جدول پیشنهادي تیم پشتیبانی با توجه به وظایف فوق، ترکیب 
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  انیترکیب پیشنهادي تیم پشتیب -8-2جدول 
  اهم وظایف  تعداد نفرات  دستگاه

ي الزم با دیگر ها هماهنگیو نیروي انسانی الزم، انجام  ها دستگاه تامینو  آالت ماشینآماربرداري لوازم،   2  استانداري
  ، تعیین هویت کشته شدگان توسط اداره تشخیص هویت، برقراري نظم ترافیکی و امنیتها دستگاه

  انجام خدمات بهداشتی و درمانی مورد نیاز، نظارت بر بهداشت و کیفیت مواد غذایی، صدور جواز دفن   2  اداره کل بهداشت و درمان
  کاهش خسارات دامی و زراعی منظور به، انجام اقدامات الزم زدگان سیلتخلیه و کمک رسانی به   1  اداره کل جهادکشاورزي

   کشته شدگان، دفن زدگان سیلکان ، کمک به تخلیه و اسها پلو  ها خیابانبازگشایی   2  شهرداري
  ي انتقال آبها سیستم، ترمیم مخازن، خطوط و زدگان سیلفراهم نمودن آب سالم براي   1  شرکت آب و فاضالب

فراهم ، زدگان سیلموقت، کمک به تخلیه  هاي پل، احداث ها پلو  ها راهانجام اقدامات الزم براي بازگشایی   1  شهرسازياداره کل راه و 
  ، ارائه تسهیالت براي مرمت و ساخت مسکنزدگان سیلزمین در مکان امن براي اسکان موقت  نمودن

سازمان  و جمعیت هالل احمر
 رسان، هماهنگی و مدیریت نیروهاي داوطلب کمک، زدگان سیلي اولیه، تخلیه ها کمکامدادرسانی و ارائه   2  امداد و نجات

  لباس گرم تهیه و توزیع مواد غذایی مورد نیاز، چادر و
  ي زیستیها توصیه، ارائه ها آلودگیحفاظت آب و خاك از انواع   1  سازمان حفاظت محیط زیست

  ها آنو سرشماري  زدگان سیل، صدور مدارك شناسایی موقت کشته شدگاناعالم هویت کمک به   1  سازمان ثبت احوال
  توانایی تعمییرات ضروري خودرو ،ها راه، آشنایی دقیق با )سیالبی(رانندگی در شرایط سخت   4  راننده

  
  : آالت و تجهیزات کمکی دیگري نیز نیاز دارد عالوه بر تجهیزات ذکر شده براي تیم امداد و نجات، تیم پشتیبانی ماشین

  و سواريوانت : آالت سبک ماشین –
 لودر  ،بیل مکانیکی ،لیفتراك ،جرثقیل: آالت سنگین ماشین –

 ...سنگ برش، تجهیزات روشنایی و کش، ور جوش، موتور برق، پمپ کفموت: تجهیزات و ابزارآالت پشتیبان –

  ي مورد نیاز تیم پشتیبانیها آموزش -
  مدیریت منابع  •
 تیمی  کارگروهی و •

 مدیریت بحران  •

 پشتیبانی در سوانح  •

  آشنایی با تجهیزات پشتیبانی در حوادث •
  .پیشنهاد شده است) 9-2(دهی تیم پشتیبان در جدول  نمونه فرم گزارش

  انفرم گزارش دهی تیم پشتیب -9-2جدول 
منبع اعالم   ردیف

  درخواست
 تاییدمنبع 

  درخواست
و ابزار  آالت ماشین

  مورد نیاز
نحوه 
  تامین

زمان 
  پیشنهادات  اعزام/نحوه ارسال  تامین

1                
2                
3                
4                
5                
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  ي قبل از وقوع سیلها دستورالعملتدوین  - 2-3

نسـبت بـه آن، بـراي انجـام      ها سرمایهو دیگر  تاسیسات، ها ساختماني پذیر آسیبمنه و بزرگی خطر و میزان برآورد دا
با داشتن این اطالعات، تالش اصلی در اقدامات قبل از وقوع سیل، معطوف بـه پیشـگیري از   . اقدامات بعدي ضروري است

هـا،   آبراهـه کـاربري اراضـی، سـاماندهی و بهسـازي      اصـالح . ي منطقه مورد تهدید استپذیر آسیبوقوع بحران با کاهش 
و استفاده از بیمه براي تقسیم خسارات و جلـوگیري از شکسـتگی در سـاختار اقتصـادي جامعـه، دیگـر        آمادگی، آموزش

هاي مدیریت بحـران سـیل در هـر دسـتگاه بـه نسـبت        کمیته )).5-2( شکل( باشند میاقدامات مهم پیش از وقوع سیل 
  .د، مشابه زمان وقوع سیل، وظیفه پیگیري و انجام اقدامات الزم را قبل از وقوع سیل نیز دارندهاي خو مسوولیت

  
  اقدامات واکنشی و دفاعی الزم قبل از وقوع سیل -5-2 شکل

  پذیري بینی و برآورد خطر و آسیب پیش - 1- 2-3
وجود اطالعات دقیق و جـامعی دارد   هاي موجود نسبت به آن، نیاز به پذیري سرمایه برآورد دامنه خطر تهدید کننده و آسیب

ـ و مخـاطرات در  لیکارگروه امور سـ که مطابق شرح وظایف مصوب در   ،)رویـ وزارت ن تیبـا مسـوول  (بـرق، آب و فاضـالب    ،ییای
امـروزه سیسـتم اطالعـات    . صورت قابل استفاده براي تلفیق اطالعات ذخیره گردد آوري و به جمع یکارگروه استانبایستی توسط 

  .برداري الزم را داراست هاي مختلف و سپس بهره قابلیت مناسب براي ذخیره اطالعات در الیه GIS جغرافیایی
ي مربـوط بـه   هـا  دادهسـطح واقعـه، بایسـتی اطالعـات هواشناسـی و       بنـدي  طبقهو  بینی پیشبراي ارزیابی شرایط و 

یـا  ) اتـاق بحـران  (رکـز مـدیریت بحـران    واقع در محوضه آبریز در یک اطاق کنترل  سنجی آبو  سنجی باران هاي ایستگاه
و مراقبت شـده و   آوري جمعین جمعیت ساکن در حوضه متعلق به آن است تر بیشاستانی که  دبیرخانه کارگروه سیل در
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این عملیـات  . نقشه مناطق مورد تهدید تهیه گردد هنگام به صورت بهدر صورت فرا رفتن مقدار بارش از یک مقدار آستانه 
انجـام شـده و یـا     مـامور و با خط تلفـن توسـط    سنجی باراني ایستگاه ها دادهر ساده و تجربی با استفاده از د بسیاتوان می
  .اي و رادارهاي هواشناسی کار کند ي ماهوارهها داده، با استفاده از متري تلهخودکار و  صورت به

 ضوابط تهیه بانک اطالعات توصیفی سیستم مدیریت بحران سیل  - 1- 1- 2-3

هـاي مـدیریت بحـران در حـین وقـوع       ریـزي  منظور استفاده در برنامـه  صیفی سیستم مدیریت بحران بهبانک اطالعات تو
دور  روز و واقعی بوده و به این اطالعات بایستی به. گردد آوري و تدوین می سیالب و مراحل بعدي توسط سازمان مربوطه جمع

  :ها لحاظ گردد عبارتند از بایست در ایجاد این بانک یاهم مواردي که م. از تشریفات اداري و الزامات قانونی تهیه شود
هاي مرتبط با موضوع سیل که در  کارگروه مدیریت بحران در دستگاه/گروه/چارت سازمانی و تشکیالت کمیته -1

زیر نظر  ها کارگروه/گروه/تهیکماین . با هم مشخص شده باشد ها آنهاي مختلف، مسوولین و ارتباط  آن پست
) 6-2(نمونـه ایـن چـارت در شـکل     . کنند استانی امور سیل و مخاطرات دریایی فعالیت میمستقیم کارگروه 

  .نشان داده شده است

  
  هاي استانی مرتبط با سیل مدیریت بحران در دستگاهکارگروه /گروه/تهیکمنمونه چارت سازمانی  -6-2 شکل

مدیریت بحران کارگروه /گروه/تهیکم
  شرکت استانی/سازمان

  :جانشین اول
  :جانشین دوم
 :جانشین سوم

 ییایو مخاطرات در لیامور س یکارگروه استان

 روابط عمومی بحران

 اداره حراست و امور محرمانه

 سرپرست پشتیبانی سرپرست امور مناطق سرپرست عملیاتی سرپرست ایمنی و امداد

 رسانی سرپرست آموزش و اطالع
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تحصیالت، محل کار، تلفن تمـاس، پسـت الکترونیـک و نظـایر      اطالعات پرسنلی شامل تعداد، جنسیت، سن، -2
این اطالعات در یک بانک اطالعـاتی  . الزم خواهد بود ها آنپرسنل و ارتباط با  دهی سازمان منظور بهکه  ها آن

  .گردند میذخیره ) 10-2(الکترونیکی مشابه جدول 
موجود در ) ها آنو نظایر  ، انبارهابرسانیسبک و سنگین، تانکرهاي آ آالت ماشینتجهیزات، (فهرست امکانات  -3

هاي اطالعـات الزم نظیـر نـام،     ي مناسبی با ستونها لیستدستگاه که در مقابله با سیل کاربرد دارد باید در 
  .آورده شده است) 11-2(در جدول  ها لیستاي از این  نمونه. نوع، تعداد و محل نگهداري تهیه و تنظیم گردد

  عاتی منابع انسانیبانک اطال - 10-2جدول 

یف
رد

  

  شرکت استانی کارگروه/گروه/تهیکمسمت در 

گی
واد

خان
ام 

 و ن
نام

  

نی
زما

سا
ت 

 ثاب
ست

ن پ
نوا

ع
  

یم
ستق

ن م
تلف

  

راه
هم

ن 
تلف

  

س
فاک

  

کار
ل 
مح

س 
آدر

  

زل
 من
س
آدر

زل  
 من
فن

تل
کی  
ونی
کتر

ت ال
پس

  

                    رییس  1
                    جانشین اول  2
                    جانشین دوم  3
                    بحران روابط عمومی  4
                    سرپرست امور مناطق  5
                    سرپرست عملیاتی  6
                    سرپرست ایمنی و امداد  7
                    سرپرست پشتیبانی  8

 موجود آالت ماشین -11-2جدول 

  تعداد  نوع
  /ظرفیت

مشخصات 
  فنی

محل 
  نگهداري

شماره 
  پالك

  مشخصات راننده جانشین  مشخصات راننده

  ام ون
  نام خانوادگی

تلفن 
  تماس

آدرس 
محل 
  سکونت

  نام و
نام 

  خانوادگی

تلفن 
  تماس

آدرس 
محل 
  سکونت

خودرو سواري 
  و وانت

                    
                    
                    

  لودر و گریدر
                    
                    

                      آمبوالنس
کامیون و تانکر 

  آبرسانی
                    
                    

                      جرثقیل
                      سایر تجهیزات
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 موجود انبارهاي -12-2جدول 

  
گیـر   هاي منطقـه سـیل   گیر موجود بر روي رودخانه هاي مناطق سیل هاي موجود بر روي رودخانه فهرست پل -4

ارفرمـا، مشـاور، پیمانکـار،    هاي اطالعات الزم نظیر نام پـل، سـال احـداث، ک    باید در جداول مناسبی با ستون
اي از ایـن   نمونه. پل تهیه و تنظیم گردد پل و مشخصات محل در رودخانه پل، مشخصات جغرافیایی موقعیت

  .آورده شده است) 13-2(جداول در جدول 

   گیر سیلمنطقه  هاي رودخانهموجود بر روي  هاي پلمشخصات  - 13-2جدول 

  ردیف

نام پل، سال 
احداث، 
کارفرما، 

ر، مشاو
  پیمانکار

  مشخصات پل  مشخصات رودخانه در محل پل  موقعیت جغرافیایی پل

  شیب  نام  ارتفاع  طول  عرض  توضیحات
  )درصد(

  عرض
  )m(کل 

  عرض
مفید 

)m(  

  طول کل
)m(  

طول 
  مفید

)m(  

تعداد 
  پایه

مقطع 
  پایه

  ارتفاع
)m(  

                             
                              
                              

  ، اطالعات، آمار وضعیت و پتانسیل موجودها ضوابط تهیه نقشه - 2- 1- 2-3
ي مختلف دولتی و ها سازمان، اطالعات مربوط به پرسنل و تجهیزات کارگروه استانی امور سیل و مخاطرات دریاییدر 
  .شود میو در یک بانک اطالعاتی ذخیره  آوري جمعخصوصی فعال در سطح استان  مرتبطي ها شرکت

یکسـان   هـا  نقشـه مقیاس پایه تهیه کلیه . سال بازنگري و تجدید شوند 5داکثر هر و اطالعات بایستی ح ها نقشهکلیه 
تر نیز  هاي دقیق برحسب ضرورت با تشخیص کارشناسان مربوطه، بایستی از نقشه .باشد می 1 :25000بوده و حداقل برابر 

  :باید حاوي اطالعات زیر باشند ها نقشهاین  .استفاده نمود
 اي توسط شرکت آب منطقه -)ريهیدرومت( سنجی آبو  سنجی باران هاي ایستگاه ، محلحوضه آبریزمحدوده  –

 هاي حریم و بستر محدوده –

  بردار بهره  نوع
  /ظرفیت

مشخصات 
  فنی

مختصات   نشانی
  جغرافیایی

  مشخصات انباردار  مشخصات محتویات

  فراوانی  نوع کاال
آخرین 

روز  هب
  رسانی

  نام و
نام 

  خانوادگی

تلفن 
  تماس

آدرس 
محل 
  سکونت

  انبار تجهیزات
                    

                    
                    

انبار مواد 
  غذایی

                    

                    

انبار مواد 
                      شیمیایی
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 هاي مختلف هاي خطرپذیري براساس سیالب با دوره بازگشت نقشه –

 برداري نقشهتوسط سازمان  -ها گذرگاهو  ها خیابان، ها راه –

 استان شهرسازياي و اداره کل راه و  ، شرکت آب منطقهريبردا نقشهتوسط سازمان  - ها ها و محل پل ها، مسیل آبراهه –

 برداري نقشهتوسط سازمان  -)توپوگرافی(ي طبیعی ها بلنديپستی و  –

و  نشـانی  آتـش ، مراکز ها پاسگاه، مدارس، مساجد، ها بیمارستان، ها پاركمحل ساخت و سازها، (کاربري اراضی  –
 توسط شهرداري -)هالل احمر

 و شهرسازي راهتوسط شهرداري و وزارت  -منطقهپراکندگی جمعیت در هر  –

  .باشند GISالکترونیکی بوده و قابل ذخیره در بانک اطالعات  صورت بهي اطالعاتی فوق بایستی ها الیه
و بـا   مسـوول مختصات نقاط مورد نظـر، توسـط دسـتگاه     GPSدر صورت عدم وجود نقشه در هر مورد، با استفاده از 

کارگروه . شود مییی در بانک اطالعات ذخیره ها الیه صورت بهوه مدیریت بحران، ثبت شده و کارگر/گروه/کمیتهدرخواست 
  .باشد میپیگیري و دریافت این اطالعات  استانی امور سیل و مخاطرات دریایی مسوول

  ضوابط تهیه بانک اطالعات هواشناسی و هیدرولوژي  -3- 1- 2-3
جداگانه تهیه شده، اطالعـات موجـود در    طور به ضه آبریزحوبانک اطالعات هواشناسی و هیدرولوژي بایستی براي هر 

یک حوضه آبریز چنـد اسـتان را در بـر     که درصورتی. آن ثبت شده و به تدریج در وقایع سیل بعدي تکمیل و اصالح شود
مـدیریت و همـاهنگی الزم توسـط    . گیـرد  مـی  عهـده  بـه تشکیل شده و تقسیم وظایف را  ها استانگیرد، کارگروه مشترك 

این بانک حداقل حاوي اطالعات زیر بوده . ین جمعیت ساکن در حوضه متعلق به آنستتر بیشتانی باید انجام شود که اس
و درصورت عدم وجود، در ابتدا توسط مهندسین مشاور قابل تهیه خواهد بود؛ امـا تکمیـل تـدریجی آن توسـط سـازمان      

  .اي انجام خواهد شد منطقههواشناسی و شرکت آب 
ي مرطوب، جهت و سرعت وزش بـاد، ارتفـاع ابـر،    ها جبهه، شامل خصوصیات آفرین سیلي ها ههجبمشخصات  –

 دما و رطوبت نسبی

بـا   مقـدار بارنـدگی آسـتانه   این . براي تولید سیل) در واحد سطح کل حوضه(الزم  موثرحداقل مقدار بارندگی  –
 .آید می دست به تجربی صورت بهسیل ثبت شده و یا ) هیدروگراف(استفاده از حجم آبنگار 

اوج، مدت زمان پایه سیل، مدت زمان  بدهي قبلی نظیر آستانه وقوع سیل، ها سیالباطالعات مربوط به آبنگار  –
ساعت باشـد، واقعـه از    5از  تر کمچنانچه مدت زمان پایه سیل . رسیدن به اوج، حجم سیالب و حجم رسوبات

 .شود می بندي طبقهنوع تندسیالب 

و  هـا  آبراهـه فیزیوگرافی حوضه، طول و شیب آبراهه اصلی، نوع و تراکم شبکه : حوضه آبریزاطالعات مربوط به  –
  .زمان تمرکز
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  يمتر تلهضوابط طراحی شبکه هیدرومتري و  - 4- 1- 2-3
رسانی بایستی تک الیه نباشند تا در صورت ازکارافتادن یـک سیسـتم بـه     گیري و اطالع هاي اندازه اصوال شبکه –

بدیت ترتیب اطالعات ثبت شـده  . برداري و استفاده باشند یا جایگزین قابل بهرههاي موازي و  هر دلیل، سیستم
اي مسـوول   هاي آب منطقـه  شرکت. توانند با هم مقایسه شوند و مقدار خطا در هر سیستم کنترل گردد نیز می

  . ها هستند ها و برداشت و ثبت و تحلیل داده نصب ایستگاه
 هـا  آنهاي  کند که با استفاده از داده بکه آبراهه در صورتی کفایت میهاي هیدرومتري در یک ش تعداد ایستگاه –

امـا  . بـرآورد نمـود  ) درصـد  5تـر از   کـم (بتوان بده رودخانه را در هر نقطه دیگر از شبکه با خطاي قابل قبولی 
کیلومتر باشد و در محل ورودي هـر شـاخه مهـم فرعـی، یـک       10طورکلی فاصله دو ایستگاه نباید بیش از  به

هاي کیفی، حداکثر فاصـله   ها براي ثبت داده البته در صورت نیاز به استفاده از ایستگاه. ایستگاه مورد نیاز است
  .باشد تر از این مقدار بوده و وابسته به مشخصات هیدرولیکی جریان می کم

گاه مرکـزي  هاي زمانی معین، ثبت شـده و بـه یـک ایسـت     صورت خودکار و در فاصله تراز آب در هر ایستگاه به –
طـور کلـی    این فاصله زمانی بستگی به سرعت اوج گرفتن سیل و فروکش کردن آن دارد و بـه . شود مخابره می

  .تواند متغیر باشد هاي بزرگ می ها تا یک ساعت براي حوضه دقیقه براي تندسیالب 5بین 
وقوع سیل در پایین دست بایستی تراز آستانه ) حداقل در یک نقطه(در نقاط کنترل معین در باالدست حوضه  –

دسـت   به این مفهوم که اگر تراز آب در آن نقاط از حد معینی باالتر برود، وقوع سـیل در پـایین  . مشخص شود
  .هاي آن دارد تعداد نقاط کنترل، بستگی به مساحت حوضه و میزان توسعه شبکه آبراهه. حتمی خواهد بود

 گیر و امن ک مناطق سیلنحوه تحلیل خطر و تعیین پهنه تقریبی سیل و تفکی - 5- 1- 2-3

سـیل   بازگشـت  دورههمچنین محاسبه . شود مییا احتمال وقوع مطرح  دوره بازگشتمیزان خطر سیل و بزرگی آن با 
از آنجا کـه مشخصـات فیزیـوگرافی یـک     . است پذیر امکانو یا بارندگی  بدهدر هیدرولوژي با استفاده از آمار سري زمانی 

میـزان بارنـدگی    تـوان  مـی سـیل را   بازگشـت  دوره، عامل تعیین کننده بزرگی و یا شود میحوضه دچار تغییرات ناگهانی ن
رابطه مشخصی بین الگوي بـارش در حوضـه و    حوضه آبریزبدین ترتیب، در هر . دانست) شدت، مدت و وسعت بارندگی(

ن بارنـدگی و آبنگـار تولیـد    برقراري ارتباط بـی (براي این منظور . سیل تولیدي توسط آن وجود دارد) هیدروگراف(آبنگار 
  .شود میتوصیه  ها حوضهابزاري مناسب و ساده است که استفاده از آن در کلیه  HEC-HMS افزار نرم، )شده

در حالـت جریـان    HEC-RAS افزار نرمو استفاده از  گیر سیلاز طرفی با برداشت مقاطع عرضی نمونه در طول منطقه 
  .شود میتعیین ) اشل -بدهرابطه (در هر نقطه هاي مختلف، تراز آب  بدهدائمی، براي 

، مقدار بارندگی در سطح حوضه توسط مدل، بـه  حوضه آبریز سازي مدلهاي ذکر شده و افزار نرمبنابراین با استفاده از 
البتـه  )). 7-2( شـکل ( باشـد  مـی و تراز آب در مقاطع مـورد نظـر    بدهسرعت، قابل تبدیل به رواناب و پس از روندیابی، به 
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رفته است، امروزه متداول  کار بهي مختلف ها طرحو  ها نامه پایاني گذشته در ها سالکه در  سازي مدلاین عملیات  زییاتج
  .بوده و در این گزارش الزم به ذکر نیست

هابرداشت داده    
 -  مشاهده میزان و وسعت بارندگی

افزار هیدرولیکی استفاده از نرم     
  اشل در مقاطع نمونه –محاسبه نمودار دبی  - 

 محاسبه تراز آب   
 در مقاطع مورد نظر   

 استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی    
 برآورد ناحیه مورد تهدید سیل - 

افزار مدل حوضه استفاده از نرم     
تبدیل بارندگی به رواناب  - 
روندیابی هیدرولوژیکی آبنگار سیل  - 
  محاسبه دبی اوج در مقاطع مورد نیاز - 

  
  برآورد پهنه تقریبی سیل -7-2 شکل

 سـنجی  آب هـاي  ایستگاهي ها داده، با استفاده از )7-2( شکلتعیین پهنه تقریبی سیل توسط روند نشان داده شده در 
  . تدقیق نمود توان میرا نیز  سازي مدلقابل کنترل و اصالح بوده و به تدریج ضرایب ) در صورت وجود(

تـوان از روش حجـم    سازي حوضه، می کیلومترمربع و در صورت عدم امکان مدل 25تر از  ي کوچکها حوضهدر مورد  –
بازگشت مختلـف و نسـبت دادن    از احجام سیالب در آبنگارهاي با دوره در این روش با استفاده. سیالب کمک گرفت

در واقـع در  . آیـد  دسـت مـی   گرفتگی در هر سیالب به اي در ترازهاي مشخص، تراز آب به احجام شبکه رودخانه ها آن
وجـود  تجربه نشان داده است با توجه بـه خطاهـاي م  . شود نظر می اي سیستم رودخانه صرف این روش از ذخیره گوه

ي تقریبـی  هـا  روشو پارامترهاي موثر در هیـدرولیک جریـان، اسـتفاده از    ) توزیع مکانی و زمانی(در مقادیر بارندگی 
  .ي اتفاق افتاده نیستها بندي دشت سیالبی، قابل قبول بوده و چندان دور از واقعیت پهنه

 جـدول (نمـود   بنـدي  سـیم تقبـه کوچـک، متوسـط و بـزرگ      تـوان  مـی را  ها سیالبکلی،  بندي تقسیمدر یک  –
بـار آورده و خسـارات جـانی چنـدانی      ي کوچک تنها خسارات زودگذر محلی بـه ها سیل)). 14-2( پیشنهادي

جا گذاشته و بـا واردآوردن تلفـات جـانی     ي بزرگ، خساراتی در یک ناحیه بزرگ بهها سیلدر حالی که . ندارند
  .شوند میراحتی از اذهان پاك ن بسیار، به
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  ها سیالبکلی  بندي رده - 14-2جدول 
  )نفر(تلفات جانی   )سال(دوره بازگشت   نوع سیل
  10تر از  کم  25تر از  کم  کوچک
  50تا  10بین   100تا  25بین   متوسط
  50بیش از   100تر از  بزرگ  بزرگ

 خطرپذیري و اعتمادپذیريبرآورد  - 1- 5- 1- 2-3

 آن در دوره برگشـت مفـروض بـراي طـرح    اگر در طول عمر منظور شده براي یک سازه، میزان سیالب از مقدار نظیر 
 q ،احتمـال رخـداد یـک پدیـده در یـک سـال باشـد        p اگر .فراتر رود، احتمال دارد آن سازه تخریب شود )طرح سیالب(

  :]35[ت اساحتمال عدم رخداد آن 
)2 -1(  q 1 p= −  

   سال یا اعتمادپذیري آن چنین است nاحتمال عدم وقوع آن سیالب در 
)2 -2(  R (1 p)n= −  

  :اعتمادپذیري را به صورت زیر بیان کرد توان می ،(T) با توجه به تعریف دوره بازگشت سیالب
)2 -3(  R (1 1/ T)n= −  

 :و نیز احتمال وقوع یا میزان خطرپذیري برابر است با

)2 -4(  ( )nR 1 1 1/ T= − −  
 بـا  جزییشده یا تثبیت شده یک سري ساالنه نباشد و به صورت یک سري با طول  گیري اندازه اگر سري پیشامدهاي

  :آید میمشاهده در سال باشد، معادله خطرپذیري به صورت زیر در  K میانگین
)2 -5(  ( )nkR 1 1 1/ T.K= − −  

، شـود  میحی یک سازه در نظر گرفته که دوره بازگشتی که براي طرا شود میبا مراجعه به معادله گفته شده، مالحظه 
و طول عمر سازه مورد حفاظـت   R دوره بازگشت سیالب طراحی براي خطرپذیري. مقدار خطر قابل قبول بستگی دارد به
n  شود میبرحسب سال به صورت زیر بیان:  

)2 -6(  1
n

1T
1 (1 R)

=
− −

  

 ضریب و حاشیه اطمینان - 2- 5- 1- 2-3

اگـر مقـدار محاسـبه شـده سـیالب      . نسبت به سیالب برآورد شده منظور نمود 1(SM)ن الزم است که حاشیه اطمینا
حاشیه اطمینان از دو رابطه و  2(SF) ضریب اطمینان، برقرار باشد Cو سیالب طرح انتخاب شده  L براساس تحلیل آماري

  :آید زیر به دست می
                                                      

1- Safety Margin 
2- Safety Factor 
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)2 -7(  SF C / L=  
)2 -8(  SM C L= −  

و طول عمر منظور شده براي یک سازه، دوره برگشت مورد نیاز را  R به طور کلی، براي مقادیر مشخص از خطرپذیري
ي بده سیالب ها دادهسیالب مربوط به همان دوره برگشت با استفاده از تحلیل فراوانی  (L) بنابراین. محاسبه کرد توان می

و یا بـا اضـافه نمـودن     (SF)در ضریب اطمینان L از حاصلضرب توان میسیالب طراحی را  C پس مقدار است برآورد قابل
  .به دست آورد L حاشیه اطمینان به

 هاي زیربنایی و نقاط کنترل پذیر، امن، سازه ي آسیبها مکانفهرست  -6- 1- 2-3

ر نتیجـه  از آنجا که اطالع قبلی از امکان رخداد بحران در یک منطقه، در ایجاد آمادگی و انجام اقدامات پیشگیرانه و د
نمـود تـا امکانـات و     بنـدي  دسـته را شناسـایی و   سـاز  بحرانو  پذیر آسیبنقاط  بایداست،  موثرکاهش دامنه بحران کامال 

همچنین با مشخص شدن . ي و میزان خطر در هر نقطه به آن تخصیص یابندپذیر آسیباعتبارات موجود براساس اولویت 
  . وط به امداد و نجات و اسکان موقت بهره جستهاي مرب ریزي در برنامه ها آنمناطق امن از 

یک مکـان نسـبت بـه     بودنِ پذیر آسیبنیست، اما تخمین  اي سادهي موضوع پذیر آسیبهرچند محاسبه دقیق میزان 
اقتصادي،  هاي آسیبي مفهوم عام آن، شامل پذیر آسیبمنظور از . و سرعت جریان آب چندان پیچیده نیست گرفتگی آب

شده نیز بایستی در مجموعـه   بندي دستهلذا یک بناي تاریخی که جزء آثار باستانی  ؛و یا فرهنگی است بهداشتی، سیاسی
و یـا انبارهـاي    ،، مراکز تجمع، مراکز صـنعتی حسـاس بـه رطوبـت    ها بیمارستانمدارس، . قرار گیرد پذیر آسیبي ها مکان

  .شوند میتلقی  پذیر آسیبغالتی که ضد آب نشده باشند همگی 
تعیـین چنـد نقطـه    . کنترل، نقاطی هستند که عمق آب در آن نقاط، معرف عمق آب در منـاطق دیگـر دشـت اسـت    نقاط 

  .سازي یاري خواهد نمود بینی و شبیه هاي اصلی، مدیریت بحران را در تدقیق نتایج پیش کنترل در هر منطقه، نظیر محل پل
بحران و یا به واسطه توسـعه ناهنجـار در مجـاورت نقـاط     با سابقه وقوع خسارت و ایجاد  ساز بحرانو  پذیر آسیبنقاط 

 پـذیر  آسیبي ها مکانفهرست . پتانسیل ایجاد بحران در صورت وقوع سیالب را دارند) ها خانهحریم و بستر رود( گیر سیل
  .بندي گردند بندي و اولویت دسته تنظیم شده و برحسب میزان خطرپذیري، ها آنکد ارتفاعی  براساسبایستی 

هـاي حـد بسـتر و     پذیر مورد استفاده قرار گیرد، نقشه تواند در زمینه تعیین نقاط آسیب دیگر از ابزارهایی که مییکی 
ها نسبت به شناسایی میزان تصـرفات و تـاثیر آن بـر افـزایش      رو الزم است با تهیه این نقشه ها است؛ از این حریم رودخانه

  . خطر ناشی از سیالب اقدام نمود
 تـاثیر  براساسدر این جداول، هر مکان یا سازه . شود میبا استفاده از جداول زیر انجام  ها سازهو  ها مکان بندي اولویت

  .گردند میاقتصادي، سیاسی و فرهنگی بر مردم و جامعه امتیازدهی 
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  اقتصادي تاثیر براساسامتیاز  -15-2جدول 
  E (R)بهاء به ریال   اقتصادي تاثیر

  R>1`000`000`000`000  4  بسیار زیاد
  R<1`000`000`000`000  3>000`000`000`500  زیاد

  R<500`000`000`000  2>000`000`000`10  متوسط
  R<10`000`000`000 1  کم

 سیاسی تاثیر براساسامتیاز  - 16-2جدول 

  P  انهدام یا آسیب شدید تاثیر  سیاسی  تاثیر
  4 المللی بینبه خطر افتادن امنیت ملی و امکان تهدیدهاي   بسیار زیاد

  3  المللی بینبرهم خوردن امنیت داخلی و امکان بروز اغتشاشات داخلی، تیرگی روابط   زیاد
  2  ایجاد اعتراضات مردمی در سطح ملی  متوسط

  1  ایجاد اعتراضات مردمی در سطح محلی  کم

  فرهنگی تاثیر براساسامتیاز  - 17-2جدول 
  C انهدام یا آسیب شدید تاثیر  فرهنگی تاثیر
  UNESCO 4یا  المللی بیناماکن ثبت شده در فهرست آثار   ار زیادبسی

  3  المللی بیناماکن ثبت شده در فهرست آثار ملی و اماکن داراي جاذبه گردشگري   زیاد
  2  اماکن مذهبی، آموزشی و یا داراي جاذبه گردشگري ملی  متوسط

  1  اماکن داراي جاذبه گردشگري محلی  کم
  

یا امـاکن، مطـابق    ها سازه، اهمیت هر یک از پذیر آسیب هاي سازهجداول فوق به هر یک از  پس از اختصاص امتیازات
باشـند کـه براسـاس     تـاثیر مـی  ، بیـانگر اهمیـت وزنـی هـر     m3تا  m1در این رابطه ضرایب . گردد میرابطه زیر مشخص 

ولـی   1اقتصادي ضـریب وزنـی    تاثیربراي مثال بدان معنا که ممکن است . شوند میي سازمانی مشخص ها گذاري سیاست
  .اعمال گردد 2سیاسی ضریب وزنی  تاثیربراي 

اهمیت هر مکان یا سازه  براساس گیري تصمیماهمیت، فهرست شده و  براساس پذیر آسیبو اماکن  ها سازهدر نهایت، 
  )).18-2(جدول ( گیرد میانجام 
)2 -9(  I m1(E) m2(P) m3(C)= × ×  

  و اماکن ها زهساتعیین اهمیت  -18-2جدول 
I  اهمیت  

1 2 3I 64m m m≥  بسیار زیاد  

1 2 3 1 2 327m m m I 64m m m≤   زیاد  >

1 2 3 1 2 38m m m I 27m m m<   متوسط  >

1 2 3I 8m m m≤  کم 
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  بینی و فرضیات مربوط به شرایط وضعیت بحران هاي پیش ضوابط تهیه نقشه -7- 1- 2-3
تعیـین پهنـه و    براساس بینی پیشي ها نقشههر منطقه پس از وقوع سیالب، الزم است شرایط در  بینی پیش منظور به
اي  به گونـه  ها نقشهاین . مختلف در منطقه مورد مطالعه تهیه گردند بازگشت دورهي با ها سیالبناشی از  گرفتگی آبعمق 
  :لحاظ گردد ها آنکه موارد زیر در  شوند میتهیه 

  مان ماندابی شدنو مدت ز گرفتگی آبعمق و مرز  –
  بندي با استفاده از رنگ گرفتگی آبتفکیک عمق  –
  بندي با استفاده از رنگ گرفتگی آبتفکیک زمان  –
  ها نقشهشهري در تمامی  )کنترل( فتعیین نقاط معر –

هـاي زمـانی پـس از     در بـازه  گرفتگـی  آبسرعت پیشرفت سیالب، عمق و پهنـه   بینی پیش، ها نقشهاهمیت ایجاد این 
ي قابل استفاده و موارد ها راهو تعیین نقاط امن، ) 5-1-4-2در تحلیل خطر، بند (ب با دوره بازگشت تخمینی رخداد سیال

ي تهیـه  هـا  نقشهپس از مشخص شدن سیالب مورد نظر، . باشد میي مدیریت بحران سیالب ها ریزي برنامه منظور بهمشابه 
بـا  . گیرنـد  میمورد استفاده قرار و به تبع آن مناطق امن ی تعیین مناطق بحران منظور بهسیالب مورد بحث  براساسشده 

خواهند شد مشخص و با اولویت زمان رسـیدن سـیالب بـه     گرفتگی آبي تهیه شده، مناطقی که دچار ها نقشهاستفاده از 
زان همچنـین تعیـین میـ   . گردد میي هشدار صادر شده و در صورت لزوم نسبت به تخلیه منطقه اقدام ها پیامهر منطقه، 

 در واقـع . گیـرد  ها انجام می اي انجام شده بر پایه این نقشه خسارات و تلفات احتمالی براساس نوع و میزان ساخت و سازه
  .شود میبرآورد  ها نقشهمیزان خطر و ابعاد بحران ناشی از سیل، با استفاده از این  فرضیات مربوط به

 پذیر مختلف براي نقاط آسیب زيسا ایمنهاي  پذیري و طرح ضوابط انجام مطالعات آسیب - 8- 1- 2-3

همچنین با توجه به میـزان خطـر    ،6-1-4-2روش ارائه شده در بند  براساس پذیر آسیبمناطق  بندي اولویتبا انجام 
ي و اجـراي  پـذیر  آسـیب تـر را بـراي انجـام مطالعـات      مناطق حسـاس  توان می) 5-1-4-2بند (تهدید کننده در هر نقطه 

و با ارزشی که در پهنه سیالب کوچک قرار دارنـد در اولویـت    پذیر آسیببدیهی است مناطق  .برگزید سازي ایمني ها طرح
  .در اولویت بعدي قرار دارند تر بزرگي ها سیالباما اماکن واقع در پهنه . گیرند میقرار  سازي ایمنانجام طرح 

  يپذیر آسیبانجام مطالعات  -الف
که در فازهاي اولیه مـدیریت جـامع بحـران بـه      باشد میاي  گسترده ي از جمله مطالعات اساسی وپذیر آسیبمطالعات 

شـناخت شـرایط    منظـور  بـه ي، تعیین نقاط ضعف و قوت اجزاي سیستم پذیر آسیبفلسفه انجام مطالعات . آید میاجرا در 
ز بررسی شرایط مبتنی بر تجربیات حاصل ا سازي ایمني ها طرحو تدوین  سازي مقاوم بندي اولویتموجود و برآورد نیازها، 

  :باشد میهاي کلی زیر مورد نظر  ي، پاسخ پرسشپذیر آسیبدر شروع مطالعات . باشد میموجود 
  رسانی عامل آسیب -1
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  رسانی فرآیند آسیب -2
  ها آسیبانواع  -3
  رسان عامل آسیب تاثیري تحت ها مجموعهاجزاي  -4

ي حـادث شـده، در   هـا  سیالبي بازگشت اه دورهي، الزم است با عنایت به پذیر آسیبانجام کارآمد مطالعات  منظور به
  .کامپیوتري نیز بهره جست سازي شبیهي تاریخی، از ها سیالبصورت لزوم ضمن بررسی آمارهاي حوادث ناشی از رخداد 

  سازي ایمني ها طرحتدوین  -ب
، موجـود، تاریخچـه رخـداد حـوادث     هـاي  سـازه ، شناخت خصوصیات منطقه، انـواع  سازي ایمني ها طرحالزمه تدوین 

رخداده و در نهایت شـناخت کامـل اسـتاندارهاي مـورد اسـتفاده در طراحـی اجـزاي         هاي بحرانجامانده از  به هاي آسیب
  :آیند میبندهاي ذیل به اجرا در  سازي ایمني ها طرحدر تدوین . باشد می ها آنسیستم و شناخت نقاط قوت و ضعف 

  وارده به اجزاي سیستم هاي آسیببررسی  -1
  سیباستخراج منبع آ -2
فشـار ناشـی از عمـق آب، مومنتـوم جریـان،      (ي قبلـی  هـا  نامـه  آیینمنبع آسیب در  بینی پیشبررسی وجود  -3

  )روانی و غیره آبشستگی، شن
  ي قبلیها نامه آیینبررسی وجود راهکار براي مقابله با عامل آسیب در  -4
و اي  سـازه ي هـا  روشاع انـو (تبیین راهکارهـاي مقابلـه بـا عامـل آسـیب       منظور بهي مطالعاتی ها طرحانجام  -5

  )اي غیرسازه
  نامه آیینمقابله با عامل آسیب و تصحیح  منظور بهارائه راهکارهاي اجرایی  - 6
  جهت اجرا ها سازمانبه  سازي ایمن نامه آیینابالغ  -7

ي طراحی انجمن کارهاي آبـی  ها نامه آیینگیري از  ، بهرهسازي ایمناستخراج راهکارهاي مناسب در مطالعات  منظور به
 5نامـه اروپـا   و آیـین   4، انجمن مهندسین عمران امریکـا 3، انجمن مهندسین عمران ژاپن2، انجمن کارهاي آبی امریکا1ژاپن

  .شود میتوصیه 

 )خفیف، متوسط و حاد(هاي ممکن مجموعه در برخورد با شرایط بحرانی در سطوح مختلف  تدوین استراتژي - 9- 1- 3- 2

شده و اقدامات  بندي طبقهبحرانی، الزم است شرایط بحرانی ارزیابی و  مواجهه با شرایط هاي استراتژيتدوین  منظور به
  .اضطراري مربوط به هر سطح از بحران، تدوین و در مواقع الزم به تفکیک به اجرا درآیند

                                                      
1- Japan Water Work Association (JWWA) 
2- American Water Works Association (AWWA) 
3- Japan Society of Civil Engineers (JSCE) 
4- American Society of Civil Engineers (ASCE) 
5- Euro-Code 
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ه توانند شامل س عنوان مثال می این نواحی به. بندي گردد دشت سیالبی الزم است از لحاظ میزان خطر به نواحی مختلف تقسیم
بـا دوره  (هـاي کوچـک    ناحیه پرخطر، مناطق پست اطراف آبراهه است که در اثـر سـیالب  . خطر باشند خطر و بی ناحیه پرخطر، کم

خطـر مـورد تهدیـد     منـاطق کـم  . افتـد  خساراتی اتفاق مـی  ها آنگرفتگی شده و در  ، به سرعت دچار آب)سال 25تر از  بازگشت کم
گیري نداشته  دهد و نواحی مرتفعی که سابقه سیل با تاخیر زمانی قابل توجهی روي می ها آنهاي کوچک نبوده و خسارت در  سیالب

  .شوند خطر محسوب می گیرند، بی قرار می) ساله 1000تر از  بزرگ(هاي استثنایی  بندي سیل، در محدوده سیل هاي پهنه و در نقشه
 پذیر آسیبي ها مکانص شده و به همراه فهرست مشخ ها نقشهپرخطر در دشت سیالبی، بایستی از قبل بر روي  ناحیه

کلیه اقـدامات الزم در ابتـداي شـروع بحـران، نظیـر اعـالم هشـدار،        . امداد رسان قرار گرفته باشد هاي دستگاهدر اختیار 
  .باشد میتعطیلی مراکز پرجمعیت و تخلیه ساکنین و اموال، متمرکز بر این ناحیه 

  ارزیابی شرایط واقع شده -الف
بنـدي   ظور تفکیک وقایع حادث شده از نظر سطح اضطرار، وقایع را به سه سطح کیفی خفیف، متوسـط و حـاد تقسـیم   من به

الزم به ذکر است با توجه به اقـدامات ملحـوظ   . بندي به هر واقعه شرح داده شده است در ادامه، شرط اختصاص طبقه. نماییم می
بنـدي بـه    بندي وقایع در حال رخـداد، اختصـاص طبقـه    اعی و سیاسی طبقهدر ارتباط با هر شرایط و پیامدهاي اقتصادي، اجتم

  .گیرد اند انجام می ها و تجارب الزم در این زمینه را کسب نموده حوادث توسط مراجع داراي صالحیت الزم که آموزش
ربـوط بـه   ي مهـا  دادهسـطح واقعـه، بایسـتی اطالعـات هواشناسـی و       بنـدي  طبقهو  بینی پیشبراي ارزیابی شرایط و 

اتـاق  (ا واقع در مرکز مدیریت بحران استان ترجیححوضه آبریز در یک اطاق کنترل  سنجی آبو  سنجی باران هاي ایستگاه
شده و در صورت فـرا رفـتن مقـدار     آوري و یا دبیرخانه کارگروه استانی امور سیل و مخاطرات دریایی جمع) بحران استان

بر حسب وسعت مناطق مورد تهدیـد و  . ، نقشه مناطق مورد تهدید آماده شودنگامه به صورت بهبارش از یک مقدار آستانه 
  .شود میسطح واقعه انجام  بندي طبقهمیزان خطر، 

  کیفیت وقایع بندي طبقه -ب

  خفیف -1
، احتمال ضعیف وقوع سیالب ناشی از بارنـدگی،  )ها(ي سیستم مانیتورینگ سدها دادهي هواشناسی یا ها داده براساس

  . وجود دارد) ها(و یا لزوم استفاده از سرریزهاي اضطراري سد) ها(سد برداري بهرهدر سیستم  اختالل

  متوسط  -2
، سـیالب  )هـا (ي سیسـتم مانیتورینـگ سـد   ها دادهیا  سنجی باران هاي ایستگاهي ها دادهاطالعات هواشناسی،  براساس

الوقوع و یا در  قریب) ها(فاده از سرریزهاي اضطراري سدو یا است) ها(سد برداري بهرهناشی از بارندگی، اختالل در سیستم 
  .گیري است حال شکل
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  حاد -3
، سیالب رخ داده و در حـال پیشـروي بـه    )ها(و یا شکست در سد) ها(بر اثر بارندگی، استفاده از سرریز اضطراري سد

  .باشد میي مسکونی ها مکان، کارخانجات، مناطق صنعتی و یا تاسیساتسمت محل اجتماع 

  1سازي تهیه فلوچارت آگاه -ج

بـه وي اعـالم    بنـدي  طبقـه نموده و یـا   بندي طبقهمربوطه که شرایط را  مسوولپس از مشخص شدن سطح اضطرار، 
  .ین و مراجع مربوطه اقدام نمایدمسوولسازي  سازي، نسبت به آگاه گردیده است، وظیقه دارد مطابق فلوچارت آگاه

بـرداران،   جداگانه تهیه و در اختیار بهره طور بهقوع شرایط خفیف، متوسط و حاد، سازي براي سه حالت و فلوچارت آگاه
  .گیرد میبرده شده است و نیز سایر مراجع مربوطه قرار  ها آنیی که در فلوچارت نامی از ها سازمانافراد و 

  .این باره ارائه گردیده استسازي در انجام اقدامات اضطراري، در ادامه توضیحاتی در  با توجه به اهمیت فلوچارت آگاه

  سازي چیست؟ فلوچارت آگاه -
. باشـد  مـی سازي افراد ذیربط در مـدیریت بحـران    شماتیک در بر دارنده روند و توالی آگاه صورت بهسازي  فلوچارت آگاه

کـه چـه    نماینـد  مـی ها یا جداول مشـخص   این فلوچارت. شود میاي از جداول استفاده  فلوچارت از مجموعه جاي بهگاهی 
تعیـین   عنـوان  بـه با توجه به اهمیت ایـن فلوچـارت   . کسی باید از چه طریق و توسط چه شخصی از بروز حادثه آگاه شود

برجسته و  صورت بهکننده اولین اقدامات قابل انجام در صورت تشخیص هرگونه شرایط اضطراري، الزم است این فلوچارت 
  .شود ارائهي مدیریت بحران ها دستورالعملکامال شفاف در 

  :باشد میساعته مرتبط با موارد ذیل  24هاي  سازي شامل اسامی اشخاص، ادارات و شماره تلفن فلوچارت آگاه
  دست پایینهاي باالدست و سد مسوولسازمان بردار یا  بهره -1
 ي محلی مرتبط با مدیریت بحران سیل و ادارات مربوطهها سازمان -2

 سیلنهادهاي استانی مرتبط با مدیریت بحران  -3

بـه دلیـل   (خیـز قـرار دارنـد     سـد یـا نـواحی سـیالب     دسـت  پایینساکنین و صاحبان امکاناتی که درست در  -4
 ).از خطر ها آنمحدودیت شدید زمانی در مطلع نمودن 

 .گذارندتاثیرپذیرفته یا بر آن تاثیراي که به نوعی از سیالب  ذخیره هاي سازهبرداران سدها و سایر  بهره -5

  لزوم موارد دیگر، درصورت - 6

                                                      
1- Notification Flowchart 
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اسـتاندارد تـدوین    15شـده در ایـن گـزارش حاصـل مطالعـه قریـب بـه         ارائـه هـاي   سـازي  هاي آگـاه  نمونه فلوچارت
حداکثر تطابق بـا سیسـتم    منظور بهکه پس از تلفیق و اعمال تصحیحات الزم  باشد میي اقدامات اضطراري ها دستورالعمل

  ].67تا  53[اند  گردیده ارائهایران، مدیریت بحران 

  سازي نمونه فلوچارت آگاه -

  در شرایط خفیف -1

    
  .نیست گونه اینمربوطه باشند ولی الزاما  شرکت در استان کارگروه/گروه/تهیکموقایع بهتر است از اعضاي  بندي طبقهمرجع یا مراجع مجاز * 

  .محرز گردد بندي طبقهي متفرقه باید براي مرجع یا مراجع ها دادهصحت ** 
  

  *بندي وقایع  مراجع مجاز طبقه
1:  
2:  
3: 

  )کارگروه/گروه/یس کمیتهیر عموما(متبوع ول مدیریت بحران سیل در سازمان ومس
  :ام جانشینن  :ولونام مس

  :تلفن محل کار  :تلفن محل کار
  :تلفن منزل  :تلفن منزل

  :ساعته 24تلفن   :ساعته 24تلفن 
  

  کارگروه استانی امور سیل و مخاطرات دریایی
  :نام جانشین  :ولونام مس

  :تلفن محل کار  :تلفن محل کار
  :تلفن منزل  :تلفن منزل

  :ساعته 24تلفن   :ساعته 24تلفن 

 هاي مانیتورینگ سدها هاي سیستم داده
 هاي هواشناسی داده

 ...) **مشاهدات و (هاي متفرقه  داده
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  در شرایط متوسط -2

  
  

  .نیست گونه اینکارگروه شرکت در استان مربوطه باشند ولی الزاما /گروه/تهیوقایع بهتر است از اعضاي کم بندي طبقهمرجع یا مراجع مجاز * 
  .محرز گردد بندي طبقهي متفرقه باید براي مرجع یا مراجع ها دادهصحت ** 

  )کارگروه/گروه/تهیکم سیرئ عموما(حران سیل در سازمان متبوع ول مدیریت بومس
  :نام جانشین  :ولونام مس

  :تلفن محل کار  :تلفن محل کار
  :تلفن منزل  :تلفن منزل

  :ساعته 24تلفن   :ساعته 24تلفن 

  ات دریاییکارگروه استانی امور سیل و مخاطر
  :نام جانشین  :ولونام مس

  :تلفن محل کار  :تلفن محل کار
  :تلفن منزل  :تلفن منزل

  :ساعته 24تلفن   :ساعته 24تلفن 

  کارگروه امداد و نجات
  :یسینام ر

  :تلفن محل کار
  :تلفن منزل

  :ساعته 24تلفن 
  

  کارگروه حمل و نقل
  :یسینام ر

  :تلفن محل کار
  :تلفن منزل

  :ساعته 24تلفن 
  

  کارگروه بهداشت و درمان
  :سیینام ر

  :تلفن محل کار
  :تلفن منزل

  :ساعته 24تلفن 
  

  *بندي وقایع  مراجع مجاز طبقه
1:  
2:  
3: 

 هاي هواشناسی داده
 هاي مانیتورینگ سدها هاي سیستم داده

 ...) **مشاهدات و (هاي متفرقه  داده

یر 
سا

... 
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  در شرایط حاد -3

  
  

  .نیست گونه اینکارگروه شرکت در استان مربوطه باشند ولی الزاما /گروه/تهیوقایع بهتر است از اعضاي کم بندي طبقهمرجع یا مراجع مجاز * 
  .محرز گردد بندي طبقهي متفرقه باید براي مرجع یا مراجع ها دادهصحت ** 

  )کارگروه/گروه/تهیکم سیعموماً رئ(ول مدیریت بحران سیل در سازمان متبوع ومس
  :نام جانشین  :ولونام مس

  :تلفن محل کار  :تلفن محل کار
  :تلفن منزل  :تلفن منزل

  :ساعته 24تلفن   :ساعته 24تلفن 

  کارگروه استانی امور سیل و مخاطرات دریایی
  :نام جانشین  :ولونام مس

  :تلفن محل کار  :تلفن محل کار
  :تلفن منزل  :تلفن منزل

  :ساعته 24تلفن   :ساعته 24تلفن 

 هاي مانیتورینگ سدها هاي سیستم داده
 هاي هواشناسی داده

  کارگروه امداد و نجات
  :یسینام ر

  :تلفن محل کار
  :تلفن منزل

  :ساعته 24تلفن 
  

  کارگروه حمل و نقل
  :یسینام ر

  :محل کارتلفن 
  :تلفن منزل

  :ساعته 24تلفن 
  

  کارگروه بهداشت و درمان
  :یسینام ر

  :تلفن محل کار
  :تلفن منزل

  :ساعته 24تلفن 

  سازي سیستم اعالم خطر  فعال
  :نام جانشین  :ولونام مس

  :تلفن محل کار  :تلفن محل کار
  :تلفن منزل  :تلفن منزل

  :ساعته 24تلفن   :ساعته 24تلفن 

هاي آبی  برداران سدها و سازه اطالع به بهره
  دست پایین

  :1سد 
  :2د س

  :3سد 
  :4سد 

یر 
سا

... 
  *بندي وقایع  مراجع مجاز طبقه

1:  
2:  
3: 

دست به ترتیب زمان  اطالع به ساکنان و مالکین پایین
  رسیدن سیالب

1:  

 ...) **مشاهدات و (هاي متفرقه  داده
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  گرفتگی آبزمان  روش برآورد مدت -10- 1- 2-3
 تـاثیر امـداد و نجـات،    هـاي  فعالیتآن در پیشبرد  تاثیربا توجه به  یک منطقه) ماندابی شدن(گرفتگی  آبمدت زمان 

بر میـزان خسـارات اسـت کـه بـه حجـم سـیالب و         موثریکی از عوامل بسیار .. .ي عملیاتی وها هزینهمستقیم بر افزایش 
 گرفتگـی  آبباشـد، مـدت زمـان     تـر  بیشو شیب دشت سیالبی  تر کمم سیالب هرچه حج. توپوگرافی منطقه بستگی دارد

  .خواهد بود تر کوتاه
مختلف در هر ناحیه، با استفاده از مدل حوضه قابل محاسـبه   بازگشت دورهي با ها سیالببراي  گرفتگی آبمدت زمان 

ي مـدل قابـل اعتمـادتر    ها خروجیشود،  انجام تر دقیقو عملیات واسنجی مدل  تر بیش سازي مدل جزییاتهرچه . باشد می
محاسـبه شـده توسـط     گرفتگی آبالبته با توجه به حجم تقریبی سیالب و سرعت متوسط جریان، مدت زمان . خواهد بود

  .دهد مینمونه اطالعات قابل تهیه قبل از وقوع بحران را نشان ) 19-2(جدول . باشد میمدل، قابل کنترل و قضاوت 

  )ساعت( سیالبی گرفتگی در هر نقطه از دشت آب مانز مدت -19-2جدول 
  بازگشت سیل دوره

  )سال( 
  :نام محله  :نام محله  :نام محله

  گرفتگی آب مانز مدت  گرفتگی آب مانز مدت  گرفتگی آبمان ز مدت
5        

10        
25        
50        
100        
250        

  ي احتمالیاه آسیبروش برآورد نیروي انسانی الزم جهت تعمیرات و بازسازي  -11- 1- 2-3
، خطوط مخـابراتی، انتقـال نیـرو، آب، گـاز و     ها راه، ها سازه جزییاحتمالی مواردي همچون تخریب کلی و  هاي آسیب

ي مربوطـه،  هـا  شـرکت و  هـا  سازماندر هر مورد . شوند میرا شامل  زیست محیطو تخریب  گذاري رسوبنفت، فرسایش و 
  . نماید می تامین از محل تامین اعتبارات استانیو منابع مالی آن را  دارند عهده بهیت بازسازي و بازتوانی را مسوول

  :شود میزیر عمل  صورت بهبراي برآورد تقریبی نیروي انسانی مورد نیاز 
براساس آمارهاي تعمیرات روزانه، تعداد و نوع پرسنل الزم براي تعمیر یک آسـیب معـین مشـخص گردیـده و      –

  .گردد میزمان تعمیرات مربوطه نیز ملحوظ 
هاي مورد نیاز براي انجام تعمیرات اضطراري در زمان سیالب و پـس از آن مشـخص    تعداد پرسنل و تعداد تیم –

  . گردد می
  .به زمان کل مورد نیاز دست یافت توان میو زمان الزم براي هر تعمیر  ها تیمبا توجه به تعداد  –
امکانات اساسی شـامل خوابگـاه،   . برآورد نمود وانت میي کمکی را ها تیمدر صورت نیاز و وجود امکانات، تعداد  –

  .باشد میلباس، ابزار کار، غذا و دستمزد 
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رسـانی   نیروي انسانی الزم را باید طوري برآورد نمود که بتوان تعمیرات اضطراري را براي شروع مجدد خدمات –
 .هفته انجام داد 4از  تر کمدر 

 ي احتمالیها آسیبازسازي روش برآورد مواد و مصالح الزم جهت تعمیرات و ب -12- 1- 2-3

در هـر ناحیـه    پـذیر  آسـیب  تاسیسـات و  ها سازهي گذشته و خسارات وارده، بهترین مرجع براي تعیین ها سیالبتجربه 
میـزان   تـوان  مـی موجـود در منـاطق پرخطـر     هـاي  سـازه سـیل و بازرسـی    بندي پهنههمچنین با استفاده از نقشه . است

ي خطـوط  هـا  دکـل ، هـا  آبراههي مجاور ها ساختمانو  ها راه، ها پل. سی برآورد نموداحتمالی را با قضاوت مهند هاي آسیب
  . هستند پذیر آسیب هاي سازهدیگر خطوط حیاتی در زمره  تاسیساتانتقال نیرو و 

و خطوط ارتبـاطی بایسـتی از قبـل تخمـین زده      تاسیساتاندازي سریع  مقدار مواد و مصالح حداقل الزم براي تعمیرات و راه
  :گردد براي مشخص شدن اقالم و مواد و مصالح مورد نیاز از روش زیر استفاده می. بینی شود نیز پیش ها آنده و نحوه تامین ش

  . گردد می، فراوانی هر آسیب و اقالم مورد نیاز براي تعمیر آن برآورد ها آسیببا توجه به تعداد و نوع  –
بعـد از سـیالب چـاره اندیشـی      هـا  آن تامینو براي  ي برآورد شدهپذیر آسیبتجهیزات خطوط طبق مطالعات  –

 . گردد می

بـه تعـداد و مقـدار الزم در    ) شـود  مـی مـثال از خـارج وارد   (طوالنی است  ها آنتهیه  زمان مواد و مصالحی که –
 .شوند میي مناسب ذخیره ها محل

مان سیالب و بعـد از آن منعقـد   نیاز در ز تامینقرارداد ویژه براي  ها آنبراي تهیه سایر موارد با تولیدکنندگان  –
 .گردد می

 آالت و تجهیزات مورد نیاز براي اقدامات اضطراري و بازسازي روش برآورد ماشین - 13- 1- 2-3

  :ین اقدامات اضطراري پس از وقوع سیل شامل موارد زیر استتر مهم
  ي خروج سیل از مسیر اصلی و ایجاد مانع در برابر سیالبها راهبستن  –
  اطق پرخطر به مناطق امن از پیش تعیین شدههدایت و تخلیه ساکنان من –
  و ایجاد امکانات اولیه زیستی و رفاهی زدگان سیلاسکان موقت  –
  کشته شدگاناقدامات بهداشتی و مراقبتی مصدومین و تدفین  –

و  آالت ماشـین خسارات سیل، بایسـتی قبـل از وقـوع سـیل،      موثرانجام اقدامات اضطراري فوق براي کاهش  منظور به
  : شوند میمحدود ن ها آناین تجهیزات موارد ذیل را شامل شده ولی به . شده باشد بینی پیشالزم آماده و  تجهیزات
  )لودر، بولدوزر و کامیون خصوص به( سازي راه آالت ماشین –
  خودروهاي نقلیه عمومی  –
  چادر، تانکرهاي آب، پتو و پوشاك گرم، توالت صحرایی –
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  )کلر زنی و غیره(جهیزات گندزدایی بیمارستان صحرایی، تجهیزات پزشکی و ت –
  ي ضدآبها لباسقایق و  –
   کش لجني آب و ها پمپ –

البته باید توجه داشـت کـه   . ذکر شده دارد حجم اقدامات اضطراري و بازسازيتعداد و مقدار تجهیزات فوق بستگی به 
لـذا بـراي بـرآورد مناسـب      .اسـت ) معموال در حد چند سـاعت (براي انجام اقدامات اضطراري بسیار محدود  زمان موجود

و تجهیزات مورد نیاز، بایستی ضمن تخمین حجم عملیات در هر مورد، توانایی تجهیزات و پرسنل موجـود را   آالت ماشین
کـارایی   بینـی  پـیش و نقـاط ضـعف آن، و    هـا  آبراههتخمین حجم عملیات نیاز به شناخت کافی شبکه . نیز در نظر گرفت

و تجهیزات مورد نیاز بـراي   آالت ماشینبنابراین . ستها آنجربه کاري در شرایط مختلف با تجهیزات و پرسنل و نیازمند ت
بـا مشـورت کارشناسـان     هاي اجرایی مربوطـه و  دستگاهاقدامات اضطراري و بازسازي بایستی توسط کارشناسان با تجربه 

  .مدیریت بحران انجام شودخبره 
  : قرار داد مد نظر توان میدر هر حال، موارد کلی زیر را 

و ازدحـام جمعیـت در     هـا  طور خرابی برخی سازه ها و مسیرهاي ترافیکی و همین ها، پل جاده گرفتگی آببا توجه به   - الف
آالت  تر مناطق تقریبا غیرممکن شـده و حتـی ماشـین    وجود دارد، تردد در بیش ها آنمسیرهایی که امکان تردد در 

آالت و تجهیزات مورد نیاز براي انجام تعمیـرات اضـطراري    لذا، ماشین. بودموجود شرکت نیز قابل استفاده نخواهند 
 . گردد هاي عملیاتی در داخل شهر برآورد می هاي امدادي و تعداد تیم و عملیات بازسازي، براساس پایگاه

 . شود میبا توجه به شرایط عادي در تعمیرات روزمره برآورد  ها تیممورد نیاز  آالت ماشین  -ب

هایی هستند که در شـرایط عـادي مـورد اسـتفاده قـرار       نیز به طور عمده همان ها تیمهیزات و ابزار مورد نیاز تج  -ج
 . گیرد می

  .شود میي آبگیري تعیین ها پایگاهحجم آب مورد نیاز و تعداد  براساستعداد تانکرهاي آبرسانی   -د
هـا   سازهسازي معابر، برآورد خسارات و بازسازي با فروکش کردن سیل، اقدامات بعدي شامل تخلیه سیالب و پاک  - ه

 .دیده بایستی انجام شود آسیب تاسیساتو 

 ي انجام شدهها فعالیتتعیین معیارهاي الزم براي ارزشیابی میزان اثربخشی  -14- 1- 2-3

ر این رو الزم است از قبل معیارهاي الزم د از این. باشد الزمه انجام هر فعالیت می 2و بررسی میزان اثربخشی 1ارزشیابی
  .ها مورد استفاده قرار گیرند زمینه تعریف و در زمان اجراي فعالیت

در . ارزیابی یک فعالیت انجام گرفته الزم است هدف از انجام فعالیت با ماحصل انجام فعالیـت مقایسـه شـود    منظور به
و روش   ت کامل نوع فعالیـت ؛ که این امر به معناي مطابقشود میبهترین شرایط اختالفی بین دو مورد یاد شده مشاهده ن

                                                      
1- Evaluation 
2- Effectiveness 
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اما در شرایط واقعـی بـه   . براي انجام آن فعالیت و نحوه اجراي آن است ریزي برنامهانجام آن با هدف مورد نظر سازمان از 
کامـل اهـداف    طـور  بههاي قبلی و اقدامات عملی انجام شده  بینی پیشنشده،  بینی پیشدلیل دخالت عوامل غیرمترقبه و 

ارضاي اهداف  منظور به ها آن، نسبت به تدقیق ها فعالیتهمواره الزم است با ارزیابی  رو ایناز   .دهند مینسازمان را پوشش 
  .سازمانی اقدام نمود

یابی علـل انحـراف از    و ریشه ها فعالیتتهیه و نسبت به ارزیابی ) 20-2(در این راستا الزم است جدولی مطابق جدول 
  .انجام پذیرد هدف سازمان اقدام و تصحیحات الزم

مـورد نیـاز و کلیـه    .. .، مصـالح و آالت ماشینند مواردي چون برآورد نفرات، توان میمورد ارزیابی  هاي فعالیتو  ها برنامه
  .اجرایی را شامل شوند هاي فعالیت

  شده ریزي برنامه هاي فعالیتارزیابی  -20-2جدول 

هدف از انجام   شرح فعالیت  ردیف
  فعالیت

 طور بهلیت آیا انجام این فعا
موارد انحراف از   کامل مفید واقع گردیده است؟

  اهداف انجام فعالیت
پیشنهاد براي 
  تصحیح فعالیت

سایر توضیحات 
  خیر  بلی  الزم

1                
2                
3                

  
ات وقـایع  کـاهش خسـار   براسـاس انجام شده،  هاي فعالیتکلی، معیارهاي الزم براي ارزشیابی میزان اثربخشی  طور به

  :لذا این معیارها عبارتند از میزان. شوند میسیل نسبت به رخدادهاي مشابه تعیین 
میزان حفظ امـوال منقـول و   /ها سازهشامل تخریب (و مالی  )ها، مفقودین تلفات، زخمی( کاهش خسارات جانی –

  )غیرمنقول
  کاهش تلفات دامی و ضایعات محصوالت کشاورزي –
  )اندابی شدن منطقهم( گرفتگی آب مانز مدتکاهش  –
  تاسیساتدر معابر و  گذاري رسوبو  ها راهکاهش مقدار فرسایش و تخریب  –
  قطعی خطوط ارتباطی و حیاتی  مانز مدتکاهش  –

  پیشگیري - 2- 2-3
ایـن مهـم مـورد توجـه خـاص      . یکی از اصول مدیریت بحران قبل از هر اقدام دیگر، پیشگیري از وقـوع بحـران اسـت   

ایـن  . شـود  مـی در این بخش به سلسله اقدامات الزم در ایـن خصـوص پرداختـه    . باشد می نیزبحران  تیریمد يها گروهکار
  :گردند میاقدامات عمدتا در سه محور خالصه 

  ي مورد انتظارها سیالبمحاسبه بزرگی  :بارگذاري  -الف
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 مـوج سـیل  جذب و یا هـدایت ایمـن انـرژي     منظور به، افزایش ایمنی و ایجاد تغییرات الزم سازي ایمن :طراحی  -ب
  )اي کاهش خسارات سیل اي و غیرسازه ي سازهها روشاستفاده از (
  .با جبران خسارات احتمالی توسط بیمه سیل گذاري سرمایهایجاد اطمینان و آرامش در  :اعتماد سازي  -ج

  .موارد زیر به ترتیب در یکی از این محورها جاي خواهند داشت

  وها و شیب معابر شهرينحوه محاسبه بارندگی طراحی در محاسبات آبر - 1- 2- 2-3
در  1فراوانـی  - مـدت  - مشخصات رگبارهاي طراحی براي محاسبات مربوط به سیالب شـهري بـا اسـتفاده از نمودارهـاي شـدت     

ي جدیـد  هـا  روش. آینـد  دست مـی  در سطح یک حوضه به 2مدت بارندگی - عمق - سنجی و یا روابط سطح محدوده هر ایستگاه باران
البتـه در  . هاي مختلف با توجه به الگوي بـارش در هـر منطقـه اسـت     حاسبه عمق آب در محدودهمحاسبات سیل طرح، مبتنی بر م

  .اي استفاده نمود نظر نموده و تنها از یک نمودار تیپ منطقه بندي صرف توان از این تقسیم هاي کافی می صورت عدم وجود داده
  :گی طرح باید انتخاب شوندو مدت زمان بارند بازگشت دورهمحاسبه ارتفاع بارندگی،  منظور به

  دوره بازگشت بارندگی طراحی -الف
بازگشت کوچک، موجب تخریـب زود هنگـام سـازه و     بازگشت بزرگ، طراحی را غیر اقتصادي و انتخاب دوره انتخاب دوره

نی مورد نظـر  بازگشت مناسب، به اقتصاد طرح و اهمیت سازه و میزان ایم بنابراین انتخاب دوره. شود عدم ایمنی کافی آن می
پذیر نیست، همواره بایستی سـطحی از ریسـک و یـا     در هر صورت، از آنجا که ایمنی صد درصد امکان. بستگی خواهد داشت

  ]: 41[دارد ) n(و عمر مورد نظر براي طرح ) T(بازگشت انتخابی  بستگی به دوره) R(خطر شکست . خطر شکست را پذیرفت

)2 -10(  
n

n
T T

1 1R 1 [1 P(X x )] 1 1 ; P(X x )
T T

 = − − ≥ = − − ≥ =  
  

خطـر شکسـت را    تـوان  مـی بدین ترتیب با افزایش دوره بازگشت بارندگی طراحی و یا کاهش عمر سـازه مـورد نظـر،    
 هـا  آني بـراي  تر مدتطوالنی  دهی سرویسکه  ها، ، مانند بیمارستانبا اهمیت هاي سازهبه عبارت دیگر، براي . کاهش داد

-2(معادلـه   براساس) 8-2( شکلدر . ي را انتخاب نمودتر کمسک باالتر و ری بازگشت دوره، بایستی شود میدر نظر گرفته 
  .انتخابی براي پنج عمر دلخواه سازه رسم شده است بازگشت دورهنحوه تغییرات خطر شکست نسبت به ) 10

 باشد میآن  دهی سرویسبنابراین با آگاهی از سطح ریسک قابل تحمل که به مفهوم خطر شکست سازه در مدت زمان 
البته این دوره بازگشت که نمایانگر بارگذاري سازه مورد نظـر  . دوره بازگشت بارندگی طراحی را انتخاب نمود انتو مینیز 

  .باشد میسطح ایمنی درنظر گرفته شده براي آن نیز  نشان دهندهاست، 

                                                      
1- Intensity Duration Frequency (IDF) 
2- Area Depth Duration (ADD) 
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  بازگشت بارندگی طراحی  بر حسب دوره) R(تغییرات خطر شکست طرح  - 8-2 شکل

)T ( دهی  سرویس مانز مدتنسبت به)n (به سال  

) ، بنـدها و خاکریزهـاي کوتـاه   ها راههاي آبگذر  هاي شهري، پل مانند زهکش(اهمیت  هاي کوچک و کم طور کلی براي سازه به
 1000تـا   100بازگشـت   دوره) نظیر خاکریزهاي بلنـد و سـدهاي کوتـاه   (هاي متوسط  سال، براي سازه 100تا  1دوره بازگشت 

سال در نظـر گرفتـه    100،000تا  1000بازگشت  دوره) مانند سدهاي متوسط و بزرگ(بزرگ و پراهمیت هاي  سال و براي سازه
  .بازگشت انتخابی براي طراحی و انجام محاسبات مربوطه پیشنهاد شده است دوره) 21- 2(در جدول ]. 68[شود  می

  بازگشت بارندگی طراحی در محاسبات آبروها توصیه دوره -21-2جدول 
  )سال( Tدوره بازگشت بارندگی،   )درصد( Rخطر شکست،   ) سال( nدهی،  مدت زمان سرویس  نوع سازه

  )خیابان(راه محلی 
  )کالورت(آبگذر -

  
10  

  
50  

  
15  

  راه فرعی
  )کالورت(آبگذر  -
  )سیلبند(خاکریز  -

  
15  
15  

  
45  
40  

  
25  
30  

  راه اصلی
 )کالورت(آبگذر  -
 )سیلبند(خاکریز  -

  پل -

  
20  
20  
20  

  
33  
18  
10  

  
50  
100  
200  

  بزرگ راه
 )کالورت(آبگذر  -
 )سیلبند(خاکریز  -

  پل -

  
25  
25  
25  

  
22  
10  
5  

  
100  
250  
500  

، شیب طولی یکی از پارامترهاي مهم در تعیین ظرفیت جریان عبوري است که بایستی بـا  ها پلدر طراحی آبگذرها و 
  .ی در نظر گرفته شودشده و در محاسبات هیدرولیک گیري اندازهتوجه به شرایط محلی 
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  مدت زمان بارندگی طرح -ب
این مدت زمان با توجه به مشخصات اقلیمی محلـی، ارتفـاع از سـطح دریـا، خصوصـیات فیزیـوگرافی و مـدت زمـان         

دقیقـه   15د مقداري از توان میاین مدت زمان با توجه به شرایط اقلیمی کشور . شود میرگبارهاي حدي ثبت شده تعیین 
فراوانـی، بـا افـزایش مـدت زمـان بارنـدگی در یـک دوره بازگشـت          -مـدت  -در نمودار شـدت . ا اختیار کندساعت ر 6تا 
با زمان تمرکز کوتاه، نباید مدت زمان بارنـدگی طـرح را    اي حوضهلذا در . ، از شدت بارندگی کاسته خواهد شدخصوص به

  . مورد توجه قرار داد اي حوضهین بیش از زمان تمرکز در نظر گرفت بلکه افزایش شدت بارندگی را در چن
بـراي یـک   . روانـاب بخـوبی بهـره گرفـت     -ي بـارش ها مدلاز  توان میدر انتخاب مدت زمان بارندگی طرح همچنین 

. شوند میفراوانی در حوضه مورد نظر مدل  -مدت -ي مختلفی با توجه به نمودار شدتها بارشانتخاب شده،  بازگشت دوره
 عنـوان  بـه تولیـد کنـد    در حوضـه مـورد نظـر    سیل را بدهحداکثر  وره بازگشت انتخاب شدهدر د شدت و مدت بارشی که
  .گردد میبارندگی طراحی انتخاب 

  غالب جهت محاسبه عرض و عمق تعادلی رودخانه بدهنحوه محاسبه  - 2- 2- 2-3
قطـع  غالب آن مقدار از شدت جریان آب در رودخانه است که در صورت تداوم آن در طـی سـالیان دراز، شـکل م    بده

با توجه به شیب رودخانه و جنس مصالح بسـتر و   بدهاز لحاظ تئوري، این مقدار . اصلی رودخانه مشابه وضعیت فعلی شود
و فرسـایش   گـذاري  رسـوب نیـاورده، موجـب    وجـود  بـه در یک بازه، تغییر قابل توجهی در شکل فعلی رودخانـه   ها دیواره

  .استفاده نمود ها خانهاسبه عرض و عمق تعادلی رودبراي مح بدهاز این مقدار  توان میلذا . شود مین
هاي قابل دسترس در کشور، بـده اوج   ها و مقادیر پیشنهاد شده براي محاسبه بده غالب، با توجه به داده از میان روش

  .گردد انجام محاسبات بعدي توصیه می منظور بهساله به عنوان بده غالب  5سیالب با دوره بازگشت 

  هاي متقاطع الب طراحی جهت محاسبه ابعاد سازهنحوه انتخاب سی - 3- 2- 2-3

اي وجـود دارد،   اي نه چندان دور، اعتقاد بر آن بود که از آنجا که در هیدرولوژي احتمـال وقـوع هـر واقعـه     در گذشته
به ایـن مفهـوم کـه    . اصوال انتخاب مقدار سیالب طراحی بستگی به شرایط اقتصادي هر کشور و تراز ایمنی مورد نیاز دارد

، رسـانی  اطـالع ي ها شبکهاما امروزه با توسعه . ي انجام شودتر بیش گذاري سرمایهراي دستیابی به سطح ایمنی باالتر باید ب
 رسـانی  اطـالع  منظور بهد توان میکه  1اي در مورد بالیایی نظیر سیل، طوفان و خشکسالی، با توجه به زمان فرجه خصوص به
 صـورت  بهي هشدار ها سیستم، ایده استفاده از تر بزرگبا بارگذاري  تر بیش گذاري ایهسرمجاي  گردد، به برداري بهره موقع به

و در عوض مقدار  شود میبدین ترتیب از مقدار سیالب طراحی بدون کاهش سطح ایمنی، کاسته . جدي مطرح شده است
  . گردد میاولیه صرف برقراري سیستم هشدار  گذاري سرمایهکمی از 

                                                      
1- Lead Time 
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ي خود قـرار  ها برنامهدر جنوب شرق آسیا، سرلوحه  2005نیز پس از فاجعه سونامی سال  الملل ینباین ایده را جامعه 
  .یکی از اقدامات راهبردي سازمان ملل متحد اعالم نموده است عنوان بهداده و 

ي طراحی بزرگ ها سیالبي هشدار، انتخاب ها سیستمبر این اساس، با فرض حرکت سریع کشور به سمت استفاده از 
پیشـنهاد  ) متناسب بـا بارنـدگی طراحـی   (مقادیر سیالب طراحی ) 21-2(در جدول . شود میجدید توصیه ن هاي پروژهدر 

  .شده است

  ها سازي پل هاي مقاوم ضوابط نحوه اجراي پروژه - 4- 2- 2-3
ه با ظرفیت آبگذري محـدود، عـالو   هاي پلاحداث . باشد میین سازه مزاحم عبور جریان سیل، پل تر متداولین و تر مهم

زدگی آب و امکان افزایش شدت موج سیل، با انحراف سیالب، مناطق مجاور را نیـز بـه    بر به خطر افتادن خود سازه، پس
لذا افزایش ظرفیت آبگذري هر پل، هرچنـد در مقـاوم سـازي پـل نقشـی نـدارد، امـا در بهبـود عملکـرد          . اندازد میخطر 

  .کند می ي را ایفاموثرهیدرولیکی پل در هنگام وقوع سیل نقش 
  :ندنکات زیر قابل توجه هست ها پلبدین ترتیب در مورد 

لذا بایسـتی تـا   . رودخانه، خسارات وارده به پل حداقل خواهد شد) تعادلی(با کاهش اختالف طول پل و عرض  –
  .حد امکان از کاستن عرض رودخانه در محل پل اجتناب نمود

شیب و عمق رودخانـه   توان میایمنی و شرایط تعادلی،  در صورت لزوم، با انجام محاسبات الزم و رعایت نکات –
 .را در محل پل افزایش داد

مقاطع تبدیل در ورودي و خروجی مقطع پل باید گردگوشه باشند تا از هرگونه اغتشـاش در جریـان ناشـی از     –
 . تنگ شدگی مقطع پرهیز شود

ي مقابل جریان آب، ها نیمرخکلیه . قل شودي پل حداها پایهي مناسب انتقال بار، تعداد ها سیستمبا استفاده از  –
 .، باید گردگوشه با شعاع قوس مناسب باشندها پایهاز جمله سطح مقطع 

اي، با توجه به نیروي عرضی وارده به پل از طرف سیالب، بایستی ایـن سـازه در برابـر نیروهـاي      از لحاظ سازه –
ان در محل پل دارد که با توجه بـه سـیالب   مقدار این نیرو بستگی به عمق و سرعت جری. عرضی تقویت گردد

 .ي پل در محل پی، باید در برابر فرسایش و آبشستگی مقاوم باشندها پایههمچنین . طراحی قابل محاسبه است

 .ي پل، محل اتصال پی به پایه و پایه به دال اصلیها پایهنقاط بحرانی در مقاوم سازي عبارتند از پی  –

بـا   سـازي  مقـاوم  هاي پروژهموجود باید مورد توجه و بازنگري قرار گیرد اما اولویت انجام ي ها پایههرچند عملکرد کلیه 
براي این منظـور مشخصـات کلیـه    . اند گرفتهو یا در خطر واژگونی قرار  دیده آسیبي گذشته ها سیلی است که در های پل
مت توضیحات آن، پس از انجام بازدیـد،  شده و در قس آوري جمع) 22-2(در جدولی مشابه جدول  گیر سیلدر بازه  ها پل

  .شود میمشخص  سازي مقاومبررسی سوابق و انجام محاسبات الزم، نیاز آن به عملیات 
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   گیر سیلمنطقه  هاي رودخانهموجود بر روي  هاي پلمشخصات  -22-2جدول 

  ردیف
نام پل، سال احداث، 

کارفرما، مشاور، 
  پیمانکار

  مشخصات پل  خانه در محل پلمشخصات رود  موقعیت جغرافیایی پل

  شیب  نام  ارتفاع  طول  عرض  توضیحات
  )درصد(

  عرض
  )m(کل 

  عرض
مفید 

)m(  

طول 
  کل

)m(  

طول 
  مفید

)m(  

تعداد 
  پایه

مقطع 
  پایه

  ارتفاع
)m(  

                             
                              
                              
  

هـاي   براسـاس سیاسـت  ) با مسوولیت وزارت نیرو( برق، آب و فاضالب ،ییایو مخاطرات در لیکارگروه امور سکارگروه 
پیگیري این موضـوع در شـهرها   . نماید ها را به اعضاي کارگروه ابالغ می سازي پل بندي ساالنه، موضوع مقاوم کلی و بودجه

 و سـازي  مقـاوم یت انجام اقدامات مسوول. گیرد انجام می شهرسازيتوسط شهرداري و در خارج از شهر توسط وزارت راه و 
ي خارج از شـهر بـا وزارت راه و   ها راهو در  ها شهرداريهزینه آن در محل شهرها با  تامینو  ها پلافزایش ظرفیت آبگذري 

ي آب هـا  شـرکت ، )که متعلق به اموال عمـومی اسـت  ( ها خانهبا توجه به انجام این عملیات در محل رود. است شهرسازي
در  و عملیات اجرایـی پیمانکـار   در مورد هیدرولیک جریان سین مشاورمحاسبات مهند تاییدیت نظارت و اي مسوول منطقه

  . دهد میروند انجام عملیات را نشان ) 9-2( شکل. خواهند داشت عهده بهرا  خصوص حفظ شرایط طبیعی رودخانه

  
  ها سازي پل روندنماي اجراي عملیات مقاوم -9-2 شکل

  

 ابالغ
کارگروه سیل

 مناطق شهري

 اي شرکت آب منطقه شهرداري

 مناطق غیرشهري نظارت

 هرسازيراه و ش

 اي انجام محاسبات هیدرولیکی و سازه

 شرکت مهندسین مشاور خبره

 عملیات اجرایی

 پیمانکار مجرب

 هاي بعدي مستندسازي رفتار پل در سیالب

 کارگروه سیل
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  اراضی براي کاهش خساراتضوابط تغییر کاربري  -5- 2- 2-3
  .باشد میها در مناطق شهري و غیرشهري، هر دو به نحوي حایز اهمیت  ایجاد تغییرات در کاربري اراضی حواشی رودخانه

  مناطق غیرشهري -الف
ي مختلـف، در  ها حوضه، براي جلوگیري از تطابق زمانی نقطه اوج آبنگارهاي سیل مربوط به زیرحوضه آبریزدر مقیاس 

بدین ترتیب، در واقع مدیریت حوضـه  . ، زبري جریان بایستی افزایش و در برخی دیگر کاهش داده شودها حوضهزیربعضی 
سیاست فوق نیـاز بـه مـدیریت    . دهد می، شدت سیالب را در کل حوضه کاهش ها حوضهبا ایجاد تغییر در زمان تمرکز زیر

  .دارد حوضه آبریزیکپارچه 
هـاي بتنـی و یـا کاشـت درخـت و درختچـه در حواشـی رودخانـه          ژیک از قبیل بلوكایجاد هرنوع مانع صلب یا بیولو

 سـازي  مدل. شود میموانع درشت موجب کاهش زبري  گونه ایند باعث افزایش زبري و برعکس، پاکسازي دشت از توان می
  .ناپذیر است حوضه و انجام مطالعات دقیق قبل از ایجاد چنین تغییراتی اجتناب

  مناطق شهري -ب

براي ایـن  . است گرفتگی سیالب و آبعمدتا کاهش خسارت ناشی از  اراضی، ر محدوده شهرها هدف از تغییر کاربريد
و  شـود  مـی ي بـاز اختصـاص داده   ها گاه تفریحي بازي یا ها زمینبه فضاي سبز و  تر بیشي مجاور رودخانه ها زمینمنظور 

در منـاطق دورتـر از   . یا صنعتی در این محدوده ممنـوع اسـت  درمانی و  -احداث هر نوع بناي تجاري، فرهنگی، بهداشتی
برحسب نیاز، کاربري را اصالح نمـود،   توان می، به تدریج گرفتگی آبدلیل کاهش خطر  ، بهتر مرتفعي ها محلرودخانه، در 

تفاده از و اسـ  هـا  پنجـره اما در هر صورت رعایت نکات ایمنی، آمادگی براي همزیستی با سیل، ضد سیالب کردن درهـا و  
  .شود میي هشدار توصیه ها سیستم
  :شود میکلی معیارهاي زیر در کاربري اراضی توصیه  طور به

در این  ایجاد فضاي سبز. تساله، احداث هر نوع ساختمان و مرکز تجمع اموال ممنوع اس 25در پهنه سیالبی  –
  .شود میناحیه توصیه 

مجـاز نیسـت   ) بسـته (ي سرپوشـیده  هـا  سـالن بزرگ و ي ها ساختمانساله، احداث  50تا  25در پهنه سیالب  –
 .ي تفریحی و ورزشی سرباز احداث نمودها مکان توان میدر این پهنه ). مراکز تجمع کودکان خصوص به(

 .سال به تدریج قابل احداث هستند 50باالتر از  هاي پهنهفرهنگی و مسکونی در  -بهداشتی -مراکز تجاري –

  .ساله قرار داشته باشند 500بایستی در پهنه باالتر از سیالب و انبارهاي مربوطه  ها خانهکار –
  .معیارهاي کلی کاربري در دشت سیالبی مشخص شده است) 23-2(در جدول 
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  )مناطق شهري(ي مجاز در دشت سیالبی ها کاربري -23-2جدول 
  کاربري غیرمجاز  کاربري مجاز  سیالبی پهنه دشت

  فضاي سبز -  سال 25تا 
  زمین بازي -

  *پارکینگ -
  سالن ورزشی سرپوشیده -
  درمانی و یا صنعتی -هرنوع مرکز تجاري، فرهنگی، بهداشتی -

  سال 50تا  25
  پارکینگ -
  مکان ورزشی سرباز -
  آهن راه و راه -

  **سالن ورزشی سرپوشیده -
  سال 10از  تر کمهر نوع مرکز تجمع کودکان  -
  **ستهنفر در فضاي ب 20مراکز با جمعیت ثابت بیش از  -

  مراکز تجاري کم تراکم -  سال 100تا  50
  مراکز فرهنگی کم جمعیت -

  **نفر 100مراکز با جمعیت بیش از  -
  هر نوع انبار  -

  ساختمان مسکونی -  سال 500تا  100
  مراکز بهداشتی -

  *کارخانه مواد شیمیایی -
  **نفر 200مراکز با جمعیت بیش از  -

  معمولیمراکز صنعتی  -  سال 1000تا  500
  انبار مواد غیرحساس به آب -

  **نفر 500مراکز با جمعیت بیش از  -
  *انبار مواد غذایی -

  .در صورت ایجاد تمهیدات ایمنی و ضد سیالب شدن مجاز است*
  .در صورت وجود سیستم هشدار سیل مجاز است**

  نامه و شرایط استفاده از بیمه سیل نحوه محاسبه بیمه -6- 2- 2-3
. خصـوص بالیـا و سـوانح اسـت     به ،ها زمینهیافتگی بیمه در کلیه  پیشرفته و مترقی، توسعهي جوامع ها شاخصیکی از 

هرچند بیمه سیل، خسارات سیل . تضمین کننده رشد اقتصادي و پیشرفت و ادامه حیات جامعه است بیمه یکی از عوامل
ن اعضاي جامعه، فقر و ورشستگی را ي مختلف و تقسیم آن بیها سال، اما با توزیع خسارت در دهد میرا مستقیما کاهش ن

  . کند میاز مناطق مورد تهدید دور 
تـر  خطر کـم را در منـاطق   هـا  فعالیـت اي محاسبه شود تا ضمن جبران خسارات سیل، رشد  گونه سیل باید به نامه بیمه

باید محاسبه شده ، امید ریاضی خسارات آن دوره ها نامه بیمهبا فرض جبران خسارات یک دوره زمانی توسط . تشویق کند
با توجه . احتمال وقوع سیل باید محاسبه شود -به عبارت دیگر سطح زیر منحنی خسارت. تقسیم گردد ها سالو بر تعداد 

به آنکه احتمال وقوع هر سیل در هر سال مشخص است، اگر بتوان خسـارات وقـوع آن سـیل را محاسـبه کـرد، منحنـی       
که اشاره گردید، متوسط خسارات مورد انتظار  طور همانح زیر این منحنی، سط. احتمال وقوع ترسیم خواهد شد -خسارت
  .]40[است  1ساالنه

ي که به مناطق پرخطرتـر،  دشت سیالبی به نحو گیر سیلمختلف  هاي پهنهبا تقسیم خسارات مورد انتظار ساالنه بین 
براي ایـن منظـور ضـریب    . ال خواهد شدمتر، اع ي اختصاص یابد، سیاست تشویقی فعالیت در نقاط امنتر بزرگ نرخ بیمه

  .شده استو پیشنهاد تعریف ) 24-2(بیمه در جدول  نرخ
  

                                                      
1- Expected Annual Damage 
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  مختلف هاي پهنهدر  ضریب پیشنهادي نرخ بیمه -24-2جدول 
  i(  1  2  3  4  5(شماره ردیف پهنه 
  ساله 1000تا  500  ساله 500تا  100  ساله 100تا  50  ساله 50تا  25  سالهz(  25(پهنه دشت سیالبی 

  k( 3  2  5/1  1  5/0( نرخ بیمهضریب 
  

ام به مترمربع باشد، آنگاه محاسـبه شـاخص بیمـه سـاالنه هـر       iمساحت پهنه  Aiچنانچه ) 23-2(با توجه به جدول 
  .شود صورت زیر محاسبه می واحد مساحت در دشت سیالبی به

)2 -11(  r 5

i i
i 1

EADC
k A

=

=

∑
  

ساالنه هر واحـد   لذا هزینه بیمه. باشد میام  iپهنه  نرخ بیمهضریب  kiالنه و خسارات مورد انتظار سا ،EADکه در آن 
  :آید می دست بهو سپس در شاخص بیمه  نرخ بیمهام با ضرب مساحت آن واحد در ضریب  iواقع در پهنه 

)2 -12(  i rAC U .k .C=  
مثـال هزینـه بیمـه سـاالنه      عنـوان  بهلذا . ام است iدر پهنه  Uهزینه بیمه ساالنه واحدي به مساحت  ،ACکه در آن 

که البته واحد آن همـان واحـد   ( باشد می 1.5UCrو یا  Uk3Crساله برابر  100تا  50در پهنه سیل  Uواحدي به مساحت 
EAD است.(  

  :سیل به شرح زیر خواهد بود دامات الزم براي محاسبه نرخ بیمهبدین ترتیب اق
این خسارات شامل مواردي است که بیمه (ز هر سیل با دوره بازگشت معین محاسبه خسارات تقریبی ناشی ا -1

  )شود میمتعهد به بازپرداخت آن 
احتمال وقوع براي منطقه مورد مطالعه و بـا   -با ترسیم منحنی خسارت 1محاسبه خسارات مورد انتظار ساالنه -2

 ي آیندهها سالدر نظر گرفتن رشد اقتصادي منطقه در 

 )Ai(مختلف  گیر سیل هاي پهنهتعیین مساحت  -3

 )Cr(محاسبه شاخص بیمه ساالنه هر واحد مساحت در دشت سیالبی  -4

 )AC(ساالنه هر واحد  محاسبه هزینه بیمه -5

هاي بیمـه در صـورت    بینی، شرکت تجربه نشان داده است که به علت وقوع حوادث استثنایی سیل و خسارات غیرقابل پیش
این موضوع نه تنها در مورد سیل بلکه در مـورد دیگـر بالیـاي    . هاي دولتی خواهند بود هاي بزرگ نیازمند به کمک وقوع سیالب

تر شدن دوره آماري، افزایش دقت آمار و تـدقیق سـرعت رشـد و افـزایش سـرمایه در       البته با طوالنی. کند طبیعی نیز صدق می
لذا الزم اسـت تـا مقـدار خسـارات مـورد انتظـار       . تر خواهد شد سیالبی، به تدریج مقدار خسارات مورد انتظار ساالنه واقعی دشت

  .نامه اصالح گردد ساالنه، بعد از هر سیل بزرگ و یا حداکثر پس از هر دوره پنج ساله مجددا محاسبه و پیرو آن بیمه

                                                      
1- EAD 
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 ]36[ سیل اي بیمه پوشش در متداول ابزارهاي و ها روش -1- 6- 2- 2-3

 سـیل،  نظیـر  طبیعـی  بالیاي و حوادث بیمه جمله از دارند کمک و حمایت به نیاز ها این بیمه: غیرتجاري هاي بیمه  - الف
 همراهها  دولت اي هاي یارانه کمک با معموال کشاورزي بخش به وارده هاي خسارت خصوصا زلزله و یخبندان طوفان،

بودجـه   بایسـت در  مـی  قابل پرداخت توسط دولـت  بیمه حق سهم درصد کشاورزي هاي بیمه نیز ما کشور در .است
بیمـه   حـق  بـه  دولـت  کمـک  سهم است توضیح به الزم .شود بینی پیش کشاورزي محصوالت بیمه دوقصن سالیانه
 .شود می پرداخت گذاران بیمه خود توسط مابقی و گردد می تعیین اقتصاد شواري توسط ساالنه طبیعی حوادث

 بـزرگ اسـتفاده   اعـداد  قـانون  از تجربـی  طور به و خطرات تکرار میزان براساس این روش: بیمه نرخ تعیین روش  -ب
 .گیرد می قرار گذار بیمه انتخاب معرض در اختیاري طور به متفاوتی هاي نرخ و شود می

 .گردد میتعیین  علمی منطق براساس که بیمه مورد شیء واقعی ارزش براساس بیمه حق نرخ  -ج

به مـوارد   توان میجمله  از هک است شده انجام کشورها سایر در کاربردي-علمی ي متعددها روش سیالب بیمه مورد در
  :ذیل اشاره نمود

 میـزان  طبـق  بـر  و گذشـته  در تکـرار سـیل   بـه  توجـه  با 1958 سال در :آمریکا فدرال نمایندگی گروه روش –
 پوشـش  میـزان  است مختار خود گذار بیمه گردید، یعنی تهیه حقیقی بیمه حق میزان ،ها خانواده پذیري ریسک
 توافـق  مـورد  کـه  )سـیل (آب  بـه سـطح   بسـتگی  و نمایـد  انتخـاب  )سهم و ددرص(اموال خود  از را خود بیمه
 توافـق  مـورد  آب عمـق  تشـخیص  مشکل موجود .شود می تعیین گر بیمه تعهد و بیمه حق است بوده گذار بیمه
 فقـدان  و نظر مورد نرخ براي تعیین گذار بیمه توان عدم جمله از نمود، وارد روش این بر ایراداتی توان می .است

 ایسـتگاه  محـل  در سـیل  دیگـر اینکـه ارتفـاع    و مرتبط آمارهاي و مختلف مناطق در گیري اندازه يها ستگاهای
 .باشد مسکونی مناطق کل براي اندازه همان به سیل کننده تبیین دتوان مین

 در سـال  متحـده  ایـاالت  شهرسـازي  نماینـدگی  توسـط  روشی سیالب بیمه نرخ تعیین در :آبریز حوضه روش –
 ایـن  کـدام از  هـر  در و شـده  تقسـیم  اصـلی  رودخانه يها حوضه به کشور روش این در که گردیده هارائ 1953
 تکـرار  و حوضـه  بنـا در  بـه محـل   بسته و شود می ارائه مشخص ساالنۀ نرخ ساختمان بناي به توجه  با ها حوضه

 مـوفقیتی  عملـی  و تئـوري  يهـا  جنبه لکن در .شد اجرا آمریکا بیمه يها شرکت اکثر توسط روش این سیالب،
 ریسکی مبناي و نیست قابل اعمال حوضه رودخانه وسیع ناحیه یک براي یکنواخت نرخ یک نشد؛ چون حاصل
 ایـن  کـه  دهـد  می ترجیح را بیمه بداند نرخ متوسط از تر بیش را سالیانه خسارت مالک اگر حالت این در .ندارد
 .دارد نام معکوس روش بیمه صنعت در روش

 و نظیـر  گردید ارائه 1958 در متحده ایاالت شهرسازي نمایندگی توسط نیز روش این :یمهب هاي شرکت روش –
 بـین  متفـاوت سـیالب   ریسـک  امـا  .باشد می قیمت و ساختمان نوع محاسبه مبناي ،سوزي آتش بیمه نرخ نظام
 ایران در روش این .است نشده گرفته نظر باشند در آب سطح از باالتر واقعی طور به که اموالی از غیر ها خانهرود
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و  بـود  خواهـد  محاسـبات غلـط   کـرد،  تعیـین  یکنواخـت  نـرخ  توان مین نیز روش این در ،شود می اجرا بندرت
 .بود خواهد متفاوت نیز قسمت هر به وارده خسارت همچنین

 نموده مطرح) 1966(آمریکا  شهرسازي و معماري اداره که روش این براساس :سیالب اي ریسک منطقه روش –
-25 ،25-10 ،10-5دوره  فرضـا ( نمـوده  تقسیم مختلف هاي ریسک به را سیالب تناوب، دوره مبناي بر است،

 منطقـه  یک در مشابه ابنیه براي سالیانه د بر پایه میانگینتوان میو یک نرخ ) باالتر سال 100و  50-100 ،50
 بـراي  اسـتاندارد  بیمـه  حـق  یدبا ساله 10-5زیرزمین  با یک طبقه چوبی يها خانه کل مثال براي .شود اعمال
 پیشـگیرانه  تمهیدات که افرادي مشکلی که در این روش وجود دارد این است که. بدهند سیل خسارت جبران

 کـه  نماینـد  مـی  پرداخـت  واحـد  بیمه حق اند را نکرده کار این کسانیکه و اند برده کار به خود خانه يها سازه در
. گـردد  مـی  انـد  شده خود بناهاي در سیالب ي ایمنیها هزینه ملمتح که کسانی سودآوري عدم یا زیان موجب
 طـور  بـه و  توأمـا  یبایسـت  مـی ناگزیر  برآوردها صحت به اطمینان عدم و دلیل مشکالت به شده اشاره يها روش

 :آورد دست به سیالب بیمه نرخ محاسبه در را صحیحی بتوان متغیرهاي تا شوند استفاده ترکیبی

 داشـت کـه   خواهـد  کـاربرد  اقتصادي ارزیابی با روش یک در هیدرولوژیکی دیدگاه از روش این :ترکیبی روش –
 :است زیر شرح به اجزایی داراي

 ابنیه يها خسارت - تراز منحنی تخمین -1

 وقوع فراوانی - دبی روند و سنجش ایستگاه در سیالب )تناوبی(تواتري  جریان -2

قـرار   بنـدي  تقسـیم  و مورد سـنجش  منطقه، بسیال ریسک سیالب و بندي پهنه براساس ها زمین يگیر سیل -3
 خواهدگرفت

 و شـده  اعمـال اي  سـازه  غیـر  راهکارهـاي  ،هـا  آن حفـاظتی  وضـعیت  سـیالب،  وضعیت حیث از بناها بررسی -4
 زمین به نسبت ساختمان کف ارتفاع گیري اندازه

را  ابنیـه  بـراي هـر   سـالیانه  بینی پیش قابل خسارات میزان نهایت در مرتبط هاي منحنی استخراج و مراحل این مجموعه
  :موثر هستند عبارتند از سیل بیمه نرخ محاسبه ماخذ در که عواملی .گردد می معین بیمه حق میزان نموده و قابل محاسبه

  بیمه است مورد جغرافیایی مختصات و جغرافیایی توزیع شامل که شده بیمه اموال مشخصات -1
  )نو، کهنه، ساده، تجارتی و صنعتی(ریسک  نوع -2
  )و غیره ساختمان، محتویات(شده  بیمه وردم -3

 بیمه عمومی مقررات - 2- 6- 2- 2-3

 بیمـه  امـوال  به آن از تر کم برابر یا وارده ، به این ترتیب که خسارتباشند می خسارت از بخشی که فرانشیزها -1
 ).درصد 15 تا 10 بین(شود  پرداخت متقبل گذار را بیمه شده
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 ایـن  .نمایـد  مـی  بیمـه  را خـود  يها دارایی از سقف معینی تا گذار تنها بر این اساس بیمه: گذار بیمه مشارکت -2
 .نماید می تشویق را گذار بیمه و پیشگیري احتیاطی اقدامات عامل

در  گر به بیمه تا شده آورده قرارداد در گذار بیمه براي خسارت اعالم زمانی سقف یک معموال: زمان محدودیت -3
  .آن بازه زمانی ملزم به اطالع خسارات باشد

 سیل حوادث در ریسک ارزیابی هونح -3- 6- 2- 2-3

 پتانسـیل  معـین نمـودن   یعنـی  ریسـک  ارزیـابی  .خطـر  آن وقـوع  احتمال درجه بودن دارا با است خطر همان ریسک
 بیمه يها شرکت براي کار و اساس بود خواهد همراه احتماالت و ها فراوانی و ارزیابی با که شده بیمه مقادیر براي خسارت

 لحـاظ  به آن نیاز دقیق ارزیابی ولی شود میوارد  سالیانه انتظار مورد خسارت حدي در محاسبهتا  سیالب ریسک .باشد می
 و اجبـاري  روش صـورت  دو بـه  معمـوال  ریسـک  مبنـاي  بر بیمه اجراي. باشد می آن شروط و شده بیمه موارد خصوصیات

 .شود می اختیاري انجام

 مشـخص  بیمه واقعی مورد نرخ بایستی باشند می انجام هسال 100 زمانی محدودة در که مناطقی اجباري، در روش در
 .نماید می پرداخت را درصدي و شود می عمل وارد سوبسید یا دولت معموال اجباري روش در .شود

 100 فرضـا  زمانی محدودة در ،اند شده محاسبه احتماالت و آمار بر حسب که بیمه تجربی هاي اختیاري، نرخ روش در
 در نیـز  ها دولت اگر البته .کنند می ها نامه بیمه به خرید اقدام تمایل براساس افراد و گیرد می قرار رهاخانوا اختیار در ساله
 خواهـد  جامعـه  در اي بیمـه  فرهنـگ  موجب ترویج و بود گذاران خواهند بیمه مشوق بدهند )یارانه(سوبسید  بیمه نوع این
 بیمـه  حـق  تعیین روش از اي نمونه .باشد میدر هزار  2/0حاضر  شورایعالی و در حال با بیمه هاي نرخ تصویب ایران در.شد

  :است زیر فرمول  طبق واقعی
)2 -13(  [E(L) S](1 X)= +  حق بیمه −

X :هزینه عامل 

S :ریسک عامل بیمه حق 

E :انتظار مورد خسارت 

 سالیانه احتمالی يها خسارت محاسبه روش -4- 6- 2- 2-3

 :شود می تقسیم قسمت دو به سیالب از ناشی خسارت

  گیري اندازه قابل يها خسارت -1
  گیري اندازه غیرقابل خسارت -2
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  گیري اندازه غیرقابل خسارت -1
 اجتمـاعی  ضـایعات  که فردي سالمت و و جسمی روحی وارده خسارت :مانند ندارند شدن کمی قابلیت ها خسارت این
 .باشند مین پول به تقویم قابل و شوند می نامیده

  گیري اندازه قابل خسارت -2

وارد  سـایر  و وابسـته  و صـنایع  دامـی  و کشـاورزي  محصـوالت  و متعلقـات  و هـا  ساختمان به مستقیما ها خسارت این
 .باشد می پول به قابل تقویم بوده و کمی که شوند می

اد   و خاشـاك  رسـوبات،  ماننـد  .باشند می رؤیت قابل کند می وارد مستقیم طور به فیزیکی نظر از سیل که خساراتی مـو
 اجتمـاعی،  يهـا  هزینـه  مانـد  مـی  بـاقی  سـیل  از غیرمسـتقیم  که خساراتی. روستاها و شهرها تاسیسات اموال و در شناور
 .باشند میمرتبط  موارد و زیست محیط

 خسارت شاخص تعیین روش - 5- 6- 2- 2-3

 منظـور  بـه  را زیـر  فرمـول  آمریکـا  مسـکونی  واحدهاي از شده آوري جمع بررسی آمارهاي با استانفورد تحقیقات مرکز
  :است نموده ارائه خسارت -عمق تعیین توابع

)2 -14(  c
s

s

V
100 42.0818 0.00072V

V
= − 

cV= شده گرفته نظر در %30که زده سیل منازل محتویات عمومی ارزش 

sV= زده سیل ساختمان عمومی ارزش  
)2 -15(  t s s cD D V DcV= + 

)2 -16(  t s cV V V= +  

)2 -17(  t s c
1 4

t 3 33

D D D
V

 
= +  

 
 

tV =و محتویات ساختمان کل ارزش  

tD= وارده کل خسارت 

sD= خسارت ضریب 

cD=  %محتویات خسارت 

  :اند کرده پیشنهاد را زیر فرمول وارده خسارت میزان تعیین براي آلکیکو و ویلیس - یسید آقاي
)2 -18(  K kL a.M d=  

kL = خسارت وارد به سازه از نوعkام  
a =ضریب خسارت  
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kM= نوع  از ساختمان یک واقعی ارزشk  
d =است گردیده تعریف زیر صورت به که سیالب عمق  

)2 -19(  d                     p d
0 /1p               p d

<
 >

 

 در خطی تابع به صورت را اثاثیه و ها ساختمان به وارده خسارت عمق کم يها سیالب براي ولی، جیمز آقاي همچنین
  اند گرفته نظر

)2 -20(  d d sC K M d=  
d =فوت به سیالب عمق 

dC =وارده خسارت 

sM= سیل توسط شده پوشیده بناهاي ارزش مقدار 

Kd =دارد سرعت و رسوبات میزان تغییرات به بستگی که است 044/0 به میزان خسارت تاریخی عامل  

 ایران در سیالب بیمه علمی راهکارهاي -6- 6- 2- 2-3

 بینـی  پـیش  بیمه سیالب براي باشد داشته جانبه همه معیارهاي و علمی دقیق محاسبات که متعارفی الگوي ایران در
 پرداخـت  و باشـد  مـی  غیـر مترقبـه   حوادث و بازرگانی هاي بیمه سایر مشابه بیمه حق فنی محاسبات تر بیش و است نشده

 بهرمنـد  علمـی  و بمطلـو  الگـوي  یـک  از بتـوانیم  براي اینکه اما .گیرد می انجام ها ریسک سایر همانند نیز وارده خسارت
 وارده يهـا  خسـارت  پرداخـت  و همچنین بیمه تعرفه در علمی در برآوردهاي دخیل مختلف متغیرهاي یبایست می گردیم
 بـا  شد، مشاهده عملی يها راه و کشورها سایر تجربیات در که  يطور همان سیالب مقوله بیمه در .گیرند قرار استفاده مورد

 بستر شامل اجزاء این .کیفی هستند تعدادي و کمی برخی که داد قرار محاسبه مورد باید را بیمه، اجزایی ماهیت توجه به
 .باشـد  مـی  آن جـنس  و وزن و رسـوبات  مقـدار  مسیر و شیب و تراز سطح و تخریب قدرت آب و سرعت دبی، عمق، سیل،

بـا هـدف    دولتـی  موسسـات  یـا  و گذار بیمه که حفاظتی و اقدامات بازدارنده و پیشگیري يها سازه نظیر اجزایی همچنین
 گـر  بیمـه  محاسبات در نوعی به بایستی اند نموده ایجاد جانی و مالی خسارت نقصان در نتیجه ریسک کاهش و جلوگیري

 .بود خواهد نیاز برآوردي يها شاخص و ها مدل به سیالب بیمه پوشش در خصوص لذا باشند؛ داشته سهم

 تـراز  هاي منحنی ارائه با که باشد می اماکن به وارده خسارت و سیل تراز بین منطقی ارتباط برقراري الگوها این از یکی
 را خسـارات  درصـد  و را بیـان نمـوده   خـود ابنیـه   و امـاکن  در موجـود  يهـا  دارایی و خسارات بین روابط خسارت و سیل
 و حجـم  و بازدارنـده  عامل زمین، سطح به ابنیه نسبت کف ارتفاع مرتبط، توابع آوردن دست به براي .نمایند می بینی پیش

 خسـارت  محاسـبات  در سـیل  موثر ارتفاع از لزوم استفاده .باشند میمورد توجه  شوند می ها ساختمان وارد آب که ارتفاعی
 محاسـبه  هـا  فنداسـیون  به وارده خسارات و بازسازي و مرمت نرخ براساس توان می را ها ساختمان و تاسیسات به مستقیم

 کـه  ییهـا  هزینـه  از یکـی  .نمـود  اسـتفاده  زفرانشـی  عنـوان  تحت بیمه يها شرکت با مشارکت وانت میدر نتیجه  که نمود
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 زمـین  به نسبت ها آن ارتفاع و ها ساختمان وضعیت بررسی شوند متحمل باید سیل بیمه مورد اجراي در بیمه يها شرکت
بـه  بـود،   خواهـد  مثبـت  نتایج ودش مشخص عامل این اگر .منطقه است یک براي خسارت تراز منحنی دقیق براي تعیین
 منـاطق  بنـدي  تقسیم از بعد که است این بیمه يها شرکت وظایف رودخانه یک حریم در سیل بیمه انجام براي طوري که
  .نمایند تهیه را خسارت - تراز منحنی و بازدید منطقه هر از سیالب، مختلف ریسک براساس

 پیشنهاد و گیري نتیجه -7- 6- 2- 2-3

 :رسید زیر نتایج به ودش می فوق مباحث مجموعه از

 تـراز  منحنـی  و و منطقه سیل يها ویژگی و مختلف عوامل از که ریاضی منطق ماخذ با وارده خسارت تعیین -1
 .گردد محاسبه مربوطه

 نمود استفاده (GIS)جغرافیایی  سیستم اطالعات از مناسب و دقیق اطالعات تهیه جهت -2

 .تهیه نمود باشد ها سازه کف از سیل تراز و خسارت ددرص و بیمه مورد بیانگر که را مناسب ریاضی توابع -3

تعیـین   بـراي  (EAD1) الزم آماري هاي داده براساس سیل بیمه نرخ تعیین و خسارت بینی پیش از الگوریتم -4
 .نمود استفاده سالیانه انتظار قابل خسارت

  وارده خسارت تعیین و بیمه حق تعیین در فنی محاسبه مناسب هاي تکنیک سایر از استفاده -5

 مدیریتی پیشنهادات - 8- 6- 2- 2-3

 با مشـارکت ) گذاران بیمه(خصوصی  بخش توسط مشاع بیمه عام هاي تعاونی نظیر نهادهایی توسعه و تشکیل -1
 دولت مالی و فنی حمایت و

 غیرمترقبه حوادث خسارت خاص بیمه بانک تاسیس -2

 )خطر تمام(طبیعی  حوادث بیمه خاص قانون تصویب -3

غیرمترقبـه   حـوادث  يها ریسک قبول بر الزام و بیمه يها شرکت امور ادارة قانونی الیحه اصالح و نظر تجدید -4
 )طبیعی(

 از همچنـین سـهمی   و سالیانه بودجه قانون الحاقی هاي تبصره در اعتبارات خاص سهم اختصاص و بینی پیش -5
 بیمه حق به دولت اي یارانه کمک سهم تعیین و دولت گردان تنخواه اعتبارات

 کشور در بیمه يها شرکت فنی ذخائر همچنین و احتیاطی هاي اندوخته و سود از سهمی تعیین - 6

 ي بیمهها شرکت با غیرمترقبه حوادث خسارت بیمه مالی توان افزایش منظور به اتکایی بیمه مشارکت و بسط -7
 المللی بین و ملی يها سازمان و ها اتحادیه و جهانی معتبر

                                                      
1- Expected Annual Damage 
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 کاهش خسارات منظور به ممکن طریق از هشداري و مندهوش يها سیستم ایجاد و پیشگیرانه اقدامات توسعه -8

 بیمه يها شرکت توسط بزرگ خسارات نمودن سرشکن جهت مشترك بیمه خدمات نظام از گیري بهره -9

 در منـاطق  سـیل  خصوصـا  خطـر  عامـل  تخریبـی  قدرت کاهنده و مانع و کنترلی مکانیکی يها سازه احداث -10
 مختلف تولیدي يها زمینه در بهینه ستفادها و زیرزمینی هاي سفره در آن پخش و خیز سیل

 آمادگی -3- 2-3

 نحوه تامین نیروي انسانی مورد نیاز -3-1- 2-3

ي عملیاتی ها تیمنیروي انسانی مورد نیاز خود در  تامین منظور به اعضاي کارگروه امور سیل و مخاطرات دریاییاساسا 
  : و در جریان سوانح، از نیروهاي زیر استفاده می نمایند

  نیروهاي موظف -1
  وهاي پشتیباننیر -2
  نیروهاي مشاور -3
  نیروهاي داوطلب -4

همـاهنگی   ي عملیـاتی و پشـتیبانی  هـا  تیمشرکت انتخاب شده و در قالب سازمان یا نیروهاي موظف از بین همکاران 
انتظـار تعهـد و    ،ایـن نیروهـا   ي عمـومی و تخصصـی الزم  هـا  ویژگـی بـا در نظـر داشـتن    . شـوند  مـی و به کار گرفته  شده

ي بـاالتري را  ها مسوولیتي عملیاتی و پشتیبانی، نیروهاي موظف ها تیمدر . وجود دارد ها آني از تر شبیي پذیر مسوولیت
 گردند میدر سوانح از بین نیروهاي موظف استان آسیب دیده انتخاب  هاي عملیاتی تیمپذیرا شده و غالبا اکثر فرماندهان 

و اعـزام ایـن نیروهـا، از فرآینـدهاي      تـامین در . شوند میانتخاب  ها استانو سایر فرماندهان از بین نیروهاي توانمند سایر 
حکـم  و حـوادث   بیمـه ي تابعه استفاده شده و کلیـه نیروهـاي شـرکت کننـده مکلفنـد داراي      ها شرکتاداري مستقر در 

  . یت از امور اداري شرکت تابعه باشندمامور
انتخاب شـده و   ها استانو سایر  دیده آسیبر استان ي همکار و پشتیبان مربوطه دها سازماننیروهاي پشتیبان از بین 

ـ  هـا  آني همکار و پشـتیبان و نحـوه تعامـل    ها سازمانشرح . گردند استفاده می رزرو و به صورت پشتیبان نامـه و   یندر آی
ـ اعزام این نیروهـا   ..گردد ها و نیز کارگروه استانی تعیین و ذکر می شرکتکارگروه /گروه/کمیتهي ها دستورالعمل  منظـور  هب

 تاکیـد بایـد  . اسـتان باشـد  اي  منطقـه یا شرکت سهامی آب  مسوولتحت امر بودن در حوزه آب باید با هماهنگی سازمان 
ي عمـومی و اختصاصـی الزم برخـوردار باشـند و اعـزام      هـا  ویژگیاز  ها استانو  ها سازمانگردد که پرسنل اعزامی از سایر 

  . خواهد افزود ها آنرا حل نکرده بلکه بر مشکالت  مسوولسازمان نیروهاي ناکارآمد به منطقه نه تنها مشکل 
ي هـا  شرکتگیري کار بهو آب و فاضالب استانی داراي سازوکار الزم براي اي  منطقهآب  نظیر یهای شرکتنظر به اینکه 

. انتخـاب نمـود  ) آزادکارشناس (ي مشاور یا به صورت انفرادي ها شرکتاز  توان می، لذا نیروهاي مشاور را باشند میمشاور 
در عین حال . به آن پرداخته شود بندي زمانشرح وظایف و خدمات این نیروها در قالب پروژه تعریف شده و باید براساس 
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ي مشـاور  ها شرکتکه  رود میباید به خاطر داشت که موضوع حوادث و سوانح، امر انسان دوستانه محسوب شده و انتظار 
  .دهندبه خرج  در انجام امور محوله در حین عملیات الزم را ، انعطافها فعالیتدر انجام 

دیـدگان قـرار    داشـت در خـدمت آسـیب    عموما در جریان سوانح، نیروهایی وجود دارند که داوطلبانـه و بـدون چشـم   
سـتی از  این نیروهـا بای . ند نقش مهمی در انجام عملیات داشته باشندتوان میاین افراد به عنوان نیروي داوطلب . گیرند می

  .دهی شده باشند قبل نام نویسی، پتانسیل سنجی و سازمان
ند بسته به توان میمرتبط با مدیریت بحران  هاي فعالیتاظهار داشت که نیروي انسانی الزم براي انجام  توان میدر کل 

، الزم اسـت از قبـل   هـا  ارگـان گیري از نیروهاي سایر  بهره منظور به. گردند تامینهاي مورد نیاز از منابع مختلفی  تخصص
بـا   کـارگروه اسـتانی  هاي مورد نیاز از طریق مدیریت شرکت با هماهنگی  ي الزم با ذکر تعداد نیرو و تخصصها هماهنگی

دسترسی آسان به نیروهاي کمکی در شـرایط اضـطراري الزم اسـت     منظور به. ي معین و سایر مراکز انجام گیردها شرکت
روها شامل مشخصات فردي، تخصص، سازمان محل خـدمت، سـمت مـرتبط بـا مـدیریت      بانک اطالعاتی مرتبط با این نی

 پرسنل رسمی :عبارتند از نیروي انسانی تامینمنابع مختلف از تعدادي  .تشکیل گردد... تماس و  هاي بحران، شماره تلفن
  .دیده مردمی وزشنیروهاي آم و نیروهاي خدماتی، ي معینها ، شرکتي تابعهها اصلی و شرکت شرکت و قراردادي

گیري از نیروهاي مرمی، الزم است هر سازمان نسبت به برقراري ارتباط کارآمد با مـردم اقـدام نمایـد و     منظور بهره به
برقراري ارتباطات مردمی . هاي مردمی نسبت به جلب مشارکت عمومی اقدام نماید ضمن ارزیابی سطح دانایی و توانمندي

هاي اجتمـاعی اسـت کـه اکیـداٌ      اي و ترکیبی از مالحظات فنی و تخصص بین رشته هاي عمومی مبحثی و جلب مشارکت
ها با استفاده از خدمات مشاورین داراي تجربه در این زمینه، نسبت بـه بررسـی موضـوع و تـدوین      شود سازمان توصیه می

هـا و   پتانسـیل بـاالي کمـک    گیـري از  هاي ارتباطات مردمی و جلب مشارکت عمومی اقدام و راه را براي بهره دستورالعمل
ات در زیـر مجموعـه   مگونـه اقـدا   اي از ایـن  نمونه. دهی شده و هدفمند مردمی باز نماید هاي هدایت شده، سازمان حمایت

  ]33. [ها قرار گیرد تواند سرلوحه سایر سازمان شرکت گاز ملی ایران انجام گرفته که می

 ها آنتعیین میزان مشارکت و نحوه همکاري  هاي غیردولتی و بررسی و ها و ارگان تعیین سازمان - 3-2- 2-3

تحقیقـاتی،   موسسـات ي مهندسی مشـاور، پیمانکـاران،   ها شرکتهمچون  غیردولتیي ها ارگانو  ها سازماناستفاده از 
و انجـام   ریـزي  برنامـه ي مشـابه در  هـا  سازمانهاي فعال در زمینه علوم فنی و اجتماعی و سایر NGOي علمی، ها انجمن
  .ناپذیر است ش از وقوع بحران امري اجتنابپی هاي فعالیت
در سلسـله   ،تـا اجـرا   ریـزي  برنامـه را از مرحلـه   ها سازمان، الزم است این غیردولتیي ها سازمانگیري از  بهره منظور به

اده از و استف ها سازماني این ها سیلامر امکان استفاده بهینه از امکانات و پتاناین . مدیریت بحران دخالت داد هاي فعالیت
مـورد نیـاز در زمینـه مـدیریت      هاي فعالیتدر این راستا الزم است . نماید میرا میسر  ها آنتجربیات و نظرات کارشناسی 

 هـا  آني فعال یا داراي امکان فعالیت در هر زمینـه شناسـایی و فهرسـت    ها سازمانبندي و  کلی دسته طور بهبحران سیل 
یت مسـوول ي تخصصی مشخص در شرکت ها گروهي کارها سازمانانات و نظرات این گیري از امک بهره منظور به. تهیه گردد
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در هر زمینـه بـا تعامـل و همفکـري بـین       گیري تصمیمو  ریزي برنامهاندیشی با هر گروه را بر عهده گرفته و  مذاکره و هم
  .ي غیردولتی مدعو صورت پذیردها سازمانشرکت و 

گیري از  بهره منظور بهمدیریت بحران سیل  هاي فعالیتبندي کلی  دسته سبراسانمونه بانک اطالعاتی  )25-2(جدول 
  .نماید میرا ارائه  غیردولتیي ها سازمانامکانات و کارشناسان 

  ملحوظ در مدیریت بحران سیل هاي فعالیت براساس غیردولتیي ها سازمانبانک اطالعات  -25-2جدول

  نوع فعالیت  ردیف
 غیردولتیسازمان 

ي امکان فعال یا دارا
  فعالیت

نوع فعالیت   وضعیت سازمان
  سازمان

  مشخصات سازمان
  نام مدیرعامل، نشانی،(

  داراي امکان فعالیت  فعال  )تلفن، فکس

مطالعات پیش از   1
  وقوع سیالب

         Aمهندسین مشاور 
         Bمهندسین مشاور 
         Cمهندسین مشاور 
          Dمهندسین مشاور 
         Eر مهندسین مشاو

دستورالعمل مدیریت   2
  بحران سیالب

         Aمرکز مطالعات 
         Aه مطالعات موسس

         Bمهندسین مشاور 
         Cمهندسین مشاور 
          Dمهندسین مشاور 

پیشگیري از وقوع   3
  سیالب

         Aمرکز مطالعات 
         Aه مطالعات موسس
         A غیردولتیارگان 

         Cاور مهندسین مش
          Dمهندسین مشاور 

  کاهش اثرات سیالب  4

         Aمرکز مطالعات 
         A غیردولتیارگان 
         B غیردولتیارگان 

         Cمهندسین مشاور 
          Dمهندسین مشاور 

  اقدامات اضطراري  5

         Aمرکز مطالعات 
         Aمهندسین مشاور 

         A غیردولتیارگان 
         A غیردولتیگان ار

         Aشرکت پیمانکار 

6 
اقدامات پس از وقوع 

  سیالب

         Aمرکز مطالعات 
         A غیردولتیارگان 

         Aشرکت پیمانکار 
         Bشرکت پیمانکار 
         Cشرکت پیمانکار 
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  در مدیریت بحران سیل ملحوظ هاي فعالیت براساس غیردولتیي ها سازمانبانک اطالعات  -25-2جدولادامه 

  نوع فعالیت  ردیف
 غیردولتیسازمان 

فعال یا داراي امکان 
  فعالیت

نوع فعالیت   وضعیت سازمان
  سازمان

  مشخصات سازمان
  نام مدیرعامل، نشانی،(

  داراي امکان فعالیت  فعال  )تلفن، فکس

  مستندسازي  7

         Aمهندسین مشاور 
         Aشرکت پیمانکار 

         Bنکار شرکت پیما
         Cشرکت پیمانکار 
         Dشرکت پیمانکار 

  ارزیابی  8

         Aمرکز مطالعات 
         Aه مطالعات موسس
         A غیردولتیارگان 

         Cمهندسین مشاور 
          Dمهندسین مشاور 

 ها آنهاي معین، وظایف و نحوه همکاري  ضوابط تعیین استان -3-3- 2-3

ي معین جهت انجام خدمات مورد نیاز در مناطق آسیب دیده به ویژه سـیل زده، مـوارد زیـر    ها استانتعیین  منظور به
  : باید مدنظر قرار گیرند

سازمان مدیریت بحران کشور و به تبـع آن  یی باشد که ها استانبایست مطابق با  ي معین میها استانانتخاب  -1
   .اند صی در محدوده آسیب دیده تعیین نمودهرا براي ناحیه خا ها آن ها شوراي عالی مدیریت بحران استان

ي اجتماعی و فرهنگی محدوده آسیب دیده آشنا باشـند و ترجیحـا از   ها ویژگیبایست با  ي معین میها استان -2
 . اشتراکاتی نیز برخوردار باشند

ي معین در نقشه محـدوده آسـیب دیـده، بـه موقعیـت واقعـی       ها استانموقعیت جغرافیایی تعیین شده براي  -3
 . ستان معین نزدیک باشدا

 .حادثه مطلع باشد تاثیربنایی مربوطه محدوده تحت تان معین از اطالعات تخصصی و زیراس -4

 . استان معین زیر نظر استان آسیب دیده فعالیت نماید و فرماندهی این استان را پذیرفته و به آن عمل نماید -5

ي عملیـاتی در اختیـار داشـته    هـا  تیمو پشتیبانی استان معین کلیه تجهیزات و لوازم مربوط را براي عملیات  - 6
ي معین در زمان حادثه لوازم و اقالم مصرفی تیمی و عملیـاتی  ها استانکه  رود میبدیهی است انتظار ن. باشد
 . طلب نمایند دیده اعضاي کارگروه استان آسیبرا از 

شوراي عالی مدیریت بحران ر هاي مصوب د استان معین مکلف است در بحث ارتباطات و مخابرات از فرکانس -7
شایان ذکر است که عدم توجه به این موضـوع موجـب تـداخل فرکانسـی و مخـابراتی      . استفاده نماید استان

 . خواهد شد
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نکته مهم و اساسی قابل ذکر آن است که حتی در صورت ضعیف بودن استان آسیب دیده براي رویارویی و مقابلـه بـا   
د در منطقه آسیب دیده، استان آسیب دیده باید به عنوان محور کارهـا و مرجـع درنظـر    ي توانمنها استانحادثه و حضور 

  .نخواهد بود دیده آسیبیت استان مسوولي معین در محل، رافع ها استاندر عین حال حضور . گرفته شوند

  ي هشدارها ایستگاهضوابط و امکانات الزم در  -3-4- 2-3
رانـدمان و  . باشد سارات سیل نسبت به هزینه اجراي آن میهاي کاهش خ سیستم هشدار سیل یکی از موثرترین روش

، 1اصوال یک سیستم هشدار سیل از سه مولفه پـایش . عملکرد این سیستم بستگی به نحوه کارکرد هریک از اجزاء آن دارد
یـف  هایی که شرایط از پیش تعر این سه مولفه به صورت هوشمند در زمان. تشکیل شده است 3گیري و تصمیم 2بینی پیش

براي رسیدن به این مقصود، سیستم پایش، شـرایط آب و هـوایی بـه همـراه     . گردند شوند فعال می شده سیالب پایش می
جـا وضـعیت حوضـه     آوري اطالعات مخابره نموده و در آن مشخصات هیدرولیکی رودخانه را در زمان واقعی به مرکز جمع

بینی فعال شده و هیدروگراف سـیل   ط وقوع سیل، سیستم پیشبا تشخیص شرای. شود آبریز به صورت پیوسته ارزیابی می
گیري در مورد نحوه اعالم هشدار  بینی به زیرسیستم تصمیم با انعکاس نتایج پیش. کند بینی می را در مناطق مختلف پیش

  . شود گیري می به مردم تصمیم
، بایـد زمـان   آن انجـام داد  مقابلـه بـا  بـراي   ه و اقدامات الزم و موثر راهشدار داد ،براي آنکه بتوان پیش از وقوع سیل

البته بایستی توجه داشت که افزایش این مدت زمان در یک حوضه، بـه   .به اندازه کافی طوالنی باشد )فرجه( هشدار پیش
  .]21[بینی سیل منجر نشود  قیمت کاهش قابل توجه دقت سیستم در پیش

هاي استانی سـیل، بـه سیسـتم هشـدار      شود که همه کارگروه یبا توجه به تجربیات جهانی، در این گزارش پیشنهاد م
  :گردد هاي زیر ارائه می در این راستا توصیه. سیل مجهز شوند

اي، اداره کـل   اندازي این سیسـتم بایسـتی متشـکل از نماینـدگان اسـتانداري، شـرکت آب منطقـه        کمیته راه –
انـدازي   اعضا کارگروه سیل استان هستند که در راهالبته این افراد، همان . هواشناسی و اداره کل مخابرات باشد

  .نمایند سیستم مشارکت می
) اتاق بحران استان(اي یا ساختمان مرکز مدیریت بحران استان  محل نصب سیستم مرکزي، شرکت آب منطقه –

  .است
  .است بینی جوي و یا استفاده از هشدارهاي سازمان هواشناسی، یکی از اجزاي مهم سیستم وجود سامانه پیش –
هـاي هواشناسـی و هیـدرومتري توسـط یـک خـط        هاي ایستگاه در سیستم هشدار سیل بایستی بتوان از داده –

  .هنگام بهره برد مخابراتی مطمئن به صورت به

                                                      
1- Monitoring 
2- Forecasting 
3- Decision-Making 
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هـاي   هاي شاخص یـا تـراز آسـتانه جریـان آب در محـل      در هر حوضه آبریز، مقدار آستانه بارندگی در ایستگاه –
  .باید مطالعه و تعیین گردد منظور اعالم هشدار، مشخص به

  .در مورد زمان و نحوه اعالم هشدار به عهده کارگروه سیل استان است گیري تصمیم –
هاي گزاف، باید به این نکتـه توجـه نمـود کـه در سیسـتم هشـدار سـیل، اسـتفاده از          براي پیشگیري از صرف هزینه

سنجی در یـک   در حالت ساده، نصب یک ایستگاه باران. تقیمت ضروري نیس متري گران اي و یا ابزار تله تجهیزات ماهواره
رسـانی   آوري و ثبت اطالعات به همراه یـک روش اطـالع   ، یک خط تلفن، یک دفتر جمع)باالدست حوضه(خانه روستایی 

هـاي سـاده، همـاهنگی بـین اجـزاي سیسـتم و        البته در سیسـتم ]. 69[دهد  مناسب، سیستم هشدار سیل را تشکیل می
هـاي آب   که خوشبختانه در همه شـرکت (تجارب کارشناسان خبره و آشنا به هیدرولوژي و فیزیوگرافی حوضه استفاده از 

شود کارگروه استانی سیل، مطالعات مربوط به نصب و  در هر صورت، پیشنهاد می. ضروري است) شوند اي یافت می منطقه
اي و اداره کل هواشناسی  آن را به شرکت آب منطقه اندازي سیستم هشدار سیل را به مهندسان مشاور سپرده و نظارت راه

ها بر پایه اصول مهندسی و با نگاه بـه توسـعه    سازي این قبیل سیستم گردد، پیاده همچنین اکیدا توصیه می. واگذار نماید
اولیـه و تهیـه   بر این اساس، انجام مطالعـات جـامع   . ها انجام گیرد در آینده و با قابلیت امکان اتصال به شبکه سایر استان

  . ها در کشور بسیار ضروري است استاندار برپایی این سیستم

 هاي مورد نیاز بینی سیستم مناسب انتقال اطالعات، آموزش همگانی و تهیه اطالعیه پیش - 3-5- 2-3

از آنجـایی کـه اطالعـات    . باشـد  مـی مـدیریت بحـران    ویـژه  بهگردش اطالعات از ارکان بسیار مهم در مقوله مدیریت و 
، فرآیند به روز رسانی بـه ویـژه در شـرایط بحرانـی از اهمیـت دوچنـدانی برخـوردار        باشند میات مز اتخاذ تصمیسا زمینه
  .گردد بینی پیشبحرانی  شرایطاستفاده در  منظور بهدر این راستا الزم است سیستم مناسب انتقال اطالعات . باشد می

  سیستم انتقال اطالعات - 1- 3-5- 2-3

انتقـال و تبـادل اطالعـات     منظـور  بـه ي متنوعی ها روش 2و تکنولوژي ارتباطات 1تامروزه با پیشرفت تکنولوژي اطالعا
منطقـه و سـایر    آوري موجـود در  فنبدیهی است انتخاب هر روش وابسته به نوع کاربرد، هدف از کاربرد، . باشند میمطرح 

  .باشد میپارامترهاي اجرایی و اقتصادي 
انتقـال و تبـادل اطالعـات در     منظـور  بـه  توان میي متعارفی که ها روشهاي موجود در کشور، از  با توجه به تکنولوژي

  :به موارد ذیل اشاره نمود توان میشرایط بحرانی بهره جست 
  قابل اتصال به دستگاه مودم سیم بیي کوچک مقیاس تلفن با ارتباط ایستگاهی ها شبکه –
  با دستگاه سانترال قابل اتصال به مودم سیم بیهاي  تلفن –

                                                      
1- Information Technology (IT) 
2- Communication Technology (CT) 
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  موبایل قابل اتصال به مودمهاي  تلفن –
  اي قابل اتصال به مودم هاي ماهواره تلفن –
 1کامپیوتري سیم بیي ها شبکه –

  تلویزیونی موبایل هاي ایستگاه –
  بلندگو –
  منور –

 مورد نیاز روابط عمومی آگاهی آموزشی و پیش هاي اطالعیه - 2- 3-5- 2-3

انجام دهد، اقـدامات قبـل، حـین و     بایست در ارتباط با مدیریت بحران مجموعه اقداماتی که روابط عمومی شرکت می
آشنایی عموم مردم با  منظور بهي الزم ها آموزشعمومی و انجام  رسانی اطالعاز آنجایی که . شود میبعد از بحران را شامل 

د کمک بسزایی در کاهش صـدمات ناشـی از   توان از بحران، میآبرسانی شهري  زهکشی و يها سیستم تاثیرپذیريبحران و 
بایست قبل از وقوع بحران مورد توجـه قـرار    مرتبط با مدیریت بحران نماید، این مهم می هاي فعالیتپیشبرد  بحران و نیز

  :انجام دهد عبارتند از براي هر منطقه از جمله اقداماتی که روابط عمومی باید قبل از وقوع بحران. گیرد
  یآن بر روند زندگ تاثیرهاي آموزشی در ارتباط با سیل و  تهیه کلیپ –
  هاي معمول رسانی شرایط سیالبی و شرایط قطع خدمات تعیین وظایف مردم در زمان وقوع –
  ي کسب آمادگی براي مواجهه با شرایط اضطراريها روشآموزش  –
  در مصرف آب و انرژي به ویژه در شرایط اضطراري جویی صرفهي ها روشآموزش  –
  رسانی ي خدماتها سازماني آموزشی در قبوض ها پیامدرج  –
االنجـام بـراي عمـوم مـردم در      هاي احتمـالی و اقـدامات الزم   هاي آموزشی در ارتباط با بحران اري کارگاهبرگز –

  منطقه
  رسانی کافی در مورد موقعیت، ظرفیت و نحوه دسترسی به مناطق امن و اسکان موقت به تفکیک مناطق اطالع –

هاي زمانی مناسب تکرار شوند تا همـواره   ر بازهبایست د رسانی می الزم به ذکر است که این اقدامات آموزشی و آگاهی
  .مردم را با این موضاعات مرتبط نگاهدارند

رسـانی الزم را   را اطالعات دقیقی را ارائـه نمـوده و اطـالع   باید فو روابط عمومی، دهد میسیالبی بزرگ رخ  که هنگامی
  :مهم استآگهی جهت پخش براي روابط عمومی به عنوان مثال مقاطع زمانی زیر . انجام دهد
  پس از قطعیت وقوع، پیش از وقوع سیل –
  بالفاصله بعد از وقوع حادثه –

                                                      
1- Wireless LAN 
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  به محض قطع خدمات –
  در حین عملیات بازسازي –
  به محض اتمام بازسازي یک منطقه –
، کـارگروه از طریق تلویزیون، رادیو، روزنامه و خودروهـاي بلنـدگودار بـا همـاهنگی      تواند می تبلیغی هاي فعالیت برخی

  .شودانجام 
 هـا در هـر منطقـه، روابـط عمـومی کـارگروه امـور سـیل         و تمرکز فعالیت تر بیشمنظور هماهنگی  به شود میپیشنهاد 

  .نماید قبول مسوولیتاین نقش،  يایفا منظور به
  .توانند مسوولیت روابط عمومی کارگروه را بر عهده بگیرند اي با توجه به تخصص خود، می هاي آب منطقه شرکت

مرتبط با مدیریت بحران، در ادامه به شـرح اهـم    هاي فعالیته موارد مذکور و اهمیت نقش روابط عمومی در با توجه ب
  .پردازیم د به انجام رساند میتوان میاقداماتی که این بخش 

  )مقدماتی هاي فعالیت(عمومی درشرایط عادي  رسانی اطالع هاي فعالیت -

 موسسـات  ،رادیـویی  هاي ایستگاهتلویزیونی،  هاي ایستگاه، ها روزنامهنظیر ي خبري ها رسانهگروه روابط عمومی باید با 
گـروه روابـط    عـالوه  به. ارتباط داشته باشد سیالب،سریع گزارش اطالعات مربوط به وقوع  تایید منظور بهغیره تبلیغاتی و 
 ارسال با سیالب هنگامدر  مردم ایمنی تامین براي مشارکت در تبلیغات جهت رعایت و ها رسانهبایست از این   عمومی می

  .بگیرد از قبل تهیه شده، کمکنوارهاي ویدئویی مناسب  یامتون 
رسانی عمـومی و انتشـار    هاي اطالع فعالیت، گروه روابط عمومی باید همواره توجه به نیاز مراکز تامین، تولید و نشر خبربا 

  .را با توجه به این اسناد و مدارك تربیت و آموزش دهد متون از پیش تعیین شده و غیره را مدنظر قرار داده و پرسنل
همـواره در  ... رسانی و خبر پراکنی نظیر صدا و سیما، نشریات و توجه به این نکته بسیار ضروري است که مراکز اطالع

ان آخرین امور در جری«وسیله انتظارات مردم درباره  پی انتشار جدیدترین اخبار در ارتباط با آخرین وقایع هستند تا بدین
پردازد و بعد از آن منتظر  بنابراین رسانه چنانچه خبر موثقی نداشته باشد به انتشار احتماالت می. را برآورده نمایند» بودن

بایست به محض وقوع حادثه، خبر موثـق را در اختیـار    بنابراین روابط عمومی کارگروه می! تاییدیه یا تکذیبیه خواهد ماند
  .ا به بهترین نحو به هدایت مردم بپردازدرسانه قرار دهد ت

تدابیر شـرکت و نظـایر آنـرا،     مرتبط با سیالب، بایست اقدامات احتیاطی گروه روابط عمومی می بحران،جهت مقابله با 
ی یا قبض آب هر منزل، مدرسـه  تلویزیون هاي اطالعیه در روزنامه، آگهیجزوه،  از طریقنظران منطقه  صاحب و مردمبراي 

  .نماید اعالمتشریح و ه، غیر و
موقـع   براي تبادل اطالعـات در  نشانی آتشین محلی، ایستگاه پلیس و ایستگاه مسوولبایست با  گروه روابط عمومی می

   .عمومی نیز باشدي خبري ها رسانهیی به گو پاسخ آماده بایست حال می عیندر  .ارتباط داشته باشد سیالببروز 
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مجـوز الزم را از اداره کـل مـدیریت بحـران      هاي مهم قبل از پخش عمـومی،  آگهیبه دالیل مختلف ضروري است که 
اي طراحـی گـردد کـه تـاخیري در انتشـار       الزم به ذکر است که فرآیند اخذ تاییدیه باید به گونـه . استان، استعالم نمایند

هـا هسـتند و    رابر جـان انسـان  توجه به این نکته بسیار ضروري است که در بحران لحظات ب. هاي مهم ایجاد ننماید آگهی
بنـابراین هـر لحظـه    . ي بر نجات جان افراد دارندتر بیششوند که تاثیر  ها مهم یا حساس تلقی می اصوال آن دسته از آگهی

  .تاخیر در انتشار یک آگهی حیاتی ممکن است به قیمت جان چندصد نفر بیانجامد
 درو تبلیـغ  همگـانی   رسـانی  اطالعي خبري، ها رسانهیی به گو پاسخ مسوولگروه روابط عمومی باید سازمان و پرسنل 

  .کند اضطراري، تعیینرا براي موارد  ها رسانه
در  مسـوول براي حضـور پرسـنل    میزان اتالف وقت در طی مسیر را،حضور در شرکت و  هنحوگروه روابط عمومی باید 

را کـه   مسـوول بایست طرز برخورد پرسـنل   می ، گروهعالوه به. کند  مشخص ،»عمومی در وضعیت اضطراري رسانی اطالع«
  .، به طور واضح مشخص سازدباشد موثر ناشی از وقوع بحرانهاي  كود در برابر شتوان می

) ، شماره تلفن، شماره فکس، حضور در شب یا در روزرابطنام ( مرتبط موسساتباید لیست  هاي زیر دستههر کدام از 
  .هیه کنندت ،گزارش اطالعات بحران ارسال را جهت

هـاي پخـش برنامـه در     و ایسـتگاه  مخـابراتی هاي  سسات ناشر روزنامه، شرکتوبه م متعلقهاي خبر  هریک از بخش  خبري يها گوي رسانه پاسخ دسته
  .شهر

نامـه  هاي پخش بر سسات ناشر روزنامه و ایستگاهومربوط به م سسه پخش آگهیوم هاي تجاري و هر هریک از بخش  پخش آگهی هاي رسانه دسته
  .شهردر 

با بحران  ل مقابلهوومس پرسنل
  منطقه )و اداري(هاي تجاري  بخش

هـاي محلـی    ایسـتگاه  هاي محلـی،  سسات منتشر کننده روزنامهوهاي خبري بیان شده، م هاي رسانه از شاخه هریک
  پخش برنامه

  .، انجمن بانواننندگانک مصرف ، انجمن صنفیهاي  هاي عمومی، انجمن محلی، مقامات دولتی و اداره مسوولین
  

  .باشد میدر زمان بحران مدنظر  ها آنهستند که استفاده از امکانات ي تجاري ها ها مختص پخش آگهی برخی رسانه: تذکر
را همـراه بـا    هـا  آنهمـواره   و نمـوده را فـراهم   سـیالب عمومی مربوط به ات گروه روابط عمومی بایستی اسناد اطالع

 .نمایدمربوطه در یک مکان محافظت شده نگهداري  هاي دستوالعملو دیگر  بسیالدستورالعمل مقابله با 

  :اند شدهتدوین عمومی که  اتاطالعشیوه انتشار 
رسـانی، تخلیـه و فـرار و     سـیالب، کمـک  مقابله با بحـران   اقدامات در توصیف بروشور، نشریه و دفترچه راهنما •

  عزیمت به مناطق امن
 و عمومی شامل موارد اضطراري رسانی اطالعتابلوي  ،برگیرندة موارد اضطراري در  عمومی تصویري رسانی اطالع •

  متون توضیحی
 ..).در تشـدید یـا کـاهش سـیالب و     موثرچگونگی تشکیل سیالب، عوامل (اولیه در ارتباط با سیالب  اطالعات •

 گرفتگی خصوص براي مناطق محتمل براي وقوع آب به

 ي خبـري هـا  رسـانه هـاي   ت فنی در مصـاحبه سواالي گو پاسخبایستی ) اند دهاز قبل تعیین گردی که(ی منتخب مدیران
ي خبـري  هـا  رسـانه مصاحبه بـا   منظور به،  بایست با توجه به اولویت میاین افراد . پیرامون اقدامات مقابله با سیالب باشند
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باید عضو سیستم مـدیریت بحـران    بدیهی است این افراد الزاما. انتخاب شوند سیالبراجع به نکات فنی اقدامات مقابله با 
 .هاي کارگروه امور سیل باشند شرکت تابعه و در جریان مستقیم فعالیت

ó  عمومی  رسانی اطالع هاي فعالیتنحوه  

  ي خبريها رسانه به گروه جوابگو -الف

  .باشند هستند ارتباط داشته سیالباخبار حوادث  مسوولي خبري که ها رسانهاین گروه باید با 
  .عمومی توضیح دهد رسانی اطالعرا براي بخش سیالب شرکت وه باید اقدامات مقابله با این گر

 .گزارش نماید سیالبدر هنگام وقوع  راگزارش اطالعات ضروري  تا نماید میدرخواست » بخش تماس«از این گروه 

  ها رسانهدر پخش آگهی  گروه -ب

اطالعات کند و  تاییدو را تعیین  تبلیغاتیو هر عامل  یباطهر رسانه ارت سیالباین گروه باید بخش متصدي اطالعات 
  .گزارش کند را به آن بخش

وقـوع  در موقـع   در خصوص پخش آگهـی  تبلیغاتیایستگاه پخش برنامه و هر عامل  قرارداد با هر داراياین گروه باید 
  .باشد سیالب

درخواسـت   و متـون تبلیغـاتی   ارياضـطر بـراي همکـاري در پخـش آگهـی      مذکوربخش ارتباطی از این قسمت باید 
   .همکاري نماید

   سیالبوقوع  هنگامعمومی در  رسانی اطالع هاي فعالیت -
 خـود  دهـی  سـازمان  طبـق و  سـیالب وقـوع  در مورد با توجه به اولین اطالعات  ،گروه روابط عمومی باید بدون معطلی

 ، اعـم از اینکـه  باشـد  مـی  بـا سـیالب  ت اولیه مقابلـه  برگیرندة اقداما درکه ی های فعالیت بایست این گروه می. تشکیل شود
  .نمایدطبق این دستورالعمل اجرا باشد یا نه،  شتهوجود دا ها آناطالعات 

 مورد ي اضطراري درها برنامهپخش تقاضاي رادیویی و تلویزیونی  هاي ایستگاهگروه روابط عمومی سازمان یافته باید از 
 .ایدرا بنم ثانویه هاي بحرانجلوگیري از 

وجـود   آنجـدي در   خسارت و تلفاتاي که امکان  ناحیه ساکنین هباید ب ،جلوگیري از بحران ثانویه منظور به این گروه
 .دارائه نمای هاي ایمنی وصیهدارد، ت

 در براي همکـاري آن و از کرده مبادله  بدنه کارگروه امور سیلاطالعات مربوطه را با  مستمر طور د بهروابط عمومی بای
  .کمک نماید تقاضاي عمومی شهروندان رسانی عاطال
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ó  عمومی رسانی اطالع هاي فعالیتنحوه  
  عمومی رسانی اطالعاستقرار سیستم  -الف

اصلی شرکت  هاي فعالیتهاي گروه روابط عمومی باید در  دسته، هر یک از درصورت وقوع سیالب در مناطق مسکونی
  .ندگرد هم آی کرده و

هاي خبري، اطالع رسانی عمومی داخلی  خواست رسانهدر پاسخ به  گروه روابط عمومیرییس   نی عمومیرسا مدیریت بخش اطالع
  هاي ارتباطی شرکت و تعمیم پخش آگهی به رسانه

  هاي خبري جوابگوي رسانه دسته مانند  گروه روابط عمومیپرسنل   رسانی عمومی پرسنل بخش اطالع
  همگانیمانند قسمت اطالع رسانی عمومی 

  ها پخش آگهی رسانه ي پرسنل دسته  گروه روابط عمومی  آگهیپرسنل بخش 
  

  . نمایدآماده  از قبل را سیالباطالعات عمومی مرتبط با ي ها دادهگروه روابط عمومی باید 

  مسوولپرسنل کدام از هر  هاي فعالیت -

ó ي خبريها رسانهبه  ییگو پاسخ دسته  

  دگرفتن اطالعات مربوط به وضع موجو -الف
  : براي موارد ذیل در ارتباط باشد کارگروه امور سیلبایستی با  دستهاین 
o ها خرابی وضعیت  
o دهی شده است، نام سازمان، تعداد اعضا چه وقت و کجا سازمان( درباره آن اتیبخش مقابله با بحران و کلی معرفی.(  
o  تماسو تعداد  امحتو(مردم  يها درخواستاخذ اطالعات و (  
  .کند آوري جمعتلویزیون و رادیو  ازبحران را مربوط به ي خبري باید اطالعات کلی ها رسانه بهی جوابگوی دسته
 .ثبت نماید دفتر ثبت اطالعاتشده را برروي وایت برد و یا  آوري جمعباید اطالعات  دستهاین 

  ثانویه  هاي بحرانعمومی براي جلوگیري از  رسانی اطالع هاي فعالیت نجاما -ب
o جهت پخش اطالعات اضطراري  یرادیویی و تلویزیون هاي ایستگاهاز  دي خبري بایها رسانه ی بهیوگ پاسخ دسته

  .کمک بگیرد مرتبط یا سیالب
o اضـطراري   رسـانی  اطـالع تـابلوي  عمـومی و   عمـومی اضـطراري   رسـانی  اطالعویدئو نوار  :رسانی اطالعي ابزارها

  ون تکمیلیمت، عمومی
o  مشـابهی   يتصـویر وسایل صـوتی و  پخش برنامه وجود ندارد،  هاي ایستگاهدر ا امکان استفاده از این ابزارهاگر

 .فرستاده شود ها ایستگاهباید به 
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  ي خبريها رسانهي ها خواستهپاسخ به اطالعات و  تامین -ج
 .تهیه نماید ي خبريها رسانهبراي را با حداکثر سرعت ممکن  مورد نیازگروه روابط عمومی باید اطالعات 

ي خبـري بفرسـتد و اطالعـات    ها رسانهفاکس براي یا  شده را به وسیله تلفن گردآوريباید خالصه اطالعات  ن گروهای
  . ی که اطالعات خالصه شوند، به همان رسانه ارسال کندهنگامکامل مکتوب را، 

طالعات بخش ، ادر شرکتمقابله با بحران شرکت، وضعیت اقدامات تجهیزات  به خسارت :طالعاتی که باید تهیه شوندا
  .مردمها و تحقیقات از  ي پرسشاشده است و محتو دهی سازمانتخصصی  مقابله با بحران که به صورت

 هـاي  بحـران ي خبري جهت پخش اطالعات مربوط بـه جلـوگیري از   ها رسانهگروه باید از این  ،رسانی به موازات اطالع
  .داستفاده نمایثانویه 

  ي خبري ها رسانهیی به خبرنگاران گو پاسخ -د
o  ي خبـري و بازدیـد خبرنگـاران از    هـا  رسـانه یی به خبرنگـاران  گو پاسخگروه روابط عمومی باید مکانی را جهت

  .فراهم نمایدشرکت 
o خبرنگاران تعیین کندهمگانی را براي  اخبار و هدف هزگروه باید حو .  
o تعیین نمایدهاي فنی خبرنگاران پرسش یی بهگو پاسخرا براي  شخصیباید  گروه ،.  
o  شده خبري شامل خبرهاي تلفنی را ضبط و ثبت کند آوري جمعگروه باید تمام موارد. 

  کنفرانس خبري  اندازي راه - ه
 تـاثیر آید، در مواردي که امکـان   دست بهها  مالقاتو  ها تلفناز شرکت با  ياخبار متعدد شود می بینی پیشاز آنجا که 

 .باشد، بایستی نسبت به آن اقدام نمودبه جامعه زیاد  رسانی اطالعکنفرانس خبري در 

کنفـرانس را   برگـزاري  ، پس از هماهنگی با مراجع ذیصالح،اضطراري حالت حتی در »يکنفرانس خبر«هنگام اجراي 
  .اطالع دهد خبرپراکنی موسساتها و  خبرگزاري به هر یک از

  :دانجام ده يکنفرانس خبر شروعگروه باید موارد زیر را قبل از 
o مصاحبه شوندگانیس کنفرانس و یدربارة ر يگیر تصمیم  
o فرضی هاي بیانیۀ رسمی، اطالعاتی که بایستی به خبرنگاران داده شود و پرسش و پاسخ سازي آماده  

ó و همگانیعمومی  رسانی اطالع دسته  
 .ا ثبت کندجاري هر ناحیۀ خسارت دیده ر وضعها و تصاویر مربوط به اقدامات مقابله با بحران و  باید عکس دسته این
  .هایی مشابه بخش فوق، در این بخش نیز قابل پیگیري است فعالیت
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ó ي خبريها رسانهپخش آگهی  دسته  
  .را متوقف نماید بازرگانیو پخش آگهی  تجاري باید تبلیغات دستهاین 
  .نماید ش، آگهی پخراجع به رعایت نکات ایمنی ها روزنامهتلویزیون و  ،ي رادیوها برنامهدر  دبای دستهاین 
  :آورد عمل بهي الزم را ها حمایتاقدامات زیر  اجراي جهت مردمبه  رسانی باید از گروه خدمات دستهاین 
o غیره دستی و بلندگويرسانی عمومی،  اطالع خودروبه وسیله ردم کارگیري نکات ایمنی براي م آموزش مستقیم به.  
o ولتی و عمومید، محلی به هر عامل اداري در مورد اوضاعاطالعات  ارسال .  

  خدمات قطع هنگام عموم دربه  رسانی اطالع هاي فعالیت -
اي کـه   هکننـدگان در ناحیـ   به همـه مصـرف   ،ي رادیو و تلویزیونها برنامهبایست بوسیله پخش  می گروه روابط عمومی

شیر کنتور وزیع آب، ي تها شبکهبا توجه به احتمال نفوذ آلودگی به . را اطالع دهد خدماتقطع  شده،قطع رسانی  خدمات
  . مجاز نیست آب و فاضالبایمنی توسط شرکت  کنترلتا تکمیل  آبباید بسته نگه داشته شود و استفاده مجدد از آب 

به مردم رادیو و تلویزیون  از طریق را رسانی خدماتادامه یا عدم ادامه ، گروه باید در منطقۀ تحت بررسیاین همچنین 
  . ایمنی استنکات منوط به تکمیل بررسی  خدماتمجدد شروع اعالم کند که  اطالع داده و

 منظـور  بهمردم را رادیو و تلویزیون  قطع نشده است، از طریق ها آن در رسانی خدماتنواحی که  در ن گروه باید حتییا
  . دنآموزش ده یمنیا نکاترعایت 

 ازرا فـورا  منـاطق  وارهـاي موجـود در آن   قطـع گردیـده و تعـداد خان    ها آندر رسانی  خدماتکه را گروه باید مناطقی 
 .اطالع دهند ي خبريها رسانهبه  ،مطبوعاتی همصاحب همچون یطریق

 .کنندگان منتشر کند ي خبري براي مصرفها رسانهاز طریق عمومی را یه بایست متن اطالع میهمچنین گروه 

ó اطالع رسانی عمومی هاي فعالیت نحوه  

  ي خبري ها رسانهیی به گو پاسخ دسته -الف
شـرایط   خـدمات و قطـع   مـدت تعـداد خانوارهـا،   و اطالعاتی نظیـر  ارتباط داشته  کارگروه امور سیلباید با  دستهاین 
  .را دارا باشد کنندگان مهم مصرف

قطعا براي ایمنی انجام گرفته  خدمات، گزارش دهد که عملیات قطع یي خبري تبلیغاتها رسانهباید فورا به  دستهاین 
  .منتشر نماید ردممراضی نگه داشتن براي را  یي خبري اطالعاتها رسانهین از هم و است

Å مواردي که باید منتشر شود :  
، سیسـتم  نماینـد  مـی ی کـه خـدمات دریافـت ن   آن قطع شده است، تعداد خانوارهای رسانی خدماتنام بخش اداري که 

  . بازسازي، دورنماي عمیراتجاري، طرح ت بازسازي
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 ضـروري اسـت،  ایمنی  حفظجهت آگاهی کامل از آن ي خبري براي انتشار موارد دیگري که ها سانهرباید از  این گروه
 .دبگیرکمک 

Å خدماتقطع  واحیدر ن اقدامات مربوط به مردم  
بـه عنـوان مثـال در مـورد شـبکه آب شـهري       . رسانی الزم به مردم براي انجام اقدامات فردي باید انجـام شـود   اطالع

  :وان ارسال نمودت اطالعات زیر را می
  .را ببندد هاي منشعبشیرسایر و نیز  آبهر مشترك در این نواحی باید شیر کنتور  -
، هنشـد  تاییـد  آب و فاضـالب تا زمانی که بررسی تجهیـزات توسـط شـرکت     آبباید از نهر مشترك در این منطقه  -

  .استفاده کند

  ها رسانهدر  پخش آگهی دسته -ب
 براسـاس مـدت بازسـازي و غیـره را     بینـی  پیشهاي ایمنی،  هاي شرکت دربارة توصیه یهاین دسته باید تذکرات و توص

  . درج کندو سایر نشریات در دسترس عموم ي خبري، در روزنامه ها رسانهمحتویات منتشر شده از 
  .هاي ایمنی را از طریق رادیو و تلویزیون اعالم کند این دسته باید تذکرات مربوط به توصیه

  .ارائه نمایدکارگروه الزم را به بخش مقابله با بحران  پشتیبانیید با دستهاین 
ارسـال اطالعـات    منظـور  سایر نهادهاي عضو کارگروه بـه حمایت الزم را از روابط عمومی  دگروه روابط عمومی بای** 
  .آورد عمل به ،ههاي پخش برنام ایستگاه انتشار روزنامه و موسساتهاي محلی  به شعبهمربوطه 

ي هـا  محلایجاد مخازن ذخیره اضطراري آب، انبار مواد غذایی، چادر و پوشاك گرم در  ضوابط - 2-4
  مناسب

با توجه به نیاز مبرم به آب در شرایط اضطراري، احیاي آبرسانی پس از وقوع هر بحران از اولین اقدامات در مـدیریت بحـران   
در ایـن  . باشـد  مـی مله اقدامات اساسی در مدیریت بحران بینی براي آبرسانی اضطراري از ج در این راستا پیش. شود محسوب می

و مخـازن موقـت و متحـرك مـدنظر     ) همیشگی(منظور ایجاد امکان آبرسانی اضطراري ساخت مخازن اضطراري ثابت  راستا و به
  .یی از مخازن ثابت و موقت و توضیحات مربوط به هریک ارائه گردیده استها نمونهدر ادامه . گیرد قرار می

  ن ثابتمخاز -2-4-1
و ساخت مخازن اضطراري ذخیره آب بـا ظرفیـت بـاال     بینی پیشي توزیع آب، ها شبکهبا توجه به احتمال شکست در 

جهـت جوابگـویی بهتـر بـه      متـري  تلـه شونده و ارتباط و دریافت فرامین از طریق سیستم سـامانه   مجهز به شیرهاي قطع
آب و داشـتن ذخیـره    تـامین جهـت   و نیـز ) س از وقوع سیالبآبرسانی اضطراري پ(نیازهاي مختلف مردم بعد از سیالب 
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کیلـومتر و بـا ظرفیـت     2این مخازن در فواصل معین به شعاع حدود . گیرند میمناسب براي مواقع اضطراري مدنظر قرار 
 .گردند میمترمکعب احداث و به خطوط آبرسانی متصل  50-80حدود 

ه در صورت وقوع بحران این مخازن محلی بتوانند تا سه روز اول، روزانـه  حجم این مخازن باید با این مبنا تعیین گردند ک
این مخازن در درون خاك مدفون بوده و تنها امکانات برداشـت آب در مواقـع   . لیتر ذخیره آب داشته باشند 3به ازاي هر نفر 

ه و در شـرایط عـادي آب   ضمنا این مخازن به صورت موازي به شبکه متصـل شـد  . ضروري براي آن درنظر گرفته شده است
شود و در صورتی که در خروجی تغییرات ناگهانی فشـار اتفـاق بیافتـد شـیرهاي مربوطـه       وارد مخزن شده و از آن خارج می

  .تواند مورد استفاده قرار گیرد طور خودکار بسته و حجم ذخیره بدون تلف شدن آب در درون مخزن باقی مانده و می به
هزار نفر، بیـانگر آن اسـت کـه دو     40هت ساخت مخازن اضطراري آب سالم براي حداقل ج المللی بینتجارب متعدد 

  : مورد استفاده قرار می گیرد تر بیشنوع مخازن اضطراري آب 
  هزار لیتر آب  70مخزن ذخیره آب به گنجایش  -1
 هزار لیتر آب  95مخزن ذخیره آب به گنجایش  -2

  
  مخازن اضطراري آب -10-2 شکل

  
 ت مخزن ذخیره اضطراري آب در سطح شهر براي مواقع اضطراري و بحرانساخ - 11-2 شکل
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بینی الزم براي طراحی، ساخت و نصب این مخازن را بـه تعـداد کـافی در منـاطق      شرکت آب و فاضالب بایستی پیش
  .مورد نیاز بنماید

  مخازن موقت - 2-4-2
هـاي   و برخی توصیه ها آنروش نصب  که باشند میاز دیگر انواع مخازن اضطراري، مخازن موقت، متحرك یا صحرایی 

پـذیر   تـوان بـه انـواع سـخت و انعطـاف      طور کلی مخـازن موقـت را مـی    به .ارائه گردیده است گزارش) 2(الزم در پیوست 
  . بندي نمود دسته

  مخازن سخت - 2-1- 2-4
مترمکعـب در محـل    50تر از  کوچک قابل حمل هستند اما معموال این مخازن در احجام بزرگ) صلب(مخازن سخت 

  .دهد اي از این مخازن را نشان می نمونه) 12-2(شکل . شوند ساخته می

  
  از مخزن اضطراري آب نصب شده در بماي  نمونه - 12-2 شکل

پی، دیواره، پوشش ضد آب، شیرهاي ورودي و تخلیه، سرریز، هواکش : طور کلی عبارتند از اجزاي یک مخزن سخت به
الزم به ذکر است این مـوارد صـرفا جنبـه    . رتباط با این مخازن ارائه گردیده استها در ا در ادامه برخی توصیه. و اتصاالت

  :هاي مربوطه مراجعه نمود نامه بایست به آیین اي داشته و در هر مورد می توصیه
  .فونداسیون مخزن بایستی سنگی یا بتنی و یکپارچه بوده و در اثر وزن آب نشست نکند :پی –
، قابلیت انتقال بار جانبی آب به پـی را داشـته   5/1اره بایستی با ضریب اطمینان اي، دیو از لحاظ سازه :دیواره –

 .تواند ورق فلزي یا پالستیک فشرده باشد جنس آن می. باشد
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الیه ضد آب از جنس پالستیک یا مواد قیري براي پوشش کف و دیواره داخلی مخزن و جلـوگیري از   :پوشش –
 .   نشت آب در نقاط اتصال الزم است

  .لح مورد نیاز براي ساخت مخزن بایستی یا در منطقه موجود باشد و یا بتوان به سرعت به محل حمل نمودمصا
  .بینی ساخت مخازن موقت در هر حوضه است شرکت آب و فاضالب مسوول برآورد مصالح و پیش

  پذیر مخازن انعطاف -2-2- 2-4

 .روند و انواع مختلفـی دارنـد   کار میه ب ل آباضطرار و گاه براي حمل و نق مخازن براي ذخیره آب براي زمان گونه این
هاي خالی از  به علت حمل و نقل آسان کیسه. باشند میاي هستند که شبیه به بالش  نوع از این مخازن، مخازن کیسهیک 

  .شود میاستفاده  ها آنآب، درهنگام بحران از 

  
  پذیر در مواقع بحران از مخزن انعطافاي  نمونه -13-2 شکل

بندي آب مجهز شـوند تـا در صـورت     هاي بسته ها به دستگاه هاي آب و فاضالب در مراکز استان شود شرکت توصیه می
  .زده را تامین و ارسال نمایند نیاز به سرعت آب شرب مورد نیاز منطقه سیل

   پذیر آسیبلیست اقدامات حفاظتی و ایمنی الزم در نقاط  - 2-5

بـراي ایجـاد   . پذیر و در معـرض بـال بـودن    قوع بالي طبیعی، آسیبو: اصلی ایجاد شرایط بحرانی عبارتند از سه شرط
دشـت قـرار    اي که در بلندي خارج از سـیالب  به عنوان مثال خانه)). 14-2(شکل (خسارت وجود هر سه عنصر الزم است 

و هاي متعددي هـم اتفـاق افتـد، هرگـز دچـار بحـران        پذیر باشد و سیالب گرفته و در معرض سیل نیست، هرچند آسیب
  . گردد خسارت ناشی از سیالب نمی
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بدین ترتیب براي کاهش دامنه ریسک و احتمال وقوع بحران، بایستی در صورت امکان، شعاع هر یـک از عناصـر یـاد    
تـرین روش دوري از شـرایط    البته با توجه به اینکه وقوع بالي طبیعی خارج از اراده بشر است، منطقی. شده را کاهش داد

و یا مدت زمان قرارگیري در منطقه مورد تهدید با اصـالح کـاربري   » در معرض بودن«ارات، کاستن بحرانی و کاهش خس
  ].70[دشت و ساخت و ساز خارج از آنست  اراضی در سیالب

  
  مولفه، فصل مشترك سه محدوده ریسک -14-2شکل 

  :پذیر متمرکز است با توجه به مطالب فوق، فهرست اقدامات زیر بر کاهش میزان آسیب
 ]22[هاي دسترسی در هر حوضه و تکثیر و توزیع آن  تهیه نقشه مناطق مورد تهدید سیالب، مناطق امن و راه –

  آموزش عمومی رفتار سالم و صحیح در برابر سیل –
 هاي با ارزش در تراز باالتر و قرار دادن اموال و دارایی تاسیساتها و  دار کردن انبارها، ساختمان کرسی –

 روانی در صورت افزایش تراز آب منظور عدم ایجاد شن هتثبیت خاك زیر پی ب –

  ها ضد سیالب کردن دیوارها، درها و پنجره –
 اطمینان از مقاومت کافی دیوارها در برابر نیروي افقی ناشی از فشار آب –

 گرفتگی آبتامین وسایل مورد نیاز، نظیر قایق، چکمه بلند و لباس ضد آب، براي تردد در زمان  –

 شرب، مواد غذایی و پوشاك گرم براي مدت سه روز، در محلی مناسب و به دور از رطوبتذخیره کافی آب  –

 پذیر در برابر سیالب هاي مهم آسیب ایجاد حایل یا دیوار محافظ براي نقاط و مکان –

 هاي دسترسی مناسب  و مرور راه) مرتفع(مطالعه نقشه منطقه، یافتن نقاط امن  –

 صادر شده در مورد سیل هاي توجه به هشدارها و دستورالعمل –

  حفظ آرامش و خونسردي در هنگام وقوع سیل –
هاي وابسـته بـه خـود، مـوارد      کارگروه مدیریت بحران سیل بایستی در مجموعه/گروه/در هر سازمان یا شرکت، کمیته

  .نظارت نماید) براساس اطالعات، امکانات و اعتبارات(تا حد ممکن  ها آنفوق را تذکر داده و بر رعایت 
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  زدگان سیلي الزم جهت اسکان موقت ها مکانرایط ش - 2-6

، مکان مناسب براي اسکان موقت در مناطق گیرد میاز آنجا که معموال سیالب تنها قسمتی از محدوده مسکونی را فرا 
 گرفته داشته اصوال محل اسکان موقت نباید فاصله زیادي تا مناطق آب. باشد میي اطراف آن ها زمینهمان محل یا  مرتفعِ

در اختیـار قـرار دادن    مسـوول و شهرسـازي   راهوزارت . ي انجام شـود تر بیشبا سرعت  زدگان سیلباشد تا عملیات تخلیه 
  .باشد میي الزم براي اسکان موقت ها زمین

  یابی مکان - 2-6-1
 ي سـناریو هـا  سـیالب ي پهنه و عمق سیالب که با توجه بـه تحلیـل   ها نقشهیابی مناطق اسکان موقت بر مبناي  مکان

   .شود میاند، انجام  ایجاد گردیدهدست آمده و  به )ف طراحیهد(
ي هـا  سـیالب در  گرفتگـی  از آب برده، مناطقی که به دالیل توپوگرافی یا هـر دلیـل دیگـري   نام يها نقشهپس از تهیه 
معـین   هـا  نقشـه بـر مبنـاي ایـن     هـا  آني دسترسـی بـه   ها راهمشخص و  ها سیالب، به تفکیک باشند میمختلف در امان 

  :اساسی ذیل توجه نمود د به نکاتدر حالت کلی براي انتخاب این مناطق بای. گردند می
  .گرفتگی نشود در سیالب سناریو دچار سیل -1
ي موجـود و یـا راه اضـطراري    هـا  راهپس از وقوع سیالب سناریو، امکان دسترسی بـه منطقـه بـا اسـتفاده از      -2

  .العبور وجود داشته باشد سهل
سـکونت، در مجمـوع مسـاحت الزم را دارا     نظـر بـراي   یابی شده و جمعیت مورد مکان طنقابا توجه به تعداد  -3

  .باید تمهیدات خاص در راستاي اسکان موقت دیده شود صورت ایندر غیر . باشند

  امکانات و تجهیزات مورد نیاز -2-6-2
اسـتفاده در   منظـور  بـه تـی  ، بایـد تجهیزا گیرند میاسکان موقت مورد استفاده قرار  منظور به ها مکاناز آنجایی که این 

  :اهم این موارد عبارتند از. در نظر گرفته شوند ها مکانشرایط اضطراري در این 
  ، محوطه سازي و زیرسازي الزم براي آنچادر –
  و زیرسازي الزم براي آن کانکس –
  حمام صحرایی –
  توالت صحرایی –
  مخازن اضطراري آب –
  مخازن اضطراري سوخت –
  ريتجهیزات تولید نیروي برق اضطرا –
  سیم بیتجهیزات برقراري ارتباطات  –

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 مدیریت بحران سیل تدوین برنامه عملیاتی اي بر مقدمه  164

 

  ...انبارهاي ذخیره غذاهاي خشک، پودرهاي خشک بهداشتی و –
  سایر موارد در صورت نیاز –

  مانور مدیریت بحران -2-7

قـرار  خـاص  مـورد توجـه    غیرمترقبـه حوادث و سوانح ي اخیر و با وقوع زلزله مهیب بم، آمادگی و مقابله با ها سالدر 
و  در سرتاسر کشور ناگزیر است براي کاهش اثرات بالیاي طبیعی در شـهرها  کشوري و محلیارشد  مدیریت. گرفته است

ي هـا  روش، از کارایی بسیار باالیی برخوردار باشد و آن را با گذشت زمان افزایش دهد؛ همچنـین، همـواره   مناطق مختلف
ي شـهر بهبـود بخشـد و    هـا  سـاختمان و  تاسیسـات ي موجود را به ویژه در مورد ایمن سازي خـدمات  ها فناوريمدیریت و 

ابعاد وسیع خسارات و تلفات ناشـی از بالیـاي طبیعـی در شـهرهاي گونـاگون جهـان سـبب شـده اسـت           .نماید هنگام به
هاي کـاربردي   آشکار است که پژوهشو  ایمن سازي شهرها انجام گیرد ارتقاياي در زمینه  هاي کاربردي گسترده پژوهش

هـا و یـافتن بهتـرین     ي شهرها در برابر بالیـاي طبیعـی سـبب افـزایش ابتکـارات در طراحـی      در امور مربوط به ایمن ساز
  .خواهد شد ها فناوريو  ها روشترین  و کارآترین و با صرفه ها سیاست
 .افزایش داشته اسـت  غیرمترقبهشهرهاي بزرگ ایران در برابر حوادث و سوانح ) خطرپذیري(ي اخیر ریسک ها سالدر 

هاي اقتصـادي و اجتمـاعی بـه     زمینه توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور از یک سو و دگرگونی تحوالت عظیم در
ي نوین، اثرات متقابل مهمی را در ساختار آتی اجتماعی و اقتصـادي شـهرهاي بـزرگ    ها فناوريي آسیا و کشورهاویژه در 

  .شتکشور خواهند دا

  شرایط بحرانی سازي شبیهمانور؛  -2-7-1
یی را از انجام مانور یا تمـرین بـراي رسـیدن بـه آمـادگی مخـابره و       ها گزارشهر از چندگاه اخبار و ي جمعی ها رسانه

 جراتشاید به . ارتقاي سطح آمادگی در جامعه است ها آنیی هستند که هدف ها مانورها مجموعه تمرین. کنند ر میمنتش
بـراي   هـا  فراگیرترین نوع تمرینز بالیاي طبیعی مانورهاي شرایط اضطراري ناشی ا ،ي نظامیها تمرینبتوان گفت پس از 

جمهوري اسالمی  ها مانور، به ویژه از سوي جمعیت هالل احمر در ایران نیز هر ساله ده. آید میآمادگی در جهان به شمار 
کـه در   آیـد  میهاي متنوع به اجرا در  ي امدادرسان و ارائه کننده خدمات در سطوح مختلف، با شیوهها با همکاري سازمان

  . از بعد کمی به صدا در آمدن زنگ زلزله در تمامی مدارس کشور در زمانی واحد است ها آنحال حاضر فراگیرترین 
به شکل علمی و جدید آن در ایـران از سـابقه چنـدانی در مقایسـه بـا برخـی       مقابله با سوانح گرچه برپایی مانورهاي 

ر ایران و به تبـع آن انجـام   مقابله با سوانح دده است که عملیات ي جهان برخوردار نیست، اما چند عامل سبب شکشورها
  :ي ارائه خدمات در شرایط اضطراري از کیفیت باالیی برخوردار باشدها تمرین

کشور جهـان در   انزدهایران جزو پ شود گردد؛ چنانچه گفته می باز می بودن کشور خیزحادثه عامل نخست به  -1
از این رو، به دلیل قرار گرفتن مداوم در شرایط اضطراري ناشی از بـروز  . یدآ میبه شمار زمینه بالیاي طبیعی 
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ان رسـانی در ایـران جایگـاه خاصـی دارد و امـدادگر      زلزله، امدادگري و امـداد سیل و بالیاي طبیعی، به ویژه 
ي گذشـته  ها سالهاي شدید  به عنوان مثال کارشناسان معتقدند وقوع زلزله. اند ایرانی با تجربه و ورزیده شده

ي بسیاري بـراي  ها درسیی نظیر گلستان، ها سیالبو نیز در رودبار، اردبیل، شمال و جنوب خراسان و طبس 
  .ي مدیریت شهري، امدادرسانان و نیز مردم در بر داشته استها سازمان

قـدس و  در ایران بـه دوران دفـاع م   دیدگان سوانح به آسیب رسانی عامل دوم باال بودن کیفیت خدمات امداد -2
ها شهر بزرگ کشور در غرب و جنـوب مـورد تهـاجم     دورانی که در آن ده. گردد میساله تحمیلی باز  8جنگ 

بـه ایـن   . دشمن قرار گرفت و شهرهاي دیگر کشور نیز از بمباران هوایی و پرتاب موشک بی نصـیب نماندنـد  
بـا   هـا  د و رویارویی مدیران و سازمانان ر شرایط اضطراري کامال آشنا شدهترتیب مردم با مقوله امداد رسانی د

  .چنین شرایطی، شاخص آمادگی مقابله آنان با شرایط بحرانی را ارتقا داده است

از جملـه سـابقه و   . تـر قـرار دارد   ینیکه در درجـه پـا   شود میدر کنار این دو عامل، از عوامل دیگري نیز یاد  -3
 . ي فرهنگی امداد رسانی در تمدن کهن ایرانها ریشه

برگـزاري مـنظم و مرتـب انـواع مانورهـاي       ،هر جهت با وجود برخورداري از چنین امتیازي، به اعتقاد کارشناسـان  به
ي گذشته با پیشرفت دانش و فناوري و افزایش جمعیـت و وسـعت شـهرها،    ها به ویژه آنکه در دهه ؛ضروري است آمادگی

ش و فنـاوري، تهدیـد جدیـدي بـراي حیـات انسـان       نوع و کیفیت حوادث متحول شده است و حوادث جدید ناشی از دان
پیشگیري، آمادگی، مقابلـه  (در نگاهی دیگر براساس دانش جدید مدیریت بحران و مراحل چهارگانه آن . شود میمحسوب 

  .شود میانجام مانورهاي مختلف براساس هر چهار مرحله توصیه ) توانیو باز

  تدوین دستور العمل اولیه مانور - 2-7-2

  ی و ایجاد آمادگیارتقاي سطح آگاه - 1- 2- 2-7
قشرهاي مختلف  مسوولین و ، ارتقاي سطح آگاهی و ایجاد آمادگی در بینسیالبي کاهش خطرات ناشی از ها راهیکی از 
العمـل صـحیح و سـریع در برابـر      نقش مهم آن در ایجاد آمادگی الزم جهت انجام عکـس  »مانور«حسن اجراي . جامعه است

پـس از وقـوع یـک حادثـه      .شـود  مـی  سـیالب تلفات ناشی از خسارات و جب کاهش آن، مو که نتایج حاصل از بودهحوادث 
هاي داوطلب بـا امکانـات خـود وارد منطقـه آسـیب دیـده        ، نیروهاي مردمی و نهادهاي دولتی و سازمانسیالبطبیعی مثل 

ناهماهنـگ انجـام    دیـدگان بـه صـورت پراکنـده و     هاي آنان به آسیب شوند، اما اغلب عملکردي ناهماهنگ دارند و کمک می
  .اي برخوردار است العاده گیرد؛ حال آن که ایجاد هماهنگی میان نیروهاي امدادرسان در چنین مواقعی از اهمیت فوق می

طرح . شرایط اضطراري و بحران ممکن است در هر زمانی رخ دهد؛ بنابراین، همواره باید براي مقابله با آن آماده باشیم
با اجـراي تمـرین و مـانور     .ا این هدف براي اداره شرایط اضطراري تهیه شده و اجرا می گرددنیز بسیالب مدیریت بحران 

ي مقابله با بالیاي طبیعی را آزمایش، ارزیابی و به طور مسـتمر مـورد تجدیـد نظـر و تکامـل      ها طرحاجزا و کلیت  توان می
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ري براي سـنجش اجرایـی بـودن و عملکـرد برنامـه      و معیا کنند ها و افراد را مشخص می مانورها، عملکرد سازمان. قرارداد
  .مدیریت حوادث هستند

  بندي مانورها دسته - 2- 2- 2-7
ي رسیدن به آمادگی بر حسب زمان، مکان و اهداف آن بر چند نوع تقسیم می شـوند کـه توضـیح    ها مانورها یا تمرین

  .در پی می آید ها آنبرخی از انواع 

  تمرین توجیهی -الف
تمـرین  . دهـد  ي برنامه جامع مانور را تشکیل میو مانورهاي مدیریت بحران است و مبنا اه تمرین توجیهی پایه تمرین

ي مقابله با بحران ها برنامهین مدیریت بحران که در مسوولتوجیهی یک رویداد برنامه ریزي شده است که براي گردهمایی 
  .وین شده باشدیک تمرین توجیهی باید داراي اهداف مشخص و تد. شود میمشارکت دارند، تهیه 

  تمرین میدانی -ب
بـا بالیـاي طبیعـی را بـه آزمـایش      تمرین میدانی یک فعالیت برنامه ریزي شده است که یـک یـا چنـد روش مقابلـه     

تمرین میدانی بر یک جزء و یا . باشد می ي میدانی معموال شامل عملیات میدانی محدود مقابله با بحرانها تمرین. گذارد می
  .تا آن را آزمایش و ارزیابی نماید و بهبود بخشد نماید م مدیریت بحران تمرکز میستاجزاي محدودي از سی

  تمرین دورمیزي  -ج
نظیـر  سـیل  ي درگیـر امـر مـدیریت بحـران     هـا  سـازمان ن نهادهـا و  مسووالو  ها کارگروه در تمرین دورمیزي مدیران

ده، بـدون محـدودیت زمـانی،    ش سازي شبیهدر معرض شرایط اضطراري و آب و فاضالب استان اي  منطقهي آب ها شرکت
هاي دورمیـزي   تمرین. دهد در محیط یک اتاق کنفرانس روي می این تمرین دورمیزي معموال غیر رسمی و. گیرند قرار می

ي عملیـاتی  ها روشو  ها شوند تا مسایل مربوط به برنامه ه با مشارکت اعضاي جلسه طراحی میي سازندها براي ایجاد بحث
و اخـذ  بجـاي   تـا  شـوند  کنندگان تشویق مـی  ین تمرین، شرکتدر ا. ت بحران مورد تجزیه و تحلیل قرار گیردطرح مدیری

  .تصمیمات اخذ شده را به طور عمیق مورد بحث قرار دهند ،تصمیمات سریع و خود جوشاجراي 
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  اي از تمرین عملکردي نمونه -15-2 شکل

  تمرین عملکردي  -د
بـه عـالوه، ایـن    . گـردد  میي فردي و سازمانی الزم در مدیریت بحران طراحی ها مهارتتمرین عملکردي براي ارتقاي 

. شـود  بر وظایف افراد به کار گرفتـه مـی   تاکیدتمرین براي ارزیابی صالحیت و توانایی سیستم مدیریت بحران یک شهر با 
شامل تشریح وضعیت اضـطراري  این تمرین . شود یک وضعیت اضطراري حقیقی انجام می سازي شبیهاین تمرین براساس 

یـک تمـرین عملکـردي،    . ، یک نمودار جامع سلسله مراحل رویدادها و ارتباطات بین شبیه سازان و عامالن است)سناریو(
این تمرین باید در . کند فراهم می) بازیگران(براي عامالن را  غیرمترقبهشده حضور در یک حادثه  سازي شبیهتجربه کامل 

  .، مانند ساختمان مرکز مدیریت بحران یا پست فرماندهی، انجام شودها هماهنگی فعالیتمکان مناسبی براي 

  تمرین مقیاس کامل -ه
تمرین مقیاس کامـل، فعالیـت   یک . تمرین مقیاس کامل به آزمایش گذاشتن کامل برنامه جامع مدیریت بحران است

ه وظـایف  و بخش عمـد  دهد روي می قبهرثه غیرمتشده حاد سازي شبیهاي است که در یک محیط واقعی  ریزي شده برنامه
و همـاهنگی بـین سـازمان هـا فعـال      پشتیبانی  تامینامکانات و تسهیالت مناسب براي . گیرد می مدیریت بحران را در بر

اسب براي بـه نمـایش گذاشـتن    این نوع مانور، شامل فعال سازي، به حرکت درآوردن و اعزام پرسنل و منابع من. شوند می
  .ي اجرایی طرح جامع مدیریت بحران استها توانایی و ها قابلیت

و ي همگـانی  هـا  و مقیاس کامل براي ارزیـابی آمـوزش  از میان انواع تمرینات ذکر شده، به نظر می رسد انواع میدانی 
  .شندتر با مردم مناسبو  ها دستگاهشده درباره مقوالت مرتبط با بالیاي طبیعی و بررسی وضعیت مشارکت  ارائهتخصصی 

مقابله بـا بحـران    براساساین گونه مانورها  شود میدر ایران، توصیه  غیرمترقبهحوادث و پیامدهاي با توجه به شرایط 
 هاي عضو کارگروه امور سیل و مخـاطرات دریـایی، بـرق، آب و فاضـالب     دستگاهفرضی و با مشارکت  سیالبناشی از یک 

  . نجام شودا
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  اهداف مانور -3- 2- 2-7
از  ، مشاهده و ارزیابی نحوه اسـتفاده سیالب مه عملیاتی برخی از اجزاي طرح جامع مدیریت بحرانارزیابی عملکرد برنا

ي عملیـاتی تعیـین شـده، آزمـایش میـزان آمـادگی و همـاهنگی بـین         هـا  روشهـا و   تجهیزات فیزیکی، تقویت سیاسـت 
  .باشد مینور جمله اهداف برگزاري این ماو نیز برآورد کیفی و کمی منابع از  مسوولي ها سازمان

  :چنین برشمرد توان مانور را می نجاماهداف ا
  ها آنبراي مقابله بالیاي طبیعی و کنترل  تر بیشایجاد آمادگی  -1
  ي ارائه شده ها ریزي مشخص نمودن نقاط ضعف برنامه -2
  مسوولي ها سازمانبهبود بخشیدن به هماهنگی بین  -3
  ها ها و مسوولیت روشن نمودن نقش -4
  ي اجرایی طرحها بلیتاطمینان یافتن از قا -5
  هاي مدیریت بحران در شرایط واقعیها و نظام آزمایش نمودن طرح - 6
  ي دولتی و منابع بخش خصوصی و شهروندانها سازمان، مسوولواحدهاي استحکام بخشیدن همکاري بین  -7
  سیالبنشان دادن کاربرد سیستم جامع مدیریت بحران  -8
    مسوولهاي مدیریت بحران شهري آزمایش مقدماتی عملکرد محدود برخی از سازمان  -9

  مشاهده نحوه استفاده از تجهیزات فیزیکی -10
  مسوولي یا واحدها ها هاي عملیاتی تعیین شده براي سازمان ها و روش تقویت سیاست -11
  برآورد کیفی و کمی منابع -12
  )ICS1(سامانه فرماندهی حادثه تشکیل  -13

واحدهاي عملیاتی نه باید هنگام وقوع یک حادثه، براي آنکه مشخص شود چگو سیالب،در طرح جامع مدیریت بحران 
 بایـد  )ICS( و نیز خدمات رسانان وارد عملیات شوند و چه شیوه مدیریتی بایـد اعمـال شـود، سـامانه فرمانـدهی حادثـه      

بنـابراین  . شـود ي آمریکایی و اروپایی و براساس ساختار تشـکیالتی کشـور طراحـی    کشورهابراساس تجربه جهانی برخی 
بـا اسـتفاده از    مسـوول ي هـا  کـه سـازمان   باشد میبحران، سامانه فرماندهی حادثه مورد استفاده در مانور مدیریت ساختار 

ویژگی این ساختار آن است کـه براسـاس اصـولی بنـا     . نمایند نسبت به پیاده کردن آن اقدام می ي عملیاتی خودها برنامه
ها و  گذاري سوي دیگر اختالالت در سیاستو از  شود میحاصل شده است که طی آن اطمینان از به کارگیري موثر منابع 

ي هـا  سازماناین اصول باید براي هر نوع بحران و در هر سطحی در تمام . دهد گو را کاهش می هاي پاسخ عملیات سازمان
  . شودبه کار گرفته  مسوول

  : اصول سامانه فرماندهی حادثه عبارتند از
                                                      

1- Incident Command System 
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  زبان مشترك -1
 نساختار مشترك و یکسا -2

 با الگوي مشخص دهی سازمان -3

 اصالت کار -4

 سیستم ارتباطی منسجم -5

 ي عملیاتی حادثه به شکل متمرکزها طرح - 6

 ه مدیریتی قابل کنترلضحو -7

 ي مشخصها اماکن و پایگاه -8

  مدیریت جامع منابع و سیستم فرماندهی واحد -9

  ي مختلفها مکانها و  تهیه سناریوهاي مناسب مانور در زمان - 4- 2- 2-7
  : بندي هستند مانور در قالب چهار بخش قابل دسته به طور کلی سناریوهاي

  از نظر زمانی  بندي دسته  -الف
  از نظر مکانی  بندي دسته  -ب
  از نظر کارکردي  بندي دسته  -ج
  از نظر نوع حوادث  بندي دسته  -د

  : در زیر شرح هر کدام آورده شده است

  از نظر زمانی بندي دسته -الف
  : اي زیر وجود دارددر این بخش توصیه تدوین سناریوه

یی و آمـادگی  گـو  پاسـخ این نوع مانور معموال براي سـنجش میـزان   : اي برگزاري مانور ساعت صفر یا مانور لحظه  -الف
  . گیرد میي کمی را در نظر ها جنبه تر بیشو  شود میپرسنل دست اندرکار توصیه 

، در شود رج از وقت عادي اداري انجام میا که خااین نوع مانوره: برگزاري مانورهاي شبانه یا خارج از وقت اداري  -ب
  . قابل اجراست تر بیشي داراي کارکنان موظف یا داراي تعهد ها سازمان

  . پذیرد میاین مانورها در ساعات حضور یا موظفی کارکنان صورت : برگزاري مانورهاي روزانه یا در ساعت اداري  -ج

  مکانی بندي دسته -ب
  ر محل جلسات یا مرکز اداري مرکزيد: يدور میز/ مانورهاي ستادي –
  در محل تمرینات که براي کارکنان شناخته شده است: مانورهاي عملیاتی –
  مانورهاي با مکان ناشناخته –
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  عملکردي بندي دسته -ج
  :شوند می بندي تقسیماالشاره به صورت زیر  با توجه به موارد فوق

  تمرین توجیهی  –
  تمرین میدانی  –
  تمرین دورمیزي  –
  عملکردي  تمرین –
 تمرین مقیاس کامل –

  از نظر نوع حوادث  بندي دسته -د
  سیل –
  طوفان –
  زلزله با خسارات خفیف –
  زلزله با خسارات شدید  –
  خشکسالی  –
  مخاطرات زیست محیطی و صنعتی  –
  جنگ، آوارگان و پناهندگان –

  راي مانورجضوابط ا - 5- 2- 2-7

  ساختار مانورهاي مدیریت بحران -الف
کـه از طرفـی    شـود اي بنـا نهـاده    اصول پایه براساسبایستی  حران و مانورهاي آنساختار مورد استفاده در مدیریت ب

هـا و عملیـات    گـزاري  منـابع و از سـویی کاسـتن از اخـتالالت در سیاسـت      مـوثر موجب اطمینان یافتن از بـه کـارگیري   
به کار گرفته  مسوولي ها سازماناین اصول بایستی براي هر نوع بحران و هر سطحی در تمام . گردد گو پاسخي ها سازمان

  .قبال ذکر گردید اصول سامانه فرماندهی حادثه .شوند
  :ضروري است ها سازمانبنابراین، به دو دلیل، وجود سامانه فرماندهی حادثه براي تمام 

  مدیریت بهینه و استاندارد حوادث داخل یک سازمان –
کار مشخص و نسـبتا   مسوولرف سازمان مدیریت استاندارد بخشی از امور مدیریت بحران، در صورتی که از ط –

  .مستقلی به آن سازمان واگذار شده باشد
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کـارگروه  زیر نظر سامانه فرماندهی حادثه امـور مربوطـه و همچنـین     ،در این شرایط، سامانه فرماندهی حادثه سازمان
از امور، خود را با سلسله مراتب لذا هر سازمان باید با توجه به همکار یا پشتیبان بودن هریک . نماید میفعالیت  امور سیل

  .مربوطه هماهنگ نماید مسوولسامانه فرماندهی حادثه سازمان 
حضـور   1فرمانـده محلـی   عنوان بهنفر در میدان عملیات  باید چندمدیریت بحران مناطق نیز  هاي کارگروهاز هر یک از 

  . نده باشداشت
  :موارد زیر باید در هر مانور مشخص گردد

  ي مانورها مکاندر  ها از سازمانکننده  رکتضاي شتعداد اع -1
  کننده مانور در هر منطقۀ عملیاتی دو کارشناس کنترل -2
با توجه به این امر که تعدادي از پرسنل در هر زمان (در هر زمان  مسوولي ها سازماننیروي عملیاتی  برآورد -3

  )بروندي استقرار آنان ي تعیین شده براها مکانبا انجام عملیات مربوطه محل مانور را ترك و به 
  مشارکت مردمی -4
  مدیریت بحران مناطقهاي  کارگروهخبرنگاران و عکاسان و مدعوین در نظر گرفتن  -5
  در هر زمان در مناطق مانور  مورد نیاز آالت ماشین و دستگاه تعداد و نوع - 6
  ایندنم تامینهاي عملیاتی خود را  کننده در مانور بودجه ي شرکتها سازمانهر یک از  -7
  دودر نظر گرفته ش آالت ماشینبراي پارك محلی  ،ي لجستیکها پایگاهو برخی از مناطق  در -8
کننده اسـت   ي شرکتها سازمانمحل استقرار مدیران بحران  ،اتاق فرماندهی عملیات مدیریت بحران در مانور -9

ان تجهیـزات  در ایـن مکـ  . شود میتخصیص داده  )اتاق بحران( که بدین منظور اتاقی در مرکز مدیریت بحران
  .شود میکننده در مانور در نظر گرفته  افراد شرکت فرماندهی منظور بهنیز  رسانی اطالعارتباطی و 

ي هـا  سـازمان عملکـرد  با توجه به اهمیت مستندسازي مانور از نظر کاربردهاي آموزشی و ارزیابی عملیـات و   -10
و تهیه فیلم مسـتند از مجموعـه    ها انسازم  درگیر در آن، پوشش خبري گسترده مانور از سوي روابط عمومی

  .پذیرد عملیات صورت می
  ارسال تصاویر هوایی به اتاق بحران -11
اجـراي عملیـات و همـاهنگی بـا سـایر       در راسـتاي  ي شـرکت کننـده در مـانور   هـا  سـازمان توجیه نیروهاي  -12

  هاي شرکت کننده در مانور سازمان
  ي عملیات به اتاق بحران ها مکاناز  ها گزارشارسال  -13
  )اتاق بحران(مستقر در مرکز فرماندهی عملیات مقابله با بحران  مسوولي ها سازمانماهنگی بین ه -14
  بین سازمانی یارتباطاتمسیرهاي کفایت  -15

                                                      
1- Site Commander 
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ات ایمنی، جمعیت هـالل  ي آتش نشانی و خدمها سازمان ي وزارت نیرو،ها شرکتو  ها سازمانهماهنگی بین  -16
نیـروي انتظـامی، راهنمـایی و راننـدگی،      ،نیروي مقاومت بسـیج ، سازمان بازیافت و تبدیل مواد، احمر استان

 .. .و مخابرات، برق يها شرکت

بـا یکـدیگر در سلسـله مراحـل      يمـدیریت بحـران شـهر    مسـوول ي هـا  سازمان تر بیشآشنایی و هماهنگی  -17
  ، طراحی و اجراي مانورریزي برنامه

  ساختار گردش اطالعات -ب
  :هدف کلی

   کارگروه امور سیلهاي مانور و  بین سایت سازي و تبادل اطالعات فعال –
  :اهداف اختصاصی عبارتند از

  گرددواقع  موثرفرماندهان  گیري تصمیمسازي و  اطالعاتی که در تصمیم –
) سیم بیتلفن ثابت، تلفن همراه و (هاي مخابراتی گوناگون  اطالعات به موقع و در اسرع وقت با استفاده ازشیوه –

  انتقال داده شوند ه کارگروههستهاي مانور به  از سایت
  در اسرع وقت به عوامل عملیاتی در سایت مانور رسانده شوند کارگروهدستورات فرماندهان عملیات از  –

  جریان اطالعات و اخبار در اجراي مانور -ج
 کـارگروه ی ن هماهنگمسووالارسال شوند از قبل تعریف و در اختیار  ارگروهتمام اخبار و اطالعاتی که باید از سایت به 

  :قرار می گیرندبه شرح زیر 
شبکه ترانک  سیم بیاخبار از قبل تعریف شده را از سه طریق تلفن ثابت، موبایل و  ،هماهنگی منطقه مسوول -1

  دهد میاطالع  سیم بیو شبکه باز به اپراتورهاي تلفن و یا اپراتورهاي 
ي از هـا  فـرم ن هماهنگی در سایت مـانور را در  یمسوولاخبار ارسالی از  سیم بیاپراتورهاي تلفن و اپراتورهاي  -2

  .کنند میپیش طراحی شده وارد 

  .دهد میي اخبار را از اپراتورها گرفته به گروه فیلتر اخبار تحویل ها فرمانتقال دهنده اخبار،  -3

فـرم هـا   شان دارند در این و مرتبا اخباري هم که ای گیرد میي اخبار در اختیار مدیران اجرایی نیز قرار ها فرم -4
 .کنند وارد می

 .دهند میي خبر را از مدیران اجرایی گرفته و به گروه فیلتر اخبار تحویل ها فرم ،هاي اخبار انتقال دهنده -5

 .دهند میگروه فیلتر اخبار، اخبار رسیده را پردازش و مرتب کرده در اختیار اپراتورهاي کامپیوتر قرار  - 6

 .کنند می هنگام بهو اخبار را  ها سازماندول ماتریس فعالیت اخبار رسیده ج براساساپراتورهاي کامپیوتر  -7

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  173  )لیس وقوع از قبل اقدامات و یالتیتشک ساختار( يفور اقدامات مورد در ییاجرا امور يها دستورالعمل نیتدو -دوم فصل

 

فرمان خود را از طریق تلفـن داخلـی بـه مـدیر اجرایـی سـازمان متبوعـه         ،فرماندهان عملیات در اتاق بحران -8
 .دهد می

 .دهند میدستورات خود را به عوامل عملیاتی در سایت مانور  سیم بیمدیران اجرایی از طریق  -9

و  دهنـد  مینتایج عملیات را به مدیر اجرایی مربوط به خود اطالع  سیم بیاز طریق  ها سازمانعوامل عملیاتی  -10
ي مخصوص وارد تا در رایانه اخبار ها فرممدیر اجرایی وقایع اتفاق افتاده مربوط به سازمان متبوعه خود را در 

  .وارد شود

  ي اجراي مانورها مکان سازي آمادهطراحی و  -د
اتاق (مدیریت بحران کارشناسان مرکز  تاییدو با  کارگروه امور سیلتوسط  در مناطق تعیین شده ایدب ي مانورها مکان

و  يشـهردار ، ها شرکتاز چند هفته قبل توسط  سازي شبیهو  سازي آماده ،ي مانورها مکاندر . در نظر گرفته شوند) بحران
  .دارداز انجام مانور ادامه کننده در مانور شروع و تا چند روز قبل  ي شرکتها سازمانسایر 

  تیم میدانی مدیریت بحران سیالبپیشنهادي ترکیب  -ه
 ي مدیریت بحرانها کارگیري و نظارت بر استفاده از دستورالعمل با هدف بهکارشناس مدیریت بحران  -1

 هاي تخصصی مربوطه و تحلیل داده روندیابی سیالببا هدف  هیدرولوژي و هیدرولیک کارشناس -2

متري و تله کنترل و تجهیزات الکترونیکی نظیـر سـرورها و    هاي تله منظور نظارت بر سیستم به ITکارشناس  -3
 هاي کامپیوتر مدل

آبی با هدف ارائه راهکارهـاي مـرتبط بـا مهندسـی قطـع، وصـل و بازیـابی تجهیـزات و          تاسیساتکارشناس  -4
  آب  تاسیسات

 رهاي ارائه شده توسط تیم کارشناسیآبی با هدف پیگیري و نظارت بر اجراي راهکا تاسیساتتکنسین  -5

 استادکار شبکه و خطوط با هدف انجام اقدامات اجرایی با کمک رده کارگري - 6

 کارگر شبکه و خطوط -7

  راننده -8
حذف عوامل ممکن است انجام مـانور را  . انجام گیرد full function صـورت  بهالزم به ذکر است مانور باید با تمام قوا و 

بنابراین بهتر است چنانچه مشکلی در عدم همـاهنگی بـین عوامـل    . گیرد ز شرایط واقعی فاصله میتر نماید، ولیکن ا ساده
  .محتلف وجود دارد، این امر در مانورها مشخص و رفع شود

  )در سر صحنه( تجهیزات مورد نیاز تیم میدانی مدیریت بحران سیالب -و
  خودرو مجهز -1
  دوربین دیجیتالی  -2
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  و شارژر  سیم بی -3
  ) در صورت امکان(اي  هتلفن ماهوار -4
5- GPS   
  متر نواري و لیزري  - 6
  چراغ قوه شارژي  -7
  کاله ایمنی -8
  الزم  تعدادچکمه به  -9

  ي اولیه ها کمکجعبه  -10
  جعبه ابزار  -11
  کپسول آتش نشانی  -12
  کپسول و ماسک اکسیژن  -13
  ژنراتور برق و تجهیزات روشنایی  -14
  ها راهنقشه  -15
  گیر سیلنقشه مناطق  -16
  هشدار دهنده  عالیم -17
  ) در صورت لزوم(نگین س آالت ماشین -18
  کلیه ابزار حفاري  -19
  پمپ کف کش -20

  اصالح دستورالعمل مانور مدیریت بحران -6- 2- 2-7

  ارزیابی مانور -6-1- 2- 2-7
صحیح و سریع در برابر حوادث است   العمل نقش مهم آن در ایجاد آمادگی الزم جهت انجام عکس ،حسن اجراي مانور

  .شود می ر حوادثبحران و سایکه نتایج حاصل از آن، موجب کاهش تلفات ناشی از 
کنندگان در مـانور جهـت گـزارش نحـوه اجـراي آن و       ارزیابی مانور در برگیرنده مشاهده عملیات و تصمیمات شرکت

ي هـا  سـازمان ها بر پایش اجراي وظایف توسط افراد و  در واقع تمرکز ارزیاب. باشد میمقایسه با وضعیت عملکردي مطلوب 
کنترل مانور با نظارت بر جریان عملیات آن در صـحنه  . یین شده براي آنان استکننده در مانور براساس اهداف تع شرکت

کننـدگان بـر    کنتـرل . گـردد  میشده اجرا  ریزي برنامهتا اطمینان حاصل شود مانور براساس اهداف  شود میعملیات انجام 
دو نفـر بـه عنـوان    عمومـا   ،در مـانور بـراي هـر میـدان عملیـاتی     . نماینـد  مـی  ي رویدادها نظـارت  ها گامسلسله مراحل و 
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و  اداره کـل مـدیریت بحـران اسـتان    ، کـارگروه امـور سـیل   کـه از بـین کارشناسـان     شود میکننده در نظر گرفته  کنترل
  .گردند میانتخاب  يامور مدیریت بحران شهر مسوولي ها سازمان

  :از تندسلسله مراحل ارزیابی و کنترل مانور عبار
  مانور و برگزاري جلسه توجیهی براي آنان  ییابن و کارشناسان ارزمسووالتعیین  -1
  )ها لیستشامل نکات مشاهده شده و چک (ي ارزیابی ها فرمتدوین روش و  -2
  پس از برگزاري مانور ماهتا یک حداکثر هاي انجام شده و تهیه گزارش ارزیابی  بررسی و ارزیابی -3

هـاي   دهـی و ارزیـابی فعالیـت    ران نقش نظارت، گزارشداو. باشند ترین ارکان اجراي مانور می داوران مانور یکی از مهم
این افراد مسیر مانور را با پایش و گزارش پیشرفت مـانور در طـی مـانور کنتـرل     . دهند کننده را انجام می هاي شرکت تیم

  ].34[نموده و در پیشرفت کارها براساس برنامه اصلی مانور تاکید دارند 

  تحلیل نتایج مانور -
  ]:34[عبارتند از ها آنشود و اهداف  ل مانور توسط مدیر اجرایی مانور اداره میجلسات موثر تحلی

تحلیل مانور براي تعیین آنچه که درست انجام شده است، آنچه که غلط اجرا شـده اسـت و اینکـه چـرا غلـط       •
 انجام شده است؟

 .ت نیامده استدس دست آمده از مانور و نتایجی که به جواب به سواالت اختصاصی در مورد نتایج به •

 .اند تشویق افرادي که کارآیی در این مورد داشته •

 .کنند جستجوي اطالعات سازنده از افرادي که در جلسه تحلیل شرکت می •

 توجه دقیق به بهبود مقررات و آموزش •

 دهی مناسب مکتوب ساختن اطالعات مختلف براي گزارش •

 ريهاي قابل پیگی خالصه نمودن نکات اصلی و پیشنهاد فعالیت •

  سواالتی که باید در یک جلسه تحلیلی جواب داده شوند -
 چه چیزي در زمان انجام مانور اتفاق افتاد؟ •

 چه کارهایی به خوبی انجام شد؟ •

 کنندگان، استانداردهاي الزم براي کارآیی را رعایت کردند؟ آیا شرکت •

 ؟آیا شرکت کنندگان توانستند با انجام مانور، توانایی خود را افزایش دهند •
 هاي آموزشی نیاز به تقویت دارند؟ ها، قوانین و برنامه آیا برنامه •

 دست آمدند؟ بینی شده به آیا نتایج پیش •

 به چه میزان، مانور حالت واقعی و موثر داشت؟ •
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 ها شد؟ آیا مانور باعث افزایش کارآیی کلی سازمان •

  جلسات تحلیل مانور -3-الف

کنندگان، گاهی نیاز به یک سري جلسات تحلیـل پشـت سـر هـم و بـر پایـه        با توجه به اندازه مانور و یا تعداد شرکت
. گـردد  و سپس به جلسات بین سازمانی منتهی می شود ها شروع می ها و تیم این جلسات با روساي سازمان. همدیگر است

دسـت   مانور نتـایج بـه  در انتها، تیم اجرایی . شوند پرسنل مانور معموال توسط مدیر اجرایی مانور به این جلسات دعوت می
  .آمده از جلسات پس از اجراي مانور را با گزارش ابتدایی قبل از مانور مقایسه خواهند نمود

  گزارش اجراي مانور -
پس از کل جلسات تحلیل مانور، مدیر اجرایی مانور باید یک گزارش تحلیل کامل را براي مـدیر اجرایـی مـانور آمـاده     

  :نماید که شامل موارد ذیل باشد
 اند؟ چه نکاتی بحث شده •

 چه نکاتی باید اقدام شوند؟ •

 چه کسانی باید اقدامات فوق را انجام دهند؟ •

 افراد فوق در چه مدتی باید اقدامات فوق را انجام دهند؟ •

با همدیگر جهت اجراي عملیات مقابله بـا حادثـه، تعیـین     ها سازمانها براي تعیین میزان هماهنگی  نتایج این ارزیابی
کننده در مانور و بازنگري عملیات بـراي مانورهـاي آتـی در جهـت      ي شرکتها سازمانمربخشی و کارآیی عملیات میزان ث

  .شود میافزایش ثمربخشی و کارایی به کار گرفته 
تابعـه مبـادرت    يهـا  شـرکت که سالیانه حداقل دو بار به انجام مانور در سطح شرکت و  شود میبه طور کلی پیشنهاد 

  .گردد برگزاري مانور مرور و به روزیکبار دستورالعمل و سالیانه  هدش

  اصالح مانور -6-2- 2- 2-7
آیا نیازهاي تعیین شده در مرحله طراحی مانور  شود در این مرحله که آخرین مرحله مدیریت مانور است، مشخص می

زمان مانور و آنچه کنندگان در  ها و شرکت در این مرحله همچنین مقایسه بین کارکرد سازمان اند یا خیر؟ پاسخ داده شده
  ]:34[جواب داده شود عبارتند از ها آنسواالتی که در این مرحله باید به . شود رفته است، انجام می انتظار می ها آناز 

 آیا مانور به نیازهاي مشخص شده جواب داده است؟ –

راري انجام دهند، کنندگان آنچه را که مجبورند در شرایط اضط ها و شرکت آیا مانور باعث شده است که سازمان –
 تمرین نمایند؟

 ها و کارآیی افراد شده است؟ ریزي آیا مانور باعث بهبودي مقررات، برنامه –

  :گیرد هاي فوق فرآیند اصالح مانور مطابق بندهاي کلی ذیل انجام می با مشخص شدن پاسخ
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هـا،   یـر دهنـد، یـا برنامـه    هـاي خـود را تغی   ها برنامه پس از فاز اجرایی و مرور دقیق مانور، ممکن است سازمان –
 .مقررات و قوانین جدیدي را ایجاد نمایند

 .شوند مانورهاي بعدي براساس نتایج نامطلوب اصالح می –

 .شوند مانورهاي جدیدي براساس نیازهاي جدید نوشته می –
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  3فصل 3

 ییامور اجرا يها دستورالعمل نیتدو
اقدامات (ي مورد اقدامات فور در

  )لیوع سوق نیح
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صل  دو -سومف عمل نیت اجرا يها دستورال دامات فور در ییامور  دامات ح(ي مورد اق   (لیوقوع س نیاق

 کلیات -3-1

 ریـزي  برنامه بایستی از قبلاما  شوند میانجام  وع حادثه سیل هرچند در زمان واقعهمجموعه اقدامات الزم در حین وق
توانند بـا آغـاز بارنـدگی بـه      این اقدامات می. زم انجام شده باشدي الها هماهنگیفراهم گردیده و کلیه  ها زیرساختشده، 

البته نـوع اقـدامات قابـل انجـام در لحظـات      . تدریج شروع شوند و تا انتهاي خروج سیل از منطقه مورد تهدید ادامه یابند
  .  مختلف، مثال در زمان شروع بارندگی با زمان وقوع سیل، متفاوت است

توان لحظه زمانی وقوع آن را با رسیدن تراز آب در یک نقطه مانند پـل بـه یـک     قه، که میهر واقعه سیل در یک منط
رخـدادهاي بارنـدگی از لحـاظ زمـانی و     . تراز آستانه مشخص نمود، معموال با رخداد بارندگی در باالدست آن همراه است

دریافـت ایـن   . رسـند  مـی  1مقدار اوجمکانی هرچند همگی تصادفی هستند اما معموال به تدریج آغاز شده و سپس به یک 
رواناب و روندیابی سـیل در   -سازي اطالعات اولیه براي مدلسازي بارش مقدار بارندگی در نقاط مختلف حوضه آبریز، آماده

سازي خروجی مدل به صورت جدول یا نمودار و احیانا بررسی سناریوهاي مختلـف، بسـته    طول رودخانه و همچنین آماده
در طـی ایـن مراحـل اطالعـات الزم     . ی و مدل طراحی شده، هر کدام مدت زمانی به طول خواهند کشیدبه شرایط فیزیک

در صورت تصمیم به . شود گیري اعالم هشدار سیل یا انجام اقدامات دیگر فراهم می منظور تصمیم براي کمک به مدیران به
اصطالحا به مدت زمـان  . کشد اي طول می دقیقهاعالم هشدار عمومی، دریافت پیام هشدار توسط مردم نیز دست کم چند 

طول مدت زمان فرجه ). 1-3شکل (شود  گفته می 2موجود بین دریافت پیام هشدار توسط مردم و وقوع سیل، زمان فرجه
اي کاهش خسارات سـیل،   هاي غیرسازه لذا یکی از اهداف اساسی در روش. اي مستقیم دارد با کاهش خسارات سیل رابطه

  ]. 21[باشد  ن فرجه ضمن اجتناب از هشدارهاي اشتباه و یا خطاي عدم هشدار به موقع میافزایش زما

  
  )هشدار سیل(اي از توالی زمانی رخدادها و اقدامات الزم در یک واقعه سیل  نمونه -1-3 شکل

                                                      
1- Peak 
2- LeadTime 

العات پیک دریافت اط
  بارش

گیري براي اعالم  تصمیم  مدل پایان اجراي
دریافت هشدار توسط   هشدار

  کلیه ساکنین
  وقوع سیالب

وقوع سیالب 
  بیشینه

پایان تحلیل 
  مقدماتی

  پایان تحلیل نهایی

  وقوع بارش

  زمان فرجه پس از اعالم هشدار

  بینی زمان فرجه پس از پیش

  گویی مدت زمان پاسخ
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سیل، توالی زمانی اتفاقات مهمی است کـه در  هاي اقدامات حین وقوع  یکی از نکات قابل توجه در تنظیم دستورالعمل
زا بـه   هجوم جبهه هواي گرم و یا باران. طول یک واقعه سیل وجود دارد و در بالیاي طبیعی دیگر ممکن است دیده نشود

منطقه، شروع بارندگی در سطح وسیعی از حوضه آبریز، ادامه و شدت یافتن بارندگی، تجاوز مقدار بارندگی و یا تراز سطح 
دشت همگی  ب در نقاطی معین از یک مقدار آستانه مشخص و باالخره خروج جریان آب از رودخانه و ورود آن به سیالبآ

تجربـه  . تواند باشد ، در واقع نشانه و یا کلید شروع یک دسته اقدامات بعدي میها آناتفاقات مهمی هستند که هر کدام از 
هـا، خسـارات سـیل بـه میـزان       در صورت توجه کافی به این نشانه الزم،نشان داده است که با وجود آمادگی و زیرساخت 

  .گیري کاهش خواهد یافت چشم

  مقابله با بحران هاي کارگروهعملیات  - 3-2

هـاي مسـوول،    هاي الزم بین دسـتگاه  مدیریت اصلی اقدامات از قبل طراحی شده در مقابله با بحران و کلیه هماهنگی
و سپس در صـورت نیـاز در سـطح بـاالتر، در     برق، آب و فاضالب  ،ییایو مخاطرات در لیامور سابتدا در کارگروه استانی 

  .شود انجام می) با مسوولیت وزارت نیرو(کارگروه امور سیل و مخاطرات دریایی، برق، آب و فاضالب 

  برق، آب و فاضالب ،ییایو مخاطرات در لیامور س يها گروهکارچگونگی تشکیل  - 1- 2- 3
کشور به عنوان متولی مقابله با کلیه حوادث و بالهاي طبیعی در سطح کشور بایسـتی از  شوراي عالی مدیریت بحران 

ـ و مخاطرات در لیامور سطریق سازمان مدیریت بحران کشور، کارگروه  بـا مسـوولیت وزارت   (بـرق، آب و فاضـالب    ،ییای
یل کـارگروه و لـزوم معرفـی افـراد     هـا، خبـر تشـک    دبیران کارگروه. هاي استانی را تشکیل دهد و به تبع آن کارگروه) نیرو

هـاي   کـارگروه /گروه/پیگیري تشکیل کمیته. کنند میابالغ  ها شرکتنماینده هر دستگاه مسوول در بحران سیل را به کلیه 
  .  باشد ها و معرفی نمایندگان از وظایف دبیران کارگروه امور سیل می مدیریت بحران در دستگاه

یه افـراد نسـبت بـه موقعیـت و     ، کلامور سیل) و در صورت لزوم کارگروه کشوري(هاي استانی  کارگروه تشکیلپس از 
رسـانی و کلیـه    ف محوله آگاهی پیدا کرده و ارتباط واحـدها بـا یکـدیگر، نحـوه خـدمات     یخود در چارت و وظا مسوولیت
یف محولـه آگـاهی الزم را   ظابا توجه به اینکه چنانچه افراد از و. گردد سازمانی و تعامالت بین گروهی تبیین میارتباطات 

بـا   و تردیـد خواهنـد شـد،    دچـار سـردرگمی   تـر  کـم در هنگام وقوع حادثـه  و به اهمیت وظایف خود واقف باشند  داشته
، هماهنگی الزم با سرعت در جهت انجام وظیفه شکل گرفته و از به هـدر رفـتن منـابع و    ها به افراد مسوولیتدهی  اطالع

  . شود میوقت جلوگیري 
،  ترین سطوح نیـروي انسـانی   اي باشد که از پایین ستاي عملیاتی نمودن فعالیت کارگروه، تقسیم کار باید به گونهدر را

بدین ترتیب در زمان وقوع حادثه، مراجعـات بـه   . وظایف آغاز گشته و نفرات نسبت به وظایف محوله آگاهی داشته باشند
هاي عملیاتی بایسـتی   هر فرد عضو کارگروه و تیم. ثر خواهد شدمدیران حداقل، و سرعت انجام امور و گردش کاري حداک

  .قبل از وقوع بحران، آمادگی الزم را جهت مواجهه با بحران در خود و مجموعه متبوع خود ایجاد کرده باشد

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  183  )لیس وقوع نیح اقدامات( يفور اقدامات مورد در ییاجرا امور يها دستورالعمل نیتدو -سوم فصل

 

داراي ارتبـاط قـوي بـا سـایر      ،ي تشکیل شده باید در زمان بروز بحران عالوه بر عملکرد مطلـوب سـازمانی  ها کارگروه
  .باشند موسساتو  ها شرکت، ها سازمان

  .کارگروه امور سیل آورده شده استتشکیل  الگوي ،)2-3( در شکل

 
  نحوه تشکیل و ارتباط اجزاي سیستم مقابله با سیل -2-3شکل 

ور کرده و در صورت وجـود  اي خود بایستی وظایف خود را مر هاي مدیریت بحران در جلسات دوره ها و کارگروه کمیته
در زمان وقوع حادثه و ایجاد بحـران، فرصـتی   . هرگونه تردید یا ضعف در هر جزء از سیستم، آن را به دقت برطرف نمایند

بـار کـار    ها بر سر دیگران پس از یک فاجعـه خسـارت   کاري انداختن گناه اشتباهات و کم. براي بحث و رفع تکلیف نیست
قطعا براي کل مجموعه  ها آنها و اموال  اما جلوگیري از وقوع خسارات کالن و نجات جان انسان. باشد نمیچندان مشکلی 

  .مدیریت بحران افتخارآمیز خواهد بود
دریافت اي  منطقههواشناسی و یا شرکت آب  اداره کل، شواهد وقوع سیل، ابتدا توسط آسا سیلدر زمان وقوع بارندگی 

  .شود میداده  رگروه استانی امور سیلدبیرخانه کاشده و هشدار الزم به 
ها مرتبط بـا موضـوع سـیل و فرصـتی بـراي تسـهیل        محلی براي حضور همه دستگاه) 2-3شکل (کارگروه امور سیل 

  . این مساله بسیار مهم بایستی در مانورهاي ساالنه تمرین شود. ارتباطات بین سازمانی است
اي در کارگروه استانی امور سیل دارد که بایسـتی کلیـه    اه نمایندهکارگروه مدیریت بحران سیل هر دستگ/گروه/کمیته

هاي آن دستگاه توسط وي به کـارگروه منتقـل شـده و بتوانـد توسـط کـارگروه از طریـق همـان رابـط           امکانات و توانایی
وه مدیریت بحران کارگر/گروه/ها در ارتباط کمیته بدین ترتیب نقش نمایندگان دستگاه. مدیریت و استفاده گردد) نماینده(

. ها با کارگروه امور سیل و در نتیجه نقش کارگروه امور سیل در مدیریت بحـران بسـیار مهـم اسـت     سیل ادارات و شرکت

  اي شرکت آب منطقه
  اعالم هشدار

  اداره کل هواشناسی
  اعالم هشدار

 کارگروه استانی امورسیل و مخاطرات دریایی
کارگروه /گروه/تهیکم

مجموعه  ریادارات کل ز
 دهاي مادرنها/ها شرکت

کارگروه /گروه/کمیته
ادارات کل زیر مجموعه 

 ها وزارتخانه

کارگروه /گروه/تهیکم
 نهاد مادر/شرکت

 کارگروه/گروه/تهیکم
 خانه وزارت

  ستاد امور سیل و مخاطرات دریایی
  )ولیت وزارت نیرووبا مس(

تیم امداد و 
 زیابیتیم ار پشتیبانی
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منظـور   هاي عملیـاتی کـارگروه بـه    هاي مختلف تجمیع شده در کارگروه، در هنگام وقوع سیل، توسط تیم امکانات دستگاه
کارگروه استانی امور سیل و مخاطرات دریایی، برق، آب و فاضالب در صورت نیاز به  .شود گرفته می کار بهکاهش خسارات 

با (کشور برق، آب و فاضالب  ،ییایو مخاطرات در لیامور سها، درخواست تشکیل کارگروه  هاي دیگر استان دریافت کمک
هاي  کارگروه/گروه/نی و کشوري، کمیتهعالوه بر وجود ارتباط مستقیم بین کارگروه استا. کند را می) مسوولیت وزارت نیرو

  ).2-3شکل (کنند  تر می ها نیز کمربند ارتباطات بین سازمانی را محکم موجود در ادارات و شرکت
ي گذشـته بـه   هـا  بحـران آمده در  دست بهبا توجه به تجربیات  ها آنو نحوه تشکیل  ها کمیته ياعضا شود میپیشنهاد 
  .یی در این موارد در این راهنما ارائه شده استها توصیه، هر چند گذاشته شود ها دستگاهاختیار خود 

  مسوول آن يها زمانبحران و سا یطضوابط اعالم شرا - 2- 2- 3
ها قبل  از آنجا که وقوع بارندگی عموما اولین عالمت خطر سیل است، در صورت توجه به مقدار و وسعت بارش، ساعت

شوند و از طرف دیگر عواملی  ها به سیالب ختم نمی ز طرفی همه بارندگیاما ا. بینی نمود توان آن را پیش از وقوع سیل می
  ).ي قبل توضیح داده شدها بخشکه در (توانند موجب وقوع سیالب و افزایش خسارات باشند  ثانویه می

هـا   اگر بحران سیل را افزایش خطر سیل تا حد عدم توانایی مجموعه در حفاظـت و حراسـت از منـابع و جـان انسـان     
اي در مهار آن و کاهش خسارات موثر اسـت،   یف کنیم، با توجه به اینکه آمادگی در برابر بحران به مقدار قابل مالحظهتعر

  . هاي وقوع بحران غافل نبود و در هر منطقه از تجربیات قبلی وقوع سیالب و عالمات آن بهره کافی برد بایستی از نشانه
و آمار  گیري اندازههاي  تخصصی در کشور هستند که با استفاده از ایستگاهسازمان هواشناسی و وزارت نیرو دو دستگاه 

بینی حدود آن هستند؛ لـذا   هاي وقوع سیل و پیش هاي ریاضی موجود، قادر به تشخیص نشانه و تجربیات و همچنین مدل
دریافـت هشـدار    کـارگروه بـه محـض   . هشدارهاي اولیه بایستی توسط این دو مجموعه به کارگروه امور سـیل داده شـود  

کـارگروه  . ها بـرآورد نمایـد   کند قبل از بحران، زمان وقوع و دامنه آن را با استفاده از آخرین داده تشکیل شده و تالش می
تواند اعالم شرایط  هاي واصله از تیم ارزیابی، می استانی امور سیل و مخاطرات دریایی، برق، آب و فاضالب براساس گزارش

هاي مسوول تشکیل شده و کارگروه استانی امور  هاي بحران کلیه دستگاه کارگروه/گروه/شرایط کمیتهدر این . بحران بکند
  . دهند میسیل را در اجراي وظایف خود یاري 

باشد؛ اما به طـور کلـی شـرایط     سیل، تشخیص وضعیت بحرانی به عهده کارگروه امور سیل میبراساس تعریف بحران 
  :ن به صورت زیر برشمردتوا اعالم وضعیت بحرانی را می

  هاي سنگین زا به حوضه آبریز و شروع بارش هجوم جبهه سیل –
  ها ز آب در رودخانهافزایش غیرطبیعی ترا –
  ها ها و تخریب پل به زیرآب رفتن راه –
  هاي کشاورزي ورود سیالب به زمین –
  نفوذ سیالب به مناطق مسکونی –
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  آب ذخیره و انتقال تاسیساتآسیب جدي به  –
 آب  و شبکه توزیع تصفیه تاسیساتآسیب جدي به  –

 ي ناشی از آب ها بیمارياحتمال یا بروز خطرات بهداشتی یا  –

 هاي نفتی به آب شرب  ورود هیدورکربن –

 گاز کلر و پیامدهاي ناشی از آن  مواد سمی نظیر نشت –

 کشته شدن، مجروحیت یا غیر قابل دسترسی بودن پرسنل  –

  استانی با میزان مورد نیاز براي حادثه هاي محلی و یا  شرکتهیزات عدم تکافوي نیروي انسانی، امکانات و تج –

  تعیین سطح بحران  -3- 2- 3
منظور سهولت تخصیص منابع و ایجاد اختیـارات کـافی و مناسـب، تنهـا در دو سـطح       به ،سیل بحرانشود  توصیه می

شده و اقدامات الزم براي گذر  هاي امور سیل نیز در این دو سطح تشکیل کارگروه. تعریف شود) ملی(اي  استانی و منطقه
  .دهند ایمن با حداقل خسارات از وضعیت بحرانی را انجام می

  .دهد را ارائه می حواین سط اي از نحوه تعیین نمونه )1-3(ول جد

  تعیین سطح بحران معیارهاي -1-3جدول 
  نشانگر  معیار  سطح بحران  ردیف

  ملی  1
  )اي منطقه(

گرفتگی نیروگاه برق، تخریب  شکستگی حداقل یک سد، آب  ربنایی مانند سدهازی تاسیساتآسیب بسیار شدید به  -
  هاي اصلی  راه

  میلیون نفر 2تهدید جمعیت بیش از   گرفتگی وسیع و ایجاد خسارت در بیش از دو استان آب -
  فر میلیون ن 2تهدید آب شرب جمعیت بیش از   آبی در بیش از دو استان تاسیساتآسیب بسیار جدي به  -
  انتظارات افکار عمومی  هاي سیاسی و انتظامی در حادثه حساسیت -
  مشاهده آالینده  آلودگی گسترده منابع آب نظیر نشت نفت در جریان سیالب -
  گستره وقوع سیل و خسارات آن  عدم وجود توانایی فنی استانی براي مقابله با سیالب -

  استانی  2

  هاي اصلی قطع آب و برق در محدوده قابل توجه، تخریب پل  ها و خطوط حیاتی  یی، راهزیربنا تاسیساتآسیب مهم به  -
  هزار نفر 500تهدید جمعیت بیش از   گرفتگی وسیع و ایجاد خسارت در چند شهر و روستا آب -
  تجاوز از حد مجاز   آلودگی محدود آب نظیر نشت گاز کلر در سطح محدود  -
  مشاهده عالیم اپیدمی  )هایی نظیر وبا و هپاتیت بیماري(آب آلوده  بروز اپیدمی ناشی از -
  گستره وقوع سیل و خسارات آن  عدم توانایی شهرداري یا فرمانداري در کنترل سیل -

  بحران ي مدیریتها گروهکار ياعضا يها ویژگی - 4- 2- 3
  :بایست شرایط زیر را دارا باشند می خود ماهیت کاري وظایف و بحران با توجه به کارگروه مدیریتاعضاي هر کدام از 

  هاي کارشناسی و مدیریتی داراي سابقه کافی اجرایی در دستگاه متبوع در رده -1
  تجربه مقابله با حداقل یک بحران در زمان اشتغال خود -2
  آشنایی کامل با محدوده و شرایط جغرافیایی منطقه عملیاتی خود -3
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  ) خانه خطوط اجرا شده، شبکه، تصفیه نظیر(هاي اجرایی  آشنایی کامل یا دسترسی به نقشه -4
  )در حال کار یا در انبار(آگاهی و آشنایی کامل به تجهیزات و لوازم موجود در منطقه تحت پوشش مجموعه  -5
  هنگام بحران هاي عملیاتی به آگاهی کامل از نحوه عملکرد تیم - 6
  داراي روحیه همکاري و کار گروهی -7
  پذیري مسوولیت -8
  مدیریت بحران و شرایط اضطراري  هاي آموزشی گذرانیدن دوره -9

  حضور مستمر و فعال در جلسات کارگروه  -10
  داشتن سابقه حضور فعال در مانورهاي عملیاتی  -11
  سالمت جسمی و روحی، القاي انرژي مثبت به گروه -12

  ها گروهکار ياعضا یگزینیجا - 5- 2- 3
ن بحـران کـه نیـاز بـه افـراد      بدیهی است در زمـا . میسر نیست ها مکاندسترسی به افراد و پرسنل در تمامی اوقات و 

همچنین در زمـان  . هاي خاص مدیریتی یا کارشناسی احاطه دارند، وجود دارد کلیدي و دوره دیده یا افرادي که به حیطه
این موضوع نه تنها در کـارگروه  . ودمنجایگزین یکدیگر را نفراتی که ماهیت کاري نزدیک به هم دارند، باید بتوان بحران، 

راننده بیل مکانیکی در دسترس نبود،  که درصورتیبه عنوان مثال، . ي اجرایی و پرسنل فنی نیز صادق استها بلکه در تیم
هـاي مـدیریتی    جایگزینی افراد از ردهبنابراین  .دنمواز راننده جرثقیل که بتواند با بیل مکانیکی کار کند، استفاده  توان می

  .بینی شده باشد بوده و از قبل پیشهاي مربوط استان مدنظر  شرکتدر باید تا کارگري 
  : مبادرت نمود کارگروهدر موارد زیر باید نسبت به جایگزینی اعضاي 

  عدم دسترسی سریع به عضو -1
  کشته شدنعدم توانایی عضو در انجام وظایف در شرایطی نظیر مجروحیت یا  -2
  مشکالت خانوادگی پرسنل ناشی از حوادث و سوانح  -3
  از حد  غلی ناشی از کار بیشخستگی ش -4
  با نیازهاي حادثه  عضوعدم تطابق صالحیت  -5
  در حادثه  عضو موثر عدم همکاري - 6
  هاي فردي و اخالقی فرد  مردود بودن صالحیت -7

  بحران يها گروهکارمات وو ملز ها ویژگی - 6- 2- 3
ا ایـن  موارد زیر در ارتباط ببه طور کلی . دنو ملزومات خاصی باش ها ویژگیبحران باید داراي  هاي محل حضور کارگروه

  :باشند ها شایان توجه می کارگروه
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بحران  يها گروهمحل حضور کارتغییر . باید داراي محلی شناخته شده باشندبحران  يها گروهمحل حضور کار -1
  . شود میدر زمان بحران توصیه ن

 . باید داراي امنیت الزم باشدبحران  يها گروهمحل حضور کار -2

 . ي تصمیم گیران کارگروه را دارا باشد و از محیطی آرام برخوردار باشدها باید قابلیت تامین آسایش برا این محل - 3

البته . تشکیل شود )اتاق بحران(ساختمان مرکز مدیریت بحران استان بحران در  کارگروهتوصیه می شود که  -4
 . این موضوع الزام آور نیست

  .باید داراي حداقل تجهیزات مورد نیاز باشدبحران  يها گروهمحل حضور کار -5

  : عبارتند ازبحران  يها گروهمحل حضور کاریزات حداقل تجه
  بیسیمتجهیزات مخابراتی و ارتباط رادیویی  -1
  تجهیزات مولد برق پرتابل و ثابت  -2
 LANو شبکه داخلی  ، اینترنترایانه -3

 دسترسی به آب اضطراري  -4

  دسترسی به غذا و امکانات زیستی  -5
  میز، صندلی و لوازم التحریر  - 6
  لباس فرم -7
  و دورنگار تلفن  -8
   هاي انتقال و توزیع زیربنایی و شبکه تاسیساتها،  ها اعم از راه نقشه -9

  تخته نمایش  وایت برد و -10

  نحوه اطالع و حضور پرسنل در محل کار در زمان بحران - 7- 2- 3
  : جهت اطالع و حضور پرسنل در محل کار در زمان بحران مراحل مختلفی مطرح است

  فراخوان -الف
تشـکیل شـده و   ) که همواره حداقل یک نفر در آن فعال است(بتدا کارگروه استانی امور سیل هشدار، اپس از دریافت 

، سـطح  توسط تیم ارزیابی و یـا منـابع موثـق    حادثه وقوع خبر تایید با گذشت زمان و. دهد وظایف اولیه خود را انجام می
ایـن  . اقدام نمود دولتی و غیردولتی موظفباید تخمین زده شده و نسبت به فراخوان نیروهاي  و گستره وقوع سیل حادثه

  .پذیرد مربوطه صورت می کار در ساعات غیراداري توسط مدیریت کشیک شرکت
  : دو شیوه براي فراخوان نیروها در ساعات غیر اداري وجود دارد
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دوده جغرافیـایی بـه   در این نوع فراخوان کل شهر یا یـک محـ  : کارکنان براساس موقعیت جفرافیاییفراخوان  -1
ه ماموریت و شرح وظیفه بدون در نظر گرفتن حوز -تري تقسیم شده و یکی از کارکنان  کوچکي ها محدوده

ایـن نـوع فراخـوان آبشـاري صـورت       .نمایـد  ، نسبت به فراخوان کارکنان اقـدام مـی  اش در حادثه تعیین شده
بـراي اطـالع از وضـعیت     این نوع فراخوان فرد محور است و. شود گفته می و به آن سیستم فراخوان گیرد می

  . رود کار می ته یا مجروح شدن همکاران بهفیزیکی پرسنل و بررسی کش
این سیستم فراخوان یکی از بهترین : در سامانه فرماندهی حادثه ها آنیت مسوولفراخوان کارکنان با توجه به  -2

نل نسـبت بـه   یت و نقـش پرسـ  مسـوول در این سیستم براساس نـوع  . شود میي فراخوان محسوب ها سیستم
. شـود  مـی در این نوع فراخوان، از اطالع و حضور نیروهاي غیر موظـف جلـوگیري   . شود میفراخوان وي اقدام 

  . این نوع فراخوان، وظیفه محور است

  حضور نیروها -ب
توصـیه  . ف مشـخص باشـد  یحضور نیروهاي موظف و مورد نیاز در محل کار باید تمهیدات الزم و شـرح وظـا   منظور به

در زمـان  . شناسی کارکنان بررسـی شـود   شود تا پس از بحران، روحیه وظیفهکه زمان حضور نیروها به دقت ثبت  دشو می
  .غیبت هر یک از نیروها، کل تیم مسوول انجام وظایف محوله به وي هستند

در محل کار و  موقع حضور به. حفظ انسجام گروهی و پرهیز از اختالفات در زمان بحران از اهم وظایف کلیه افراد است
  .انجام دقیق وظایف و کمک به دیگران در حل مشکالت گروهی یکی از مشخصات ضروري نیروهاست

  الزم يها فعالیت بندي زمانکارت اطالعات اقدامات شرایط بحرانی براي پرسنل و  - 8- 2- 3
بخش . ان ارائه شودط بحرانی باید به ایشیاي از شرا ، اطالعات پایهر پرسنل در محل کار یا صحنه آسیبدر زمان حضو

هـاي   توان در قالب کـارت  هاي اضطراري و امثالهم را می هاي رادیویی، تلفن ها، فرکانس عمده این اطالعات همچون نشانی
... هاي وارده و ها توضیحات مکملی اعم از سطح و وسعت بحران، وضعیت آسیب ضمن ارائه این کارت. اطالعاتی ارائه نمود

  : از ندعبارت براي توجیهاطالعات مورد نیاز . گویند می 1توجیهاین اقدام را که  شود براي پرسنل بیان می
  شرح وظایف هر یک از پرسنل، اقدامات ضروري مورد نیاز  -1
  جایگاه هر یک از پرسنل در سامانه فرماندهی حادثه  -2
  وضعیت و مشخصات حادثه  -3
  ي ناشی از حادثه ها آسیبوضعیت  -4
  حادثه  خطرات طبیعی یا پیامدهاي ثانوي -5
  خطرات حادثه بر روي سالمتی پرسنل  - 6

                                                      
1- Briefing 
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  هاي ایمنی  توصیه -7
  دریافت تجهیزات و لوازم کار  بندي زماننحوه و  -8
  هاي تماس نحوه ارتباطات و فهرست تلفن -9

  ها ها و سایر سازمان ارتباط با رسانه بندي زماننحوه و  -10
  هاي قبلی  شده و آموزشهاي محوله مطابق مانورهاي انجام  انجام مسوولیت بندي زماننحوه و و  -11
  ) درصورت وجود(برخی اطالعات درباره تجارب قبلی  -12
  ...) وضعیت جغرافیایی و(مالحظات عمومی منطقه  -13

هاي اجرایـی، توسـط    ها و یا تیم شود کارت اطالعات اقدامات شرایط بحرانی در کارگروه امور سیل، کمیته پیشنهاد می
اي مرور گردد و با توجه به لـزوم همـاهنگی کـارِ گروهـی و وابسـتگی       ورههر عضو تهیه و تنظیم شده و در طی جلسات د

در این کارت ممکن است ابتـدا تنهـا   . شدید کاري برخی اعضاء به یکدیگر، در طول مانورهاي بحران تدقیق و اصالح شود
سط نیروي جایگزین، بـه  یکه حتی توصورت بهسرفصل مطالب ذکر گردد اما به تدریج جزییات الزم را نیز باید به آن افزود 

  .راحتی قابل استفاده بوده و نیازي به تعبیر و تفسیر نداشته باشد
هـاي عملیـاتی، موظـف بـه      هاي مختلف و یـا تـیم   هاي مدیریت بحران سیل در دستگاه کارگروه/گروه/مسوولین کمیته

  .هاي پرسنل و اصالح تدریجی جزییات آن هستند نظارت بر تکمیل کارت

  بحران بعد از وقوع سیلمدیریت  يها گروهکارنیاز اطالعات مورد  - 9- 2- 3
  : بحران ارسال گردد هاي کارگروهبه  هاي اجرایی ، توسط تیم، اطالعات زیر باید در اسرع وقتسیلپس از وقوع 

  محل، زمان، مسیر و وسعت دقیق حادثه -1
  عوامل موثر در افزایش یا کاهش خسارات -2
  وي، طول مدت زمان عبور سیلر حداکثر دبی سیالب و سرعت پیش :شدت حادثه -3
  هاو نیروگاه زیربنایی همچون سدها تاسیساتبر روي  سیالبناشی از  هاي آسیب -4
  ها ها و پل ال، راهبر روي خطوط انتق سیالبناشی از  هاي آسیب -5
  تصفیه آب  تاسیسات منابع و بر سیالبناشی از  هاي آسیب - 6
  در مراکز بهداشتی و درمانی سیالبناشی از  هاي آسیب -7
  بر روي پرسنل و کارکنان شرکت سیالبناشی از  هاي آسیب -8
  بر روي عموم مردم و اموال عمومی سیالبناشی از  هاي آسیب -9

  اداري و مدیریتی  هاي بر ساختمان سیالبناشی از  هاي آسیب -10
  هاي محیطی ناشی از مواد صنعتی، نفت و غیره و آلودگیاحتمال نشت گاز کلر  -11
  آب و فاضالب  هاي ي کاري و فوریتها اولویت -12
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   ، کمبودهاي احتمالیمورد نیاز ، لوازم و تجهیزاتنیروهاي انسانی -13
  ي معین ها استان کمک نیاز به -14
    المللی بین و برون سازمانیهاي  کمکنیاز به  -15
  نحوه هماهنگی میدانی در کانون حادثه  -16
  بینی نشده ، مشکالت پیشي موجود در منطقه حادثهها چالش -17
  رات اولویت بازسازي و تعمی -18
  منابع مالی مورد نیاز و هزینه عملیاتی  -19
  )بینی وضع هوا نظیر پیش(مورد نیاز  و اطالعات دیگر ها نقشه -20

  ها گروهکاراطالعات در  یلو تحل یهارسال و تجز ي،نحوه گردآور -10- 2- 3
  : شود میاز چند روش به شرح زیر استفاده  ها کارگروهدر  طالعات، ارسال و تجزیه و تحلیل آنگردآوري ا منظور به

  ي گردآوري اطالعاتها روش -لفا

  1بازدید از محل -1
در . گـردد  میي گردآوري اطالعات محسوب ها روشیکی از بهترین  تحت تاثیر بحران تاسیسات محل حادثه و بازدید از

حدود این روش در صورت م استفاده از .ي موجود و نیازها به راحتی قابل تشخیص استها ظرفیت، ها آسیباین بازدیدها، 
توانـد در یـک پایگـاه اطـالع رسـانی       این اطالعات می. شود دیده و سهولت دسترسی به آن توصیه می بودن منطقه آسیب

  ].23[متمرکز ارائه شود  صورت بهتخصصی 

  GISی یا حاصله از سیستم اطالعات جغرافیای اطالعات -2
که قـبال   ي اطالعاتیها و با استفاده از الیه GISمنطقه آسیب دیده در محیط محدوده با تعریف  توان میدر این روش 

اي در سیستم  با توسعه کاربرد تصاویر ماهواره .دست آورد بهناشی از سانحه را در منطقه  هاي آسیب، برآوردي از تهیه شده
ترین  ن، سریعتری اي نزدیک، این روش دقیق اي و انتقال اطالعات، در آینده هاي رایانه اطالعات جغرافیایی، پیشرفت فناوري

  .د خسارات بالیاي طبیعی خواهد شدترین ابزار مطالعات منابع آب و دسترسی به اطالعاتی نظیر برآور و ارزان
  
  
  

                                                      
1- Site Visits 
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  1ارزیابی منطقه با بالگرد -3
دیدگان و  گیري، تخمینی از تعداد آسیب ي نمونهها روشگیري کار بهدر این روش با استفاده از بالگرد و بازدید هوایی و 

دیـده و صـعوبت    این روش در صورت وسعت منطقه آسـیب . آید دست می ماتی منطقه بهو نیازهاي خد دیده آسیبطق منا
  . شود دسترسی به آن توصیه می

  2اي برآورد ماهواره -4
  .شود اي به بررسی منطقه حادثه دیده و نیازهاي ماکروسکوپی منطقه پرداخته می در این روش با استفاده از تصاویر ماهواره

  3عات از مقامات رسمیروش گردآوري اطال -5
اي بـراي بزرگنمـایی خسـارات نداشـته      روش گردآوري اطالعات از مقامات رسمی محلی، در صورتیکه ایشـان انگیـزه  

بـا ایـن   . گـردد  هاي منطقه آسیب دیده محسوب می هاي گردآوري داده باشند، یکی از معتبرترین و قابل اعتمادترین روش
از حادثه و وضعیت پس از حادثه از طریق اجماع اطالعات بین مقامـات مسـوول محلـی قابـل احصـاء       روش وضعیت قبل

درصد قابل اعتماد دانست ولـی تجربـه نشـان     100توان  هاي گردآوري شده را نمی هر چند در این روش کلیه داده. است
در هـر حـال   . باشند ات بعد از وقوع حادثه میداده است که اطالعات قبل از حادثه مسوولین محلی قابل اعتمادتر از اطالع

سایر اطالعات ثبتی نظیر اطالعات اداره ثبت احوال و اسناد . ریزان عملیاتی بسیار مفید خواهند بود ها براي برنامه این داده
ـ . هاي راهنما عموما دقیق هستند ها و کتابچه و امالك، دفترچه تلفن ادث خـاطر داشـت کـه در حـو    ه در عین حال باید ب
یـا آسـیب ببینـد و یـا قابـل      ، از دسـت رود این اطالعات ممکن است  هاي وارده بسیار زیاد است، بزرگ که میزان آسیب

 .دسترسی نباشد

قبل از هرگونه کاربري یـا انتشـار، بـا    آوري شده از مقامات مختلف مسوول،  جمعکه اطالعات تجمعی  شود میتوصیه 
ان ریـز  برنامـه صحت ایـن اطالعـات بـراي     درجه و شده ط منطقه مقایسهیشرا وضعیت موجود زندگی افراد آسیب دیده و

  .عملیاتی آشکار گردد

  4اطالعات ثبت احوال -6
در . باشـد  مـی آوردن اطالعات مربوط به موالید، بهترین راه اخذ اطالعات مربوطه از سازمان ثبـت احـوال    دست بهبراي 

ـ  مـی اختیـار داشـته و    ده سـاله کشـور را در   هاي عین حال مرکز آمار ایران، اطالعات سرشماري د اطالعـات تکمیلـی   توان
  .نمایدارائه  هاي مختلف را حوزه
  

                                                      
1- Helicopter Assessment 
2- Satellite-Based Assessment 
3- Official Census Data 
4- Birth Registrations 
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  1هاي آسیب دیده شمارش خانه -7
اي از تعـداد افـراد    نمونـه در وهلـه بعـد    .شـود  می شمرده دیده آسیبهاي  ي منطقه یا بلوكها خانهدر این روش تعداد 

و در کـل  شـود   د ساکنین به ازاء خانوار محاسبه مـی ي انتخاب نموده و میانگین تعداگیر ها را جهت نمونه ساکن در بلوك
  . گردد میضرب  ها خانهتعداد 

  ارسال اطالعات -ب
   :شود میتوصیه  ، به ترتیبارسال اطالعات منظور ي زیر بهها روشاستفاده از 

  دهی فرم گزارش –
  سیم و تلفن بی –
  جازيي مها اینترنت و سامانه –
  دورنگار –
  سال پیکار –
  ارائه شفاهی و حضوري –

  تجزیه و تحلیل اطالعات -ج
  :باشد میدر تجزیه و تحلیل اطالعات استفاده از دو روش زیر ارجح 

  هاي الکترونیکی روش -1
ي هـا  روشدست آمده از ماهواره و انواع  دست آمده از بازدیدهاي زمینی و هوایی، اطالعات به در این روش، اطالعات به

هـا   هاي اطالعاتی مصور که قابلیت انجام تحلیل افزارهایی از نوع بانک متمرکز به نرم صورت بهدهاي پیشین ذکر شده در بن
هاي وارده، روند پیشرفت بحران، بـه لحـاظ زمـانی و     وارد شده و آسیب) Arc viewهمچون (و محاسبات ریاضی را دارند 

  .گردند تعیین شده قبلی استخراج می االجرا براساس معیارهاي مکانی و نیز مجموعه اقدامات الزم

  هاي انسانی روش -2

در این روش که اصول اولیه آن مشابه روش قبل است، بررسی و تجزیه تحلیل اطالعات توسـط کارشناسـان خبـره و    
بر این اساس هر بخـش  . گیرد بر پایه محاسبات ریاضی و هیدرولیکی اولیه انجام می تر بیشغیرمتمرکز و  صورت بهمجرب، 

از اطالعات توسط کارشناس مربوطه بررسی و سپس نتایج از طریق اجماع بین کارشناسـان تحلیـل و تصـمیمات الزم در    
  .گردد ارتباط با نحوه پاسخ به بحران اتخاذ می

                                                      
1- House Count 
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، بـر تجربیـات مـدیران و سـوابق     هـا  آنبنـدي   االجـرا و اولویـت   الزم به ذکر است، که در هر حال، تعیین اقدامات الزم
هاي دستی کارشناسی با توجه به احتمـال پیشـامد    هاي ریاضی و تحلیل اي پیشین استوار است و استفاده از مدله بحران

  .گیري خواهند بود حوادث جدید، همواره مکمل یکدیگر و مالك تصمیم

  کارگروهدر  يساز یمضوابط تصم - 11- 2- 3
نتیجه ارزیـابی،   با توجه بهسوانح بپردازند و یی به سوانح باید به ارزیابی اثرات گو پاسخي عملیاتی در مرحله ها سازمان

ی کـه بـدون   هـای  سـازمان بـدیهی اسـت   . اهداف عملیاتی خود را تعریف نموده و در مرحله بعد به اجراي عملیات بپردازند
به عملیـات میـدانی مبـادرت     ،ي محلیها توانمنديارزیابی اولیه اثرات سوانح و تعیین نیازهاي ضروري و مشخص نمودن 

نشان داده شده ) 3-3( گونه که در شکل همان. یا ناقص انجام خواهد داد غیر اصولی لیات مذکور را نادرست، زند، عمور می
  :یی به سوانح متصور استگو پاسخاظهار داشت که سه مرحله براي عملیات  توان میدرحالت کلی است، 

  ارزیابی وضعیت -1
 انتخاب اهداف و شناخت مداخالت جانبی -2

  ها و راهکارهاي جنبی براساس اهداف، توانمنديت اجراي عملیا -3

 

  یی به سوانحگو پاسخمراحل عملیات  - 3-3 شکل

  ارزیابی وضعیت -الف
زیربنـایی و   تاسیسـات بندي اطالعات حیاتی اولیه سوانح و اثـرات آن بـر    هدف از ارزیابی اولیه سوانح، گردآوري و جمع

  . باشد میدر حداقل زمان ممکن  مالی میزان تلفات جانی و
  :جهت ارزیابی نیازها در سوانح باید دو ارزیابی ویژه را نیز مورد توجه قرار داد

  نیازهاي مرتبط با انسان: 1ارزیابی نیازهاي بخشی -1
  آبی تاسیساتو  ها زیرساختنیازهاي سخت افزاري و مرتبط با  :ارزیابی نیازهاي فنی -2

                                                      
1- Sectoral 

  ارزیابی وضعیت

  انتخاب اهداف  اجراي عملیات
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مـورد   هـا  خـانواده و  ها انسانکرامت  تامینکه براي نجات و حفظ زندگی،  شوند میی اطالق نیازهاي بخشی به نیازهای
  :عبارتند از ها آنط با زندگی انسان بوده و اهم درواقع نیازهاي مرتب نیازهاي بخشی، . باشند مینیاز 

  نیاز به آب و خدمات بهداشتی -1
  نیازهاي درمانی و سالمت -2
  نیاز به غذا و تغذیه -3
  کان و سکونتنیاز به اس -4
  )فردي و خانوادگی(یازهاي معیشتی ن -5
  نیازهاي روانشناختی - 6
  نیازهاي کشاورزي -7
  نیازهاي اقتصادي -8
  نیازهاي اجتماعی -9

  نیازهاي امنیتی -10
گـاز و شـبکه    شـبکه آب، فاضـالب، خطـوط انتقـال بـرق،      ،ها راه نظیر ها زیرساختنیازهاي فنی به نیازهاي مربوط به 

خسارات بخش صـنعت و کارخانجـات و امثـال آن و نیازهـاي تجهیزاتـی آن      جبران بوط به ، نیازهاي مر ارتباطات و تلفن
  .شود میاطالق 

  ب اهداف و شناخت راهکارهاي جانبیانتخا -ب
 تاسیسـات ها با تمرکز بر روي خطـرات حـاکم بـر جوامـع آسـیب دیـده و        در این مرحله تحلیل و تفسیر بر روي داده

نیـز بـراي    1عالوه باید در این مرحله تالش شود تا برخی راهکارهاي جنبی پذیرد، به صورت می) آبی تاسیساتخصوص  به(
مهم است که درك درست و عمیقی از خطـرات  . دیده اندیشیده شود کاهش خطرات و اثرات فوري سوانح بر جامعه آسیب

راحـل اولیـه حـوادث    برخی از خطـرات و مشـکالت عمـومی شـایع در م    . دست آید عمومی حادثه و چگونگی تغییر آن به
  :عبارتند از
، آلـودگی بـا مـواد    رانـش زمـین   هـاي ثانویـه،    ماندابی شدن، وقوع سـیالب مانند : استمرار ظهور عوامل خطر -1

  و شیوع بیماري ییشیمیا
  شبکه آب آشامیدنی، شبکه فاضالب، شبکه برق و مخابرات: هاي حیاتی شریان دیدگی آسیب -2
  )مثال در آب و هواي بسیار گرم یا سرد( کمبود امکانات اقامتی و زیستی مناسب -3
  ها ها و پل دیدگی راه آسیب -4

                                                      
1- Alternatives 
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 هـا  آنکـارگیري   به یی به سوانح و نحوهگو پاسخي محلی ها توانمنديبایست  براي تبین اهداف و راهکارهاي جانبی، می
بـا   شـود؛ وطه تعریف یت و رسالت سازمانی دستگاه مربمامورهمچنین انتخاب اهداف باید متناسب با . در نظر گرفته شود

پـذیري و عملکـرد سـازمانی مـورد انتظـار       اي باشد که نیاز به انعطاف که شاید نیازهاي آسیب دیدگان به گونه استثنااین 
ف سازمانی خود اصرار نماینـد، شـاید برخـی نیازهـاي     یتنها به عمل کردن وظا ها سازمانبدیهی است که اگر تمام . باشد

  .دیدگان مغفول بماند آسیب
برخـی نیازهـاي آینـده و     بینی پیشدر این مرحله، جزء مهم دیگري نیز وجود دارد که باید به آن عنایت داشت و آن 

برخـی   بینـی  پـیش  ا قابل دسترسـی و هر فاز این جزء باید با توجه به رابطه بین نیازها و منابع موجود و ی. اي است توسعه
باید به خـاطر داشـت کـه در مرحلـه اضـطراري و حـاد       . ت صورت گیردمقاطع زمانی متفاو اي در نیازهاي آینده و توسعه

بـه مـرور زمـان بـه      ،دیـدگان بـه آب   آسیب به عنوان مثال نیاز. کند میدیدگان سریعا تغییر  سوانح، الگوي نیازهاي آسیب
  .یابد صورت تصاعدي افزایش می

  ها و راهکارهاي جنبی ، توانمندياهداف براساساجراي عملیات  -ج

  ي ارزیابی اثرات سـوانح، ها گزارشدر مراحل اولیه سوانح، عملکرد و: و سازوکارهاي عملیاتی ها سیاست تعیین -1
مـثال در   .دهنـد  مـی گیران قـرار   ي عملیاتی در اختیار تصمیمها سیاستین اهداف و یاطالعات الزم را براي تب

ن در کوتـاه مـدت و میـان مـدت و     مورد نیاز به آب، بایستی براساس مقدار و محل مورد نظر، نحوه تـامین آ 
  .گیري شود دستگاه و تیم عملیاتی مسوول تصمیم

تـا   کنـد  میگیران کمک  از ارزیابی سوانح به تصمیم حاصل اطالعات جامعه: ي اساسی منطقهها اولویتتعیین  -2
 گیري منـابع بـراي  کـار  بـه ي اساسی منطقه آسیب دیده را مشخص نموده و در ادامـه سـازوکارهاي   ها اولویت

هـاي مختلـف بایسـتی     البته در صورت مهیا بودن شرایط فعالیت، دسـتگاه . یات احیا و بازسازي ارائه شودعمل
 . ها را به صورت موازي نیز داشته باشند توانایی انجام عملیات

 ریـزي  برنامـه مرحله سوم اجراي عملیات، در بردارنده تخصـیص منـابع و    : و اجراي عملیات پاسخ ریزي برنامه -3
ي معین، درخواسـت  ها استانو تقسیم نیروهاي عملیاتی در مناطق، استفاده از  ریزي برنامهگیري منابع،  رکا به

بایست همراه با تجزیـه و   باید توجه داشت که هر مداخله و اقدامی می. باشد میاز سایر مناطق کشور  ها کمک
  .تحلیل شرایط و عملکردها باشد

هاي عملیـاتی را از قبـل معرفـی کـرده      پذیر و اولویت مناطق پرخطر و آسیب هاي گذشته، معموال تجربه وقوع سیالب
پذیر بالقوه نیز بایستی شناسایی شده و در طی مانورهاي مـدیریت بحـران تـالش     هاي خطرآفرین و آسیب اما محل. است

ت بدون فـوت وقـت وجـود    عملی تمرین و مرور گردد تا آمادگی الزم براي انجام اقداما صورت بهگردد تا کلیه مراحل فوق 
  .داشته باشد
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  یلس یدبینی محدوده مورد تهد گرفته باالدست و پیش نحوه برآورد سریع منطقه آب -12- 2- 3
ها  منظور برآورد سریع مناطق مورد تهدید سیل، بایستی اطالعات مربوط به بارندگی و شدت جریان آب در رودخانه به

هاي  توانند براي تایید و کنترل داده می) هیدرومتري(هاي آبسنجی  ستگاههاي ای داده. هنگام در اختیار داشت به صورت بهرا 
هـاي   اسـتفاده از مـدل   اشـاره شـد،   10-2-3در بنـد  کـه   طـور  همـان . رونـد  کار بهها  بینی هواشناسی و افزایش دقت پیش

بینی  سی، براي پیشي محاسباتی مهندها روشتواند براساس  ي آبریز میها حوضههواشناسی، هیدرولوژي و هیدرولیکی در 
اسـتفاده  . سنجی شده باشند ها بایستی از قبل در محدوده مورد نظر کالیبره و صحت این مدل. رود کار بهگیر  محدوده سیل

  .شود افزاري در کشور توصیه می افزاري و نرم از این روش به دلیل توسعه امکانات سخت
جدول . پذیر است بینی وقوع سیل در یک مرکز آسیب پیش هنگام به اطالعات نقاط باالدست حوضه، کلید دسترسی به

در این جدول منظور از نقطه معرف، مکان خاصی است که معموال . دهد هاي مورد نیاز را نشان می اي از داده نمونه) 3-2(
در آن نشان دهنده شدت بارندگی در محدوده قابل توجهی از حوضه یا زیرحوضه باشد و یا اینکـه رابطـه دبـی رودخانـه     

در یک حوضه بزرگ، تعـداد ایـن   . داري با دبی جریان در پایین دست، در ساعات آتی داشته باشد مکان، همبستگی معنی
همچنین در این جدول، زمان صفر، در واقع زمان . از حوضه کوچک باشد تر بیشها باید  بینی نقاط براي افزایش دقت پیش

توان یک مقدار آستانه بارندگی یا تراز جریان رودخانه را براي  می. دست استآغاز بارندگی و یا زمان شروع سیالب در باال
  . شروع پرکردن جدول انتخاب نمود

  نقاط معرف باالدست هاي دادهفرابینی وقوع سیالب با استفاده از  -2-3جدول 

  زمان
)h(  

  2نقطه معرف شماره   1نقطه معرف شماره 
مقدار 
  بارندگی

)mm(  

تراز آب 
  رودخانه

)m(  

دبی 
  جریان

)cms(  

عمق آب در 
  دشت سیالب

)cm(  

مقدار 
  بارندگی

)mm(  

تراز آب 
  رودخانه

)m(  

دبی 
  جریان

)cms(  

عمق آب در 
  دشت سیالب

)cm(  
0                  
5/0                  
0/1                  
5/1                  
0/2                  

  
با مساحت (ي کوچک ها حوضهم زمانی براي گا. شوند وارد می )2-3(جدول هاي مخابره شده در هر گام زمانی، در  داده

  .تواند کاهش یابد تا حدود ده دقیقه نیز می) کیلومترمربع 25تر از  کم
هاي ریاضی، راه حل تقریبی دیگر تخمین حجم خـالص سـیالب بـا اسـتفاده از      در صورت عدم امکان استفاده از مدل
فی منطقه، احجـام موجـود در ترازهـاي مختلـف زمـین      چنانچه براساس توپوگرا. مقدار و وسعت بارندگی در حوضه است

از قبل محاسبه شده باشد، با تطبیق حجم برآورد شده سیالب و احجام موجود در هـر تـراز   ) رودخانه(نسبت به کف دره 
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البته این روش کـامال تقریبـی اسـت و اسـتفاده از آن     . توان گستره پخش سیالب را به سرعت برآورد نمود توپوگرافی، می
  . شود ها در مناطق بدون اطالعات کافی توصیه میتن

اي در سیسـتم اطالعـات جغرافیـایی در آینـده      کارگیري تصـاویر مـاهواره   آوري به الزم به ذکر است که استفاده از فن
در حال حاضر دسترسی به تصاویر با دقت کافی، مشکل و . تواند به سرعت و به دقت مناطق آبگرفته را مشخص نماید می

هـاي هواشناسـی، اطالعـات     بینی بینی محدوده مورد تهدید نیز تلفیق پیش جهت افزایش دقت پیش. ر پرهزینه استبسیا
  .هاي ریاضی و سیستم اطالعات جغرافیایی مورد نیاز است اي، مدل ماهواره

   یسازمان ینو ارتباطات ب ها ایستگاهو  ینواح يبرا یننحوه ارسال فرام - 13- 2- 3
براساس پراکنـدگی   ها آندیدگان سوانح بوده و استقرار  به آسیب تر نزدیک در تماس) 5-1-3-2بند (عملیاتی هاي  تیم
 بایـد داراي دسترسـی مناسـب بـه معـابر بـا عـرض کـافی         ها این تیم. در هر منطقه خواهد بود ي امداد و حوادثها پست

هـا ضـروري    اي در ایـن تـیم   مـاهواره  تلفن سیم و وجود تجهیزات ارتباطی مانند بی. باشند منظور امکان جابجایی سریع به
ها به هر صورت ممکن، بایستی عالوه بر مقامات محلی، اطالعـات، مشـاهدات و برآوردهـاي خـود را بـه       لذا این تیم. است

لـذا رابطـه   . نمایـد  هـا ابـالغ مـی    در مقابل کارگروه نیز تصمیمات خود را به تـیم . کارگروه استانی امور سیل منتقل سازند
  . بازوهاي اجرایی آن کامال دو طرفه و نزدیک استکارگروه و 

هـا طـی    هاي بحـران سـازمان   کارگروه/گروه/باط بین سازمانی، نیاز است از قبل نمایندگان کمیتهتمنظور برقراري ار به
سـاعته،   24جلساتی به یکدیگر معرفی و بانک اطالعاتی نمایندگان شامل کلیه اطالعـات تماسـی اعـم از شـماره تمـاس      

هـا قرارگیـرد تـا در     ی محل سکونت و محل کار و مسوولیت در کارگروه امور سیل در اختیار کلیه نمایندگان سازماننشان
هـاي   هاي محوله از طریق کـارگروه  ها و مسوولیت بین سازمان ما هاي منعقده فی نامه زمان وقوع بحران بتوان براساس توافق

  . اقدام نمود ها آنا ، نسبت به ارتباط ب)استانی و کشوري(امور سیل 
طـور   جریان اطالعات و فرامین نیز بـه . شده است نشان داده )2-3(نحوه ارتباط اجزاء سیستم مقابله با سیل در شکل 

  .باشد میکلی به همان صورت 

   غیرالزم ياز هشدارها یزپره ياداره کردن مناسب اعالم خطرها برا -14- 2- 3
نترل هشدارها و جلـوگیري از اعـالم هشـدار غیرضـروري و یـا      در صورت وجود سیستم هشدار سیل، فرآیندي براي ک

. خاموش باید وجود داشته باشد زیرا درجه اعتماد و قابلیت این سیستم، رابطه تنگـاتنگی بـا اعتمـاد عمـومی بـه آن دارد     
 افتـد و در نتیجـه موجـب خسـارت     هشدار غیرضروري، اعالم خطري است که در واقع سیالب با گذشت زمان اتفاق نمـی 

تفـاوت اسـت در حـالی کـه خطـر سـیل        شود و در مقابل، هشدار خاموش وضعیتی است که سیستم نسبت به آن بی نمی
  . تا حد امکان پرهیز گردد ها آنهر دو حالت ذکر شده بایستی مراقبت شده و از وقوع . خسارت بار واقعا وجود دارد
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گیـري مقـدار    تر با گذشت زمـان و انـدازه   هاي کامل داده براي افزایش درجه اعتماد هشدارها، راه حل اصلی استفاده از
به عبارت دیگر اعتمادپذیري یک سیستم هشدار سیل با گذشت زمان نسـبت   .بارندگی و یا دبی جریان در رودخانه است

 توانـد فرصـت   این در حالی است که گذشت زمان در هنگام بارندگی و وقوع سیل، مـی . یابد به شروع بارندگی افزایش می
افـزایش مـدت زمـان فرجـه انجـام      . کافی براي انجام اقدامات فوري جهت کاهش خسارات را ضایع کرده و از دست ببرد

  .هاي مورد تاکید مدیران براي کاهش خسارات است اقدامات فوري یکی از خواسته
دپذیري سیستم بود زیـرا  بین زمان فرجه و اعتما 1بنابراین بایستی در هر سیستم هشدار سیل، همواره به دنبال توازنی

این موضوع بایستی مورد توجه متخصصین کارگروه امور سیل باشد و با ]. 21[شود افزایش یکی موجب کاهش دیگري می
  .ها و اتفاقات سیل، فرآیند اعالم هشدار همواره بررسی و اصالح گردد افزایش داده

افزارهاي به روز و کارشناسان باتجربه، دلسـوز   ارها و سختافز هاي مخابراتی نوین و قابل اعتماد، نرم استفاده از سیستم
  .و فعال در مدیریت سیستم هشدار سیل، در افزایش کارایی سیستم بسیار موثر است

  ي مردمیها کمکو استفاده از  دهی سازماننحوه  - 15- 2- 3
بـه درسـتی    هـا اگـر   ایـن کمـک  . هاي داوطلبانه مردمی در کشور همواره قابل توجه و خیره کننده بـوده اسـت   کمک

  .زدگان ایفا خواهند کرد هاي وارده به سیل سازماندهی و هدایت شوند نقش مهمی در کاهش خسارات و جبران آسیب
  .باشند هاي مالی مطرح می هاي مردمی عموما در قالب نیروهاي انسانی، لوازم ضروري زیستی و کمک کمک

هاي آموزشـی ضـروري را گذرانـده و بـه      ، دورهگیريکار بهز در بعد نیروي انسانی، همه افراد جوان و مستعد باید قبل ا
تواند از نیروهاي داوطلـب   هر دستگاه می. هاي مسوول درآمده باشند هاي عملیاتی دستگاه ها یا کمیته عضویت یکی از تیم

و جلوگیري هاي حساس  ها، براي حفاظت از مکان به عنوان مثال شهرداري. آموزش دیده در انجام وظایف خود بهره گیرد
همچنین سازمان امداد و نجات و یا جمعیت هالل . ها با ایجاد مانع از این نیروها استفاده نمایند از ورود سیالب به خیابان

  .مردمی آموزش دیده استفاده کنندتوانند از نیروهاي  هاي اولیه می احمر در پشتیبانی امداد رسانی و ارائه کمک
هاي عمومی ترکیبـی از مالحظـات    شاره گردید، برقراري ارتباطات مردمی و جلب مشارکتي قبل اها بخشگونه که در  همان

هـا بـا اسـتفاده از خـدمات مشـاورین داراي تجربـه در ایـن         شود سازمان توصیه می هاي اجتماعی است که اکیدا و تخصصفنی 
رکت عمـومی اقـدام و راه را بـراي    هـاي ارتباطـات مردمـی و جلـب مشـا      زمینه، نسبت به بررسی موضوع و تدوین دستورالعمل

  .دهی شده و هدفمند مردمی باز نماید هاي هدایت شده، سازمان ها و حمایت گیري از پتانسیل باالي کمک بهره
  :هاي ذیل را مدنظر قرار داد بایست اهم سرفصل هاي عمومی می هاي ارتباط مردمی و جلب مشارکت در تدوین دستوالعمل

                                                      
1- Trade off 
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  سنجی آگاهی -15-1- 2- 3
ینکه یکی از اهداف اصلی مدیریت بحـران، کـاهش خطرپـذیري، افـزایش سـطح ایمنـی عمـومی و ارائـه         با توجه به ا

ضـمن انجـام تحقیقـات الزم در مـورد جامعـه       شـود  مـی سعی  همواره، باشد می ها انسانحفظ حیات  منظور بهراهکارهایی 
کـاهش  (شناسـی، تـا حـد امکـان تـابع هـدف       ي استاندارد علوم اجتماعی و جامعه ها روشاثرپذیر از بحران، با استفاده از 
ارائـه   منظـور  بهزم است در این راستا ال .تدقیق گرددي اجتماعی ها ویژگیشناخت  براساس) خطرپذیري و مدیریت بحران

، کاهش خطرات و اقـدامات اضـطراري، شـناخت    سازي مقاومسازي،  ي پیش از بحران در ارتباط با اقدامات ایمنها آموزش
  .حاصل آیدحادثه  تاثیرن ناحیه تحت کاملی از مردما

  رسانی عمومی هاي ارتباطات مردمی و آگاهی راهکارهاي و روش -15-2- 2- 3
منظور انتخاب روش مناسب براي برقراري ارتباط با مردم، الزم است در وهله اول راهکار مناسب ارتباطی متناسب با  به

  .هدف ارتباط انتخاب نمود

  رسانی عمومی محتواي آگاهی -15-3- 2- 3

اي انتخاب گردند که اطالعات الزم در زمینـه کـاهش خطـرات ناشـی از      رسانی باید به گونه هاي آگاهی محتواي بسته
  .حادثه رخ داده را دارا باشند

  مشارکت عمومی -15-4- 2- 3
مشارکت مردم در امور مربوط به خود، قوه ابتکار و ابداع مردم تقویـت شـده و بـه نحـو احسـن مـورد        تامیناز طریق 

فاصـله بـین مـردم و    مردم به شکل واقعی و ملموس با امور اجرایی برخورد نموده و از این رو  .استفاده قرار خواهد گرفت
   .هاي محلی و نیز تعارض منافعشان رو به کاهش خواهد گذاشت هاي دولتی، دولت دستگاه

بـه نقـش    دهند نقش مردم در نجات جان زیر آوارماندگان نسبت کوبه نشان می 1995دست آمده از زلزله  آمارهاي به
  .بوده است 30به  70تر و در حدود  هاي امداد و نجات به مراتب بیش سازمان

هـا   هاي غیرمالی مردمی نظیر مواد غذایی، پتو و لباس گرم توسط جمعیت هـالل احمـر و بـا کمـک شـهرداري      کمک
  .گردد زدگان به نحو مناسبی توزیع می آوري و در محل اسکان سیل جمع

آوري و جهـت بازسـازي منـاطق     اي مالی با نظارت شوراي عالی مدیریت بحران استان جمعه گردد کمک پیشنهاد می
  .آسیب دیده هزینه شود

  اضطراري -اقدامات فوري - 3-3

هایی  منظور کنترل دامنه سیالب و جلوگیري از افزایش خسارات، فعالیت پس از وقوع سیل، مشابه زمان قبل از آن، به
گرفتگـی و   نظم و هماهنگ انجام داد که تخلیه منـاطق آبگرفتـه و یـا در معـرض آب    م صورت بهرا باید بدون فوت وقت و 
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ریزي دقیق بایسـتی از   با تقسیم وظایف از قبل و برنامه. ستها آنترین  پذیر مهم هاي آسیب حفاظت از مناطق و ساختمان
  .آشفتگی و به هدر رفتن نیروها جلوگیري نمود

  شده یینتع یشبه مناطق اسکان موقت از پ زده سیله منطق یهتخل یاتنحوه و زمان انجام عمل - 1- 3- 3
، سازمان امداد و نجـات کـه در منـاطق شـهري بـه کمـک       )12-2-3بند (بینی منطقه مورد تهدید سیل  پس از پیش

زدگـان بـه منـاطق اسـکان      ها و در مناطق روستایی با پشتیبانی ادارات کل جهاد کشاورزي مسوول تخلیه سیل شهرداري
هـاي تابعـه وزارت کشـور     و سازمان شهرسازيهاي دیگر مانند وزارت راه و  دستگاه. شود فورا وارد عمل می ،باشد میموقت 

سـازمان امـداد و نجـات    . نیز بایستی توان و امکانات مازاد لجستیکی خود را در اختیار سازمان امداد و نجات قـرار دهنـد  
آسا در هر منطقه بایستی اعالم آماده باش کرده  هاي سیل دگیهمواره پس از اعالم هشدار سازمان هواشناسی یا وقوع بارن

 صـورت  بهمناطق اسکان موقت باید  .هاي دیگر در مورد سوختگیري و آمادگی خودروهاي مورد نیاز تذکر دهد و به دستگاه
  . بوطه اعالم گرددهاي مر ازمان قرار گیرد و کمبودهاي موجود به تدریج برطرف شده و یا به دستگاهمورد بازدید ساي  دوره

و شهرسازي مسوول تهیه زمین و امکانات اولیه الزم در مناطق امن بـه کمـک وزارت نیـرو و وزارت کشـور      راهوزارت 
هـا در اکثـر شـهرهاي     رویه در حاشیه رودخانه با توجه به سکونت بی. باشد میزدگان در هر منطقه  براي اسکان موقت سیل

  . ها ضروري است اسکان موقت در کلیه استان بینی مناطق ، پیش)فصل اول(کشور 
و از طرف دیگر بایستی آب سالم و بـرق مـورد    و مناطق امن بوده گیر سیلاعالم مناطق  از طرفی مسوولوزارت نیرو 

  .نیاز مناطق اسکان موقت را تامین نماید
ل تنظیم شـده و هـر خـودرو    زدگان براساس مقررات ترافیکی خاص مواقع بحران سیل بایستی از قب مسیر تخلیه سیل

بینـی نظیـر تخریـب راه و یـا پـل،       با توجه به احتمال بروز وقایع غیرقابل پیش. مسیر حرکت خود را قبال مرورکرده باشد
  . مسیرهاي جایگزین نیز بایستی تعیین شده باشند

با عنایت به حجم . شود غاز میافتد آ تر اتفاق می سریع ها آنگرفتگی در  تر که آب عملیات تخلیه همواره از مناطق پست
عملیات و لزوم سرعت و نظم و هماهنگی در انجام آن، سازمان امداد و نجات بایستی وظیفه تخلیه هر محله را با توجه به 

بنـدي عملیـات    زمـان . از قبل تهیه کنـد ) 3-3(جدول امکانات هر دستگاه، تقسیم نماید و جدول تخلیه مناطق را مشابه 
  .اي مرور و تمرین شود کت وسایل نقلیه بایستی در مانورهاي دورهتخلیه و مسیر حر

  به ترتیب اولویت گیر سیلتخلیه مناطق  -3-3جدول 
  مکان اسکان  مسیر حرکت  دستگاه مسوول تخلیه  جمعیت تقریبی  خیابان  محله  ردیف

1              
2              
3              
4              
5              
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ایـن مـدت زمـان    . در هر منطقه وابسته به توپوگرافی و شرایط اقلیمی آنسـت گرفتگی ناشی از سیالب  مدت زمان آب
بدین ترتیب با در نظـر گـرفتن زمـان الزم    . تواند در فصل گرما یا سرما واقع شده و از یک روز تا چند هفته تغییر کند می

نظر گرفته شده بـراي اسـکان   لذا مکان در. زدگان حداقل یک ماه به درازا خواهد کشید براي بازسازي، اسکان موقت سیل
  .برداري بوده و شرایط زیستی مناسب در آن فراهم باشد موقت بایستی براي این مدت قابل بهره

  .زدگان در طول مدت زمان اسکان موقت را به عهده دارد سازمان هالل احمر وظیفه مدیریت تامین مایحتاج اولیه سیل

و ارسال  یهي عملیات تخلها تیمبراي  ها آن نحوه تعیین مسیرهاي قابل تردد و جهت حرکت در -2- 3- 3
  يضرور یزاتتجه

و  هـا  راهتـوان در صـورت افـزایش تـراز آب،      ، مـی و خطـوط تـراز توپـوگرافی    در هر منطقـه  ها آبراههبا توجه به مسیر 
در گرفتگـی   البتـه در ایـن مـورد سـوابق قبلـی آب     . شـوند از پـیش تعیـین نمـود     گرفتگی می هایی را که دچار آب خیابان
هاي مرتفـع   و خیابان ها راهدر هر صورت بایستی در عملیات تخلیه، اساسا از . باشند هاي گذشته نیز بسیار مفید می سیالب

  . ي پست تا حد امکان اجتناب کردها راهها استفاده نموده و از  نسبت به تراز آبراهه
در ایـن  . را از قبـل طراحـی نمـود    تـوان سـناریوهاي مختلـف تـردد     بدین ترتیب براساس شدت و حجم سیالب، مـی 

ممکن است در یک . هاي مختلف باید در نظر گرفته شود و حتی تخریب پل ها راهها،  گرفتگی خیابان سناریوها، احتمال آب
لذا حفـظ و حراسـت از آن   . منطقه، دسترسی و استفاده از یک محور ترافیکی، نقش مهمی در عملیات تخلیه داشته باشد

  .  هاي کارگروه خواهد بود گرفتگی آن، یکی از اولویت از آبمحور و جلوگیري 
  : دنرد زیر باید مد نظر قرار گیرامو ،ي عملیات اضطراريها تیمین مسیرهاي قابل تردد براي عیت منظور به

  . هاي ارزیابی باید از طریق وسایل ارتباطی سریعا به کارگروه امور سیل منعکس گردد نتایج بررسی و ارزیابی تیم - 1
ها و مشاهدات انجام شده، یکی از سـناریوهاي ترافیکـی را    بینی براساس آخرین پیشباید  لیکارگروه امور س -2

ي هـا  تـیم . ي انتظامی و راهنمایی و رانندگی ابالغ نمایـد نیروهانیروي انتظامی به   نمایندهانتخاب و از طریق 
عوامـل   گروه امور سیل دریافـت و بـه اطـالع   کارتردد را از قابل اخبار مسیرهاي رسانی باید  و کمکعملیاتی 

  . دنبرسان در عملیات تخلیه دست اندرکار
  .صورت یکطرفه استفاده گردند شود مسیرهاي رفت و آمد در منطقه بحران، جهت سهولت تردد، غالبا به توصیه می - 3
ي هـا  تیمض ورود یی با دقت و مقیاس مناسب در اختیار داشته باشد و به محها نقشهباید  لیکارگروه امور س -4

  . در اختیار ایشان قرار دهد رسانی کمکعملیاتی و 
ي عملیـاتی یـا ارتباطـات مناسـب     ها تیماختیار داشتن وسایل ارتباطی  از در لیکارگروه امور سضرورت دارد  -5

  . براي دست اندرکاران مدیریت بحران اطمینان حاصل نماید
ارتباط تنگاتنگی را با پلیس راه و راهـداري ایجـاد   ضو، از طریق نمایندگان ع لیکارگروه امور سضروري است  - 6

  . نموده و اطالعات مربوطه را از ایشان نیز دریافت نماید
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و مسیرهاي منطقه آسیب  ها راهساعته وضعیت  24باید فعاالنه و  کارگروهبخش مخابرات و ارتباطات رادیویی  -7
  . قرار دهد رسانی کمکو ي عملیاتی ها تیمرا بررسی نموده و اطالعات را در اختیار 

مدیریت بحران براي مدیریت تردد در مناطقی که  کارگروهدر  GISاستفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی یا  -8
  . اي دارند بسیار مفید است هاي ارتباطاتی و ترافیکی وضعیت پیچیده راه از لحاظ

بـا حضـور    کـارگروه تـاب، جلسـه   در مراحل حاد بحران هـر روز و ترجیحـا بعـد از غـروب آف     شود میتوصیه  -9
ي معـین برگـزار شـده و بـه بررسـی وضـعیت ارتباطـات، مسـیرهاي         ها استاني عملیاتی و ها تیمنمایندگان 

  .رامین و دستورات، نیازها و کمبودها پرداخته شودارتباطی، دقت یا عدم دقت دست اندرکاران به ف
آالت بـه علـت خسـتگی     و سـایر ماشـین  اي آبرسان تانکره ها،اتوبوس رانندگان با توجه به اینکه ممکن است -10

صـورت روزانـه و مکتـوب در اختیـار ایشـان قـرار گیـرد و         هاي دسترسی به راه شود میتوصیه تعویض شوند، 
ي اند ماند، در قالب دفترچهي مسدود خواهتر بیشمسیرهاي غیر قابل تردد مهم و اصلی که براي مدت زمان 

  . ملیاتی ارسال شودهاي ع تهیه و براي استفاده تیم

 یربنایی،ز يها ساختمان یرنظ پذیر آسیبدر نقاط حساس و  یالبضد س یعفهرست اقدامات سر - 3- 3- 3
   ییمواد غذا يو انبارها ها بیمارستان

ها و در معرض سیل قرار دارند باید از قبـل توسـط کـارگروه     پذیر که در حواشی آبراهه فهرست نقاط حساس و آسیب
هاي مختلف نسـبت بـه سـیالب     پذیر کاربري به آنکه حساسیت و آسیب با توجه). 1-4-2بند (د باشامور سیل تهیه شده 

تر  اما با عنایت به آنکه در هر حال پیشگیري عاقالنه. متفاوت است، طبعا اقدامات متفاوتی نیز در هر مورد باید انجام شود
. الح کاربري، قبل از وقوع سیل به تدریج اجـرا گـردد  سازي و یا جابجایی و اص شود اقدامات مقاوم از مداواست، توصیه می
تـري متوجـه    اي که با وقوع سیل آسیب کـم  یا انتخاب نوع کشت به گونه ها آنها و ضدآب کردن  مثال تعویض در و پنجره

  ]. 71[توان در زمان وقوع سیل انجام داد  محصول گردد را نمی
 و یـا بـه علـت    افتـد  گرفتگی اتفـاق مـی   یا به علت آب تاسیساتها و  هاي کشاورزي، ساختمان ایجاد خسارت در زمین

در هر مورد با توجه به حساسیت موجود، اقدامات منطقی . سرعت جریان و برخورد مواد رسوبی و گل و الي داخل جریان
  ].72[ساز باید مد نظر قرار گیرد  و چاره
  :باشند زي به شرح زیر میطور کلی فهرست اقدامات سریع جهت کاهش خسارات و ضد سیالب سا به

  گیر اعمال مقررات ویژه ترافیکی و جلوگیري از توقف وسایل نقلیه در نقاط سیل –
  گیر تخلیه مواد غذایی و دیگر اموال حساس به سیالب از انبارهاي موجود در نقاط سیل –
  سازي مسیر عبور سیل ها و به طور کلی پاك و پارکینگ ها خیابانتخلیه  –
  منظور جلوگیري از خروج سیالب از مسیر اصلی  ها به هاي آبراهه ع دیوارهافزایش موقت ارتفا –
  ) مصنوعی یا طبیعی(هاي انحرافی  ها و آبراهه هدایت و انتقال جریان به سمت کانال –
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  سازي عبور جریان سیل ها از شاخ و برگ درختان جهت روان دهانه پل سازي پاك –
  خندق در اطراف ساختمان یا حفر) هاي شن خاکریز و کیسه(ایجاد موانع  –
  تخلیه سریع آب توسط پمپ –

ارتفاع  یشو افزا یشن يها کیسه یرنظ ياضطرار يها سازهو محل احداث  یدستورالعمل چگونگ -4- 3- 3
  یزهاموقت خاکر

باشند که یا از خروج سـیالب از مسـیر اصـلی خـود در رودخانـه       طور کلی موانعی می هاي اضطراري به منظور از سازه
خاکریزي با لودر و بولدوزر و ایجاد دیواره بـا  . شوند می تاسیساتها و  د و یا مانع ورود سیل به ساختمانکنن جلوگیري می

  .باشند ها می ترین این سازه هاي شنی متداول کیسه
  : شوند هاي الزم احداث می ها معموال به صورت گسسته و محدود و در محل این سازه

  ا سست است و احتمال خروج سیل وجود دارددر نقاطی که دیواره رودخانه کوتاه و ی –
 )ها آنبراي محافظت از (گیر  هاي مهم واقع در نقاط پست و سیل اطراف ساختمان –

کـه در اسـتانداردهاي   ) سـدهاي خـاکی  (در احداث خاکریزهاي اضطراري، بایستی اصول کلی ژئـوتکنیکی خاکریزهـا   
  ]. 25و  24) [وزارت نیرو-ور فنی و تدوین معیارهاهاي دفتر ام نشریه(اند را رعایت نمود  مربوطه ذکر شده

با جریان سیل با سرعت قابل توجه که عمق آن در حال افـزایش شـدید اسـت، موجـب حساسـیت       1مجاورت خاکریز
افزایش سریع فشار آب منفذي در بدنه خاکریز، وجـود نیروهـاي هیدورسـتاتیک و هیـدرودینامیک و     . شود اجرایی آن می
به عالوه تنش برشی متغیـر در دیـواره و کـف و    . اندازند ر پی، همگی پایداري کلی این سازه را به خطر مینیروي باالبر زی
  . شوند هاي چرخشی به تدریج موجب فرسایش بدنه و زیرشویی دیواره آن می وجود جریان

همـی در مهـار سـیل و کـاهش     گیـرد، امـا از آنجـا کـه نقـش م      موقت مورد استفاده قرار می صورت بهبنابراین هرچند این سازه 
  .خسارات دارد بایستی با توجه به نکات زیر، مقاومت الزم براي پایداري در برابر حداقل وقوع یک سیل را براي آن فراهم نمود

در صورت اجراي خاکریز بر روي زمین طبیعی، برداشت خاك دستی حداقل به عمق : مناسب) فونداسیون(اجراي پی 
  .متر ضروري است 5/0

در پـی و یـا    2بینی بریدگی یا دندانـه  زمان پی و بدنه، پیش در صورت عدم اجراي هم: جاد یکپارچگی بین پی و بدنهای
 .تواند از گسستگی پی و بدنه جلوگیري کند اي از بدنه با پی می زمان قطعه اجراي هم

هـا بـا غلطـک     تـراکم الیـه  . باشـد  ضخامت داشـته  متر سانتی 25هر الیه نباید بیش از : خاکریزي و تراکم الیه به الیه
 .ها براي تراکم استفاده گردد مناسب انجام شود و در صورت عدم دسترسی، از تردد کامیون

                                                      
1- Levee 
2- Notch 
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وجـود  . شـکل باشـد   Sو در دامنه قابل قبـول، بـه صـورت    » خوب«بندي خاك باید به طور کلی  دانه: بندي خاك دانه
 .شود ندگی و مقاومت در برابر نفوذ آب میدرصد رس در مصالح مورد استفاده، موجب چسب 10حداقل 

 .متر باشد 2تر از  ارتفاع خاکریز اضطراري باید کم: ارتفاع محدود

 .باشد تر بیش) V:H( 1:3شیب بدنه خاکریز نباید از : شیب مالیم دیواره

در زیـر پـی و   هاي مختلف قیري و یا مخلوط خاك رس و آهک و آب  هاي عایق، امولسیون استفاده از ورق: بندي عایق
  . شود رویه بدنه خاکریز توصیه می

ي ها کیسه استفاده از با توان موانع را و وجود نیروي انسانی کافی می سازي راه آالت ماشیندر صورت عدم دسترسی به 
مترمکعب دارد که اگر با خاك رس پر شود  02/0، حجمی در حدود متر سانتی 40×50اي به ابعاد  کیسه. ایجاد نمود شنی

  .باشد میکیلوگرم خواهد داشت و با نیروي انسانی قابل جابجایی  30تر از  وزنی کم
ها و یا افـزایش ارتفـاع    ها و یا مرمت دیواره رودخانه معموال براي ایجاد مانع در ابعاد محدود، مثال در حفاظت از ساختمان

دیف کیسه شن نباید ارتفـاعی بـیش از یـک متـر     دیوار احداث شده با یک ر. شود هاي شنی استفاده می از کیسه ها آنجزیی 
  .را با خاك پر کرد ها آنها در چند ردیف استفاده نمود و فضاي خالی بین  توان از کیسه اما در صورت نیاز می. داشته باشد

  یلهاي ناشی از س نحوه برآورد سریع خرابی - 5- 3- 3
  : شود می توصیهزیر  يها روش، زده سیلدر یک منطقه  سیالبهاي ناشی از  برآورد سریع خرابی منظور به

، بـه انجـام   تر شرح آن رفـت  تیم ارزیابی که پیشد در قالب توان میاین امر : زده منطقه سیلبازدید میدانی از  -1
بـه بـرآورد و تخمـین     شود، در بازدیـدهاي خـود   میرسد و تیم ارزیابی که به عنوان تیم پیشرو نیز محسوب 

دانی تیم ارزیـابی بـه ترتیـب از    که بازدید می شود میتوصیه . پردازد سیالب میروي داده ناشی از  هاي آسیب
. هاي کشاورزي و سپس اموال دیگر انجام شود ها و زمین ها و پل ، سازهها راهمنابع و خطوط انتقال آب و برق، 

ل ي گزارش دهی استفاده نمود، که شرح آن در فصـل قبـ  ها فرمو  ها لیستاز چک  توان میدر بازدید میدانی 
  .شود میگفت که بازدید میدانی بهترین روش براي برآورد خسارات محسوب  توان میدر مجموع . آمده است

بـراي بـرآورد   اي نیـز   از طریق هوایی با بـالگرد یـا تصـاویر مـاهواره    توان  میگ زردر مقیاس ب: هوایی بررسی -2
  . ستادي قابل اجراست کلی هاي یبراي مناطق صعب العبور یا براي ارزیاب این روش. ها استفاده نمود آسیب

، نسـبت بـه   مسـتقیم بـا برقـراري خـط تلفـن      تـوان  میدر این روش : محلی اتاطالع آوري جمع ایجاد شبکه -3
ي داوطلـب  هـا  گـروه  توان از برخی می همچنین. ي مردمی بهره جستها گروهو  مقامات محلیگیري از  اطالع

 منطقـه  محور خواست که به بازدیـد میـدانی در سـطح   مردمی مانند نیروي مقاومت بسیج یا نهادهاي مردم 
  . را گزارش دهند ها خرابی و آسیبپرداخته و موارد 

توان با توجه به هیدروگراف و دبی سیل، بـا   ترین روش براي برآورد اولیه، می عنوان سریع به: روش محاسباتی -4
ن زد و بـا اسـتناد بـه تجـارب     گرفتگـی را تخمـی   هاي هیدرولیکی، گستره سیالب و عمق آب استفاده از مدل
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البتـه در  . هاي وارده در سیالب اخیر را برآورد نمود ، آسیبها آنهاي قبلی مشابه و خسارات  رخدادهاي سیل
توان با سیستم اطالعات جغرافیایی ترکیب نمود و خروجی را بـا   این روش، نتایج محاسبات هیدرولیکی را می

  .اي نیز کنترل کرد تصاویر ماهواره

  دیده آسیبخطوط اصلی در مناطق  ه قطع برق و گازنحو - 6- 3- 3
باید براساس اولویت هاي انتقال و توزیع برق  و نیز قطع شبکه هاي مایع و گاز خطوط انتقال سیالبستن شیر مخازن و 

ن شـیر  بستاین امر به ترتیب شامل بعبارتی دیگر . صورت پذیرد انتقال و توزیعي ها سامانهو ترتیب  یا ولتاژ خط قطر لوله
 ،کارکنـان شـرکت  بر ایـن اسـاس،   . شود میانجام  تر کوچکي انتقال، خطوط بزرگ شبکه و سپس خطوط ها لولهمخازن، 

توسط افراد غیر متخصص، عامه و نیروهـاي مردمـی    امراین  شود میو توصیه ن باشند میبهترین افراد براي انجام این کار 
دا کنند خطوط شبکه آشنا شده و به این امر ورود پیکه مردم با دستکاري د اجازه داد در جریان سوانح نبای. صورت پذیرد

  . مدار نمایند قطعاقدام به  ها خانهکه مردم در سطح انشعابات شود  و اکیدا توصیه می
در اختیار نباشد، لذا ضروري است  شبکه قطعبراي  مسوولباید به خاطر داشت که ممکن است در جریان سوانح، فرد 

  . ، این عمل در اولویت صورت پذیردر زمان عدم دسترسی به فرد موظفشده و د بینی پیشگزین براي این امر افراد جای
مدیریتی و نظـر کارشناسـان    گیري تصمیمنظر تیم ارزیابی و  براساسنیز هاي حیاتی  از شریان هریکمدت زمان قطع 

  . تعیین خواهد شد مربوطه

   دیده آسیبضطراري در مناطق نحوه تامین دارو، پوشاك و آب و برق ا -7- 3- 3
امـا بـا گذشـت    . زدگان در ساعات اولیه پس از حادثه است سازمان هالل احمر مسوول تامین کلیه نیازهاي اولیه سیل

مـثال  . زمان، هر دستگاه مسوول دیگر در بحران سیل بایستی در زمینه تخصصی خود، اقدامات مورد نیاز را شـروع نمایـد  
آموزش پزشکی بایستی در زمینه تامین دارو و خدمات درمانی و وزارت نیرو بایسـتی در زمینـه   وزارت بهداشت، درمان و 

  .تامین آب و برق وارد عمل شوند
هاي قبلـی را در مـورد تـامین مایحتـاج اولیـه       بینی رسانی بوده و پیش سازمان هالل احمر همواره بایستی آماده کمک

  :انجام دهد

  هاي معین ان و شرکتتامین از طریق تولیدکنندگ -الف
هاي تولیدي منطقه اطالع کافی داشته و قرارداد همکاري را  هر سازمان باید قبل از وقوع بحران از توانایی کلیه شرکت

  .بسته باشد ها آنبا 
، الزم است با انجام برآوردهـاي الزم قبـل از وقـوع    دیده آسیبدارو، پوشاك و آب اضطراري در مناطق  تامینمنظور  به
هاي تولید و توزیع اقالم مذکور در نواحی خارج  نامه همکاري با شرکت ن، مقدار هریک برآورد و نسبت به انعقاد تفاهمبحرا
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هاي تولیدي، درخواست ذخیـره اقـالم    ها و شرکت توان از کارخانه حتی می. بینی وقوع بحران اقدام نماید از محدوده پیش
  . نمود مورد نیاز را در انبارها تا یک مقدار الزم

  هاي مردمی  تامین از طریق کمک -ب
هاي مردمی الزم است وقوع بحـران   منظور تامین از طریق کمک رسانی در بین مردم، به با توجه به وجود روحیه کمک

نظـر بـه اینکـه صـدا و     . رسانی گـردد  اطالع) زده غیر بحران(هاي مورد نیاز به طریق مناسب به مردم سایر مناطق  و کمک
، استفاده از امکانات سازمان صدا و سیما بـراي ایـن   باشد میرسانی سریع و آسان  جمله بهترین ابزارها براي اطالعسیما از 

  . شود منظور توصیه می
نماینـده   ، ضرورت داردهاي مورد نظر کارگروه اطالعیهي جمعی جهت پخش ها رسانهارتباط با صدا و سیما و  منظور به

مناسب . اقدامات الزم را انجام دهد ها آنها و پخش  حضور فعال داشته و در تهیه اطالعیه صدا و سیما در جلسات کارگروه
هـاي مردمـی    رسانی از قبل، با هماهنگی نماینده سازمان هالل احمر که در جذب کمـک  هاي اطالع است که متون و فرم

  .داراي تجربه هستند،  تهیه گردد

  آب اضطراري تهیههاي  ضوابط و روش -8- 3- 3
خانـه   دیدگی شبکه آبرسانی و یا تصـفیه  زدگان است در صورت آسیب ترین مایحتاج سیل که آب سالم، ضرورياز آنجا 

موظف است تا انجام تعمیرات الزم و رفع نقص شبکه، آب سالم مـورد  ) شرکت آب و فاضالب(آب آشامیدنی، وزارت نیرو 
  . زدگان را فراهم نماید نیاز سیل

هاي واگیردار، وزارت بهداشت وظیفه نظارت بـر کیفیـت آب را    مومیت و شیوع بیماريمنظور جلوگیري از ایجاد مس به
  .آب سالم براي استفاده در شستشو و شرب بایستی داراي استانداردهاي تعیین شده باشد. دارد

  :ي تهیه آب جهت مصرف شرب عبارتند ازها روش
  ها خانه فیهها و یا مخازن آب در تص ها، چشمه حمل آب توسط تانکر از قنات –
 پمپاژ آب از منابع مطمئن به محل مصرف –

بـین  هاي از پیش تعبیه شده و توزیع آن در  خانه توسط دستگاه بندي اضطراري آب شرب در محل تصفیه بسته –
 )4-3 شکل( زدگان سیل

  هاي تولیدي آب معدنی در منطقه بندي شده از شرکت حمل آب سالم بسته –
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 )ژاپن - آب شهر هیروشیما  خانه تصفیهعکس از (اي  کیسه صورت بهاضطراري آب  بندي بسته دستگاه -4-3 شکل

  :ي تهیه آب جهت مصارف شستشو و نظافت عبارتند ازها روش
  هاي تهیه آب شرب کلیه روش –
صورت طبیعی براي شرب مناسب نیستند اما عاري از آلـودگی میکروبـی یـا انگلـی      استفاده از منابع آبی که به –

توان در مخازن احداث شده در حاشیه رودخانه ذخیره  آب این قبیل منابع را می. ها رودخانه باشند نظیر آب می
 .نمود تا پس از کاهش بار رسوبی و کلر زنی توسط تانکر به محل مصرف حمل شوند

  .زدگان، سهولت دسترسی به منابع آب و برق در نظر گرفته شود شود در انتخاب محل اسکان سیل توصیه می

، ، نیروي انتظامینشانی آتشدر منطقه، سازمان  کارگروه امور سیلبا  ها دستگاه تباطنحوه ار -9- 3- 3
  )گاز، برق و مخابرات(هاي حیاتی  ي شریانها شرکتو سایر  نیروهاي نظامی

هاي مسوول، در واقع پـل ارتبـاطی و حلقـه واسـط بـین       کارگروه امور سیل با توجه به حضور نمایندگان کلیه دستگاه
منظور تسریع در برخـی   البته به). 1-2-3بند (ها باید توسط آن صورت پذیرد  ت و کلیه ارتباطات و هماهنگیهاس دستگاه

  .تواند به یک یا چند دستگاه در مواردي مشخص تفویض اختیار کند امور فوري و اضطراري، کارگروه می
هـاي   به همین ترتیب، دستگاه. پذیرد ت میارتباط هر دستگاه با کارگروه از طریق نماینده آن دستگاه در کارگروه صور
  .مختلف نیز از طریق نمایندگانشان در کارگروه با یکدیگر در تماس خواهند بود
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ها واگذار گردیـده   در مورد اقدامات اضطراري در حین وقوع سیل، بسیاري از وظایف از قبل توسط کارگروه به دستگاه
نجام مانورهاي بحـران، بـا ایجـاد آشـنایی و صـمیمیت بـین نماینـدگان        ا. و نیازي به تشکیل جلسه و ابالغ مجدد نیست

  .ها، نحوه برقراري ارتباطات و جریان اطالعات در هنگام وقوع بحران را روان و تسهیل خواهد کرد دستگاه
ـ    هـا  اداري موجـود در کلیـه دسـتگاه   یند سلسله مراتبی و آدر زمان بحران، عالوه بر فر ا ، ضـرورت دارد کـه نماینـده ی

 دند، در منطقه حضور داشته باشنباش مسایلکه تام االختیار و با تجربه و آگاه به تخصصی  مادرهاي  شرکتنمایندگانی از 
  .هاي معین را تسهیل و تسریع نمایند رسانی از استان تا در صورت نیاز روند کمک

  مات الزمهدر شرایط اضطراري و اقدا یهاي مردم بندي تماس ضوابط مربوط به دریافت، جمع - 10- 3- 3
تواند در کاهش حجم کاري این تیم بسیار مـوثر   هاي مردمی در واقع در راستاي وظایف تیم ارزیابی بوده و می گزارش

 اقدامات زیر باید توسط کـارگروه امـور سـیل   ط اضطراري، یدر شرا مردمیهاي  بندي تماس دریافت و جمع منظور به. باشد
  : صورت پذیرد

ط اضطراري در سطح شهر و یدر شرا مردمیهاي  براي دریافت تماس 122تلفن مانند  مستقیمیک خط تلفن  -1
درخواست برقراري این خط تلفن توسط کارگروه بایستی قبل از وقوع بحران . روستا باید برقرار و مقدور باشد

  .رسانی الزم از طریق صدا و سیما انجام گردد صادر شده و اطالع
. هاي پلیسی نیز دریافت نمـود  فوریت 110یا  نشانی آتش 125یق تلفن هاي اضطراري را از طر تماس توان می -2

 که در سیر آن اتفاقـات  هو یا وقوع پیامدهاي ثانوی 122با تلفن  گاها در زمان عدم آشنایی مردمها  این تماس
 . گیرد مینیز روي داده، صورت  مختلف

هـایی در خصـوص نحـوه تمـاس بـا تـیم        هاطالعی گیر سیلدر مناطق تیم ارزیابی قبل از وقوع سیل، بایستی  -3
هـاي   هـا دسـتورالعمل   در ایـن اطالعیـه  . ارزیابی و یا کارگروه امور سیل در صورت وقوع سیل را پخش نمایـد 

 .شود اي نیز براي نحوه آمادگی و واکنش در مقابل سیل نیز ذکر می ساده

هـاي   ایـن تـیم، گـزارش   . قـرار گیـرد  اختیار تیم ارزیـابی  باید در  مردمیهاي  کلیه اطالعات مربوط به تماس -4
  .رساند کرده و به اطالع کارگروه میجمع بندي دریافتی را 

هاي تیم ارزیابی، کارگروه اقـدامات الزم را در خصـوص تخلیـه     هاي واصله، مشابه گزارش پس از تایید گزارش -5
   .اماکن و یا انحراف سیالب انجام خواهد داد

 یشبا برنامه از پ ها آنوابسته به  يها سازهو  یزات، تجهها سازهو حفاظت از  يدستورالعمل نگهدار -11- 3- 3
  شده یینتع

ها، خطوط توپوگرافی و شرایط اقلیمی هر منطقه به وضـوح   ها و رودخانه هاي گذشته، مطالعه مسیر آبراهه تجربه سیل
ی و نفوذپذیري دیوارها یا به لحاظ ضعف پ تاسیساتها و  پذیر سازه آسیب. نماید گیر و در خطر را مشخص می مناطق سیل
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در هر حال انجـام اقـدامات زیـر    . و یا به لحاظ عدم مقاومت در برابر بار جانبی ناشی از سرعت سیالب باشد میها  و پنجره
  :رسد ضروري به نظر می ها آنسازي  منظور مقاوم به

عنـوان   بـه . بندي شـوند  تاولوی هاي در معرض خطر سیل شناسایی شده و براساس اهمیت و ارزش هر کدام کلیه سازه
اي در زمـان بحـران برخـوردار بـوده و      ها از اهمیت ویـژه  هاي آب و یا برخی پل خانه ها، تصفیه ها، نیروگاه مثال بیمارستان

  .اجرا گردد ها آنتر در مورد  سازي هر چه سریع ي مقاومها طرحبایستی 
رل شده و سازه براي پایـداري در برابـر آن تقویـت    اي بایستی مجددا کنت با اعمال نیروي عرضی سیالب، طراحی سازه

بنـد کـردن    هـا و آب  کوبی، افزایش ابعاد دیوارها و ایجاد سپري، عـایق بنـدي در و پنجـره    افزایش عمق پی با شمع. گردد
 .سازي هستند ي معمول مقاومها روشدیوارها، 

مهـم در برابـر سـیالب از     تاسیسـات هـا و   سازي ساختمان شود براي انجام محاسبات فنی و حفاظت و مقاوم توصیه می
اما اصوال تجربیات جهانی نشان داده است کـه بـا توجـه بـه     . نظرات مهندسین مشاور متخصص در هر مورد استفاده شود

ها در برابر سیالب، کال دوري از خطـر   بینی، راه حل اساسی براي حفاظت از سازه هاي بزرگ و غیرقابل پیش وقوع سیالب
  ].26[هاي امن است  به مکان ها آنجایی تدریجی  سیل و جابه

ها و روستاهاي باستانی نیز بیانگر این واقعیت است که نیاکان ما هرچنـد کشـاورزي و فعالیـت     دشت بازدید از سیالب
   .اند گزیده سکنی می) ها باالي تپه(ها  اما همواره در بلندي اند، داده انجام می ها دشتدر روزمره خود را 
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  4فصل 4

 ییامور اجرا يها دستورالعمل نیتدو
بعد اقدامات (ي مورد اقدامات فور در

  )لیوقوع س از
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صل  دو -چهارمف عمل نیت اجرا يها دستورال دامات فور در ییامور  عد ازاقدامات (ي مورد اق   (لیوقوع س ب

  کلیات -1- 4

هـا و   شان دهنده سیر تـدریجی ارتقـاي توانمنـدي   یافته در زمینه مقابله با حوادث طبیعی ن تجربیات کشورهاي توسعه
هـاي مسـوول    بدیهی است که با وقوع هـر بـالي طبیعـی، مداخلـه دسـتگاه     . ستها آنکاهش نقاط ضعف سیستم دفاعی 

هاي در خطر شروع شده و تالش همه جانبه براي محدود کردن دامنه خسـارات بـه اوج    منظور نجات جان و مال انسان به
. گردد دیده انجام می هاي آسیب زدگان، بازسازي و مرمت سریع زیرساخت ز تخلیه و اسکان موقت سیلپس ا. رسد خود می

تـوان   شود که چگونه مـی  در این حال، بعد از برطرف شدن خطر افزایش خسارات و مهار ابعاد بحران، این سوال مطرح می
تر و یا جایگزین، به نحو  ي کاملها روشتفاده از ها و اس در صورت وقوع یک حادثه سیل مشابه، با طراحی مجدد زیرساخت

پیشگیري بهتـر از درمـان   «شعار تري را متقبل شد؟ حرکت به سمت تحقق  موثرتري با حادثه مقابله کرده و خسارات کم
ادگی و آم یابد میي ادامه تر بیشبا قوت  ،ي نظیر اصالح کاربري اراضیافزار خصوص نرم به تر جامعي ها روشبا انجام  »است

  ).1-4تصویر (آید  دست می در صورت بحرانی شدن شرایط به مناسب العمل عکسانجام  تحمل سیالب بعدي و الزم براي
حادثه 

اقدامات اولیه
اخطار  -
 نجات  -
خسارت  کاهش  -
دستورالعمل ها / اطالعات -

شرایط  کنترل
موقت  تعمیرات  -
توزیع و  تأمین  -
نقل  حمل و   هاي سامانه  -
ارتباطات  -
مالی امور  -
اضطراري  قوانین   -

بازسازي
نهایی   تعمیرات  -
بازسازي   -
سازي مقاوم  -
مالی امور  -

آمادگی 
ساماندهی   -
منابع   ریزي برنامه  -
مواجهه نحوه  ریزي برنامه  -
بیمه   -

پیشگیري
ها  زمین  کاربري   ریزي برنامه  -
فنی اقدامات  -
بیولوژیکی  اقدامات  -

هشدار  -
اطالعات  -

برآورد
 و خطرریسک 

حادثه 

اقدامات اولیه
اخطار  -
 نجات  -
خسارت  کاهش  -
دستورالعمل ها / اطالعات -

شرایط  کنترل
موقت  تعمیرات  -
توزیع و  تأمین  -
نقل  حمل و   هاي سامانه  -
ارتباطات  -
مالی امور  -
اضطراري  قوانین   -

بازسازي
نهایی   تعمیرات  -
بازسازي   -
سازي مقاوم  -
مالی امور  -

آمادگی 
ساماندهی   -
منابع   ریزي برنامه  -
مواجهه نحوه  ریزي برنامه  -
بیمه   -

پیشگیري
ها  زمین  کاربري   ریزي برنامه  -
فنی اقدامات  -
بیولوژیکی  اقدامات  -

هشدار  -
اطالعات  -

برآورد
 و خطرریسک 

  
  ]73[چرخه مدیریت ریسک  - 1- 4 شکل

تـر شـده و میـزان خسـارات در      با وقوع رخدادهاي جدید سیل، در ادامه این چرخه، نقاط ضعف سیستم به تدریج کم
زنده نگهداشتن این روند در یک سیستم، نشانه پویایی و عزم جدي جامعه در همزیستی بـا  . یابد حوادث بعدي کاهش می

  .سیل است
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  ياقدامات بازساز - 2- 4

منظور محدود کردن دامنـه بحـران و جلـوگیري از افـزایش خسـارات اقـدامات        پس از وقوع سیل و ایجاد خسارت، به
ات و نحوه انجام این اقدامات بستگی به ابعاد بحران، نوع خسارات جزیی. مختلفی بایستی انجام شود که در پی خواهد آمد

هاي کشـاورزي بـا    پذیر و نحوه افزایش خسارات در زمین به عنوان مثال آسیب. هاي محلی نقاط آسیب پذیر دارد و ویژگی
هاي محلی در  ویژگیهاي الزم پس از وقوع سیل، با توجه به  بنابراین جزییات فعالیت. مناطق صنعتی بسیار متفاوت است

  .اي باید مرور و تمرین شود مانورهاي دوره

  براي عملیات امداد و نجات ریزي برنامه -4-2-1
اي نیز تمـرین   هاي مختلف، از قبل انجام شده و در مانورهاي دوره ریزي الزم با توجه به امکانات دستگاه هرچند برنامه

وقوع آن و نوع خسارات وارد شده معموال نیاز است تـا جزییـات    گردیده باشد، اما با توجه به ویژگی هر واقعه سیل، زمان
لذا کارگروه امور سـیل در اولـین جلسـه خـود بعـد از وقـوع سـیل        . هاي از قبل تدوین شده بازنگري و اصالح شود برنامه

  .بایستی به این مهم بپردازد
، جمعیـت هـالل احمـر    هـاي  زیرمجموعه ، ازهاي سازمان امداد و نجات تخصص وعملیات امداد و نجات جز از آنجا که

ریزي و هماهنگی الزم بین اعضاي کارگروه امور سیل، دبیرخانـه کـارگروه،    بایست برنامه ، بسته به سطح بحران میباشد می
در این راستا الزم است اطالعات مربوط به مراکز درمانی . صورت پذیرد اداره کل بهداشت و درمانو  امداد و نجاتسازمان 
) 1-4(این اطالعات در جـدول  . بهنگام بروزرسانی شده و در اختیار تیم امداد و نجات قرار گیرد صورت بهصحرایی  ثابت و

  .اند ارائه شده

  هاي امداد و نجات اطالعات مورد نیاز تیم -1-4جدول 
  متولی تهیه و انتقال اطالعات  اطالعات مورد نیاز  ردیف

  تیم ارزیابی  امداد و نجاتدیدگان نیازمند  محل مصدومین و حادثه  1
  تیم ارزیابی  تعداد مصدومین  2
  اداره کل بهداشت  محل مراکز درمانی ثابت آماده پذیرش مصدومین و ظرفیت آزاد  3

  محل مراکز درمانی صحرایی آماده پذیرش مصدومین و ظرفیت آزاد  4
  اداره کل بهداشت -
          هالل احمر -
                 ارتش -

  تیم پشتیبانی  سیرهاي دسترسی به مراکز درمانیوضعیت م  5

 حفظ سالمت عمومی منظور به ریزي برنامه - 4-2-2

گرفتگی و استعداد شیوع انواع آلودگی و بیماري در منطقه، از جمله مـوارد   حفظ سالمت عمومی با توجه به وجود آب
در این راستا بـا توجـه بـه    . داخته شودهاي پس از وقوع بحران به آن پر بایست در فعالیت بسیار حایز اهمیت است که می
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هـا و انجـام    ریزي براي دو مقولـه کنتـرل آلـودگی در مـواد خـوراکی      منابع داراي پتانسیل شیوع آلودگی و بیماري، برنامه
  .در ادامه به بررسی هریک از این موارد خواهیم پرداخت. گیرد اقدامات پیشگیري در شیوع آلودگی انجام می

  خوراکی کنترل آلودگی مواد - 2-1- 2- 4

  غذا - 1- 2-1- 2- 4

با توجه به اینکه در شرایط پس از وقوع بحران، رویکرد عمده در مصرف مواد غـذایی بـه سـمت اسـتفاده از غـذاهاي      
یابد، لکن پس از گذشت  ، احتمال انتقال یا وجود آلودگی در غذاهاي مصرفی کاهش میباشـد  میبندي و کنسرو شده  بسته

، بـا توجـه بـه اسـکان مـردم در      )با توجه به ابعاد و شدت حادثه متغیر اسـت که (قریب به یک هفته از زمان وقوع حادثه 
هاي زندگی خود، آمار پخت و پز و استفاده از مـوارد خـام و تهیـه     هاي موقت و یا تمایل برخی به بازگشت به محل پایگاه

ابطـه بـا لـزوم و نحـوه حفـظ      رسـانی در ر  منظور اطـالع  لذا در حالت کلی الزم است به. یابد غذاي گرم یا سرد افزایش می
  .ریزي گردد بهداشت در استفاده از مواد غذایی، برنامه

  .دهد هاي قابل انجام در این زمینه را نشان می اي فعالیت نمونه) 2-4(جدول 

  هاي قابل انجام در زمینه کنترل آلودگی مواد خوراکی اي فعالیت نمونه -2-4جدول 
  نی در مورد احتمال آلودگی مواد غذاییرسا هایی با محتواي اطالع تهیه متن  1
  بندي و غذاهاي آماده هایی با محتواي تشویق به استفاده از مواد بسته تهیه متن  2
  منظور آموزش نحوه ضدعفونی مواد غذایی توزیع بروشورهاي از پیش آماده شده به  3
  به همراه بروشورتدارك مواد شیمیایی مورد استفاده در ضدعفونی مواد غذایی و توزیع آن  4

  
  :ها به شرح زیر است اي از این متن نمونه
، علیـرغم  باشـد  میها  ها و باکتري شهروندان عزیز، با توجه به اینکه مناطق آبگرفته محیط مناسبی براي رشد میکروب«

ثـانوي  ، خواهشـمندیم تـا اطـالع    باشـند  مـی و ضـدعفونی محـیط    گرفتگی آباینکه همکاران ما در حال تالش براي رفع 
شده یا کنسرو استفاده نموده و در صورت اجبـار در اسـتفاده از مـواد غـذایی خـام       بندي بستهاالمکان از مواد غذایی  حتی

همکـاري شـما در حفـظ    . نماییـد  ضـدعفونی را مطابق بروشورهاي توزیع شده  ها آنبراي تهیه غذا، قبل از استفاده حتما 
  ».شود میزي سالمت عمومی باعث تسریع در فرآیند بازسا

  آب -2- 2-1- 2- 4
مصرف آب با توجه به فراوانی کاربرد آن چه از لحاظ شستشوي بدن و ظروف و به عبـارتی بهداشـت عمـومی بـدن و     

در این راستا، در ادامه مباحثی در ارتبـاط  . محیط و چه به لحاظ آب آشامیدنی، از اهمیتی به مراتب باالتر برخوردار است
راري، از مرحله استحصال و توزیع تا مصارف بهداشتی و آشامیدنی بیان شده کـه  با آب و بهداشت عمومی در شرایط اضط

  .ي بهداشتی مدنظر قرارگیرندها پایگاهبایست در  می
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  هاي اسکان موقت نحوه تامین آب بهداشتی و آشامیدنی اردوگاه -2-2- 2- 4
  :ردظر نظر قرار گیر مدنید موارد زیاسکان موقت، با هاي اردوگاهدر  یدنیآب آشام تامینجهت 
پـز   دن، پخت ویآب جهت آشام یمقدار مناسب ره و استفاده ازی، ذخآوري جمع يالت و ابزار الزم را براید تسهیمردم با

  .ماند یم یتا زمان مصرف سالم باق یدنیداشته و مطمئن باشند که آب آشام يو بهداشت فرد

  يدیکل هاي شاخص -2-2-1- 2- 4
 ين گـالن هـا  یآب داشته باشد و همچنـ  ه و نگهداريلیتري براي تهی 20تا 10گالن  2د حداقل یهرخانواده با –

  .دینما تامینرا  ها آن ید آب مصرفیره آب هر خانواده همواره بایذخ
 ییجابجـا  ره، اسـتخراج و یـ ذخ يخاص برا یمنیا يا ابزارهاید دهانه تنگ و پوشش و یره آب بایذخ يها گالن –

  .رندیمصرف قرار گ آشکارا مورد و داشته باشند
ک زنانـه و  یـ و بـه تفک  یکـاف  د به تعدادیها با است، رختکن يضرور یالت حمام عمومیود تسهکه وج ییدرجا –

  .عادالنه باشد و نحوه استفاده ازاین امکانات منصفانه مردانه موجود باشند و
ـ با رسـد  میبه نظر  يضرور ییالت رختشویکه وجود تسه ییجا – ـ حـداقل   نفـر  100هـر   يد بـرا ی ک چشـمه  ی

 زنان درنظـر گرفتـه شـود تـا     يبرا یخصوص يوجود داشته باشد و مراکز شستشو) محل شستشو(یی دستشو

  .ندیبشو خود را یل بهداشتیر و وسایز هاي لباسبتوانند  ها آن
 و یطراحـ  در هاي دیگر مورد توجـه بـوده و   بیش از گروه دیبا مانند کودکان و سالمندانر یب پذیآس هاي گروه –

گـر  ین دیگزیهر جا ا استفاده ازیو ) براي هر نفر ماهگرم  250(صابون ع یتوز د ویا تولیالت حمام یساخت تسه
  .سریعا اقدام نمود ها آنبراي 

  : باشد ه شرح زیر میب الزم اقدامات

  ره آبیو ذخ آوري جمع -1
مقـاوم،  ها بایـد   این ظرف. هایی نیاز دارند مردم براي تهیه، ذخیره و استفاده از آب براي شستشو، پخت و پز و حمام به ظرف

کودکـان،  . انفرادي قابل حمل بوده و از نظر اندازه، شکل و طراحـی مناسـب نیازهـا و عـادات محلـی باشـد       صورت بهبهداشتی و 
تـري نیـاز داشـته و یـا نیـاز بـه        برند، ممکن است به ظـروف کوچـک   معلولین، سالمندان و افرادي که از بیماري خاصی رنج می

ظرفیت آب ذخیره مورد نیاز بستگی به بزرگـی خـانواده و دوام آب در دسـترس    . شود احساس ها آنطراحی ظروفی خاص براي 
  .لیتر است 4به طور مثال متوسط آب مورد نیاز هر فرد در هر روز، زمانی که آب همواره وجود دارد، . دارد

  یالت شستشو و حمام عمومیتسه -2
ـ ه ایـ اگـر ته . خود حمام کنند یحفظ منزلت انسانو با یباشند که بتوانند در خف ییازمند فضایممکن است مردم ن ن ی

ـ سـت  یکه صابون در دسـترس ن  ییدر جا. آورد وجود بهرا  يالت مرکزید تسهیفضا درسطح خانه ممکن نباشد با ا مـورد  ی
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، خصوصـا در  ها لباس يشستشو. دا نمودیبدن مناسب باشد را پ يشستشو يکه برا ینیگزید جایبا گیرد میاستفاده قرار ن
 يالت در مرکز و در دسترس بودن فضاین امکانات و تسهیقرارگرفتن ا. است يضرور یت بهداشتیک فعالیکودکان، مورد 

  .کنندگان کمک کند ت مصرفید به امنتوان میآن 

  هاي اسکان موقت اردوگاه يبرا یآب بهداشت تامینمنابع  -2-2-2- 2- 4
در . کرده و مورد اسـتفاده قـرار داده اسـت   ره یم آب باران را در مخازن و آب انبارها ذخیانسان از قد :آب باران –

ره یـ هـا، آب سـاالنه خـود را ذخ    شور است، مردم  با درست کردن برکـه  ینیرزمیران که آب زیا یجنوب ینواح
ـ ا ینسب یت بارش باران در سوانح و خشکیل عدم قطعین روش به دلیا. کنند می ه در یران، روش مـورد توصـ  ی

 . شود میران محسوب نیا

ـ و  ين جـار یزم يکه در رو شود میگفته  ییها به آب یبه طور کل یسطح يها آب :هاي سطحی آب – ا سـاکن  ی
 .آزاد در ارتباط هستند يبوده و با هوا

بایسـت بـه لحـاظ     که می... انبارهاي قدیمی و ها، آب ها، قنات این منابع عبارتند از آب چاه :هاي زیرزمینی آب –
  .رندکیفیت فیزیکی و شیمیایی مورد بررسی قرارگی

ها، استخرهاي  خانه مخازن ذخیره آب تصفیه شده شهري، مخازن تصفیه: این مخازن عبارتند از :مخازن شهري –
  ...عمومی و خصوصی و

  
  رودخانه گان با استفاده از پمپاژ آبدید آسیبآب  تامین -2- 4 شکل
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  کنندگان در فاز اسکان موقت گر مصرفیو د موسساتروزانه از یورد نحداقل آب م -3-4جدول 
  میزان مصرف  عنوان  ردیف

 ها بیمارستانو  یمراکز بهداشت  1
 ییمار سرپایهر ب يتر برایل 5

  يمار بستریهر ب يتر برایل 60-40
 ها الزم باشد مستراح یلباس و آب کش يشستشو يبرا تري بیشممکن است آب 

 با وبامراکز مبارزه   2
 مار در هر روزیهر ب يتر برایل 60
 در هر روز ین بهداشتیمراقب يتر برایل 15

 یه درمانیمراکز تغذ  3
 در روز يمار بستریهر ب يتر برایل 30
 هر پرستار در هر روز يتر برایل 15

 ها دن و شستن دستیآشام يهر دانش آموز در هر روز برا يتر برایل 3 مدارس  4

 دنیشستشو، وضو گرفتن و آشام يهر نفر در هر روز برا يآب برا تریل 2-5 مساجد  5

 یعموم هاي توالت  6
 ها دست يشست و شو يهر مصرف کننده در هر روز برا يتر برایل 2-1
 ز کردن آنیتم يدر هر روز برا توالتهر  يتر برایل 8-2

 هر نفر در روز يتر برایل 2-1 نظافت شخصی در توالت  7

 ها دام  8
 ا متوسط در هر روزیوانات بزرگ یح يتر آب برایل 30-20
 وانات کوچک در هر روزیح يتر برایل 5

  ي اسکان موقتها اردوگاهط در یه در مورد آب و بهداشت محیاول یاز سنجیست نیچک ل - 2-2-3- 2- 4

  .ردگی محلی مورد استفاده قرار میط یح شرایو تشر یمنابع بوم ییازها، شناساین یابیارز يبرا ،تسواال ن فهرستیا

 یعموم -1

 براسـاس ؟ اطالعـات را تـا حـد ممکـن     اند گرفتهن افراد در کجا قرار یاست و ا چند نفر دیده آسیبتعداد افراد  –
 بنـدي  دسـته و  آوري جمعاز قبل آماده شده  شده و يبند جدول هاي فرمجاد یره با ایت و غیجنس، سن، معلول

  .دیکن

  داشتهاي عمومی، آب و به آمار بررسی آسیب - 4-4جدول 

محل   تعداد افراد  گیدید آسیبنوع   ردیف
  ناتوان جسمی  کهنسال  بچه  زن  مرد  محل اسکان  حادثه

1                  
2                  
3                  

  
  ؟باشد میچه  يي امدادها عملیاتو  دیده آسیبمردم  يبرا یتیست؟ عوامل امنیمردم چ یر حرکت احتمالیمس –
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  امدادي يها عملیات ،عوامل امنیتی، مسیر حرکت احتمالی مردم -5-4جدول 

مسیرهاي   ردیف
  *حرکتی مردم

محل /ترین پناهگاه نزدیک  نیازهاي امدادي مورد نیاز در مسیر
  اسکان موقت

  ظرفیت
  چادر  پوشاك  بندي غذاهاي بسته  آب  ي اولیهها کمک  )نفر(

1                  
2                  
3                  
  .شود هاي بعدي تکرار می نزدیکی مسیر، مسیر در ردیفدر صورت وجود بیش از یک پناهگاه در * 

  
  اصل از آب و بهداشت محیط کدامند؟ح یا خطرات احتمالی یفعل هاي بیماري –

  ها و خطرات بهداشتی حاصل از آب آمار بررسی بیماري - 6-4جدول 
  )نفر(ظرفیت   محل اسکان موقت/ترین پناهگاه نزدیک  منبع احتمالی بیماري  خطرات احتمالی/ها بیماري  ردیف

1          
2          
3          
  .باشند میوابسته  هاي دستگاهاقدامات فوق وزارت بهداشت و  یمتول

  
  هستند؟ یا ارتباط برقرار نمود چه کسانیمشورت کرد  ها آنبا  توان میکه  يدیافراد کل –

  مشورت نمود ها آنتوان با  فهرست افراد کلیدي که می -7-4جدول 
  رابط/معرف  تلفن  محل اسکان  مشخصه خاص/سمت  ادگینام و نام خانو  ردیف

1            
2            
3            

  
  ؟دیده کدامند افراد آسیب –

  دیده فهرست افراد آسیب -8-4جدول 
  تلفن  محل اسکان  نوع آسیب  سن  جنسیت  نام و نام خانوادگی  ردیف

1              
2              
3              

  
  دارند؟ یرسالت موجود دستیا همه افراد به امکانات و تسهیآ –

  افرادي که به برخی امکانات دسترسی ندارند -9-4جدول 
  تعداد افرادي که به امکانات دسترسی ندارند  محل اسکان موقت/پناهگاه  نوع امکانات  ردیف

1        
2        
3        
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  کند؟ ید میزنان و دختران را تهد یتیچه خطرات امن -

  کند یخطراتی که زنان و دختران را تهدید م -10-4جدول 
  تعداد افراد در معرض خطر  محل اسکان موقت/پناهگاه  نوع خطر  ردیف

1        
2        
3        

  
  ؟باشد میرا انجام دهند، چه  ها آند یبا يط که در مواقع اضطراریاقدامات مربوط به آب و بهداشت مح –

  رندگی د انجامیبا يط که در مواقع اضطراریاقدامات مربوط به آب و بهداشت مح -11-4جدول 
  توضیحات  تاریخ اقدام  تعداد افراد ساکن  محل اسکان موقت/پناهگاه  نوع اقدامات  ردیف

1            
2            
3            

  

  یآب رسان -2

  کنند؟ یاستفاده م ها آناز  يموجود کدامند و چه افراد یمنابع آب –

  موجود یمنابع آبفهرست  - 12-4جدول 

منبع   ردیف
  موقعیت/آب

محل /گاهپناه  مشخصات فنی منبع آب
اسکان موقت 

فاصله /مرتبط
(km) 

آیا امکان 
استفاده از 
منبع وجود 
  دارد؟

تجهیزات 
مورد نیاز براي 

  برداري بهره

آیا تجهیزات 
مورد نیاز 
  موجود است؟

قابل استفاده 
  ..*.براي

  حجم
(lit) 

دبی قابل 
 (lit/s)استحصال 

1                  
2                  
3                  
  ... شستشوي ظروف و/استحمام/آشامیدن: ايقابل استفاده بر* 

  .باشد... ها و خانه تواند چشمه، رودخانه، چاه، مخازن ذخیره آب شهري، تصفیه منبع آب می: تذکر
  

  هر نفر در روز چقدر است؟ يزان آب موجود برایم –

  میزان آب موجود براي هر نفر در روز -13-4جدول 

محل /پناهگاه  ردیف
  اسکان موقت

اي هر آب موجود بر
  نفر در روز

(lit/day/person) 
  منبع آب

آیا تجهیزات   مشخصات فنی منبع آب
مورد نیاز براي 

برداري  بهره
  موجود است؟

منبع 
  جایگزین

  کمکی/
قابل استفاده 

  ...*براي
  حجم
(lit) 

دبی قابل 
  استحصال

(lit/s) 
1                  
2                  
3                  
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  است؟ یت کافیجمع هاي گروهمدت همه  کوتاه مدت و بلند يازهایطرف نمودن نبر يموجود برا یا منابع آبیآ –

  مدت مدت و بلند کوتاه يازهاینمودن نبراي برطرف  کفایت منابع آب -14-4جدول 

محل /پناهگاه  ردیف
 منبع آب  اسکان موقت

هاي منبع  آیا قابلیت
  ؟باشد میي نیازها گو پاسخ

یی گو پاسخدوام منبع در 
  )وزر(به نیازها 

  منبع جایگزین
  کمکی/

1            
2            
3            

  
  ن مراکز امن هستند؟یا ایک است؟ آینزد یع آب به محل سکونت افراد به اندازه کافیا مراکز توزیآ –

   تا محل مصرف منابع فاصله -15-4جدول 
  توضیحات  *وضعیت امنیت  (km)فاصله   نام مرکز توزیع آب  محل اسکان موقت/پناهگاه  ردیف

1            
2            
3            

  نامعلوم/داراي خطر امنیتی/امن* 
  

  دارند؟ یا ظروف حمل آب مردم اندازه و نوع مناسبیآ –
  ؟)يا هسته/ ییایمیا شی يولوژیکروبیم(هستند  یا در معرض آلودگیموجود آلوده  یا منابع آبیآ –

  بررسی آلودگی منابع آب -16-4جدول 

محل /پناهگاه  ردیف
  اسکان موقت

ب آع نام منب
  مرتبط

نوع 
 آلودگی

لزوم تصفیه 
نوع /آب

  تصفیه
لزوم 

  ضدعفونی
امکان 

  تصفیه آب
منبع آب 
  جایگزین

امکان /لزوم
جابجایی 
  جمعیت

  توضیحات

1                    
2                    
3                    

  
  کدامند؟ یرسان مربوط به آب یاصل یمشکالت بهداشت –
  از آب را دارند؟ یا مردم امکان استفاده بهداشتیآ –
در ...  ن ویا پـودر پرکلـر  ید یا یکلر  يها مثل قرص یمصرف خانگ يزان کم برایه کننده آب به میا مواد تصفیآ –

  دسترس مردم قرار دارند؟
  ]27[انجام گرفته است؟ کننده  ضدعفونیآموزش فرهنگ استفاده از آب و مواد  آیا –

  کننده ضدعفونیآب و مواد فرهنگ استفاده از  ي انجام گرفته در ارتباط باها آموزش -17-4جدول 
  توضیحات  ي انجام گرفتهها آموزش  ي مورد نیازها آموزش  نام منبع آب مرتبط  محل اسکان موقت/پناهگاه  ردیف

1            
2            
3            
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 هاي اسکان موقت اردوگاهآب در  یضدعفون -2-2-4- 2- 4

ن کلر در آب با استفاده از گاز کلر توان از محلول نمود هاي اسکان موقت، می منظور ضدعفونی نمودن آب در اردوگاه به
  :عبارتند از یبر کلر زن موثرعوامل . یا پودر پرکلرین استفاده نمود

  مانده باقیکلر مورد تقاضا و کلر  -1

شـود و در عمـل گنـدزدایی     مقداري از کلر اضافه شده به آب در واکنش مواد آلی و سایر مواد احیا کننده صـرف مـی  
ر کلر مورد نیاز باید مقداري کلر اضافی را براي گندزدایی به آب افزود تا غلظـت مناسـب تـامین    عالوه ب. کند دخالتی نمی

  .دانند و کلر باقی مانده می) مورد نیاز(کلر الزم براي گندزدایی را مجموع کلر مورد تقاضا . گردد

  زمان تماس و غلظت -2

ـ   . اج داردیاحت یافو مخلوط کردن ک یبه زمان تماس کاف گندزداییدن به حداکثر یرس هـر قـدر غلظـت     یبـه طـور کل
قـه ادامـه   یدق 30د حداقل یکلر زمان تماس با یر معمولیبا مقاد. خواهد بود تر کوتاه گندزدایی يباشد زمان الزم برا تر بیش

 .دا کندیپ

  ه حرارتدرج -3

 . شود میاثر کلر با کاهش درجه حرارت آب کم 

  تهیدیاس -4

  . شود میآب کم  PHزان یش میکلر با افزا گندزداییقدرت 

  يا و هسته ییایمیش یآلودگ -5

ـ  یصـنعت  هـاي  فعالیتا اطالعات مربوط به ی ینیزم يها آب يقات بر رویکه تحق ییدرجا انگر احتمـال  یـ ، بیا نظـام ی
هـا   آبن یا یزان خطرات بهداشتی، میک بررسیع با انجام یسر یلید خیباشد، با يا ا هستهی ییایمیها بامواد ش آب یآلودگ
ن بـر  یاتخاذ شود، همچنـ  یمیکوتاه مدت تصم یج حاصل و خطرات بهداشتیسپس الزم است براساس نتا. ن نمودییرا تع

مـدت از منـابع آب    یدرمورد اسـتفاده طـوالن   توان میآب بر اجتماع  یات بهداشتتاثیرل یو تحل یتخصص یابیک ارزیه یپا
  .کرد گیري تصمیمآلوده 
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  ون آب در سوانح جهت اسکان در اردوگاه موقتیلتراسیه و فیتصف -3- 4 شکل

  مزه -6

 يد حاد و فوریشور باشد، تهد يا که تا اندازه یمثال آب(باشد  ید خطر بهداشتتوان مین ییاگرچه مزه و طعم آب به تنها
ـ  ند نباشد مـرد یاما اگر مزه آب سالم خوشا.) ستیدگان نیب دیسالمت آس يبرا دن یآشـام  يبـرا  غیرسـالم  یم ازمنـابع آب

  .اندازد یرا به خطر م ها آنکه سالمت  کنند میاستفاده 

  کیفیت آب مراکز بهداشتی -7
 گنـدزدایی دار یکننده پا یا مواد ضدعفونید باکلر یبا يا هیو مراکز تغذ ی، مراکز بهداشتها بیمارستاندر یتمام آب مصرف

وجـود داشـته    یره شده به اندازه کـاف ید آب ذخیوجود دارد، با یمدت کوتاه يبراکه احتمال قطع آب  یطیدر شرا. شوند
ـ در مـورد رعا  ینظـارت کـاف  . بتوان بدون وقفه از آن استفاده نمـود  يباشد که درمواقع عاد ه و یت حـد اسـتاندارد تصـف   ی

. وجـود داشـته باشـد    یستیبا يا هیو مراکز تغذ ی، مراکز بهداشتها بیمارستاندر  یآب مصرف مانده باقیا کلر یو  ییگندزدا
  .دهد میت آب شرب را ارائه یفیک يبرا یسازمان بهداشت جهان هاي توصیه یبرخ) 18-4(جدول 
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  *]WHO[آب شرب کیفیت  هاي سازمان بهداشت آب جهانی براي اي از توصیه خالصه - 18-4جدول 

  مالحظات  واحد سنجش  حد استاندارد  متغیر کیفی
    TCU  >15  رنگ
  تر از آب گرم است عموما آب سرد مطبوع  گراد سانتیدرجه   -  ارتدرجه حر
   NTU  >5  کدورت

    Mg/L  >2/0  آلومینیوم

  قلیایی PHغلظت آستانه بوي آمونیاك در   Mg/L  5/1  آمونیاك
  حد آستانه طعم براي کاتیون آن    35

  سدیم، پتاسیم و کلسیم باشد اگر کاتیون مربوط به آنیون کلرید یکی از موارد کلرید  Mg/L  200-300  کلرید
    Mg/L  >1  مس

سولفید 
    Mg/L  05/0- 1/0  هیدروژن

    Mg/L  >3/0  آهن
  نیز برسد mg/L 5/0تواند تا  بسته به شرایط محلی می  Mg/L  >1/0  منگنز
PH 5/9 -5/6  Mg/L    

بستگی به ترکیب   سدیم
  Mg/L  شیمیایی دارد

، براي سولفات 190نیترات سدیم  ، براي150، براي کلرید سدیم 20براي کربنات سدیم 
   420کربنات سدیم  و براي بی 220سدیم 

بستگی به ترکیب   سولفات
  Mg/L  شیمیایی دارد

و براي سولفات  250- 1000، براي سولفات کلسیم 250-500براي سولفات سدیم 
  400-600منیزیم 

TDS  1000<  Mg/L    

 تولوئن
120-40  

g / Lµ  
  نه طعمحد آستا

  حد آستانه بو  170-24
g  600-1000 کلر / Lµ    

  1382ان، ی، محمد کارآموز، رضا کراچ»منابع آب هاي سیستم یفیت کیریو مد ریزي برنامه«برگرفته از کتاب * 

 سازماندهی بعد از بحران در اردوگاه - 2-3- 2- 4

  آبرسانی - 1- 2-3- 2- 4

برداري از هر یک، عملیات انتقال و  هاي موجود براي بهره حدودیتبا مشخص شدن منابع آبی و تعیین کیفیت آب و م
در ایـن راسـتا اقـداماتی مطـابق     . پذیرد توزیع آب توسط شرکت آب و فاضالب، از منابع تا مراکز اسکان موقت صورت می

  .گردد توصیه می) 19-4(جدول 
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  االجرا قبل از انتقال آب از منابع اقدامات الزم - 19-4 جدول
  آنچه نباید انجام شود  قدامات مرتبطا  موضوع

آیا منبع آب و آبرسانی 
طور منظم و عادي وجود  به

  دارد؟
  در هر دو مورد  اگر منابع کافی آب موجود نیست

از لحـاظ  (درخواست تجهیزات یا منـابع   -1
بـدون  ) هاي ویـژه  کمیت، کیفیت و تکنیک

  ارزیابی اولیه شرایط
سعی در نصب تجهیـزات  تکنولـوژیکی    -2

  پیچیده و مصنوعی تصفیه آب
پیشنهاد دادن یک دوز مشخص از ماده  -3

ضـدعفونی کننـده، بـدون دانسـتن غلظـت      
  ضدعفونی کننده

    

کیفیت آب را تست  - 1
طور مثال کلر  به(کنید 
مانده یا کیفیت  باقی

  )باکتریولوژیک آب
اگر کیفیت آب مناسب  - 2

نیست، یک سیستم 
ضدعفونی کننده نصب 

  کنید

ـانکر بـه   کیفی - 1 ت آبی که با کامیون یا ت
ـایش    دست مصرف کننده می رسـد را آزم

مانــده و کیفیــت  از نظرکلــر بــاقی(کنیــد 
 )باکتریولوژیک

اگر کیفیت آب مناسـب نیسـت یـک     - 2
  سیستم ضدعفونی کننده نصب کنید

ـاي   اگر پناهگاه کانتینرها و محفظـه  - 3 ه
 هـا  آنذخیره آب دارد، کیفیت و شـرایط  

مطمئن شوید که ظرفیت را چک کنید و 
ـاه    ـاکن در پناهگ کافی براي تعداد افراد س

ــه(را دارد  ــورت ب لیتــر در ) h/d/l 20(ص
  )ساعت در هر روز محاسبه کنید

ـافی      - 4 ـاه منبـع ذخیـره آب ک اگر پناهگ
ندارد، تعدادي تانک ذخیره آب آماده کنید 

، فایبر گـالس  pvcهایی که از  مثل تانک(
 ها آن، )وندش یا آزبست سیمان ساخته می

باید تمیز باشند، هیچ گونه شکافی نداشته 
  .باشند و سرپوشیده باشند

ــراد آب را در   - 5 ــه اف ــوید ک ــئن ش مطم
هــاي تمیــز بــا درپــوش کوچــک  بطــري

ــه . کننــد نگهــداري مــی آب تمیــز اگــر ب
ـاره    درستی نگهداري نشود مـی  توانـد دوب

  .آلوده شود

یــک نفــر بایــد بــراي ضــدعفونی آب در  - 1
ـاه و ــوان    پناهگـ ــه عن ــد آن ب ــرل فرآین کنت

  .مسوول در نظر گرفته شود
ـاده     - 2 ــتورالعمل سـ ــردم دس ــه م ــد ب بای

ـاز   ضدعفونی همراه با مواد ضدعفونی مورد نی
  :داده شود

تست کیفیـت آب قبـل از اسـتفاده از آن     - 
  .ضروري است

ـامیدن،  -  ــراي آشـ از آب ضــدعفونی شــده ب
ــوه  ــتن می ــروف    شس ــبزیجات، ظ ـا و س هـ

ــتن  ــپزخانه، شس ــدانآش ــتن   دن ـا و شس هـ
  .ها استفاده کنید دست

خطرآلودگی آب براي آب ذخیره شـده در   - 
ـا در   محفظه هایی که آلوده، غیر سرپوشیده ی

  .شرایط بد باشند وجود دارد
ــگیري از تمــاس فضــوالت    -  ــت پیش اهمی

ـا و فاضـالب   حیوانات و انسان، زبالـه  ـاي   ه ه
ـاه       ـا آب چ ـام ی ـا آب خ ـانگی ب صنعتی و خ

ــئن، آب رود ــر  مطم ـابع دیگ ـا آب منـ ـا یـ هـ
هاي  همچنین، از تماس دست. مشهود است

ـا آلـودگی کـه در اصـل از آب آلـوده       آلوده ی
ـانی درنظـر      ذخیره شده بـراي مصـارف انس

  .گرفته شده است باید جلوگیري شود

  فضوالت  - 2- 2-3- 2- 4
انـواع خـاص    گـذاري  تخـم نه پـرورش و  ین اغلب زمیهمچن. کند میمنابع آب و خاك را آلوده  ،دفع نامناسب فضوالت

ـ ابند یر یکه تخم بگذارند و تکث دهد می یفرصت ها آنو به  باشـد  میها  حشرات و آفت ـ ا تغذی ت و یه شـوند و موجـب سـرا   ی
هـاي   بیمـاري و بـه همـراه آن    یکه مواد مدفوع یو جانوران یوانات خانگین حیهمچن. شوند ها آلودگیو  ها بیماريانتقال 
 یکـه در مـدفوع زنـدگ    ییهـا  ها و کرم ها، انگل يباکتر. شوند می ها بیماريباعث انتقال ز ین کنند میرا با خود حمل  بالقوه

، عـالوه  بـه . تیفوییـد ت و تب ی، هپاتيا روده یانگل يها ، عفونتیاسهال هاي بیماريمثل  ؛هستند يماریز مولد بین کنند می
  . کند میجاد یآزار دهنده ا يبوها یند باط معموال مناظر ناخوشاین شرایا

اسـتفاده  ی، سطح يها و آب ینیرزمیز يها و محافظت از آب ها بیمارياز بروز  يری، جلوگیحفظ سالمت يبرابنابراین 
توسط شهرداري و بـا نظـارت    بایست هاي بهداشتی می این سرویس .است اجتناب ناپذیر مناسب یبهداشت هاي سرویساز 

  .وزارت بهداشت طراحی و اجرا شوند
ک یداخل آن نتوانند  يزا يماریموجودات ب تاا مجزا کردن مدفوع است یزوله کردن یفضوالت، ا یدفع بهداشتاز هدف 

ـ فضـا   يروش انتخاب شـده بـرا  . دا کنندید پیزبان جدیم ـ بـه عوامـل ز   یا منطقـه خـاص بسـتگ   ی دارد کـه شـامل    يادی

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 مدیریت بحران سیل تدوین برنامه عملیاتی اي بر مقدمه  226

 

ـ  هـا  اولویـت  ، فرهنـگ جوامـع،  )طقهمن ینیرزمیز يها آب یبررس(اي  منطقه يدروژئولوژیو ه یشناس نیزم  ی، مصـالح محل
رونـد  . باشـد  مـی ي دفع بهداشتی فضوالت اسـتفاده از سـپتیک تانـک    ها روشیکی از بهترین . باشند می ها هزینهموجود و 

   .هاي شرکت آب و فاضالب است آوري و دفع فضوالت و ساخت سپتیک تانک از مسوولیت جمع

 جامد هاي زباله -3- 2-3- 2- 4

بیان گردیده است، ایـن مهـم   ) 20- 4(گونه که در جدول  همان. باشد میها  داريهاي جامد از جمله وظایف شهر دفع زباله
هاي جامد ممکن است فضوالت، کـود   زباله. پذیرد آوري و دفن انجام تواند در شرایط بحرانی با مقداري تغییر در نحوه جمع می

. هاي ناشـی از نـاقلین اسـت    ا بروز بیماريهاي جامد متناسب ب دفع نامناسب زباله. کشاورزي، یا الشه و جسد حیوانات باشند
  . آوري، انبار کردن و دفع زباله و کود وجود داشته باشد ریزي براي جمع بایست سازماندهی و برنامه در نتیجه می

  هاي جامد در شرایط بحرانی دفع زباله -20-4جدول 
  آنچه نباید انجام شود  آنچه باید انجام شود

ـاي موجـود، سـرویس    گرفتن تعداد افراد درون اردوگاه، سـرویس  ارزیابی شرایط، در نظر - الف ـاي جمـع   ه آوري، شـرایط توپـوگرافی،    ه
  ).اگر زباله باید در محل دفع شود(قابلیت دسترسی و نوع خاك 

  .باشد هاي موجود می هاي آب، براساس تعداد افراد و سرویس برآورد کمیت، نوع و ظرفیت محفظه - ب
ـاي قابـل دفـع و ظـروف      هاي پالستیکی، قوطی هاي خالی نگهداري غذا، کیسه کاغذي ضد آب یا کیسه هبراي یک زمان کوتاه، محفظ ه

ـام پـر بـودن نبایـد از       50-  100ها و ظروف باید  ظرفیت محفظه. توانند مورد استفاده قرار گیرند یک بار مصرف می لیتر باشـد و در هنگ
  .تر باشند کیلوگرم بیش 20 - 25
را باید طوري توزیع کرد کـه هـر خـانواده بتوانـد یـک محفظـه یـا کیسـه          ها آننفر الزم است و  100براي هر  سه یا چهار محفظه - ج

  .پالستیکی در دسترس داشته باشد
ـا بایـد هـر روز تخلیـه و      محفظـه . ها نباید با زمین تماس پیدا کنند، یعنی مثال باید روي سـکوي چـوبی قـرار داده شـوند     محفظه - د ه

  .شستشو شوند
آوري مرتب و منظم کنترل شود و مراحل اختصاصـی و مناسـبی را بـراي اردوگـاه بایـد در نظـر        قابلیت دسترسی به سرویس جمع -  ه

ـاطق اطـراف در نظـر      رسانی مرتب براي اردوگاه قابل دسترسی نیست، مکان اگر سرویس و خدمات. گرفت هایی براي تخلیه زبالـه در من
 .ها باید دور از منابع آب قرار داده شوند ظههاي ذخیره یا محف صندوق. گرفته شود

  :آوري مرتب زباله و سرویس دفع نهایی وجود ندارد اگر جمع - و
 .آوري، حمل و نقل و دفع نهایی زباله سازماندهی شود کنند، سرویس جمع با تشکیل گروهی از افرادي که در اردوگاه زندگی می

ـا   . متر دفـن شـوند   2متر و عمق  5/1متر و طول  5/1هایی با عرض  گودال ها در پایان هر روز در براي دفع نهایی، زباله  cmروي زبالـه ب
نفـر   200روز بـراي   10تـوان در مـدت    از ایـن گـودال مـی   . پوشانده شده و کوبیده گردد) 1به  4به نسبت (مخلوط خاك و آهک  15

قبـل از اینکـه گـودال پـر شـود      . یابـد  متر افزایش می 3متر در 3تر اندازه گودال به تناسب، تا حداکثر  براي جمعیت بیش. استفاده نمود
پوشانده شده تا اینکه هم سطح زمـین گـردد سـپس یـک گـودال جدیـد حفـر         cm 40روي آن با یک الیه خاك و آهک به ضخامت 

 .شود می
  :ي دارویی و پزشکیها یی براي مدیریت زباله ها توصیه - ز
  .هاي  پالستیکی از هم مجزا کنید هاي محکم با درپوش و عادي را ترجیحا در محفظههاي برنده و نوك تیز، خطرناك  زباله  - 
ـاي بیمارسـتانی بایسـتی از مقـدار      در دفـع زبالـه  . هاي مشابه دفع کنید هاي عادي را در گودالی که در باال توصیف شد یا نمونه زباله -  ه

  .استفاده کرد) 1به  2نسبت (تري آهک  بیش
سوز خانگی یک استوانۀ حاوي سوخت اسـت کـه یـک سـوراخ      زباله. سوز خانگی از بین برد توان در یک زباله را میهاي خطرناك  زباله - 

ـاي   خاکسـترها در گـودال زبالـه   . درون آن بایستی یک صفحه مشبک براي نگهداشتن زباله وجـود داشـته باشـد   . تهویه در انتها دارد ه
  .شوند عادي دفن می

یـک  . دفن شوند و گودال باید با یک دال بتنی سـنگین پوشـیده شـود    3m 1ز باید در یک گودال با ظرفیت هاي برنده و نوك تی زباله - 
ـا، تیـغ   این لوله براي دفـع سـوزن  . شود متر باالي آن در نظر گرفته می 5/1از بین دال و با امتداد تقریبا  متر سانتی 5لوله به قطر  ـاي   ه ه

  .شود یها کار گذاشته م جراحی، شلنگ سرم و سرنگ
  .آلودگی باشند ي هتوانند سرچشم حیوانات مرده و فضوالت حیوانات خانگی باید فورا دفن شوند، زیرا می - ح
  .ها باید تهیه شده و نحوه دفع بهداشتی زباله به صورت دستی به مردم آموزش داده شود اطالعات مربوط به حجم و کیفیت زباله - ط

در خواســــت  ابــــزار،  -الــــف
 يهـا  ها، محفظه هها، جعب محفظه
گر بـدون  یل دیا وسای یکیپالست

  طیه شرایاول یابیارز
بـا   يمخلوط کردن زباله عاد -ب

جـه آن بـه   ی، کـه نت ییزباله دارو
  .خطر انداختن جان مردم است

 يا درخواست تکنولوژیقبول  -ج
ــچیپ ــرای ــف يده ب ــردن یتص ه ک

بـدون داشـتن    ییدارو هاي زباله
ده ید ا پرسنل آموزشیالت یتسه
  .آن ياجرا يابر
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  انجام اقدامات پیشگیري - 2-4- 2- 4
ي قبل بیان شد، شرایط خاص پس از وقوع بحـران و عـدم امکـان کنتـرل کامـل شـرایط       ها بخشبا توجه به آنچه در 

بایسـت   یکی از اقداماتی که مـی . دهد هاي عفونی و میکروبی را بسیار افزایش می محیطی و زیستی، احتمال شیوع بیماري
  .باشد میز این امر به اجرا درآورد، انجام اقدامات پیشگیرانه منظور جلوگیري ا به

  :شود بندي می اقدامات پیشگیرانه به سه گروه زیر تقسیم
کـه در  ... هاي صحیح دفع زبالـه، تـدفین اجسـاد و    پیشگیري از رشد و نمو میکروب و باکتري با استفاده از روش  -الف

  .بخش قبلی به آن پرداخته شد
  .بتال به بیماري از طریق انجام واکسیناسیون جمعیتی که در معرض شرایط کنترل نشده قرار دارندپیشگیري از ا  -ب
هـاي توزیـع آب شـهري پـس از      نمـودن شـبکه   ضـدعفونی زا از طریق  پیشگیري از انتقال و توزیع عوامل بیماري  -ج

  بازسازي با استفاده از محلول کلر
  :دارد آب شهري پس از بازسازي با استفاده از محلول کلر را بیان میمثال ذیل، نحوه ضدعفونی نمودن شبکه توزیع 

  محاسبه حجم آب درون لوله -1 گام
  :مثال

  mm 100قطر خط لوله 
 m 500طول قسمت مود نظر 

  V=π d2L/4 = 3.14*0.1*0.1*500/4 = 3.925 m3: حجم آب داخل لوله
  

  محلول کلر يآماده ساز -2 گام
 :مثال

اگـر  . میاز داریگرم کلر ن 25mg*4000=100، ما به ي پر کردن خط لوله الزم باشدمحلول کلر برا تریل 4000 حدود اگر
  : م داشتیاز خواهیر نیما به مقدار کلر ز ،%50ن است، با غلظت کلر یپوکلریپودر ه HTH منبع کلر 
  100g/0.5 = 200gن    یپو کلریپودر ه

  .دییآب و پودر را قبل از استفاده کامال مخلوط نما

 ی الملل بیني ها کمکهاي معین و یا اعالم نیاز به  نحوه اعالم نیازها و درخواست کمک از استان - 4-2-3

، ضـرورت دارد کـه   المللـی  بـین  هاي کمکاز به یاعالم ن یاو  نیمع يها استاناز و درخواست کمک از یاعالم ن منظور به
  : ردیر مد نظر قرار گیموارد ز

  .ن انجام شودشد یینها پس از رفته ویصورت پذ یابیارزد براساس یهر گونه درخواست با -1
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تجربـه الزم در   يدارا یبه عنوان مثال چنانچه استان. الزم درخواست گردد ییتوانا يد از مراجع دارایازها باین -2
 .نظور براي بازسازي درخواست شوندن مید به ای، نباایلی نیستو اتصاالت داکت ها لوله

هاي معین بایستی از قبل  ي الزم در زمینه عملیات امداد و نجات و بازسازي با استانها قراردادها و تفاهم نامه -3
 .هاي استانی امور سیل به امضا رسیده باشد بین کرارگوه

بیمـه، یکـی از    .در نظـر گرفتـه شـوند    بینی شده و از قبل پیش دیبا يو اعتبارات در بحث بازساز یمنابع مال -4
  .یاي طبیعی استمنابع اصلی جبران خسارات در بال

 يو مـورد  یمقطعـ  هـاي  کمـک . ردیدار منطقه صورت گید با هدف توسعه پایاز و درخواست کمک بایاعالم ن -5
  . ستیاثربخش ن

نشان داده شده است، ارتباط ارکان مدیریت بحران سـیل در سـطح محلـی،    ) 2-3(و ) 6-2(ر یکه در تصاو گونه همان
 یاتیـ عمل ين و ابالغ شده و شکل الزم را به خود گرفته و بارها در مانورهـا ییتب د قبل از وقوع بحرانیو ملی، بااي  منطقه

، سلسـله مراتـب و مسـیرهاي ارتبـاطی     ازها و درخواست کمـک ینبر این اساس در صورت نیاز به اعالم . ن شده باشدیتمر
  .شود میارائه گردیده رعایت  ها شکلن یمطابق آنچه در ا

) 4-4(شـکل  . گـردد  المللـی اقـدام مـی    ، در دو سطح ملی و بینازها و درخواست کمکینمنظور اعالم  بر این اساس به
  .دهد سلسله مراتب مربوطه را نشان می

  
  سلسله مراتب اعالم نیاز و درخواست کمک -4- 4شکل 

 ها کارگروه بحران سیل شرکت/گروه/کمیته

 سازمان مدیریت بحران کشور

انی
ست

ا
 

ین
ب

 
لی

لمل
ا

 المللی هاي بین سازمان 

لی
م

 

کارگروه امور سیل، مخاطرات دریایی، برق، آب 
 )با مسئولیت وزارت نیرو( و فاضالب

 کارگروه استانی امور سیل
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بوط به چگونگی ي مرها اطالعیهي جمعی در رابطه با پخش ها رسانهنحوه ارتباط با صدا و سیما و  - 4-2-4
 ها کمکو بازگشتن به منازل، ایجاد آرامش و جذب  ها خانهمقابله با سیالب، تمیزکردن 

این مهم که از . باشد می یعموم رسانی مناسب اطالعپس از سوانح، عدم  ينه بازسازین مشکالت در زمتری بزرگاز  یکی
بایست با تعامل کامل و نزدیک با  ، میباشد مییت بحران هاي دخیل در امر مدیر ها و کارگروه وظایف روابط عمومی سازمان

  .اصحاب رسانه انجام پذیرد
گیري از تجهیزات سیار ارتباطی نسبت بـه تهیـه و    دیدگی با بهره حتی در صورت آسیب ها به محض وقوع سیل، رسانه

عـدم دسترسـی بـه اطالعـات     که اصحاب رسـانه در صـورت    از آنجایی. نمایند پخش گزارش از شرایط واقع شده اقدام می
نمایند، الزم است روابط عمومی مسـوول ارتبـاط بـا     هاي شخصی و غیرکارشناسی اقدام می صحیح نسبت به انتقال گمان

هـاي لحظـه بـه لحظـه از وضـعیت حادثـه و        منظور برقراري ارتباط و ارائه گزارش ها را که از پیش تعیین نموده، به رسانه
  .مایدرسانی اعزام ن کیفیت خدمات

ها همچـون تلویزیـون و بـه خصـوص رادیـو در بـین مـردم، روابـط عمـومی           با توجه به فعال بودن بسیاري از گیرنده
بایست با اتکاء به روابط تحکیم یافته خود براساس اقدامات انجام گرفته در شرایط قبل از وقوع بحران، نسبت به انتشار  می
قوع حوادث ثانویه و درخواست از مـردم بـراي گـزارش مخـاطرات بـه مراجـع       هاي ایمنی در ارتباط با پیشگیري از و پیام
  .ها اقدام نماید بینی شده از طریق رسانه پیش

ي ها گزارش  کردن  آماده  يبرا  یبحران  تیوضع  کیدر   خبرنگاراندر تکمیل آنچه بیان شد ذکر این نکته الزم است که 
 وابط عمومی هر دستگاه با هماهنگی دبیرخانه کـارگروه اسـتانی امـور سـیل    راگر  لذا. د هستندیفشار شد  تحت  مورد نظر

کنند  یم  هیتک  يگرید  بر منابع  نباشد، آنان  یو کاف  عیسر  یاطالعات  هیتغذ  نیا اید، ننک  از دارند ارائهین  آنان  را که  یاطالعات
بایست ضمن توجه ویژه بـه ایـن موضـوع، قاعـده      ومی میبر این اساس روابط عم .دارند  يتر قیردقیو غ تر کم  اطالعات  که

  :رسانی را مطابق بندهاي ذیل رعایت نماید کلی اطالع
  ز را بگویچ  همه -1
  بگو  بالفاصله -2
  )را بگو  قتیحق( بگو  با صداقت -3

نتیجـه  ها و جلوگیري از سردرگمی خبرنگـاران کـه    بین کارگروه امور سیل و خبرنگاران رسانه تر بیشمنظور هماهنگی  به
کننده بوده و تصحیح یا تکذیب هر یک مستلزم صـرف انـرژي بسـیار از طـرف مسـوولین       آن انتشار اخبار بی اساس و گمراه

متمرکـز در   صـورت  بـه هاي دخیل در امر مدیریت بحران  گردد، کلیه اخبار مربوط به فعالیت سازمان ، اکیدا توصیه میباشد می
بنـدي و از طریـق روابـط عمـومی کـارگروه       امـور سـیل جمـع   ) بسته به ابعـاد حادثـه  استانی یا کشوري، (دبیرخانه کارگروه 

ها با مسـوولیت   بایست رابط هر یک از سازمان در این زمینه می. ها قرار گیرد در اختیار رسانه) سخنگوي از پیش تعیین شده(
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اي از  نمونـه ) 21- 4(جدول . اسایی گرددهاي سازمان متبوع تعیین و توسط دبیرخانه کارگروه شن تهیه گزارش بهنگام فعالیت
  .دهد ها را نشان می برگه شناسایی رابطین خبري سازمان

  ها سازمانبرگه شناسایی رابطین خبري  - 21-4جدول 
  توضیحات  ساعته 24تلفن و فکس   سمت  نام و نام خانوادگی  شرکت متبوع/نهاد/نام سازمان  ردیف

1            
2            
3            

  
هاي خبري و قراردادن آن  بایست مورد توجه قرار گیرد، تهیه بسته ها می که در انتشار اخبار و اطالعیه از دیگر مواردي

  .دارد مالحظات مربوطه را بیان می) 22-4(جدول . باشد میها  در اختیار رسانه

  هاي خبري مالحظات مربوط به بسته -22-4جدول 

  اطالعیه/موضوعِ خبر  ردیف
نهاد 

کننده  تهیه
  خبر

ع خبر نو
  )تصویري/صوتی(

رسانه 
  مخبر

  طول خبر
  )ثانیه(

زمان مناسب 
  براي پخش

  سطح خبرپراکنی
، اي منطقهمحلی، (

  ..).استانی، کشوري و
1                
2                
3                

  
هـاي   بایسـت گزارشـی شـامل اهـم فعالیـت      پس از بازگشت به شرایط عادي، روابط عمومی کارگروه امـور سـیل مـی   

  .و مطبوعات قرار دهد ها یل در امر مدیریت بحران در طول دوره بحران را تهیه و در اختیار رسانههاي دخ سازمان
هاي  ها و سایر سازمان خبرگزاريدرستکار و   از خبرنگاران  يتشکر و سپاسگزار  ،از بحران  پساز دیگر نکات بسیار مهم 

  .باشد مید، ان ندهرسا  یاري  بهبود وضعیت  در راستايرا  یعموم روابطخبري که 
شود قدردانی از نامبردگان طی مراسمی رسمی و با حضور مسوولین ارشد سازمان مـدیریت بحـران کشـور     توصیه می

این امر به نوبه خود موجـب  . انجام گیرد) هاي استانی در بحران(و یا اداره کل مدیریت بحران استان ) هاي ملی در بحران(
  .گردد می ها کل مدیرت بحران و رسانهت اادار/تحکیم روابط بین سازمان

  ي مسکونی ها ساختماندستورالعمل تخلیه آب از مناطق و  -4-2-5
باشد که در ادامـه در دو بخـش تخلیـه آب از     ها می تخلیه آب از درون نقاط مختلف شهري از جمله وظایف شهرداري

  .گیرد ها مورد بررسی قرار می معابر شهري و تخلیه آب از ساختمان

  تخلیه آب از معابر شهري: گام اول
با توجه به اینکه اصوال شهرها و مناطق مسکونی داراي شیب طبیعی بوده و در شـرایط عـادي آب حاصـل از نـزوالت     

شـوند،   هاي شهري از منطقه خارج می منظور هدایت آب هاي تعبیه شده به طور طبیعی و از طریق مجاري و کانال جوي به
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رونـد تخلیـه آب از   ) در صـورت گرفتگـی  (هـا   با بازرسی و گشایش این مجراها و کانال پس از وقوع سیل باید تالش نمود
  .منطقه مسکونی تسریع شود

، امکـان  )هـاي پسـت   زمـین (تر از مناطق مجاور قرار دارنـد   در برخی از مناطق که به لحاظ توپوگرافی در ترازي پایین
در ایـن  . ي مکانیکی همچون پمپاژ آب اجتناب ناپذیر استها وشرپذیر نبوده و استفاده از  تخلیه آب از طریق ثقلی امکان

منظـور تخلیـه آب از    ریـزي الزم بـه   هایی که قبال در این زمینه انجام گرفته، برنامه بایست با استناد  به شناسایی راستا می
و روسـتایی و   اي و آب و فاضـالب شـهري   هـاي بـرق منطقـه    شـرکت . بینی شود معابر شهري انجام و تجهیزات الزم پیش

  . هاي خصوصی فعال و توانمند در این زمینه بایستی با برنامه قبلی همکاري الزم را با شهرداري داشته باشند شرکت

  ...ها، مناطق مسکونی، تجاري و تخلیه آب از ساختمان: گام دوم

یه آب با حرکت از منـاطق  گرفتگی و تخل در مرحله دوم پس از شروع تخلیه آب از معابر شهري و پایین آمدن تراز آب
واقـع در منـاطق   ... ها، استخرها و ها، تونل تر، امکان تخلیه آب از مناطق مسکونی، زیرزمین تر به سمت مناطق پست مرتفع
در صـورت اسـتفاده از پمـپ    (هاي مجهز به ژنراتـور بـرق    بایست با استقرار پمپ براي این منظور می. تر وجود دارد مرتفع
  :در این راستا رعایت نکات ذیل الزامیست. هاي محصور اقدام نمود خلیه آب از داخل ابنیه و محیط، نسبت به ت)برقی

  منظور هدایت آب پمپاژ شده باز بودن مجاري هدایت آب شهري نظیر جوي و کانال در اطراف محل مورد نظر به –
  ها آنراهنمایی مستقیم  هماهنگی با مالکان و صاحبان اموال در زمان تخلیه سیالب و استفاده از کمک و –
هـاي   منظـور جلـوگیري از ورود اشـیاء منـزل، کارگـاه      استفاده از توري در ورودي دهانه لوله مکـش پمـپ بـه    –

  رسیدن به پمپ و مفقودي اشیا با ارزش کوچک و نیز جلوگیري از آسیب... زیرزمینی و
به تبع آن از طریق رابط خبري، در اختیـار  گرفتگی منطقه، گزارش مربوطه در اختیار سازمان متبوع و  پس از رفع آب

  .دهد گرفتگی منطقه را نشان می اي از فرم گزارش رفع آب نمونه) 23-4(جدول . گیرد دبیرخانه کارگروه امور سیل قرار می

  گرفتگی منطقه فرم گزارش رفع آب -23-4جدول 
  توضیحات  ت و موانعمشکال  تاریخ و ساعت خاتمه  تاریخ و ساعت شروع  شده سازي منطقه پاك  ردیف

1            
2            
3            

  زده سیلآوري رسوبات انباشته شده در نواحی  دستورالعمل جمع -4-2-6
آوري رسـوبات   جمـع . شـوند  بندي می هاي حجیم تقسیم هاي سطحی و رسوب رسوبات انباشته شده به دو گروه رسوب

کن با توجه به امکان وجـود اشـیاء ارزشـمند و نیـز     ، لباشد میها  انباشته شده در مناطق شهري از جمله وظایف شهرداري
در این راستا الزم است قبل از . بایست دقت الزم در انجام این امر لحاظ گردد زدگان در رسوبات، می اجساد احتمالی سیل

  .هاي حجیم، هماهنگی الزم با نیروي انتظامی و وزارت بهداشت صورت پذیرد آوري رسوب اقدام به جمع
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هایی نظیر اداره  دستگاه. آوري رسوبات هستند ر شهري، بخشداري و دهداري مسوول انجام عملیات جمعدر مناطق غی
نظیـر  (اي در حوضـه عملکـرد خـود     ، شرکت آب و فاضالب شهري و روستایی و یا شرکت آب منطقهشهرسازيکل راه و 
از توانمندي موجود، با دسـتگاه مسـوول همکـاري     بایستی با استفاده) بند هاي سیل ها، آبروها و یا سازه ، پلها راهمحدوده 

  .آوري رسوبات سطحی و حجیم ارائه شده است در ادامه روش جمع. نمایند

  رسوبات سطحی - 1- 6- 2- 4

 وجـود  به... نشینی امالح شناور در سیالب در سطح معابر و باشند که بر اثر ته رسوبات سطحی آن دسته از رسوبات می
، تشـکیل  باشـد  مـی آلـود   دهنده سیالب به دلیل عبور از مسیرهاي خاکی اصـوال گـل   لنظر به اینکه جریان تشکی. آیند می
در این حالت . باشد میناپذیر  اي از رسوب، پس از تخلیه سیالب، که عمدتا از ذرات ریزدانه تشکیل یافته است، اجتناب الیه
با فشار آب شسـته و  ... سوبات سطح معابر ووسیله ر بدین. شود آب استفاده می ها از جت منظور تخلیه این قبیل رسوب و به

  .شوند هاي انتقال آب معابر هدایت و از آن طریق تخلیه می به کانال
توان پس از خشک شدن رسوبات نسـبت   درصورت مساعدت شرایط اقلیمی و احتمال خشک شدن سریع رسوبات، می

  .با استفاده تجهیزات مکانیزه نیز اقدام نمود ها آنبه جاروب 

  ت حجیمرسوبا - 2- 6- 2- 4
اي به حدي زیاد است که حجم قابـل تـوجهی رسـوب بـه همـراه سـیالب وارد        اي موارد آورد رسوبات رودخانه در پاره

. نامنـد  این قبیل رسوبات را رسوبات حجیم مـی . ماند مناطق مسکونی شده و پس از تخلیه سیالب در این مناطق باقی می
آالت  معمـوال ماشـین  . آالتی نظیر لودر و کـامیون بهـره جسـت    از ماشین ها  باید منظور تخلیه این رسوب در این حالت، به

  . کار برد زدایی نیز به توان در رسوب روبی را می مورد استفاده در عملیات برف
بـرد، همـواره بایـد     اي را در کام خود فرو مـی  اي است که خانه با توجه به اینکه حجم رسوب در برخی شرایط به اندازه

بایسـت   در این راستا شهرداري می. هاي حجیم مدنظر قرارگیرد امنیتی در بارگیري، حمل و تخلیه رسوب جنبه احتیاط و
هاي الزم را با صاحبان اموال و نیروي  هاي مردم در میان رسوب، هماهنگی منظور بررسی احتمال وجود اجساد یا دارایی به

  . عمل آورد انتظامی و وزارت بهداشت به
ازي منطقه، گزارش مربوطه در اختیار سازمان متبوع و به تبع آن از طریق رابط خبري، در اختیـار  س پس از اتمام پاك

سـازي منطقـه از رسـوب را     اي از فرم گزارش اتمام پـاك  نمونه) 24-4(جدول . گیرد دبیرخانه کارگروه امور سیل قرار می
  .دهد نشان می
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  سوبسازي منطقه از ر فرم گزارش اتمام پاك -24-4جدول 

منطقه   ردیف
  توضیحات  مشکالت و موانع  نوع رسوب  تاریخ و ساعت خاتمه  تاریخ و ساعت شروع  شده سازي پاك

  )صاحبان اموال(
1              
2              
3              

  برآورد خسارات مستقیم و غیرمستقیم  - 4-2-7
ناشی از سیل معمـوال   خسارات. اي است که خساراتی در پی دارد براساس تعریف انجام شده در بخش نخست، سیل واقعه
توان به طور کلی به دو گروه خسارات ملمـوس   این خسارات را می. شامل ضایعات اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی است

خسـاراتی را کـه بتـوان    . گیرد و ناملموس تقسیم نمود که خسارات ملموس، خود دو دسته مستقیم و غیرمستقیم را در بر می
هـا،   خسارات مستقیم نتیجه برخورد مستقیم جریان سیل به ساختمان. گیري کرد را ملموس گویند کم و بیش برآورد و اندازه

هاي ناشی از وقفـه در کسـب و    که خسارات غیرمستقیم شامل زیان هاي کشاورزي، دام و غیره است درحالی ، زمینتاسیسات
  ].25[گردد  کار، بهم ریختن شرایط عادي زندگی و ضرورت ارائه خدمات فوریتی اطالق می

  :یم سیالب عمدتا عبارتند ازخسارات مستق -

  ها ها و پل هاي حیاتی و ارتباطاتی، راه و تجهیزات، شریان تاسیساتب به یآس -1
 هاي دولتی، عمومی و خصوصی ها و دارایی ساختمانب به یآس -2

 خسارات بخش کشاورزي و دامی -3

 .)که با توجه به دیه قابل برآورد است(ادثه در حانسانی  نیروهايت یا مجروحی ها انسان نه کشته شدنیهز -4

  : عبارتند ازسیالب به طور کلی  غیرمستقیمخسارات  -
 اختالل در تولید و تجارت روزمره -1

 هاي فوریتی ی، فعالیتانسان يروین -یاتیعمل هاي هزینه -2

 ی، استهالك خودروهازات و ملزومات مصرفیتجه -یاتیعمل هاي هزینه -3

 هاي آموزش و جایگزینی افراد جدید ، فعالیتنیمع يدهاستا -یبانیپشت هاي هزینه -4

 ي مربوط به زمان حادثهها تماموریک و یو کش ينه اضافه کاریهز -5

 صـورت  بـه ساعت  72و پس از ه حادثه، به صورت روزانه یدر مراحل اول) 1-5-1-3-2بند ( یابیم ارزیت شود میتوصیه 
ی امـور  اسـتان  کـارگروه را انجام داده و بـه   غیرمستقیمم و یت مستقاز خسارا يفوق، برآورد بندي تقسیماساس هفتگی، بر

گیـري از وقـوع    و پیش بینی پیشي ها طرحو اختصاص منابع به  ریزي برنامهاین امر کمک شایانی به نحوه . ارائه دارد سیل
  .نماید میبحران 
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تواننـد وابسـته بـه نـوع      کـه مـی   ها روشاین . منظور برآورد خسارات ناشی از سیالب وجود دارند ي متعددي بهها روش
بـه عنـوان نمونـه    . اند و تجهیزات مورد حجوم سیالب متفاوت باشند، عمدتا بر پایه مطالعات آماري شکل گرفته تاسیسات

در ایـن  . اند بهره جست ارائه شده) 12-4(تا ) 5-4(هاي  توان از نمودارهایی که در شکل منظور برآورد اولیه خسارت می به
تهیه شده است خسارت سیل بـر مبنـاي عمـق سـیالب بـه دالر تایلنـد بـه        ] 76[که توسط محققیقن تایلندي  نمودارها

  .باشد میتفکیک مراکز تولیدي قابل قابل برآورد 

  
  نمودار آسیب به عمق سیالب براي واحدهاي تولیدي بزرگ - 5- 4شکل 

  
  نمودار آسیب به عمق سیالب براي واحدهاي تولیدي کوچک -6- 4شکل 
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  هاي عمده فروشی بزرگ نمودار آسیب به عمق سیالب براي فروشگاه -7- 4شکل 

  
  هاي عمده فروشی کوچک نمودار آسیب به عمق سیالب براي فروشگاه -8- 4شکل 

  
  هاي خرده فروشی بزرگ نمودار آسیب به عمق سیالب براي فروشگاه -9- 4شکل 
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  هاي خرده فروشی کوچک هنمودار آسیب به عمق سیالب براي فروشگا -10- 4شکل 

  
  هاي بزرگ نمودار آسیب به عمق سیالب براي شرکت -11- 4شکل 

  
  هاي کوچک نمودار آسیب به عمق سیالب براي شرکت -12- 4شکل 

میزان خسارت براساس عمق یا ارتفـاع   ها آناند که در  ها ارائه کرده هایی براي انواع ساختمان یاگوري و دیگران دسته منحنی
  .]37[نشان داده شده است ) 13- 4(این دسته منحنی در شکل . به طبقه اول ساختمان نشان داده شده استآب نسبت 
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  روابط درصد خسارت انواع ساختمان نسبت به عمق باالي طبقه اول -13- 4شکل 

  زده سیلدر محدوده  ها آسیبتر نوع و محل  نحوه برآورد دقیق - 4-2-8
در هر  انجام شده و ضمن برآورد میزان خسارات وارده ها ساختمانو  ها ابانخی، ها پلکردن سیل، بازدید از  با فروکش

عوامل وقوع سیل و خروج سیالب از مسیر اصلی تحقیق شده و . گردد میبررسی  ها آن سازي مقاوم، نحوه بازسازي و بخش
  .شوند میمستندسازي و ثبت 

ي مختلفی وجود دارد که در زیر به ها روش، دیده یبآسدر یک منطقه  سیلهاي ناشی از  برآورد سریع خرابی منظور به
  : شود میاهم آن اشاره 

 1-5-1-3-2 در بنـد  تـر  پـیش د در قالب تیم ارزیابی که توان میاین امر : تاسیساتبازدید میدانی از خطوط و  -1
، در شـود  مـی نیـز محسـوب    رو پـیش شرح آن رفت، به انجام رسد و تیم ارزیابی که بـه عنـوان تـیم     گزارش

که  شود میتوصیه . ي روي داده ناشی از سیالب پی بردها آسیبد به برآورد و تخمین توان میازدیدهاي خود ب
آب و بـرق و   آب، خطوط انتقـال  ها، منابع ي ارتباطی، پلها راهی به ترتیب اولویت از بازدید میدانی تیم ارزیاب

فرعی و نهایتا شـبکه توزیـع و انشـعابات    ، خطوط اصلی و خطوط خانه تصفیه، مخازن و گاز و نفت و مخابرات
-1-3-2که شرح آن در بند  دهی گزارشي ها فرمها و  از چک لیست توان میدر بازدید میدانی . صورت پذیرد

گفت که بازدید میدانی بهترین روش براي برآورد خسارات  توان میدر مجموع . استفاده نمود ،آمده است 5-1
  . شود میمحسوب 
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نیـز   اي مـاهواره هاي هوایی بـا بـالگرد یـا تصـاویر     توان از برآورد در مقیاس بزرگ می: واییررسی از طریق هب -2
  . قابل اجراست کلیهاي  العبور یا براي ارزیابی توصیه شده و براي مناطق صعب تر کماین روش . استفاده نمود

نسـبت بـه اطـالع     ،HOTLINEبا برقراري خط تلفـن   توان میدر این روش : گیري محلی ایجاد شبکه اطالع -3
ي داوطلـب  هـا  گـروه از برخـی از   تـوان  در روشی دیگر نیز می. ي مردمی بهره جستها گروهگیري از مردم و 

 ناحیه خودمردمی مانند نیروي مقاومت بسیج یا نهادهاي مردم محور خواست که به بازدید میدانی در سطح 
  . را گزارش دهند ها آسیبپرداخته و موارد 

  زدگان سیلخسارت  راهکارهاي جبران - 4-2-9
در راستاي همیاري، همدردي و کمک به افرادي که بخش یا تمام دارایی خـود را بـر اثـر     زدگان سیلجبران خسارت 

با توجه به اینکه پیشگیري از وقـوع سـیالب و انجـام اقـدامات پیشـگیرانه و      . گیرد میانجام  اند دادهوقوع سیالب از دست 
تکلیفـی بـراي    عنـوان  بـه همـواره   زدگان سیل، جبران خسارت آید می شمار بهها  ولتمدیریت منابع آب از جمله وظایف د

  .باشد میمطرح  منظور حفظ بقا و پویایی جامعه به هاي جوامع مختلف دولت
هـاي   خسارتترین نوع آن یعنی جبران تمامی  رویارویی با موضوع خسارات ناشی از وقوع سیالب و جبران آن، از ساده

تـرین نـوع برخـورد بـا      تـا سرسـختانه   وقوع بحران تمامـا توسـط دولـت،   رگرداندن اوضاع به شرایط قبل از و ب اظهار شده
اسناد و مدارك مالکین و بررسی شرایط قبل از وقوع، دخالت عدم  براساسیعنی تحلیل میزان خسارات وارده  زدگان سیل

که قبال در بخش اول گـزارش اشـاره    طور همان. استقابل انجام .. .رعایت نکات ایمنی توسط مالکین در تشدید خسارات و
اصـوال اگـر کسـی در بسـتر رودخانـه و      . ترین عوامل بروز و تشدید خسارات اسـت  هاي انسانی یکی از مهم گردید، دخالت

بـر ایـن اسـاس دولـت     . دشت فعالیت اقتصادي یا سکونت نکند، خسارتی ناشی از سیل متوجـه وي نخواهـد شـد    سیالب
اما مساله آنجاسـت کـه گـاهی اشـخاص     . بازپرداخت کل و یا حداقل قسمتی از خسارات سلب مسوولیت نمایدتواند از  می

هاي خود مجوزهاي قـانونی   ناخواسته و بدون دریافت هشدار اقدام به دخل و تصرف در منابع کرده و یا حتی براي فعالیت
  ! نمایند نیز دریافت می

ي کـالن کشـور در برخـورد بـا     هـا  سیاسـت ، کنـد  مـی بر این چالش را تعیین بدیهی است، آنچه روش قابل اجرا در برا
ي ناشی از سـیالب  ها آسیبو نیز انجام اقدامات کاهش  ، بحث آموزشپیشگیري از وقوع سیالب دیدگان و نیز ایده آسیب
  :اند شدهبر شمرده  زدگان سیلجبران خسارت ي عملی برخورد با مبحث ها روشدر ادامه اهم . است

  سیل بیمه اجباريخسارت با استفاده از  نجبرا –
  اعطاي وام با بهره کم –
  اعطاي وام بالعوض –
  ها آنمصالح مورد نیاز براي بازسازي و یا تخصیص یارانه به زمین جایگزین در نقاط امن،  تامین –
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داراي  هـا  شروسیل قابل توصیه و نسبت به سـایر   اجباري ي فوق، پرداخت خسارت با استفاده از بیمهها روشاز میان 
  :ها زیر است مزیت

  و پیش آگاهی ضمنی وي از احتمال وقوع سیل  لزوم اقدام اولیه توسط مالک –
احـراز حـداقل شـرایط ملـک بـراي       منظـور  بـه لزوم انجام اقدامات مقدماتی تعیین شده توسط شـرکت بیمـه    –

  پذیر آسیبقرارگرفتن تحت پوشش بیمه و در نتیجه کاهش 
ایـن موضـوع   (پـذیر آن در برابـر سـیل     دشت و آسـیب  اساس موقعیت ملک در سیالبنامه بر تنظیم مبلغ بیمه –

سـازي و ضدسـیالب    تواند باعث غیر اقتصادي شدن فعالیت در نزدیک رودخانه و تشویق مالکان بـه مقـاوم   می
  .)ها شود کردن ساختمان

  ینمسوولو ایجاد مسیر مشخص پیگیري امور پس از وقوع حادثه و جلوگیري از بالتکلیفی مردم  –
  ي خساراتها هزینهوجود منابع مالی مشخص در پرداخت  –
  بخشی از هزینه خسارات از محل پرداخت حق بیمه در دراز مدت تامین –
  .اند در پرداخت خسارت به بیمه شدگان در برابر افرادي که به این امر اقدام ننموده بندي اولویتامکان  –

، بیمـه سـیل   ...مشابه در کشورهایی نظیر ایاالت متحـده آمریکـا، فرانسـه و   براساس آنچه بیان شد و با توجه به تجربیات 
. باشـد  میپذیر اقتصاد کلی جامعه و نیز تسریع در روند بازسازي  ي موثر در کاهش آسیبها روشباعث توزیع ریسک و یکی از 
االنه کـه اسـاس تعیـین مقـدار     هاي موجود در محاسبات مقدار متوسط خسارات مورد انتظار س البته با توجه به عدم قطعیت

  .هاي دولتی قرار گیرند هاي بیمه در زمینه بالیاي طبیعی بایستی تحت حمایت کمک ، شرکتباشد مینامه  بیمه

  ها آني عملیاتی و تجهیز ها پایگاهضوابط انتخاب  -4-2-10
جهـت  . باشـد  مـی  هاي رسیده از نقاط مختلـف  آالت سنگین و کمک هاي عملیاتی محل دریافت و استقرار ماشین پایگاه
  :یردد مد نظر قرار گیر بایضوابط ز ها آنز یو تجه یاتیعمل هاي پایگاهانتخاب 

رش یپـذ  يرا بـرا  یکاف يفضاقابلیت دسترسی مطمئن و مناسبی داشته و د یبا یبانیپشت یاتیعمل يها پایگاه -1
  .دنداشته باش یاتیزات و اقالم عملیتجه

 .گاه فراهم باشدیپا رگاه خودروها در مکانیامکان استقرار تعم -2

 .یگاه فراهم باشدن به پایسنگ يو خودروها یلیامکان ورود و خروج تر -3

 .امکان تامین باند فرود بالگرد محیا باشد -4

 .یسر باشدم یانسان يرویزات و نیامکانات و تجه يت برایامن تامینامکان  -5

 .یسر باشدم و تکرار کننده میسیو دکل ب یزات ارتباطیامکان استقرار تجه - 6

 .باشد به آب، برق، سوخت و تلفنمجهز گاه یپا -7

 .نباشدگاه یمحل پالزومی به تغییر و  بوده گاه مشخص و شناخته شدهیت پایمالک -8
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  ي معیننیروهاي مستقر و نیروهابین  دیده آسیبمعیارها و نحوه تقسیم منطقه  - 4-2-11
هاي آن بـه عهـده    ن سیل و مسوولیت، مدیریت اصلی بحراها آنبه طور کلی با توجه به آشنایی عوامل محلی و تجربه 

منظـور انجـام    زده بین نیروهاي محلی و معـین بـه   بنابراین وظیفه تقسیم منطقه سیل. باشد میکارگروه استانی امور سیل 
ـ  دیده آسیبم منطقه یتقس يارهایمع. باشد میسریع عملیات امداد و نجات و بازسازي بر عهده این کارگروه   نیروهـاي ن یب

  :توان به موارد ذیل اشاره نمود گیرد که می ها موارد متعددي را در بر می شرکتن و یعم هاي استان
   یزات کافیار داشتن تجهیالزم و در اخت یت انسانیو ظرف منديتوانتجربه، تخصص، دارا بودن  -1
 ها اهرمثال در مورد (هاي از قبل آماده شده  ي مناطق آسیب دیده براساس نقشهبا منطقه جهت بازساز ییآشنا -2

  )ها و پل
  ن و مقررات مربوطه یت الزم برابر قوانیداشتن صالح -3
  کارگروه امور سیل و انجام هماهمنگی الزم با آنت از ضوابط و مصوبات یتبع -4

دیده بین نیروها، هر یک از نیروهاي موجـود در منطقـه براسـاس معیارهـاي      منظور تعیین اولویت در تقسیم منطقه آسیب به
  .گیرد دست آمده صورت می امتیازدهی شده و تخصیص مناطق براساس حداکثر امتیاز به) 25- 4(بیان شده در جدول 

  دیده به نیروهاي مستقر و معین بندي اختصاص مناطق آسیب جدول امتیازدهی و اولویت -25-4جدول 

  ردیف
نام 
نهاد /شرکت

  معین
  حضور در منطقه

(A) 

محدوده فعالیت 
  شرکت معین

(T) 

تجربه مشابه در 
ي ها آسیبینه زم

  وارده
(E) 

کفایت نیروي 
  انسانی
(Qp) 

کفایت تجهیزات و 
  آالت ماشین

(Qm) 
  امتیاز نهایی

ضریب 
  -  2  2  3  1  -  -  اولویت

1                
2                
3                
  

  :معیار امتیازدهی به هر یک از فاکتورهاي مذکور در جدول فوق عبارت است از

  :(Avaibality) حضور در منطقه -11-1- 2- 4
  امتیاز 4: منطقه حاضر در –
  امتیاز 4: ساعت 6تر از  امکان حضور در منطقه در کم –
  امتیاز 3: ساعت 12تر از  امکان حضور در منطقه در کم –
  امتیاز 2: ساعت 24تر از  امکان حضور در منطقه در کم –
  امتیاز 1: ساعت 24امکان حضور در منطقه بیش از  –
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  :(Territory) محدوده فعالیت شرکت معین -11-2- 2- 4
  امتیاز 4: انبومی است –
  امتیاز 3: غیربومی، استان همجوار –
  امتیاز 2: غیربومی، ایرانی –
  امتیاز 1: خارجی –

  :(Experience) ي واردهها آسیبتجربه مشابه در زمینه  -11-3- 2- 4
  امتیاز 3: داراي تجربه مشابه در حوزه استحفاظی –
  امتیاز 2: عنوان معین داراي تجربه همکاري در حوادث مشابه به –
  تیازام 1: فاقد تجربه –

  :(Qp=Qualified Personnel) کفایت نیروي انسانی -11-4- 2- 4
  امتیاز 3: منظور کار در شرایط سخت داراي نیروي انسانی متخصص کافی به –
  امتیاز 2: ها منظور همکاري در فعالیت داراي نیروي انسانی متخصص به –
  امتیاز 1: فاقد نیروي انسانی متخصص عملیاتی –

  :(Qm=Qualified Machinery)آالت  ماشینکفایت تجهیزات و  -11-5- 2- 4
  امتیاز 4: آالت و تجهیزات مورد نیاز داراي قابلیت تامین کلیه ماشین –
  امتیاز 3: *آالت و تجهیزات تخصصی و خاص داراي قابلیت تامین ماشین –
  امتیاز 2: آالت عمومی مورد نیاز داراي قابلیت تامین بخشی از ماشین –
  امتیاز 1: آالت فاقد قابلیت تامین ماشین –

  ...بندي آب و تجهیزات پرتابل تصفیه، تجهیزات پرتابل بسته: آالت و تجهیزات خاص نظیر نماشی* 
  .شود محاسبه می) 1-4(بدین ترتیب امتیاز نهایی نیروهاي موجود براساس رابطه 

)4 -1(  p p m mPr iority A(t T)(e E)(q Q )(q Q )= × × × ×   
بندي هر یـک از فاکتورهـاي مربوطـه     منظور اولویت مشخص است، به) 1-4(و رابطه ) 25-4(گونه که در جدول  همان

  :اند به شرح ذیل تعریف گردیده qmو  t ،e ،qpنسبت به یکدیگر، ضرایب 

t 1=  
e 3=  

pq 2=  
mq 2= 
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مقـادیر ضـرایب   . باشند ص منطقه و حادثه بوده و قابل تغییر میالزم به ذکر است که این ضرایب وابسته به شرایط خا
  .بایستی در مانورهاي انجام شده در هر منطقه تدقیق گردد

  مناسب تعمیرات و عملیات بازسازي بندي زماننحوه  - 4-2-12
، هـا  فعالیتانجام مدت زمان شامل  يک طرح بازسازیعا اطالعات مشخص کننده ید سریک حادثه، بایدر هنگام وقوع 

 ياز برای، تعداد پرسنل امداد، مصالح و ابزار مورد ن)معین( شرکتاز از خارج ی، تعداد پرسنل مورد نتعداد پرسنل مورد نیاز
  . دگرده یهت يبازساز

تعـداد   بینی پیشزان ی، منمودج یبس توان میکه  یه تعداد پرسنلیپا بر ي، برآوردراستا ابتدا مدت زمان بازسازين یدر ا
 يشـدن مـدت بازسـاز    یدر صـورت طـوالن  . شـود  مـی  اي هر نفر از کارکنان برآوردبه از يسرعت بازساز موارد خسارت و

 بینـی  پـیش نطـور در صـورت   یهم .گیـرد  مـی ر شهرها صورت یاز سا یبانیدرخواست کمک و پشتمنظور  بهالزم  یهماهنگ
  . گیرد میصورت  تامینو  هیته و نحوه ریمس يدات الزم برایقبل تمه ، ازيزات و مصالح بازسازیکمبود تجه

 يبرا یستمیجاد سیت است و ایبا اهم يت بازسازیشروع فعال يت خسارات، برایشناخت وضعبراساس آنچه بیان شد، 
  :شوند میح داده یر توضیزن رابطه در یااز نکات مهم در  یبرخ .است يع آن ضروریسر ياجرا

بر مبنـاي   دیبا یاساس يک طرح بازسازیاست،  قطع شده بحرانکه بر اثر  یده سیع سرویسر يبازساز يبرا -1
ده، مـدت  یه حادثه دیوسعت ناح بایست می. عتر فراهم شودیهرچه سر اطالعات تهیه شده قبل از وقوع بحران

ن یهمچنـ . واضح مشخص شود طور به يبازساز ياز برایو تعداد افراد مورد ن يبازساز يکارها يزمان الزم برا
  .ن شودییعتکننده از خارج شرکت  یبانید تعداد افراد پشتیبا

ـ   با استفاده از مـدل بحـران   یمقدمات يطرح بازساز -2  تخصصـی  هـاي  تـیم مشـاوره بـا    ن شـده و یـی ش تعیاز پ
  . شود مین یی، تعمشاور مربوطه هاي شرکت

  :در بر داشته باشدر را ید اطالعات زیبا یمقدمات يطرح بازساز -3
از بان خـارج  یاز پشـت یـ و تعداد افـراد مـورد ن   يبازساز ياز براین ، تعداد افراد مورديبازساز يمدت زمان کارها –

  .شرکت
  نوع و مقدار مصالح مورد نیاز و محل تامین آن –
  دیده و نواحی داراي اولویت آسیبهاي بازسازي به نواحی  تیمو اختصاص  يبازساز هاي فعالیت یازماندهس –
  دیده اي فرعی براي هر منطقه آسیبه و کمپ يبازساز يکارها يبرا یل و کمپ اصلیوسا تجهیزات و –
عت یـک  ش از وسیها ب یکه وسعت خرابیدر صورت(عملیات بازسازي  هاي مراجعه کمپحی براي نوا هاي اولویت –

  )ناحیه است
  :ست شده استیل يرات فوریو تعم يمهم بازساز هاي فعالیتانواع  این ارتباط در

 ها  ازیو ن ها آسیبورد ی برآم تخصصیک تین ییتع –
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 موجود نیروهاين یف و مناطق بیاظو بندي تقسیمن و ییتع –

  يجهت بازساز یپرسنل یده سازمان –

  یکمک نیروهايع یم و توزینحوه تقس –

 يرات فورینحوه انجام تعم –

 یپرسنل کمک يمحل اقامت، لباس کار و خوراك برا تامین –

  در سطح شهر يفور يرات و بازسازیمختلف جهت تعم هاي پایگاهن ییتع –
  :شود هاي ذیل اقدام می ، براساس اولویتتعمیرات و عملیات بازسازيبندي  ه کلیات بیان شده، در تهیه برنامه زمانبا توجه ب

  رفع عامل سیالب -الف

گیـرد، رفـع عامـل     از جمله اقداماتی که در ابتداي عملیات بازسازي و در ادامه اقدامات اضطراري مورد توجه قرار مـی 
در ایـن رابطـه   . هاي آینده است هاي ثانویه و در گام بلندتر، سیالب شگیري از وقوع سیالبو پی) در صورت امکان(سیالب 
ي ممکـن  هـا  روشگیري سـایر  کار بههاي موجود کنترل سیالب و  هاي منطقه، سیستم هاي متنوعی براساس ویژگی فعالیت

بنـد، احـداث خـاکریز و یـا اسـتقرار       توان به مواردي همچون بازسازي دیوارهاي سـیل  جمله می قابل تصور است که از آن
  ].25[هاي شن و انحراف آب اشاره نمود  کیسه

  زده شروع عملیات بازسازي در محدوده سیل -ب
  :گیرد میگروه ذیل مدنظر قرار  4در  به ترتیب اولویت و انجام تعمیرات و عملیات بازسازيمنظور  ریزي به برنامه
هـا، خطـوط انتقـال و توزیـع آب، بـرق، گـاز و        هـا، پـل   راه( یي حیـات هـا  شریان: ي زیربنایی همچونها سازه -1

   )هاي مخابراتی سیستم
هـا،   نیروگـاه تجهیـزات  نظیـر  زیربنـایی  تجهیـزات  هـا،   بیمارسـتان ، حیـاتی  ي خـدماتی هـا  سازمانساختمان  -2

  و مخازن ذخیره آب ها خانه تصفیهي پمپاژ، ها ایستگاه
  رات دولتی، مراکز ارتباطی و اداهاي عمومی نظیر ساختمان -3
  هاي مسکونی و تجاري عمومی ساختمان -4

  :شود بندي تعمیرات و بازسازي توصیه می رعایت نکات ذیل در تهیه برنامه زمان
        . شود تر آسیب دیده شروع و به مناطق یا تجهیزات پر آسیب ختم می بازسازي از مناطق یا تجهیزات کم –
  .باید دیده خاتمه می مرکز منطقه آسیبدیده شروع و در  بازسازي از حاشیه منطقه آسیب –
ـ اولو يکه دارا ياضطرار هاي بیمارستان، عمدهن یمشترک یرسان سیسرو خدماتی ومهم  تاسیساتتوجه به  – ت ی

  .باال هستند یاجتماع
  دیدگی در زمان بازسازي و تعمیرات و تالش براي رفع آن در پروسه تعمیر و بازسازي بررسی عامل آسیب –
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سـاعت و   -ازي با توجه به تجهیزات الزم و زمان مـورد نیـاز بـراي بازسـازي بـر حسـب نفـر       تعیین زمان بازس –
  درنظرگیري نیروهاي موجود محلی و معین

  ریزي عملیات بازسازي در برنامه 11-2-4گیري از اطالعات حاصل از بند  بهره –

  نحوه شروع و ادامه عملیات در منطقه از نظر ترتیب مکانی -4-2-13
بندي بین مناطق که عموما  دیده براساس اولویت اره شد، شروع و ادامه عملیات در مناطق آسیبگونه که قبال اش همان

تر آسیب دیـده و دورتـر    شود بازسازي از نقاط کم اما به طور کلی توصیه می. گیرد انجام می باشد می ها آنبراساس اهمیت 
دشـت و جـایگزینی بـا     ي بسـتر رودخانـه و سـیالب   نسبت به بستر روخانه آغاز شود تا فرصت کافی براي تخلیه و پاکساز

  .مناطق امن فراهم آید
منظـور   شود بـه  میه یتوصدر این راستا . یه و اجرا شودته یلی جامع و تفصیبا نگاهبایست  می يات بازسازیبرنامه عمل

  .گیردتکمیل و مورد استفاده قرار ) 26-4(ریزي جهت انجام تعمیرات و بازسازي، جدول  تسهیل در برنامه

  هاي کاري در تعمیرات و بازسازي و تقسیم مسوولیت آیتم -26-4جدول 

  آسیب  دیده مورد آسیب  اولویت
(%)  

تجهیزات مورد 
  نیاز

مصالح مورد 
  نیاز

سازمان 
  مسوول

) هاي(سازمان
  همکار

تاریخ 
  شروع

مدت زمان 
  بینی شده پیشی

  اول
  X-Y  20بزرگراه راه : مثال

لودر، کمپرسی، 
گریدر، غلتک، 

  ینیشرف

شن، توونان، 
ماسه، قیر، 

  آسفالت
  شهرداري

وزارت راه و 
، شهرسازي

شرکت آب 
 Xاي  منطقه

  

  ساعت 48

                
                

  دوم

مرکز مخابرات : مثال
X 

شرکت   آجر، بتن، گچ  جت آب، بتونیر  15
  مخابرات

شرکت ساختمانی 
Y  

  ساعت 24  

                
                

  سوم

رفع گرفتگی کانال آب 
و  X شهري

 Yگرفتگی خیابان  آب
-  

توپی انسداد به 
، پمپ Dقطر 

  کش کف
شرکت آب و   -

  شهرداري  فاضالب
  

  ساعت 12

                
                

  آهن و یا راه ها جادهدستورالعمل برقراري مجدد ارتباطات  - 4-2-14
اسـتان و در داخـل   آهن در خارج از محدوده شهري بـا اداره کـل راه    ها و راه مسوولیت برقراري مجدد ارتباطات جاده

  :گیرد هاي ذیل انجام می و با توجه به اولویت ها آنشهرها با شهرداري بوده و براساس کاربرد 
  هاي اسکان موقت برقراري ارتباط بین مراکز امدادرسانی و پایگاه -اولویت الف
  رسانی منظور کمک شهر بههاي معین با مراکز داخل  ایجاد امکان برقراري ارتباط زمینی نیروهاي استان -اولویت ب 
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  منظور شروع تعمیرات و بازسازي دیده به برقراري ارتباط بین انبارهاي تجهیزات اضطراري و تجهیزات آسیب - اولویت ج 
  .ریزي مورد استفاده قرار داد منظور برنامه را تهیه کرده و به) 28-4(و ) 27-4(هاي  توان جدول در این راستا می

  منظور برقراري مجدد ارتباط ها به ي راهبند اولویت -27-4جدول 
  دیده  درصد آسیب در طول آسیب (km)دیده  طول آسیب  (m)عرض راه یا پل   اولویت راه یا پل مسدود شده  ردیف

1            
2            
3            

  ].... ج/ب/الف....[هاي اولویت ریزي شروع عملیات اجرایی برقراري مجدد ارتباط راه برنامه -28-4جدول 

تجهیزات مورد   راه قطع شده  دیفر
  نیاز

مصالح مورد 
  نیاز

شرکت 
  مسوول

) هاي(سازمان
  همکار

تاریخ 
  شروع

مدت زمان 
  بینی شده پیشی

1               
2                
3                

  نحوه کنترل و اصالح عملیات بازسازي  - 4-2-15
در ادامه اهم ایـن  . گردد کنترل و اصالح عملیات بازسازي ممکن است به دالیل مختلف بر مرکز مدیریت بحران فرض

  .دالیل بر شمرده شده است

  کنترل عملیات بازسازي -1- 15- 2- 4
در راستاي مدیریت صحیح و کارآمد بازسازي و اطالع دقیق از روند بازسازي که الزمـه تخصـیص صـحیح منـابع بـه      

ارشی را در ارتبـاط  بایست در پایان هر شیفت کاري گز ، تیم فنی که مسوولیت بازسازي را برعهده دارد میباشد میمناطق 
رو،  هاي انجام گرفته در محدوده بازسازي شامل اطالعاتی اعم از میزان پیشرفت فیزیکی، مشکالت و موانع پیش با فعالیت

را در اختیار کـارگروه مربوطـه و بـه طریـق اولـی، مرکـز       ... منظور رفع موانع، برآورد زمان خاتمه بازسازي و پیشنهادات به
  .دهد ها را نشان می اي از موارد الزم در این گزارش نمونه) 29-4(جدول . هدمدیریت بحران قرار د

  گزارش تیم بازسازي به کارگروه مربوطه  -29-4جدول 
  :منطقه مورد بازسازي

  :مورد بازسازي تاسیسات
  :سازمان مسوول
  :سازمان همکار

  :تاریخ تهیه گزارش
  :شیفت کاري

  :کارشناس تهیه کننده گزارش
  :امضاء

ي ها فعالیتاهم   ردیف
  انجام شده

درصد پیشرفت هر 
درصد پیشرفت   سهم از کل  فعالیت

  نسبت به کل
مشکالت و موانع 

  موجود
 منظور بهپیشنهاد 

  رفع موانع
1              
2              
3              
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  اصالح عملیات بازسازي - 2- 15- 2- 4
  . انجام بگیرد یر فنیظات غا مالحیه و یر در اطالعات اولیید به دو دلیل عمده تغتوان میاصالح عملیات بازسازي 

  تغییر در اطالعات اولیه - 1- 2- 15- 2- 4
در عملیـات بازسـازي بـر مبنـاي      تاسیسـات بندي مناطق و  اصوال اولویت ي قبلی اشاره شد،ها بخشکه در  گونه همان

ات بر این مبنا و از آنجایی که بخشی از مطالع. هاي وارده استوار است در منطقه و نیز شدت آسیب ها آنعملکرد و اهمیت 
رو،  هـاي پـیش   دست آمده از بازدیدهاي میدانی توسط تیم بندي پس از وقوع بحران بر مبناي اطالعات به مربوط به اولویت
گیـري قـرار    گیرد، الزم است در حین عملیات بازسازي صحت اطالعـاتی کـه مبنـاي تصـمیم     انجام می... تصاویر هوایی و 

  .اولیه، برنامه بازسازي بروزرسانی شود هاي اند کنترل و در صورت تغییر در فرض گرفته
هـاي مـورد نیـاز و     ها موجود، نیروها و تخصص الزم به ذکر است تصحیح برآوردهاي اولیه در بررسی مصالح، توانمندي

  .گنجد خاص نیز در این مقوله می تاسیساتاطالعاتی از این دست در بازسازي یک منطقه یا 

  مالحظات سیاسی، امنیتی و اجتماعی - 2- 2- 15- 2- 4

بندي و اولویت اختصاص امکانات بازسازي به مناطق، تغییـر در اهمیـت    زمان دیگر عوامل موثر بر لزوم اصالح برنامه از
به عنوان مثـال ممکـن   . بر مبناي تصمیمات و مالحظات سیاسی، امنیتی و یا اجتماعی است تاسیساتبازسازي مناطق و 

ها از اهمیت بسیار پایینی برخوردار بوده  ران در میان سایر پاسگاهراهی که در شرایط قبل از وقوع بح است یک پاسگاه بین
ي ارتباطی، جایگاه مرزي اعـم از بـین اسـتانی، بـین شـهري و حتـی       ها راهاست، پس از وقوع بحران و بسته شدن برخی 

ن احساسات عمـومی  منظور تسکی گاهی نیز به. المللی یافته و بازسازي آن به لحاظ امنیتی در اولویت نخست قرارگیرد بین
  .هرچند از لحاظ فنی قابل توجیه نیست باشد می ها طرحجامعه در شرایط بحرانی نیاز به تغییر اولویت 

اي موارد الزم است برنامه بازسازي و اختصاص منابع به مناطق  گونه که تجربیات قبلی هم نشان داده، در پاره لذا همان
ارگروه استانی امور سیل یا شوراي عالی مدیریت بحران اسـتان مـرور و در   دیده در حین عملیات بازسازي توسط ک آسیب

  .روزرسانی شود صورت لزوم به

  ضوابط اعالم پایان عملیات بازسازي - 4-2-16
انـدازي   ها به طول انجامد اما با خاتمه شـرایط بحرانـی، راه   دیده ممکن است سال هرچند بازسازي کامل مناطق آسیب

توان گفت عملیات بازسـازي تقریبـا    هاي عادي در منطقه، می زدگان و شروع دوباره فعالیت ها، اسکان دائم سیل زیرساخت
  . خاتمه یافته است

  :یردد مد نظر قرار گیر بایضوابط ز يات بازسازیان عملیجهت پا
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  موفقیت آمیز بازسازيپایان  -الف
  مورد بازسازي تاسیساتو  ها راهعملیاتی شدن  -1
  دیده آسیب هاي سازهعملیاتی شدن  -2
  بازسازي مسوولیت محوله به تیم فنی مامورو پایان  يعاد هاي فعالیتشروع مجدد  -3

  عدم امکان تکمیل بازسازي -ب
  تغییر در اولویت بازسازي -1
  عدم امکان دسترسی به مصالح یا نیروي انسانی مورد نیاز -2
  .ل از وقوع آن میسر نباشدتا قب سازي مقاومرسانی مشابه که امکان بازسازي و  احتمال رخداد بحرانی با آسیب -3

  مستندسازي مستمر - 4-2-17
هـاي هـر یـک از     از جملـه مسـوولیت   ي،بازسـاز انجام گرفته پس از وقوع بحران و بویژه مستمر اقدامات  يمستندساز

  .ک ضرورت مطرح استیعنوان بوده و به  ها و به تبع آن سازمان مدیریت بحران کارگروه
ی مجموعـه اقـدامات   یبررس. سازد ام گرفته توسط یک سازمان را ممکن میمستندسازي، بررسی و بازبینی اقدامات انج

ال بـه  یذ. را به همراه داشته باشد يارید بسید فواتوان می ا وقوع شرایط بحرانی انجام داده استدر ارتباط ب سازمان که یک
  :شود میا اشاره ین مزایاز ا يموارد

  زمانیثبت تاریخی، تحلیلی و علمی تجارب و مراحل رشد سا -1
  هاي بعدي سازمان سازي و انتقال آن به نسل فرهنگ -2
  فراهم شدن ابزاري براي نگرش به مسایل سازمان از زوایاي گوناگون -3
  هاي الزم براي بازخوانی رویدادهاي گذشته و ارزیابی نقاط ضعف و قوت امکان ایجاد زمینه -4
  هاي بومی مدیریت خلق نظریه -5
  ري سازمانهاي تسهیل و تقویت یادگی ایجاد زمینه - 6
  ها آنابزاري براي الگوبرداري از بهترین تجارب و انتقال  -7

بایست از پیش تمهیدات الزم و ساز و کار مناسب براي حصول به این امر  با توجه به اهمیت موضوع مستندسازي، می
راي مـانور در برنامـه   هایی که روابط عمومی باید در شرایط بحـران و اجـ   ی از فعالیتکدر این راستا، ی. در نظر گرفته شود

با توجه به اینکـه مجموعـه اقـدامات مـدیریت شـرایط      . باشد میکاري خود قرار دهد، مستندسازي مستمر شرایط و وقایع 
گیرند، الزم است توجه الزم در ایـن مـورد لحـاظ گـردد تـا       اضطراري و بحرانی اصوال توسط تعدادي تیم موازي انجام می

تواند موارد ذیـل را   الزم به ذکر است مستندسازي می. آید فراهمها  هاي تمامی تیم عالیتوسیله امکان مستندسازي ف بدین
  :شود محدود نمی ها آنشامل شود اما به 
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  ها برداري از چگونگی انجام امور جاري تیم فیلم –
  هاي مختلف هاي برقرار شده توسط قسمت لیست تماس –
  ختلفهاي م هاي ارسال شده و دریافت شده توسط قسمت نامه –
  نحوه حضور پرسنل در شرکت پس از رخداد شرایط بحرانی –
  درصد تجمعی حضور پرسنل در شرکت پس از رخداد شرایط بحرانی  –
  و تجهیزات تاسیساتهاي وارده به  درصد آسیب –
  درصد پیشرفت عملیات بازسازي با گذشت زمان –
  س از بحرانهاي حین و پ هاي انجام شده توسط شرکت شامل فعالیت لیست مجموع فعالیت –

ه یکل ها، شرکتبحران در مجموعه  کارگروه/گروه/کمیته کارگروه امور سیل و رخانهین منظور ضرورت دارد تا دبیا يبرا
ـ ر آن را در خـود حفـظ نما  یر و نظایها، گزارشات، تصاو فهرست ،ها ، مصوبات و صورتجلسات، مصاحبهها نقشهمکاتبات،  . دی

  .شود یگانیشرکت با یگانیدر بابال استفاده د ینبا سیالب ک از مکاتبات مربوط به حادثهیچ یه
ـ ب دیشهرسـتان آسـ   مرکـز بـا   یارتباط تنگـاتنگ باید  مرکز مدیریت بحران استان نیزرخانه یدب و روابـط عمـومی    دهی

  . هاي مسوول داشته باشد ها و سازمان شرکت
ـ در قالب فا ه وباید گردآوري شد موجود ه اطالعاتیکل کارگروه امور سیل،رخانه یدر دب مـرتبط و   يهـا  هـا و قفسـه   لی

ـ ز بایفشرده ن يها لوحه یرخانه به همراهانه دبیدر را يا انهیرا يها لیفا .حفظ و نگهداري شود گذاري شده، مرتب، شماره د ی
  .د داشته باشدالزم وجو يها یکپ عنوان به

دست آمـده و پیشـگیري از نـواقص     ز تجارب بهمندي ا منظور بهره به یفات قانونیتشر ید بتوانند پس از طین بایمراجع
  .دسترسی داشته باشنداز یمورد ن ياه لیه اطالعات و فایکلآتی، به 

  کیو لجست یبانیپشت - 3- 4

  نحوه تعیین نیازهاي پشتیبانی بازسازي - 1- 4-3
ته داشـ  یمقـدمات  يرات و بازسازیاز مدت زمان تعم ی، ضرورت دارد در ابتدا شناختیبانیپشت يازهاین نییتع منظور به

  . در زلزله کوبه آورده شده است یمختلف حوزه آبرسان يازهایک نمونه از نبه عنوان مثال ینجا یدر ا. میباش
هفته در نظر  4حداکثر  ،روزمره یگان و ثبات زندگدید آسیب یبا لحاظ نگران یمقدمات يرات و بازسازیمدت زمان تعم
تـامین  مراکـز   يمدت زمان بازساز ی،مقدمات يات بازسازیملدر ع يآب ضرور تامین منظور به نیهمچن. گرفته شده است

 .ن شده استییک هفته تعیحداکثر کننده آب مصرفی 

  .ان شده استیدر شهر کوبه ب ین آواجیمردم با گذشت زمان از وقوع زلزله هانش یت زندگیوضع )30-4(در جدول 
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  249  )لیس وقوع از بعد اقدامات( يفور اقدامات مورد در ییاجرا امور يها دستورالعمل نیتدو - چهارم فصل

 

  )شهر کوبه(هانشین آواجی شهروندان با گذشت زمان از وقوع زلزله  یتحوالت زندگ -30-4جدول 
  اقدامات اداره آب  تقاضا  وضعیت زندگی شهروندان  وضعیت کلی بازسازي  مدت

هفته 
  اول

  ت آشفتهیوضع
  )ییپناه جو(

  بر اثر قطع آب یدستپاچگ
آب  تامینحاصل از عدم  ینگران

  یدنیآشام

حفظ  ياز برایآب مورد ن يتقاضا
  اتیح

  يآب اضطرار يتقاضا
  یدنیآب آشام تامین

فته ه
  دوم

آغاز بازگشت به خانه 
  )یزندگ یموقت يبازساز(

 یاز مقدار آب در آبرسان یتینارضا
ل یبه دل یش ناراحتی، افزاياضطرار

  ياز روند بازساز یعدم آگاه

  ریتعم يتقاضا
  روزانه یدر زندگ یآب مصرف يتقاضا

  يخواستار اطالع از روند بازساز

 یدر زندگ یآب مصرف تامین
  روزانه

  يب آب اضطرارمناس تامین
در حال (مناسب  رسانی اطالع

  )يبازساز

هفته 
  سوم

 یآغاز بازگشت به زندگ
  یاجتماع

ان یل جریبه دل یعدالت یاحساس ب
  گریآب در محالت د

 یاز مقدار و زمان آبرسان یتینارضا
  ياضطرار

  یکشاستفاده از آب لوله يتقاضا
آب  تامینت یان محدودیخواستار پا

  )نمقدار و زما( ياضطرار

  ادارات یآب مصرف تامین
  مناسب يبازساز

  آب موقت تامین يرهاینصب ش

هفته 
  چهارم

به  يت بازسازیآغاز فعال
  يطور جد

  یعدالتیش احساس بیافزا
  یعتر آب لوله کشیهرچه سر يتقاضا  ت در حمل و نقلیمحدود

  یمقدمات ياتمام بازساز
زان یبه م يآب اضطرار تامین

  یکاف
هفته 
  آستانه تحمل  يعاد یزندگبازگشت به   پنجم

  تیعصبان
 یدرخواست استفاده از آب لوله کش

  در منازل
آب  هاي لولهشدن آب در  يجار

  منازل
  

تعـداد مـوارد   . انـد  ثبـت گردیـده  مردم  یات تلفنیو شکا ها درخواستاداره آب شهر کوبه،  هاي بحراندر دفتر مقابله با 
در  یان ندارد تعـداد مـوارد تلفنـ   یکه هنوز آب جر ید، اما در مناطقابی یهمراه با کاهش مناطق قطع آب کاهش م یتلفن

ماه از وقوع زلزلـه   1دا کرده و بعد از گذشت یپ یش ناگهانیب افزایهفته از وقوع آس 4رابطه با نشت آب، قطع آب بعد از 
  .توان دید پایان تحمل مردم را می

مردم در برابر  يتقاضا ،هفته چهارم با ورود به. ائه شده استارمردم را در واحد هفته  هاي درخواستن یبارزترادامه در 
  .شود میبارزتر  ها آنت یا عصبانیکمبود آب و 

  ت موجودیبه دست آوردن آب، خواستار اطالع از وضع يتالش برا: هفته اول –
  يقرار یو ب یتاب یزان آب، بینه میدرخواست در زم: هفته دوم –
  زان آبیم شینه افزایانتظارات در زم: هفته سوم –
  )آستانه تحمل(خشم و رنجش مردم : هفته چهارم –

هـاي مردمـی در سـاعات اولیـه پـس از       دهد نیازهاي اولیه معیشتی از جمله اهم درخواست مرور تجربه فوق نشان می
بـراي  توانند نبود یا کمبود این قبیل نیازها را تحمل کنند، بیانگر زمان مجـاز   مدت زمانی که مردم می. وقوع حادثه است

هفته در نظر گرفته شده  4 برابرحداکثر  ژاپن سازي لرزهرهنمون ضداین زمان در . بازسازي و برگشت به حالت اولیه است
 -بایست با دراختیار داشتن میزان خسارات وارده در حوادث فرضی و مشخص بودن نفـر  ها می بر این اساس سازمان. است

ز با مشخص بودن مصالح مورد نیاز و زمان مجاز بـراي بازسـازي، نسـبت بـه     ساعت مورد نیاز براي بازسازي خسارات و نی
  .ریزي در ارتباط با نیازهاي پشتیبانی خود اقدام نمایند تهیه و برنامه
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  نیازهاي پشتیبانی  =F(T,D)  )2-4(رابطه 
  :که در آن

T :زمان موجود  
D :هاي وارده آسیب  

و  ییرا شناسـا  یبانیپشـت  يازهـا ین، هـا  اولویـت براسـاس ضـرورت و    بایست می یبانیپشت ياازهین نییتع منظور بهلذا 
عمل ن یا. دناعالم گردهاي معین و مراجع باالتر  به استانت ید براساس اولویز باین یبانیپشت يازهایه نیکل. نموداستخراج 

  .ابل استفاده ارائه گردیده استاي از فرم ق در ذیل نمونه. انجام گیرد ک فرمید با استفاده از توان می

  نمونه فرم اعالم نیازهاي پشتیبانی -31-4جدول 

یف
رد

  

  اولویت زمانی  فعالیت مورد نظر
  منابع مورد نیاز

  منابع تامینمحل   سایر توضیحات
  نیروي انسانی  آالت ماشین  مصالح

آبرسانی اضطراري به   
  هفته اول  1محله فرضی 

  آب بهداشت
نزدیکترین منبع آب   ا راننده  تانکر آبرسانی  لیتر 10000

شهر  2مخزن شماره 
  آب آشامیدنی  باشد می

  -  منبع آب موقت  لتر 1000

رفع ترکیدگی خط لوله   
 Aفرضی 

  هفته دوم
لوله چدن داکتایل 

 Dبه قطر 
  خاور

  بیل مکانیکی

  راننده 2
  تکنسین 1

  کارگر 4

 12اجراي عملیات 
ساعت به طول 

  اپراتور 1  کامپکتور دستی  -  انجامد می

                هفته سوم    
          هفته چهارم    
              

  نحوه تعیین اقالم موردنیاز - 2- 4-3
ن اقـالم  یـی گونـه تع هر. نمـود  ییرا شناسا هاي محتمل آسیبد ی، ابتدا بايساز رهیاز و ذخین اقالم مورد نییتع منظور به
شـود   ایـن موضـوع باعـث مـی    . هاي احتمالی انجام گیرد آسیبت کامل د براساس شناخیبا ها آن يساز رهیاز و ذخیمورد ن

عملیات بازسازي به درستی، با کارآیی باال و مطابق برنامه انجام گیرد و تیم اجرایی دچار کمبود امکانات نگردد و تـا حـد   
  .امکان با حوادث از پیش تعیین نشده موجه نشود

مورد نیاز در فرآیند بازسازي درنظر گرفـت، امکـان تعـویض سیسـتم و     بایست در تعیین اقالم  از دیگر مواردي که می
عنوان مثال یک شـرکت آب   بدین نحو که به. ها و مصالح جدیدتر است کاررفته در ساختارهاي قدیمی با سیستم مصالح به

ل کـه  ایداکتن چد هاي شبکهبا  یض شبکه آزبستیتعوو فاضالب این فرصت را دارد که در طول فرآیند بازسازي نسبت به 
  .اقدام نمایدبرخوردارند،  يندارند و از استحکام بهتر یو سالمت یطیست محیمخاطرات ز
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هـاي   ، تعیین و بـه اطـالع اسـتان   »فرم اعالم نیازهاي پشتیبانی«بایست اقالم مورد نیاز خود را مطابق  هر سازمان می
  .معین و مراجع باالتر برساند

  سازي نحوه تعیین اقالم ذخیره -3- 4-3
نامـه بـا تولیدکننـدگان یـا      سازي و برخی نیازمند انعقاد تفاهم بین اقالم تعیین شده در بند قبل، برخی قابل ذخیرهاز 
  :سازي الزم است در این میان توجه به نکات ذیل در تعیین اقالم قابل ذخیره. هاي معین هستند شرکت

  استدر برابر سرقت مطمئن سازي  یا فضاهاي ذخیره داشتن انبارها –
سازي اقالمی که براي تولید نیاز به مواد اولیه خاص دارند بویژه وارداتی دارند که ممکن اسـت در زمـان    خیرهذ –

 حادثه در اختیار تولید کننده نباشد

 و طی مراحل اداري دارد هاي خاص نیاز به مجوز ها آنسازي اقالمی که واردات  ذخیره –

 شوند نمیسازي اقالمی که دچار فساد یا اکسیداسیون  ذخیره –

 باشند سازي اقالمی که به محض وقوع بحران و در فرآیند انجام بازسازي اولیه مورد نیاز می ذخیره –

 هاي شرایط عادي نیز احتمال کاربرد دارند سازي اقالمی که در فعالیت ذخیره –

  
  باشند میشیرهاي ذخیره شده در انبار آبفاي بم که متناسب با نیازهاي شبکه  - 14- 4 شکل

    
  اقالم ذخیره شده در شبکه آبفاي بم - 16- 4 شکل  انبارهاي ذخیره اقالم پشتیبانی شهر بم -15- 4 شکل
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  شیرهاي هایدرانت ذخیره شده در بم -18- 4 شکل  اقالم ذخیره شده در مجموعه انبارهاي آبفاي بم -17- 4 شکل

  ي مدیریت بحرانها کمیتهنحوه همکاري با سایر  - 4- 4-3
هـا   نامـه  هاي مدیریت بحـران در قالـب تفـاهم    رگروه مدیریت بحران هر سازمان با سایر کمیتهکا/گروه/همکاري کمیته

بـر ایـن   . پـذیرد  ها و مانورهاي انجام شده صـورت مـی   قبلی، تقسیم وظایف مشخص شده طی جلسات هماهنگی کارگروه
حادث شده بواسطه آن از توان شرکت اي که مطابق مطالعات و تعریفات انجام شده، غلبه بر تغییرات  اساس با وقوع حادثه

  .دهد محلی خارج باشد، سازمان معین وارد منطقه شده و با مدیریت سازمان محلی وظایف محوله را انجام می

  ي پیمانکاريها شرکتنحوه همکاري  - 5- 4-3
  :شود میه یر توصی، موارد زيمانکاریپ هاي شرکتبا  يهمکار منظور به

ـ ، در اولواند داشته محوربا شرکت  یجربه موفق و مناسبکه ت يمانکاریپ هاي آن دسته از شرکت -1 ي ت همکـار ی
  .هستند

 .ي هستندت همکاریدر اولو یاستان يمانکاریپ هاي شرکت -2

در ریزي و نظارت راهبـردي ریاسـت جمهـوري     از معاونت برنامهت باالتر یصالح يدارا يمانکاریپ هاي شرکت -3
 یت هستنداولو

ـ در اولو ISO14001و  OHSAS18001و  ISO 9001 هـاي  مـه نا یگـواه  يدارا يمانکـار یپ هاي شرکت -4 ت ی
 .ي هستندهمکار

 باشد میار موثر یبس يت همکاریصالح یدر بررس يمانکاریپ هاي شرکتسوابق  -5

 ی استو قابل بازرس بودهن و مقررات مربوطه یبراساس قوان يمانکاریپ هاي شرکتبا  يند همکاریفرآ - 6

  اتی در نقاط مناسبي امدادي و عملیها پایگاهضوابط تعیین  - 6- 4-3
  :یردد مدنظر قرار گیر بایضوابط ز ها آنز یو تجه یاتیعمل هاي پایگاهجهت انتخاب 
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  .ندداشته باش یاتیزات و اقالم عملیرش تجهیپذ يرا برا یکاف يد فضایبا یبانیپشت یاتیعمل هاي پایگاه -1
 .یگاه فراهم باشدرگاه خودروها در مکان پایامکان استقرار تعم -2

 .یگاه بررسی شودن به پایسنگ يو خودروها یلیان ورود و خروج ترامکلزوم و  -3

 .یسر باشدم یانسان يرویزات و نیامکانات و تجه يت برایامن تامینامکان  -4

 .یسر باشدم و تکرار کننده میسیو دکل ب یزات ارتباطیامکان استقرار تجه -5

 .ی داشته باشدگاه به آب، برق، سوخت و تلفن دسترسیپا - 6

 .نباشدگاه یمحل پالزومی به تغییر مشخص و شناخته شده و  گاهیت پایمالک -7

  .ی باشدر جاده اصلیگاه در مسیپا -8

  هاي معین ي کمکی از استاننیروهانحوه تدارك امکانات اقامتی براي  - 7- 4-3
  :یر در نظر گرفته شودد موارد زین، بایمع هاي شرکتا یبان از شرکت یپشت يامداد نیروهاي يازهاین تامین منظور به

از یـ ب و نوع تخصص مـورد ن یاز منطقه، تعداد اتفاقات و حوادث، وسعت آسید براساس نیاز بایمورد ن هاينیرو -1
  .یین گرددتع

که  شود میه یتوص. ستیب چندان اثر بخش نیمنطقه آس يزات برایا ارسال تجهیمجزا و  یانسان يرویاعزام ن -2
 .گردندیبان به منطقه اعزام و پشت یاتیزات عملیبا تجه یانسان يروین

 .یزات و ملزومات ممنوع استبان بدون تجهیپشت یانسان يرویاعزام ن -3

ـ در اولو یاسـتان  يآبفا یمهندس هاي شرکتاز  یانسان يروین يازهاین تامین -4  نیروهـاي اسـتفاده از  . ت اسـت ی
  .ت اول استیدر اولو یکار عموم يت دوم بوده و برایدر اولو یکار تخصص يبرا ها دستگاهر یبان از سایپشت

منظور تامین امکانات اقامتی براي نیروهاي کمکی الزم است از قبل تعداد نیروهاي قابل حضور در هر منطقه حادثه  به
هـاي مسـوول در    سـازمان . هاي مسوول منطقه مذکور ارسال شـود  ها مشخص و به سازمان دیده توسط هر یک از سازمان

هـاي مسـکونی مقـاوم در برابـر      در شرایط بحرانی از قبیل مجتمـع بایست با بررسی امکانات دائم قابل استفاده  منطقه می
ساخته و یا چادرهاي اسکان موقـت، نسـبت بـه     حوادث مدنظر و نیز امکانات موقت قابل استفاده همچون واحدهاي پیش

 .اقدام نمایند ها آنسازي  تامین محل اقامت و تهیه تجهیزات رفاهی الزم و ذخیره
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  5فصل 5

تدوین دستورالعمل اقدامات 
  سازي ظرفیتو  مدت میان
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صل  دامات  -پنجمف عمل اق دوین دستورال تو  مدت میانت   سازي ظرفی

  کلیات -5-1

ي قبلی گزارش نتیجه گرفت، الزمه مدیریت کارآمـد بحـران سـیل انجـام مجموعـه      ها بخشتوان از  گونه که می همان
واضـح اسـت انجـام برخـی اقـدامات و      . ع بحران مورد اجرا قرار گیرندبایست قبل، حین و بعد از وقو اقداماتی است که می

هاي کوتاه مدت، میان مـدت و بلنـد مـدت را     مالحظات نیازمند وجود بستر و ساختار مناسب است که خود تدوین برنامه
یریت بحـران  برنامه عملیاتی مد«در این بخش از گزارش سعی شده است رئوس بسترهاي مورد نیاز براي اجراي . طلبد می

سـازي و   بـه عنـوان راهنمـاي ظرفیـت     ها آنهاي قبلی بوده است، بررسی و در ارتباط با اهمیت  ،که موضوع گزارش»سیل
  .هاي میان مدت توضیحاتی ارائه گردد تدوین برنامه

هاي آموزشی مقابله با بحران در سطوح مختلف شامل مدیران،  تهیه، تدوین و اجراي برنامه - 1- 1- 5
 ها آنهاي کلی جهت آمادگی کلیه پرسنل و خانواده  ي وابسته و آموزشها شرکترداران، ب مهندسان، بهره

کارکنان اقدامی راهبردي است که در سطح فردي باعـث ارزشـمندي فـرد، در سـطح      ارتقاء دانایی وتواناییآموزش و 
و نتـایج مترتـب بعـدي     وري هبهـر ملی منجر به افزایش  سازمانی باعث بهبود و توسعه سازمان و در سطح ملی و حتی فرا

ایجاد یـا در اختیـار گـرفتن و     شود، می ها سازمانگفت یکی از اقدامات زیربنایی که باعث کارآمدي  توان می پس. شود می
آموزشـی نیـز مـدیریتی     هـاي  فعالیـت بـدین لحـاظ   . توسعه پیوسته سرمایه انسانی از طریق آموزش و بهسازي آن اسـت 

اهداف سازمان در یک وضعیت پویاي فزاینده با آمـوزش بـه عنـوان ابـزار اصـلی ایجـاد و        که چرا ؛طلبد استراتژیک را می
باید آموزش را بـه عنـوان یـک کـل در بطـن       رو ایناز . بهسازي سرمایه انسانی مورد نیاز براي تحقق آن گره خورده است

. اسـت ) نگر و فراکنشی گرا، آینده کلیت( چنین نگرشی به آموزش مستلزم برخورداري از تفکر استراتژیک. کلیتی فراتر دید
  .آموزش است ریزي برنامهاي پویا، تغییر دهنده و تغییرپذیر در مدیریت و  این نوع تفکر شیوه

ایفاي رسالت آموزش و بهسازي در سازمان و اثربخشی آن مستلزم اتخاذ خط مشی و استراتژي مناسـب، متناسـب بـا    
اي فعالیت شود که هـم انسـجام درونـی     ست در یک طرح و ترتیب منطقی به گونهدر واقع الزم ا. مقتضیات سازمان است

در این راستا . سیستم آموزشی به بهترین وجه لحاظ شود و هم ارتباطات آن با دیگر اجزاي فراسیستم سازمان رقم بخورد
و شـناخت فرهنـگ    شـود  مـی ت با فهم خط مشی و استراتژي سازمان و فرآیندي که از آن طریق تـدوین و اجـرا   سالزم ا

مـدت آموزشـی و الزامـات درازمـدت بهسـازي نیـروي انسـانی و         کوتاه هاي فعالیتسازمانی و آموزشی، پیوند روشنی بین 
سپس با توجه به نقشی که آموزش هم اکنون ایفا . ي سازمان ایجاد شودها ظرفیت تر بیشسازمان در جهت افزایش هرچه 

 ت متناسب با زمینه موجود ایفا نماید آموزش متناسبی انتخاب یا طراحی و تدوین شدهو نقشی که باید یا قرار اس کند می
  :باشد میچنین نظام آموزشی شرایط زیر را دارا . مبناي عمل قرار گیرد انسجام کار آموزش منظور به و

ایفا نماید، فراهم نقشه اصلی راه را براي آموزشگر خصوصا در مواقعی که قرار است آموزش یک نقش استراتژیک   -الف
  .آورد می

  .افزاید اي آموزش در سازمان می عتبار حرفهبه ا  -ب
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  .کند میروشن شدن ارتباط آن با کارورزان، منابع انسانی و مدیران و سرپرستان کمک   -ج
  :یک نظام آموزشی اثربخش

  .سازد میوزشی برقرار آم هاي فعالیتو  ها آنپیوند مطمئنی بین اهداف استراتژیک، نیازها و نحوه رفع   -الف
  .کند میساختار و چارچوب منظم و آسانی از کار به آموزشگران ارائه   -ب
  .سازد مییک حرفۀ اثربخش ارزشیابی و ارتباط با تمام اجزا و فرآیندها برقرار   -ج
  .ورزد می تاکیدبر نتایج عینی و کمی   -د
و سـطوح  ) رش ابتکـارات آموزشـی در سـازمان   سطح پاسخ به پـذی (با فرهنگ آموزشی  يضمن توجه به سازگار  -ه

  .باشد مینیز  ها آنپیشرفتگی آموزش، معطوف به ارتقاي سطح 
یت کالن مدیران و کارورزان ارشد آموزش، تدوین و اعالم خط مشـی و اسـتراتژي آموزشـی و ارتقـاي     مسوولوظیفه و 

کز آموزشی و مشاورین ذیصالح، نسـبت بـه   بر این اساس الزم است مسوولین ذیربط با همکاري مرا .فرهنگ آموزش است
هاي آموزشی مـدیریت بحـران و    ، نیاز سنجی آموزشی و برگزاري دوره...تعیین سطح دانش کارگران، کارمندان، مدیران و

در محـل کـار در    هـا  آنهاي پرسنل نیز تحت تاثیر حضور یا عـدم حضـور    نظر به اینکه خانواده. علوم مرتبط اقدام نمایند
این موضـوع  . هاي فردي و گروهی در حوزه امداد و نجات باید مدنظر قرارگیرد باشند، ارائه آموزش وع بحران میشرایط وق

تر و امکان حضور وي پس از رخداد حادثه در محـل کـار    دیدگی خانواده پرسنل در شرایط وقوع حادثه را کم امکان آسیب
  .نماید تر می را بیش

اند که براساس نوع مسوولیت هـر یـک از پرسـنل     ي مورد نیاز پرسنل بیان گردیدهها در ادامه فهرستی از اهم آموزش
  :تواند متغیر باشد می

  هاي آن عمومی آشنایی با شرایط بحرانی و ویژگیي ها دوره –
  مدیریت بحرانعمومی ي ها دوره –
  ي تخصصی مدیریت بحران سیلها دوره –
  روابط عمومی الکترونیک –
  امداد و نجات –
– ICDL  
  و تخصصی آشنایی با تجهیزات انتقال آبدوره عمومی  –
  ]28[ آموزش استفاده از تجهیزات مخابراتی، تلفن، فکس، پست الکترونیکی، شبکه کامپیوتري  –
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 تهیه کتب، جزوات و بروشورهاي آموزشی براي پرسنل و مردم - 2- 1- 5

سـنل و مـردم،   ي آموزشـی بـراي پر  هـا  دورهکتب و جزوات از جمله مواد کمک آموزشی هستند که در کنار برگـزاري  
دیـدگان مهیـا    کیفیت آموزش، امکان مرور مطالب و در اختیار داشتن مرجع جامع در آینده را براي آموزش يضمن ارتقا

  .نمایند می
این امر ناشـی از درك  . اند شدهي اخیر از اهمیت روزافزونی برخوردار ها سالي مردمی در ها کمکاطالعات، آموزش و 

 تر بیشدر . باشد می، دهد میقرار  تاثیررا تحت  ها آنهایی که  گیري تصمیم از منابع طبیعی و یآگاه سطحمدیران از منافع 
ي هـا  دوره عـالوه  بـه . نماینـد  مـی مطالب آموزشی، عکس، فیلم و غیره  مختلف اقدام به تهیه و پخش هاي سازمانکشورها 
. شـود  مـی بـه بسـیاري از جوامـع پیشـنهاد      )1نظیر جایکا(هاي مجرب در کشورهاي توسعه یافته  توسط موسسه آموزشی

تحقیق، مقدمه الزم براي ارائـه آمـوزش و   . شود میي عمومی مطرح ها رسانهمطالب مربوط به محیط زیست در مدارس و 
بالیاي طبیعی خواهند بود باید بـه خـوبی از خطـرات     تاثیرمردمی که تحت . باشد می می کاراهاي مرد و مشارکت ها کمک

ند با توجه به نیاز و شرایط توان میمعمول  رسانی اطالعمعموال ابزارهاي . ي مقابله با این خطرات آگاه شوندها راهمحتمل و 
  .اجتماعی به کار گرفته شوند

 دور از ذهن پیوندند، خطر سیالب وقوع میبه خصوص در مناطق حفاظت شده بندرت به  ها سیالببا توجه به این که 
ن از این گونه کرد نظر صرفترتیب عموم مردم تمایل به دست کم گرفتن خطرات و حتی  بدین. شود می نموده و فراموش

اي را در آگاه نگهداشـتن مـردم در سـطوح     و مراکز خدمات رسانی حرفه ها سازمانهمین امر وظیفه  .ها دارند خطرپذیري
 .سازد میمشکل مواجه با الزم را 

، اینترنت و غیره باید مورد استفاده قرار ها روزنامهه رادیو، تلویزیون، بسته به وضعیت، تمام ابزارهاي در دسترس به ویژ
، بایـد در  کننـد  مـی شده مقابله با سـیالب را منتقـل    بینی پیشهایی که خطرات سیل و اقدامات  رسانی اطالعتمام . گیرند

وقـت بـه وقـت    . موم باشندي اداري و مدارس در معرض دسترس عها ساختمان، ها خانهنقاط مهم مثل معابر عمومی، کتاب
جلـب شـده و ایـن     باشـند  میاي و مردم  ي حرفهها گروهگیر که در برگیرنده  باید توجه عمومی به اقدامات آموزشی چشم

  .]29[ ها و اجتماعات دائما مطرح شوند منعکس و در سخنرانی ها رسانهموارد باید در 

                                                      
1- Japan International Cooperation Agency (JICA) 
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  ، اینترنت و غیره باید مورد استفاده قرار گیرندها روزنامهبه ویژه رادیو، تلویزیون، بسته به وضعیت، تمام ابزارهاي در دسترس  -1-5 شکل

  
  ها حیاتی است واکنش مناسب و سریع مردم در تند سیالب -2-5 شکل
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  .ل قرار گیردي مسووها زمانتهیه نشریات مناسب براي آشنایی کودکان با مفاهیم اولیه بالیاي طبیعی بایستی در دستور کار سا - 3-5 شکل

و غیـره   هـا  نامـه  آیـین حفاظت از سیل، باید با ابزارهاي قانونی، مقـررات، قـوانین،    مسوولاي  ي حرفهها سازمانتالش 
  .بوده و در صورت نیاز اصالح شوندپشتیبانی شوند و این عوامل بایستی مورد توجه 

ي دفاعی، فنون و ها شبکهسیل، نقاط ضعف  واقعه عوامل ایجاد در مورد آگاهی و دید الزمها داشتن  از همه این تر مهم
هاي در جریان سـیل، تمهیـدات اضـطراري بـراي اجـرا توسـط مقامـات         تعمیر خرابی منظور بهابزارهاي فنی در دسترس 

مهـم در نظـر    اوقات، در جو ملتهب ناشی از سیالب برخـی اقـدامات   باید در نظر داشت که برخی. باشد میو غیره  مسوول
ي تخلیـه  هـا  لولـه مثال در شهرها در موقع سـیل بایـد   . شوند میی اقدامات مضر به کار گرفته برعکس، بعضو  هدگرفته نش
گردیـد، نبایـد    گرفتگـی  آبنشود یا اگر شـهر دچـار    ها آنبه رودخانه، بسته شود تا سیالب وارد  )آبهاي سطحی( فاضالب

مکـن اسـت خسـارات وارده را تشـدید کنـد ولـی اگـر        م و نظـایر آن  ایـن مـوارد  . ي فاضالب شـود ها شبکهرسوبات وارد 
  .]30[شود  میخدمات با تمرینات مداوم از اینها آگاه نباشند غالبا از این موارد غفلت  مسوولاي  ي حرفهها سازمان

اقلیم و هیدرولوژي، سیستم منـابع  : کنند باید درنظر داشت که تمام عوامل خطرپذیري در سیل با گذشت زمان تغییر می
، دید جامعه نسبت به سـیل، ابزارهـاي فنـی کنتـرل سـیل،      )یا حفاظت نشده(هاي اقتصادي اراضی حفاظت شده  ارزش آب،

آن را باید متناوبا تجدید . بدین ترتیب هیچ طرح مهار سیالبی، طرح نهایی نیست. اثرات سیل، نظامات قانونی و اداري و غیره
  .اي راهبري شود و حرفه عاتی است که به صورت تخصصیکرد که این تجدید نظر مبتنی بر تحقیقات و مطال

ي هـا  سالو در  المللی بینمدیریت بحران سیل دیربازي است در سطح  خصوص بهاز آنجا که مبحث مدیریت بحران و 
، مراجع مناسبی در این زمینه موجود اسـت کـه بـه تناسـب مبحـث و      اند گرفتهاخیر نیز در سطح داخلی مورد توجه قرار 

و نیـز مدرسـین    موسساتالزم به ذکر است که برخی . بهره جست ها آناز  توان میي آموزشی طراحی شده ها رهدوهدف 
اي  که خـود آمیختـه   دهند میي آموزشی کوتاه مدت، جزوات تدوین شده داخلی را مورد استفاده قرار ها دورهبرگزارکننده 

  :مفید و قابل استفاده عبارتند ازبرخی از مراجع . از تجربیات مدرس و گزیده سایر مراجع است
  کاربردي هالل ایران-مدیریت امداد و نجات، موسسه آموزش عالی علمی –
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 کاربردي هالل ایران-آموزش همگانی امداد و نجات، موسسه آموزش عالی علمی –

 کاربردي هالل ایران-، موسسه آموزش عالی علمی)2(و ) 1(آموزش همگانی مقابله با بالیاي طبیعی  –

 دیدگان، لیال خیراتی هاي حمایت از آسیب اي روانشناختی رویدادهاي طبیعی و تکنیکپیامده –

 ، دکتر شهرام علمداري)1(جامعه آماده  –

ریـزي   سـازمان مـدیریت و برنامـه    307نشـریه شـماره   » بندي سیل و تعیین حد بستر و حریم راهنماي پهنه« –
 کشور

 ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامه 214ماره نشریه ش، »ها راهنماي طراحی، ساخت و نگهداري گوره« –

هـا   برداري از رودخانه ، کمیته ملی کاهش اثرات بالیاي طبیعی، دفتر حفاظت و بهره»آمادگی در برابر سیالب« –
، کمیته فرعی تخصصی پیشگیري از سـیل و نوسـانات آب دریـا و طغیـان     )1383(و سواحل و کنترل سیالب 

 ها رودخانه

هاي خطر سیالب در ژاپن، شرکت مدیریت منـابع آب ایـران و مهندسـین     یه و کاربرد نقشهاصول و مبانی ته« –
 صفحه 68، )1385(ها  ، کارگروه تخصصی پیشگیري از سیل و طغیان رودخانه»مشاور سبزآب اروند

شـهید  (، دانشـگاه صـنعت آب و بـرق    »هاي آب و فاضـالب اسـتانی   دستورالعمل مدیریت بحران براي شرکت« –
 )1386(، شرکت آب و فاضالب استان کرمان در صنعت، هاي طبیعی مطالعات بحرانمرکز  ،)عباسپور

– Guidelines for developing an Emergency Action Plan, New Jersey Department of 
Environmental Protection, Dam Safety, Trenton, NJ 08625, May, 1996, Rev. Oct., 2005  

– Sene, K. (2008). "Flood Warning, Forecasting and Emergency Response". Springer, 304p 
– Word Meteorological Organization, (2008), “Urban Flood Risk Management, A Tool for 

Integrated Flood Management”, Associated programme on flood management 

 دار سیلعمومی در مورد سیستم هش رسانی اطالع -3- 1- 5

در صورت وجود سیستم هشدار سیل در یک منطقه و یا تصمیم بـه ایجـاد آن، آمـوزش عمـومی در مـورد اهمیـت و       
هاي بزرگی نظیر کاترینـا و   مردم باید بدانند که در طوفان. میزان تاثیر این سیستم در کاهش خسارات بایستی انجام شود

تواند از طرفـی   این آگاهی عمومی می. ا چه اندازه مهم بوده استیا سونامی نقش سیستم هشدار در کاهش تلفات جانی ت
ي ایجاد سیستم در نقـاط مختلـف کشـور بـوده و از طـرف دیگـر در نگهـداري و افـزایش کـاربري          ها طرحپشتیبان انجام 

  .تجهیزات نصب شده موثر باشد
  :رسانی در مورد سیستم هشدار سیل عبارتند از هاي مهم اطالع سرفصل

 هاي وقوع سیل و وضعیت خطرناك عالیم و نشانه آشنایی با –

 اهمیت و نقش سیستم در کاهش خسارات سیل –

  اجزاي اصلی سیستم هشدار و چگونگی کارکرد آن  –
 نحوه حفاظت از تجهیزات نصب شده –

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  263  سازي ظرفیت و مدت میان اقدامات دستورالعمل نیتدو -پنجم فصل

 

 درك مفاهیم پیام هشدار و نحوه واکنش نسبت به آن –

و ) نظیر حرکت به سمت بلندي(اي صحیح و رفتاره) نظیر باقی ماندن در خودرو(شناخت رفتارهاي خطرناك  –
 گرفتگی هاي امن در زمان وقوع آب شناسایی مسیرها و مکان

 )ها، کودکان و افراد سالخورده همسایه(رسانی و کمک به دیگران  نحوه اطالع –

 سیل غیرمحسوسهاي پژوهشی و مطالعاتی در مورد کاهش خسارات محسوس و  انجام پروژه - 4- 1- 5

ي طبیعـی  هـا  پدیـده هاي متعددي در سطح کشور در حال مطالعه بر روي  حاضر پژوهشکده با توجه به اینکه در حال
، پیشگیري و آمادگی براي مواجهه با بینی پیشي ها روشمحتمل و  هاي آسیبنظیر سیل هستند و نحوه عملکرد، نیروها، 

نمودن  روز بهیک با این مراکز باعث ، همکاري نزدباشد میي طبیعی از جمله مباحث مورد مطالعه در مراکز مذکور ها پدیده
گیري از دانش روز در مقابله با پدیده سیل گردیده و موجب حداقل نمودن خسـارات وارده بـا اسـتفاده از     اطالعات و بهره
ي متولی مدیریت بحران سیل در سـطح کشـور بـا    ها سازمان گردد میدر این راستا اکیدا توصیه . شود میامکانات موجود 

مـورد   تـر  کـم از جمله مـواردي کـه   . در زمینه مدیریت بحران را فراهم آورنداي  منطقهمراکز، زمینه تحقیق  همکاري این
و  غیرمسـتقیم ي در رابطه بـا آن انجـام شـود، مبحـث محاسـبه خسـارات       تر بیشبایست تحقیقات  توجه قرارگرفته و می

در هر منطقـه   پژوهشی مورد نیاز هاي فعالیتم در ادامه رئوس اه. ي استپذیر آسیببازگشت هزینه تحقیقات در کاهش 
  :اند هدارائه گردی )حوضه آبریز(

 ي مورد نیازها مولفهو تعیین مراکز داراي پتانسیل خطرزایی و استخراج  پیمایش حوضه –

 پذیر آسیبي ها گروهي و تعریف پذیر آسیبمنطقه به لحاظ  آنالیز –

 سـازي  مقاوم، سازي ایمني ها طرحوجود و مقایسه هزینه سوابق و وضعیت م براساسانجام آنالیزهاي اقتصادي  –
 ي آتیها سیالبي محتمل وارده در ها هزینهبا .. .و

  و استخراج پارمترهاي مورد نیاز.. .انجام مطالعات هیدرولوژیکی، هیدرولیکی و –
  ) ها جویی در هزینه با صرفه(دشت  بندي سیالب هاي نوین روندیابی سیل و پهنه روش –
 خسارت سیل در هر منطقه -نی عمقاستخراج منح –

 انجام مطالعات اجتماعی مورد نیاز در حوزه عملکردي –

 ي ارتباطات مردمی و مشارکت عمومیها دستورالعملتدوین  –

 )پذیري کاهش خسارات با تحلیل آسیب( يپذیر آسیبانجام مطالعات  –

ي فرهنگی، اقتصادي، هیدروژیکی و ها ویژگیسیل با توجه به  نامه بیمهانجام مطالعات اقتصادي با رویکرد تهیه  –
 هیدرولیکی منطقه

 مطالعات انجام گرفته براساستدوین دستورالعمل اقدامات در شرایط اضطراري  –

 سطح دانش جامعه هدف براساسي آموزشی مورد نیاز ها دورهتدوین  –
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  ها و غیره در سطح مدارس، محله تدوین دستورالعمل مانور مدیریت بحران سیل –

عنوان مثال در مورد نحوه  ي مورد نیاز، بهها نامه آیینندهی و تدوین استانداردها و مدیریت ساما - 5- 1- 5
 کاربري اراضی در شهرها

منظور کاهش  ها به دشت رودخانه ها و سیالب هاي انسانی نظیر کشاورزي و ساخت و ساز در سرشاخه در زمینه فعالیت
نامه اجرایی مشـابه آنچـه کـه در     زم انجام شده و آیینپذیري و همچنین کاهش خسارات سیل بایستی مطالعات ال آسیب

  :باشد میاي به شرح زیر  نامه محورهاي اصلی اجرایی چنین آیین. تدوین گردد رابطه با زلزله وجود دارد
 ) ها شاخهسر(توجه به پوشش گیاهی و کاهش سرعت آب در سراب  –

 دشت بسیالها و  تالش بر افزایش نفوذ و ذخیره طبیعی آب در زیرحوضه –

 اي مهار سیالب هاي سازه اي در ترکیب با روش هاي غیرسازه کوشش در استفاده از روش –

 عدم ایجاد موانع در مسیر عبور جریان سیل –

 الیروبی و ساماندهی مسیر طبیعی رودخانه اصلی با توجه به تعادل ابعاد، آب و رسوب در بازه –

 اي عظیم  هاي سازه در صورت استفاده از روش 1توجه به مساله ایجاد غفلت –

 لزوم احتساب بار هیدرودینامیک جریان سیالب در طراحی دیوارهاي جانبی –

 ترغیب استفاده از طبقه همکف به عنوان پارکینگ و انباري –

 لزوم طراحی در و دیوار و پنجره ساختمان براي مقاومت در برابر فشار آب –

 تشویق ساخت و ساز خارج از محدوده سیالبگیر –

  پذیري و خطرپذیري نامه با احتساب پارامترهاي آسیب گذاري و تهیه بیمه بیمه تدوین سیاست –

 هاي آبریز سیل در مقیاس حوضه  ارائه طرح مدیریت جامع مقابله با بحران - 6- 1- 5

آید، بسیار مطرح و از جمله  شمار می هاي مهم آن به مبحث مدیریت جامع بحران که مبحث سیل از جمله زیرمجموعه
هـا و در نظرگیـري تـاثیر     زمان از تمامی پتانسیل امکان استفاده هم. آید شمار می لم مدیریت بحران بهمباحث اساسی در ع

، مبحـث  هـا  آنو بهینه نمـودن هزینـه تصـمیمات نسـبت بـه منفعـت        ها حوضهدر یک حوضه بر شرایط سایر  تصمیمهر 
  .مدیریت جامع بحران را بیش از پیش در کانون توجه مدیران قرار داده است

کنترل سیل و به روز  هاي سازهفهرستی از همه بایست در شروع این راه انجام گیرد، تهیه  می کههایی  از جمله فعالیت
همچنـین  . باشد می ،ندموثرو همراه با آن نظارت دائم کلیه پارامترها که در عملکرد سیستم کنترل سیالب  ها آننگهداري 
گیري بالقوه سـیل   د در شکلتوان میباشد که  يبیعی و یا ساخته دست بشرط سازي و مراقبت باید شامل هر مانع فهرست

                                                      
1- Ignorance 
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بایـد رویـت شـده و     هـا  سازهتمام . ت به اموال در نواحی و اراضی حفاظت شده و نشده اثر بگذاردسارو علل وارد آمدن خ
ي هـا  آبراهـه گـذردهی   ت، ظرفیـ انـد  شدهبر آن بنا  ها سازهبندها و زمینی که این  مثل وضعیت سیل. منظما بازرسی شوند

  .و غیره ها ، برداشت مصالح از رودخانههاي کنارگذر و کانال ها سیلرودخانه، م
از جمله دیگر مباحثی که در مدیریت جامع بحران حایز اهمیـت اسـت، همگرایـی علـوم مختلـف نظیـر الکترونیـک،        

شدن به مبحث مدیریت جامع بحران را امـري  که وارد  باشد می... زیست، امداد و نجات، پزشکی و محیطمخابرات، عمران، 
انـداز مـدیریت جـامع بحـران کشـور، پـس از تعیـین         رو الزم اسـت ضـمن تهیـه و تـدوین چشـم      از این. نماید دشوار می

، مدیریت ...هاي مانیتورینگ، تله متري، تله کامند و  هاي ارتباطی، سیستم استانداردهاي الزم به لحاظ فنی اعم از پروتکل
بحران در سطح مناطق و به تبع آن مدیریت جامع بحران سیل در سطح حوضه آبریز انجـام گیـرد تـا در آینـده      یکپارچه

متمرکـز   صـورت  بـه هـا را   هاي اسـتاندارد و یکسـان، مجموعـه شـبکه     ها از پروتکل گیري کلیه شبکه بتوان با توجه به بهره
هاي متولی مدیریت بحران سـیل، بـا    یده است، برخی سازمانمتأسفانه عدم توجه به این مهم باعث گرد. برداري نمود بهره
هاي غیریکسان و بعضا نامناسب به لحاظ امنیتی، نسبت به پایش حوضه خود اقدام نمایند که بدیهی  گیري از پروتکل بهره

ت هـا مشـکال   هاي محلـی در مراکـز مـدیریت بحـران اسـتان      است این موضوع در آینده و در زمان یکپارچه نمودن شبکه
  .اي را به بار خواهد آورد عدیده

هـاي دخیـل در امـر مـدیریت بحـران سـیل، مشخصـات سـاختاري و فنـی           به عنوان نتیجه کلی الزم است، سـازمان 
هـا   بحران را از سازمان مدیریت بحران کشور یا مراکز وابسته نظیر مراکز مدیریت بحران استان مدیریتهاي جامع  سیستم

افزاري مدیریت جامع بحـران   افزاري و نرم ي سختها طرحن مالحظات فنی نسبت به تدوین استعالم و پس از مشخص شد
  .سیل در سطح منطقه خود اقدام نمایند

  :]74[هاي ذیل را دارا باشد  مدیریت جامع بحران سیل باید حداقل کارآیی کامپیوتريیک سیستم 
– Dam Instrument, Dam Safety 
– Real Time Data System 
– Telemetering Hydrology 
– Decision Support System (DSS) 
– CANAL Automation (Distribution/Delivery)  
– Intelligent Real-time Flood Warning System 
– Automation Trans-basin System 

و  SACADA 1هـاي   سیسـتم  هـا  آنتـرین   هایی میسـر اسـت کـه عمـومی     هاي فوق توسط سیستم به قابلیت حصول
ISCADA 2 اجزاي اصلی یک سیستم . باشند میSCADA عبارتند از:  

1- PLC (Programmable Logic Controller  
2- SCADA HMI Software (Human Machine Interface)  
3- Operator Terminal 

                                                      
1- Supervisory Control And Data Acquisition  
2- Internet Supervisory Control And Data Acquisition 
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4- Sensors (Flow meter, Level meter, Gate position Sensor for Automatic Rain Gauge)   
5- Communication system 
6- Close Circuit Television 
7- Hydraulic Systems 

  
  Green Riverسیل، رودخانه  هنگام به بینی پیشسیستم  - 4-5 شکل

 ي مورد نیاز در خارج از کشورها آموزشتدارك و تنظیم بازدیدها و  - 7- 1- 5

ر در انجام بازدیـدهاي تخصصـی، حضـو   . استفاده از تجربیات و مستندات موجود در سایر کشورها، میانبر توسعه است
گیري  المللی، بحث با کارشناسان و مدیران سایر کشورها در زمینه مدیریت بحران سیل تاثیر چشم هاي آموزشی بین دوره

هاي متولی مدیریت بحران سیل، با انعقـاد   شود سازمان در این راستا توصیه می. ي مدیریتی داردها روشدر بهبود انتخاب 
باشـند،   هاي سیاسی قابل حصول می نامه هاي همکار که عموما در سایه تفاهم سازمان المللی با هاي همکاري بین نامه تفاهم

المللــی بــراي حضــور در  ضــمن حضــور در ســایر کشــورها و نیــز دعــوت از کارشناســان و مــدیران موفــق و مطــرح بــین
  .اندیشی متخصصین را فراهم آورند هاي علمی، فنی و کاربردي داخلی، امکان هم گردهمایی

هـاي   هاي آموزشی مورد نیاز و قابل انجام در داخل و خارج از کشور و بازدیدها و کارگـاه  راستا الزم است دورهدر این 
ها به تفکیک نیازسنجی و تعیین گردیده و نسـبت بـه اعـزام کارشناسـان بـه       آموزشی مورد نیاز براي هر یک از این دوره

الزم به ذکر است اگرچه در وهله اول ممکن اسـت هزینـه اعـزام     .خارج از کشور و یا دعوت از اساتید خارجی اقدام گردد
ها تجربه  هاي چند روزه و گاه چند ماهه و بازدید از ماحصل سال کارشناسان و مدیران به خارج از کشور و حضور در دوره

قابل توجه این  کشورهاي دیگر نسبت به برگزاري یک دوره آموزشی در داخل کشور بسیار زیاد به نظر برسد، ولیکن نکته
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ي هـا  روشکـارگیري   است که یک تصمیم اشتباه یک مدیر به دلیل نداشتن دانش کافی از موضوع مربوطه و یـا عـدم بـه   
در حوادث و سوانح طبیعی، گاه میلیاردها ریال خسارت ... سازي، مقابله و  سازي، ایمن بینی، پیشگیري، مقاوم صحیح پیش

. به دنبال دارد که با کل بودجه آموزشی سازمان مورد نظر نیز قابـل مقایسـه نیسـت   مستقیم و غیرمستقیم را براي کشور 
لذا در آموزش که رکن اساسی هر اقدام است، باید به کیفیت و بزرگی نتایج حاصل از دوره نگریست نه به کمیت و تعـدد  

هـاي داخلـی نیسـت بلکـه      اري دورهالبته الزم به ذکر است که مطلب مذکور نفی برگز. هاي کم هزینه قابل برگزاري دوره
دست آمده، با چند  ها دالر هزینه و خسارت در کشور دیگري به یادآور این نکته است که گاه یک تجربه که پس از میلیون

  .سازي است هزار دالر قابل دستیابی و بومی

عـی  ي طبیهـا  بحـران در  ویـژه  بهي سیستم در مقابل حوادث مختلف و ها مولفهمستندسازي رفتار  - 8- 1- 5
یابی به نکات جدید و ذخیـره اطالعـات مسـتند بـراي مطالعـات و       دست  ،ها آنجهت ارزیابی میزان راندمان 

 هاي مربوطه در آینده پژوهش

قبل متذکر گردید، مستندسازي، بررسی اقدامات انجام گرفته توسـط یـک سـازمان را ممکـن      گونه که در بخش همان
ات حاصل شده باید بدقت و به صورت مدون به شکل عکس، فیلم و غیـره حفـظ   تجربیپس از انجام هر فعالیت، . سازد می

در ایـن  . باشـد  مـی حفظ تجربیات به صورت یک سیستم خبـره مناسـب    منظور به یک رهیافت مناسباین رویکرد، . شوند
بر این اساس ابتدا . ها شکل گیرد ها در کلیه سازمان منظور انجام مستندسازي فعالیت بایست بسترهاي مناسب به راستا می

اهـم  . هاي مورد نیاز و سپس اجـراي مستندسـازي پرداخـت    نامه سازي، سپس تدوین قوانین و آیین باید نسبت به فرهنگ
  :هاي مدیریتی و اجرایی مورد نیاز در این رابطه عبارتند از فعالیت

شناسـان، کارمنـدان و   هاي مستندسازي به مدیران ارشد، مـدیران میـانی، کار   آموزش و تشریح اهداف و روش –
  هاي کوتاه مدت ضمن خدمت کارگران در قالب دوره

 جلوگیري از استفاده ابزاري از مستندات براي تخریب افراد دخیل در اتخاذ تصمیمات –

خصـوص فنـی در رونـد     مکلف نمودن کلیه کارشناسان و مدیران به مستندسازي روند انجـام امـور اداري و بـه    –
 صورت ضمیمه کلیه گزارشات ازي وقایع بهخدمت و ارائه گزارش مستندس

 براي گزارشات مستندسازي... هایی اعم از مشکالت موجود، پیشنهادات و هاي کلی خام داراي بخش تهیه فرم –

 تشکیل مدیریت، بخش یا هر شاخه سازمانی مناسب براي امور مستندسازي –

 افزارهاي موردنیاز افزارها و نرم تجهیز واحد مستندسازي به سخت –

تدقیق و ارتقـاء کیفیـت گزارشـات     منظور بهدیده در واحد مستندسازي  ستفاده از نیروهاي متخصص و آموزشا –
 مستندسازي

تصـحیح رونـدهاي اداري،    منظور بهتشکیل جلسات مدیریتی منظم براي بررسی خالصه گزارشات مستندسازي  –
 هاي مورد نیاز اجرایی و فنی و استخراج محور پژوهش
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سـازمانی، در شـرایط عـادي و     ها و جلسـات بـین   حد مستندسازي در جلسات داخلی کارگروهحضور نماینده وا –
  اضطراري

 یدر مجموعه شرکت استانکارگروه امور سیل دبیرخانه زا، الزم است  هاي بحران منظور حفظ اسناد مربوط به سیالب به
هـا، گزارشـات، تصـاویر و     هـا، فهرسـت   احبهها، مصوبات و صورتجلسات، مص در مرکز استان تشکیل و کلیه مکاتبات، نقشه

عامـل بحـران نبایـد در بایگـانی شـرکت       یالبهیچ یک از مکاتبات مربوط به حادثـه سـ  . نظایر آن را در خود حفظ نماید
  .بایگانی شود

  .ارتباط تنگاتنگی با مرکز شهرستان آسیب دیده برقرار شود یدبا مرکز مدیریت بحران استان نیزرخانه یدب
هاي مرتبط و شماره گـذاري شـده حفـظ     ها و قفسه در قالب فایل ید، کلیه اطالعات باکارگروه امور سیلانه دبیرخ در

  .هاي الزم وجود داشته باشد عنوان کپی هاي فشرده نیز باید به اي در رایانه دبیرخانه و لوح هاي رایانه شود و فایل
  .داشته باشند یهاي مورد نیاز دسترس اطالعات و فایلباید بتوانند پس از طی تشریفات قانونی به کلیه  مراجعین

 ي طبیعیها بحرانهاي مدیریت  ضوابط و راهکارهاي همکاري کمیته - 9- 1- 5

هاي مرتبط با مدیرت  هاي کلیه سازمان گیري از امکانات و توانمندي مدیریت بحران یک فعالیت تیمی و الزمه آن بهره
ها باید بـا دیـدگاه مـدیریت     مدیریت بحران سازمان يها کارگروه/گروه/تهاز آنجایی که همکاري و ارتباط کمی. بحران است

طور هفتگی و ماهانـه بـا    هاي خود را در جلسات منظمی که به شود هر سازمان برنامه جامع بحران شکل گیرد، توصیه می
راه حـل و طـرح اجرایـی     اندیشی به عنوان ابزاري براي حصول بـه بهتـرین   نماید مطرح و از هم ها برگزار می سایر سازمان

مدیریت بحران سازمان  يها کارگروه/گروه/شود در ارتباط و همکاري بین کمیته اهم مورادي که توصیه می. مند گردد بهره
  :مدنظر قرارگیرند عبارتند از

  هاي توسعه هاي همکار و معین در طرح توجه به همگونی ساختارهاي مدیریتی سازمانی و اجرایی با سازمان –
 هاي همکار و معین و به روز نمودن آن هاي سازمان بانک اطالعاتی توانمندي تشکیل –

 هاي اجرایی در جلسات مشترك  اندیشی براي یافتن راه حل بینی نیازهاي شرایط بحرانی و هم پیش –

 ها با هدف تمرین تامین نیازهاي متقابل ریزي براي انجام مانورهاي مشترك با سایر سازمان برنامه –

 تدوین راهکارهاي مدون براي رخدادهاي مختلف و تعیین نحوه همکاري و ارتباطات تالش براي –

 هاي خارج از مجموعه هاي همکاري بین سازمان متبوع و ارگان نامه تشریک مساعی براي انعقاد تفاهم –

 هاي مورد نیازافزار نرمتهیه  -10- 1- 5

مختلـف، بسـیاري از امـور تکـراري و یـا داراي       هـاي  اي و اسـتفاده از آن در زمینـه   امروزه با توجه به رشد علوم رایانه
افـزاري   ایجـاد سـاختارهاي نـرم   . افزار تبدیل کرده و براي استفاده کاربردوست نمود توان به نرم چارچوب و فلوچارت را می

  .اشدتواند در سهولت اصالح و مستندسازي مراحل و اقدامات اجرایی نیز بسیار موثر ب ها می سازي مسوولیت عالوه بر شفاف
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هـاي آموزشـی، سیسـتم     با بحران سیل، پروسه انجام مانورها، برنامه 1هاي مقابله اضطراري ها، برنامه ها، دستورالعمل نامه آیین
  .افزار مخصوص به خود باشند توانند داراي نرم دشت همگی می هشدار سیل، بیمه سیل و نحوه کاربري اراضی در سیالب

  .افزار، بایستی از نسخه اول و ساده شروع کرده و سپس به تدریج آن را تکمیل نمود رمالبته بدیهی است که در تهیه هر ن
  

                                                      
1- Emergency Action Plan (EAP) 
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 1پیوست 6

  آمار استانی خسارات سیل
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ل -1پیوست  خسارات سی ی    آمار استان

  1375تا  1351ي استان آذربایجان شرقی از سال ها سیل - 1- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي  نوع سیل از نظر اهمیت

 1375سال  ارزش پول
 )میلیون دالر(

تلفات 
 انسانی

 مهم متوسط عادي ردیف تاریخ سیل نام شهرستان
خیلی 
 مهم

 1 75/4 اهر 6 2/368       
 2 75/4 شبستر 6 2/368       
 3 75/4  سراب 6 2/368        
 4 75/5 مرند 5 0/026        
 5 75/5 جلفا - 0/005         
 6 74/4 تان آبادبس 4 0/013        
 7 71/1 آذرشهر - 0/526        
 8 68/5 شبستر 1 0/184        
 9 67/3 کلیبر - 0/003        
 10 67/3 اهر - 0/003        
 11 66/8 میانه - 0/079        
 12 66/3 تبریز - 0/542        
 13 65/3 هشترود 4 0/013        
 14 63/2 میانه - 0/003        
 15 62/3 تبریز - 0/003        
 16 62/3 اسکو - 0/003        
 17 62/3 شبستر - 0/003        
 18 60/3 تبریز 2 0/013        
 19 59/4 میانه 5 0/013        
 20 3//58 تبریز - 0/013        
 21 53/4 تبریز - 0/013        
 22 53/4 مراغه - 0/013        
 23 53/4 تبریز - 0/013        
 24 53/4 هشترود - 0/011        
 25 53/4 اهر - 0/263        
 26 72/2 بناب - 0/003        
 27 72/6 میانه - 0/003        
 28 71/5 هشترود - 0/003        
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  1375تا  1351ي استان آذربایجان غربی از سال ها سیل -2- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش پول  نظر اهمیت نوع سیل از

 )میلیون دالر( 1375سال 
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف تاریخ سیل نام شهرستان تلفات انسانی

 1 75/1 مهاباد - 0/04        
 2 75/1 اشنویه - 0/01        
 3 74/1 اشنویه 1 0/02        
 4 74/4 خوي 1 0/29        
 5 74/4 ماکو - 0/19        
 6 74/3 اشنویه 6 0/04        
 7 72/4 خوي - 0/24        
 8 72/6 ارومیه - 0/26        
 9 72/2 سلماس - 0/33        
 10 72/2 نقده 1 0/68        
 11 72/2 اشنویه - 0/61        
 12 72/2 ماکو - 0/01        
 13 72/2 ارومیه - 0/61        
 14 72/2 خوي - 0/29        
 15 72/1 میاندوآب - 0/46        
 16 71/12 مهاباد 2 0/05        
 17 71/4 خوي 1 0/21        
 18 71/2 خوي - 0/31        
 19 71/2 نقده - 0/01        
 20 68/8 ارومیه - 0/01        
 21 67/12 خوي - 0/01        
 22 68/5 خوي - 0/01        
 23 67/5 ماکو - 0/05        
 24 67/4 ماکو - 0/58        
 25 67/4 خوي - 0/58        
 26 67/4 میاندوآب - 0/28        
 27 67/4 ارومیه 5 0/02        
 28 67/2 ارومیه - 0/05        
 29 66/5 ارومیه - 0/01        
 30 62/3 خوي - 0/02        
 31 62/3 بوکان - 0/01        
 32 62/3 نقده - 0/02        
 33 61/1 سلماس - 0/02        
 34 61/1 میاندوآب - 0/04        
 35 59/4 پیرانشهر - 0/00        
 36 53/4 ماکو - 0/01        
 37 53/1 بوکان - 0/05        
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 1375تا  1351بی از سال ي استان آذربایجان غرها سیل -2-1.ادامه جدول پ

خسارت مالی بر مبناي ارزش پول  نوع سیل از نظر اهمیت
 )میلیون دالر( 1375سال 

 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف تاریخ سیل نام شهرستان تلفات انسانی

 38 53/1 میاندوآب - 0/11        
 39 51/1 میاندوآب - 0/03        
 40 51/1 ماکو - 0/00        
 41 51/1 خوي - 0/01        
 42 73/3 خوي - 0/01        
 43 73/3 ماکو - 0/01        
 44 71/1 ارومیه - 0/01        
 45 71/2 میاندوآب - 0/03        
 46 71/5 خوي - 0/01        

  1375تا  1351ي استان اردبیل از سال ها سیل - 3- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش پول  نوع سیل از نظر اهمیت

 )میلیون دالر( 1375سال 
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف تاریخ سیل نام شهرستان تلفات انسانی

 1 74/7 گرمی 2 5/00        
 2 74/7 بیله سوار - 4/74        
 3 74/7 پارس آباد - 4/74        
 4 72/5 خلخال -  0/00        
 5 72/2 پارس آباد - 0/01        
 6 67/7 بیله سوار - 0/07        
 7 67/4 گرمی - 0/01        
 8 67/4 اردبیل - 0/01        
 9 66/5 خلخال 2 0/01        
 10 61/7 اردبیل - 0/01        
 11 51/3 اردبیل - 0/01        
 12 72/3 گرمی - 0/01        
 13 72/6 بادپارس آ - 0/01        
 14 71/3 خلخال - 0/01        
 15 71/8 اردبیل - 0/01        
 16 51/3 مشکین شهر - 0/01        
 17 64/5 مشکین شهر - 1/42        
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  1375تا  1351ي استان اصفهان از سال ها سیل -4- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش  نوع سیل از نظر اهمیت

 )میلیون دالر( 1375پول سال 
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف تاریخ سیل نام شهرستان جمع تلفات جانی

 1 75/6 سمیرم 2 0/03        
 2 75/3 کاشان - 0/13        
 3 75/1 اردستان - 0/19        
 4 74/3 نطنز - 0/43        
 5 74/3 اردستان - 0/02        
 6 74/1 ناردستا - 0/02        
 7 73/9 سمیرم - 0/01        
 8 73/3 اردستان - 0/03        
 9 72/2 فریدون شهر - 0/01        
 10 71/2 کاشان - 0/01        
 11 71/2 اردستان - 0/01        
 12 68/9 لنجان - 0/04        
 13 67/8 گلپایگان - 0/01        
 14 66/5 فریدن - 0/09        
 15 66/5 سمیرم 3 0/01        
 16 66/5 کاشان - 0/01        
 17 66/5 خوانسار - 0/01        
 18 66/3 اردستان - 0/02        
 19 66/3 نایین - 0/01        
 20 66/1 نایین - 0/01        
 21 65/9 مبارکه - 0/01        
 22 65/2 اصفهان - 0/02        
 23 65/2 سمیرم 6 0/02        
 24 62/3 کاشان - 0/01        
 25 56/10 اصفهان - 0/01        
 26 53/4 اردستان - 0/01        
 27 52/5 خوانسار - 0/01        
 28 64/9 اصفهان 1 0/26         
 29 71/11 فریدون شهر - 0/01        
 30 71/11 سمیرم - 0/01        
 31 71/11 مبارکه - 0/01        
 32 73/4 فریدون شهر - 0/01        
 33 72/2 کاشان - 0/01        
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  1375تا  1351ي استان ایالم از سال ها سیل - 5- 1.پ جدول
خسارت مالی بر مبناي ارزش پول  نوع سیل از نظر اهمیت

 )میلیون دالر( 1375سال 
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف تاریخ سیل نام شهرستان جمع تلفات جانی

  1 75/1 شیردان چرداول - 0.026        
  2 75/1 ایوان - 0.013        
  3 74/11 آبدانان - 2.479        
 4 74/11 دهلران - 2.763        
 5 73/9 دهلران - 0.013        
 6 73/8 آبدانان - 0.013        
 7 71/11 دهلران - 0.932        
 8 71/11 دره شهر - 0.789        
 9 68/9 دهلران - 0.013        
 10 68/6 شیردان چرداول - 0.050        
 11 66/8 شیردان چرداول 14 0.013        
 12 72/11 شیردان چرداول - 0.013        
 13 71/2 ایالم - 0.003        

  1375تا  1351 ي استان بوشهر از سالها سیل -6- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش پول  نوع سیل از نظر اهمیت

 )میلیون دالر( 1375سال 
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف تاریخ سیل نام شهرستان جمع تلفات جانی

 1 74/1 دشتستان - 0/16        
 2 74/1 دشتی - 0/01        
 3 74/9 گناوه - 1/05        
 4 74/9 دیلم - 1/05        
 5 74/9 کنگان - 0/59        
 6 74/9 دیر - 3/99        
 7 74/9 دشتستان - 3/47        
 8 74/9 دشتی - 5/78        
 9 74/11 تنگستان - 1/08        
 10 74/11 بوشهر 1 0/63        
 11 73/8 دشتستان - 3/13        
 12 73/8 دشتی - 5/07        
 13 73/8 دیر - 1/22        
 14 73/8 کنگان - 3/82        
 15 73/8 بوشهر - 1/86        
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 مدیریت بحران سیل تدوین برنامه عملیاتی اي بر مقدمه  278

 

  1375تا  1351ي استان بوشهر از سال ها سیل -6-1.پ جدولادامه 
خسارت مالی بر مبناي ارزش  نوع سیل از نظر اهمیت

 )میلیون دالر( 1375پول سال 
جمع تلفات 

 جانی
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف خ سیلتاری نام شهرستان

 16 73/8 تنگستان - 1/03         
 17 73/11 گناوه - 0/12        
 18 73/11 بوشهر - 0/42        
 19 73/11 دشتی - 0/04        
 20 73/11 دشتستان - 0/50        
 21 73/11 دشتستان - 0/08        
 22 73/8 گناوه - 4/35        
 23 71/11 بوشهر - 7/43        
 24 70/9 کنگان - 3/41        
 25 70/9 دشتستان - 11/45        
 26 70/10 بوشهر - 8/50        
 27 70/10 دشتی - 8/50        
 28 68/8 تنگستان - 11/45        
 29 68/8 بوشهر - 10/79        
 30 68/8 گناوه - 8/36        
 31 68/8 دیلم - 5/26        
 32 67/2 تنگستان - 0/02        
 33 65/9 بوشهر 130 7/68        
 34 65/9 گناوه 15 12/76        
 35 65/9 تنگستان - 7/30        
 36 65/9 دشتی 80 12/39        
 37 65/9 دشتستان 3 5/26        
 38 64/9 بوشهر - 1/32        
 39 63/10 بوشهر - 0/53        
 40 63/10 گناوه - 0/53        
 41 62/1 بوشهر - 0/01        
 42 61/8 دیر - 0/01        
 43 60/12 بوشهر - 0/05        
 44 71/10 کنگان - 2/67        
 45 71/11 گناوه - 0/01        
 46 71/11 کنگان - 0/01        
 47 71/11 دیر - 0/01        
 48 71/9 کنگان - 0/01        

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  279  سیل خسارات استانی آمار -1 پیوست

 

  1375تا  1351ي استان تهران از سال ها سیل -7- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش   نوع سیل از نظر اهمیت

 )میلیون دالر( 1375پول سال 
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف تاریخ سیل نام شهرستان جمع تلفات جانی

  1 75/4 جکر - 0/17        
  2 75/4 طالقان - 0/08        
 3 75/1 ساوجبالغ - 0/54        
 4 74/3 تهران - 2/24        
 5 74/3 دماوند - 0/04        
 6 73/9 ساوجبالغ - 0/18        
 7 72/5 طالقان - 0/01        
 8 71/2 کرج - 0/01        
  9 68/5 طالقان - 0/87        
 10 67/6 دماوند 32 13/24        
 11 67/4 طالقان - 0/04        
  12 67/4 دماوند - 0/01        
 13 67/4 کرج - 0/08        
  14 67/1 شمیرانات - 0/01        
  15 66/8 دماوند - 0/03        
  16 66/5 دماوند - 0/03        
  17 66/5 شمیرانات 300 199/21        
 18 66/3 کرج 35 0/94        
  19 66/1 تهران - 0/03        
  20 65/12 تهران - 0/01        
  21 63/11 تهران - 0/05        
  22 61/7 تهران - 0/03        
  23 60/2 تهران - 0/03        
  24 53/4 شمیرانات - 0/13        
  25 62/2 کرج 31 0/13        
 26 73/2 کرج - 0/01        
 27 73/8 کرج - 0/01        
 28 73/2 ساوجبالغ - 0/01        

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 مدیریت بحران سیل تدوین برنامه عملیاتی اي بر مقدمه  280

 

  1375تا  1351ي استان چهارمحال و بختیاري از سال ها سیل -8- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش  نوع سیل از نظر اهمیت

 )میلیون دالر( 1375پول سال 
 نام شهرستان جمع تلفات جانی

تاریخ 
 سیل

 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف

  1 74/1 فارسان - 0/01        
 2 74/5 فارسان 1 0/01        
 3 74/3 فارسان - 0/13        
 4 73/9 شهرکرد - 0/01        
 5 73/9 فارسان - 0/00        
 6 739 لردگان - 0/01        
 7 71/12 لردگان - 0/02        
 8 71/12 نفارسا - 3/48        
 9 68/9 فارسان - 0/01        
 10 66/12 فارسان - 0/01        
 11 66/8 فارسان - 0/01        
 12 66/8 بروجن - 0/00        
 13 66/5 فارسان - 0/01        
 14 65/2 فارسان - 0/03        
 15 52/2 شهرکرد - 0/01        
 16 52/5 بروجن - 0/53        
 17 71/10 لردگان 10 0/03        
 18 71/11 اردل - 0/01        

  1375تا  1351ي استان خراسان از سال ها سیل -9- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش  نوع سیل از نظر اهمیت

 )میلیون دالر( 1375پول سال 
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف  تاریخ سیل نام شهرستان جمع تلفات جانی

 1 75/12 نهبندان - 12/73        
  2 75/3 بیرجند 3 4/82        
  3 75/1 بیرجند - 0/01        
  4 75/1 فردوس - 1/15        
  5 74/2 قاین - 12/59        
  6 74/2 فردوس 2 0/00        
  7 74/2 تربت حیدریه - 0/01        
  8 74/1 بیرجند 2 10/53        
  9 74/1 طبس - 3/42        
  10 74/1 مشهد 9 0/80        
  11 73/11 قاین - 2/03        
  12 73/9 نهبندان - 0/61        
  13 71/5 بجنورد - 0/02        
  14 72/3 کاشمر - 0/01        
 15 72/3 تربت حیدریه - 0/01        
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  281  سیل خسارات استانی آمار -1 پیوست

 

  1375تا  1351ل ي استان خراسان از ساها سیل -9-1.جدول پادامه 
خسارت مالی بر مبناي ارزش  نوع سیل از نظر اهمیت

 )میلیون دالر( 1375پول سال 
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف  تاریخ سیل نام شهرستان جمع تلفات جانی

 16 72/2 بیرجند - 26/32        
 17 72/2 درگز -  0/72        
 18 72/2 طبس - 0/02        
 19 72/2 اسفراین - 0/01        
 20 72/2 نیشابور - 0/16        
 21 72/2 تربت حیدریه - 0/01        
 22 72/2 تربت حیدریه - 0/01        
 23 72/2 تربت جام 1 0/01        
 24 72/2 گناباد 2 0/02        
 25 72/2 بردسکن - 0/01        
 26 71/12 گناباد - 3/22         
 27 71/12 تربت حیدریه - 1/04        
 28 71/12 نهبندان - 27/34        
 29 71/12 فردوس - 0/81        
 30 71/3 مشهد - 0/13        
 31 71/3 درگز - 0/39        
 32 71/3 نیشابور - 0/01        
 33 69/1 تربت حیدریه - 0/01        
 34 68/4 بجنورد - 0/03        
 35 68/4 مشهد - 0/07        
 36 67/6 بجنورد - 0/03        
 37 67/4 نیشابور 4 1/84        
 38 67/4 چناران - 0/01        
 39 67/4 قوچان - 0/01        
 40 67/2 تربت حیدریه - 0/04        
 41 67/2 بجنورد 2 2/76        
 42 67/2 تربت جام 9 0/06        
 43 67/2 سبزوار - 0/03        
 44 67/2 قاین 3 0/26        
 45 67/2 گناباد - 0/13        
 46 67/2 نیشابور - 0/74        
 47 67/2 کاشمر - 0/03        
 48 66/12 بیرجند 2 5/36        
 49 66/11 نیشابور - 1/59        
 50 66/5 نیشابور 149 0/18        
 51 66/3 بیرجند - 0/01        
 52 66/1 قاین 2 0/68        
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 مدیریت بحران سیل تدوین برنامه عملیاتی اي بر مقدمه  282

 

  1375تا  1351ي استان خراسان از سال ها سیل -9-1.جدول پادامه 
خسارت مالی بر مبناي ارزش  نوع سیل از نظر اهمیت

 )میلیون دالر( 1375پول سال 
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف  تاریخ سیل نام شهرستان جمع تلفات جانی

 53 66/1 فردوس - 22/82        
 54 66/1 بیرجند 10 5/26        
 55 65/9 بیرجند - 2/58        
 56 65/3 بجنورد - 0/01        
 57 65/3 درگز - 0/04        
 58 65/2 فردوس - 0/03        
 59 65/2 تربت جام 16 0/46        
 60 65/1 قاین - 0/01        
 61 65/1 بیرجند 6 0/19        
 62 64/5 بجنورد - 0/32        
 63 64/1 تربت جام - 0/01        
 64 64/1 بیرجند - 0/32        
 65 63/6 بجنورد - 0/26        
 66 63/1 سبزوار - 0/03        
 67 63/1 طبس - 0/07        
 68 63/1 گناباد - 0/13        
 69 63/1 تربت حیدریه - 0/04        
 70 63/1 سرخس - 0/03        
 71 63/1 قاین - 0/01        
 72 62/5 فردوس - 0/01        
 73 62/2 سرخس - 0/03        
 74 62/1 طبس - 1/32        
 75 62/1 تربت جام - 0/42        
 76 62/1 بیرجند - 0/42        
 77 61/7 اسفراین 1 0/02         
 78 61/4 فریمان - 0/02        
 79 61/4 تربت جام - 0/00        
 80 61/3 مشهد 5 0/02        
 81 61/3 نیشابور - 0/06        
 82 60/2 تربت حیدریه - 0/01        
 83 60/2 فردوس - 0/50        
 84 60/2 تربت جام 15 2/89        
 85 60/2 قوچان - 0/01        
 86 60/2 بجنورد - 0/01        
 87 60/2 گناباد - 0/08        
 88 60/2 قاین 15 0/02        
 89 60/2 بیرجند - 0/13        
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  283  سیل خسارات استانی آمار -1 پیوست

 

  1375تا  1351ي استان خراسان از سال ها سیل -9-1.جدول پادامه 
خسارت مالی بر مبناي ارزش  نوع سیل از نظر اهمیت

 )دالر میلیون( 1375پول سال 
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف  تاریخ سیل نام شهرستان جمع تلفات جانی

 90 60/2 طبس - 0/01        
 91  60/2 قاین - 0/01        
 92 60/2 قوچان - 0/00        
 93 58/12 بیرجند - 0/06        
 94 55/2 قوچان - 1/32        
 95 55/2 شیروان - 1/32        
 96 55/2 نیشابور - 1/32        
 97 55/2 سبزوار - 0/00        
 98 55/2 قاین - 0/00        
 99 55/2 تربت حیدریه - 0/01        
 100 55/2 تایباد - 0/01        
 101 55/2 بیرجند - 0/04        
 102 55/2 مشهد - 0/03        
 103 54/1 بیرجند - 0/01        
 104 53/3 قوچان - 0/01        
 105 52/12 فردوس - 0/01        
 106 52/12 تربت جام - 0/01        
 107 52/12 تربت حیدریه - 0/02        
 108 51/3 کاشمر - 1/05        
 109 51/3 تربت حیدریه - 1/05        
 110 51/2 گناباد - 0/01        
 111 51/2 ت جامترب - 0/00        
 112 58/1 سرخس 9 4/24        
 113 59/2 فردوس 1 3/16        
 114 72/1 نهبندان - 0/01        
 115 72/2 مشهد 1 0/03        
 116 72/2 نهبندان - 0/01        
 117 73/2 تربت جام - 0/01        
 118 73/2 سبزوار - 0/01        
 119 73/2 بت حیدریهتر - 0/01        
 120 73/7 اسفراین - 0/01        
 121 73/7 سبزوار - 0/01        
 122 71/11 نهبندان - 0/01        
 123 71/11 بیرجند - 0/01        
 124 71/11 تربت حیدریه - 0/01        
 125 71/10 تربت حیدریه - 0/01        
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 مدیریت بحران سیل تدوین برنامه عملیاتی اي بر مقدمه  284

 

  1375تا  1351خوزستان از سال ي استان ها سیل -10- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش پول  نوع سیل از نظر اهمیت

 )میلیون دالر( 1375سال 
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف تاریخ سیل نام شهرستان جمع تلفات جانی

 1 75/2 آبادان 1 3/95        
  2 75/2 شادگان 1 3/95        
  3 75/1 اندیمشک 2 0/79        
 4 73/9 شوش 1 12/00        
 5 73/9 اهواز 3 17/32        
 6 73/9 دشت آزادگان - 17/63        
 7 73/9 شوشتر - 9/13        
 8 73/9 دزفول - 7/37        
  9 73/9  ماهشهر - 8/90        
 10 73/9 رامهرمز 1 8/03        
 11 73/8 رامهرمز - 0/08        
 12 73/8 دزفول 2 4/34        
 13 73/8 اهواز 4 18/89        
 14 72/11 دشت آزادگان - 0/01        
 15 72/8 دزفول 1 0/01        
 16 72/2 اهواز 4 24/11        
  17 72/2 شوش - 0/76        
  18 72/2 مسجد سلیمان 5 5/84        
  19 72/2 شوشتر - 1/87        
  20 72/2 ایزه - 2/37        
 21 72/2 شادگان - 5/18        
 22 71/11 اهواز - 1/08        
 23 71/11 آبادان - 1/00        
 24 71/11 رامهرمز - 4/47        
 25 71/11 ماهشهر - 2/26        
 26 71/11 امیدیه - 2/26        
 27 71/11 بهبهان 6 3/68        
 28 71/11 شوشتر 6 3/68        
 29 71/11 دزفول 7 3/68        
 30 71/10 خرمشهر - 1/37        
 31 71/10 دزفول 8 0/61        
 32 71/10 ماهشهر - 6/97        
 33 71/2 شوشتر - 2/89        
 34 69/1 دشت آزادگان - 0/02        
 35 69/1 شوشتر - 0/01        
 36 69/1 اندیمشک - 0/09        
 37 69/1 بهبهان - 0/00        
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  285  سیل خسارات استانی آمار -1 پیوست

 

  1375تا  1351ي استان خوزستان از سال ها سیل -10-1.ادامه جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش  نوع سیل از نظر اهمیت

 )میلیون دالر( 1375پول سال 
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف تاریخ سیل نام شهرستان جمع تلفات جانی

 38 69/1 رامهرمز - 0/08        
 39 66/11 اهواز - 0/01        
 40 66/11 دشت آزادگان - 0/01        
 41 66/11 شادگان - 0/03        
 42 66/11 دزفول - 0/05        
 43 66/11 شوش - 0/03        
 44 66/11 اهواز - 0/03        
 45 65/11 اهواز - 0/03        
 46 65/11 مسجد سلیمان - 0/03        
 47 65/11 رامهرمز - 0/01        
 48 65/9 ماهشهر - 0/13        
 49 65/9 رامهرمز 10 0/09        
 50 65/9 شوشتر - 0/01        
 51 65/9 بهبهان - 0/01        
 52 65/9 شادگان 3 1/07        
 53 65/9 ایزه 3 1/06        
 54 65/9 مسجد سلیمان - 1/58        
 55 65/9 بهبهان 3 1/07        
 56 65/9 ماهشهر 3 1/05        
 57 65/10 ماهشهر - 3/95        
 58 65/10 رامهرمز - 0/22        
 59 65/10 شادگان - 1/22        
 60 64/9 شوشتر - 0/02        
 61 63/1 شادگان - 0/03        
 62 63/1 ماهشهر - 0/11        
 63 63/1 شوشتر - 0/02        
 64 63/1 بهبهان - 0/01        
 65 61/9 ایزه - 0/01        
 66 61/8 رامهرمز - 0/08        
  67 61/7 بهبهان - 0/01        
 68 61/1 رامهرمز - 0/02        
 69 60/1 ماهشهر - 0/02        
 70 58/1 رامهرمز 2 0/13        
 71 58/1 اهواز 2 0/13        
 72 58/1 دشت آزادگان 4 0/13        
 73 58/1  مسجد سلیمان 2 0/13        
 74 58/1 رامهرمز 4 0/26        
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 مدیریت بحران سیل تدوین برنامه عملیاتی اي بر مقدمه  286

 

  1375تا  1351ي استان خوزستان از سال ها سیل -10-1.پ جدولادامه 
بناي ارزش خسارت مالی بر م نوع سیل از نظر اهمیت

 )میلیون دالر( 1375پول سال 
 تاریخ سیل نام شهرستان جمع تلفات جانی

ردی
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ف

 75 58/1 شادگان 2 0/13        
 76 58/1 دشت آزادگان 2 0/26        
  77 58/1 ماهشهر 2 0/13        
 78 54/11 آبادان - 0/13        
 79 54/11 اهشهرم - 0/01        
 80 54/11 اهواز - 0/03        
 81 54/11 رامهرمز - 0/07        
 82 54/11 شوشتر - 0/01        
 83 54/11 دشت آزادگان - 0/01        
 84 53/1 دشت آزادگان - 0/02        
 85 53/1 شوش - 0/02        
 86 51/1 دشت آزادگان - 0/01        
 87 51/1 اهواز - 0/00        
 88 65/3 مسجد سلیمان 6 0/13        
 89 65/3 ایزه 6 0/13        
 90 73/9 ایزه 2 3/17        
 91 73/9 شادگان - 7/44        
 92 73/9 دشت آزادگان - 17/64        
 93 73/9 بهبهان - 3/93        
 94 73/9 باغ ملک  - 2/96        
 95 73/9 مسجد سلیمان - 2/42        
 96 73/9 آبادان - 5/24        
  97 73/9 خرمشهر - 2/28        
  98 73/9 اندیمشک 10 10/93        
  99 72/5 باغ ملک  - 0/01        
  100 72/9 اندیمشک - 0/01        
  101 72/9 دشت آزادگان - 0/01        
  102 71/1 خرمشهر - 0/01        
 103 71/2 دشت آزادگان - 0/01        
 104 71/9 دشت آزادگان - 0/01        
  105 71/9 اندیمشک - 0/01        
  106 71/9 دزفول - 0/01        
  107 71/9 مسجد سلیمان - 0/01        
  108 71/10 اهواز - 0/01        
  109 71/10 شادگان - 0/01        
  110 71/10 مسجد سلیمان - 0/01        
 111 71/11 شادگان - 0/01        
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  287  سیل خسارات استانی آمار -1 پیوست

 

  1375تا  1351ي استان خوزستان از سال ها سیل -10-1.ادامه جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش پول  نوع سیل از نظر اهمیت

 )میلیون دالر( 1375سال 
 مهمخیلی  مهم متوسط عادي ردیف تاریخ سیل نام شهرستان جمع تلفات جانی

  112 71/11 دشت آزادگان - 0/01        
  113 71/11 ایزه - 0/01        
  115 71/11 مسجد سلیمان - 0/01        
  116 71/11 دشت آزادگان - 0/01        
  117 72/11 ایزه - 0/01        
 118 72/5 ایزه - 0/01        

  1375تا  1351ي استان زنجان از سال ها سیل -11- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش پول  نوع سیل از نظر اهمیت

 )میلیون دالر( 1375سال 
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف تاریخ سیل نام شهرستان جمع تلفات جانی

  1 72/7 زنجان - 0/01        
 2 67/4 زنجان 8 0/07        
 3 63/2 زنجان - 0/01        
 4 61/2 خدابنده - 0/13        
 5 60/3 ابهر - 0/01        
 6 71/4 خدابنده - 0/01        
 7 72/6 طارم - 0/01        

  1375تا  1351ي استان سمنان از سال ها سیل -12- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش پول  نوع سیل از نظر اهمیت

 )میلیون دالر( 1375سال 
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف تاریخ سیل ستاننام شهر جمع تلفات جانی

 1 74/12 شاهرود - 0/29        
 2 74/2 شاهرود - 0/05        
 3 73/3 شاهرود - 0/01        
 4 72/3 دامغان - 0/04        
 5 71/2 شاهرود - 0/08        
 6 69/4 شاهرود - 0/02        
 7 67/6 سمنان - 0/01        
 8 67/6 شاهرود - 0/01        
 9 67/6 گرمسار - 0/01        
 10 67/2 شاهرود - 0/01        
 11 66/12 شاهرود - 0/05        
 12 66/5 سمنان - 0/13        
 13 66/5 دامغان 28 0/02        
 14 66/5 گرمسار 5 0/01        
 15 66/1 گرمسار - 0/04        
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  1375تا  1351ي استان سمنان از سال ها سیل -12-1.ه جدول پادام
خسارت مالی بر مبناي ارزش  نوع سیل از نظر اهمیت

 )میلیون دالر( 1375پول سال 
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف تاریخ سیل نام شهرستان جمع تلفات جانی

 16 65/2 گرمسار - 0/01        
 17 65/2 دامغان - 0/01        
 18 65/2 شاهرود - 0/03        
 19 63/2 دامغان - 13/47        
 20 62/2 شاهرود - 0/01        
 21 61/2 شاهرود - 0/01        
 22 54/2 دامغان - 3/95        
 23 71/4 سمنان - 0/03        
 24 72/3 شاهرود - 0/01        

  1375تا  1351ن و بلوچستان از سال ي استان سیستاها سیل -13- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش  نوع سیل از نظر اهمیت

 )میلیون دالر( 1375پول سال 
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف تاریخ سیل نام شهرستان جمع تلفات جانی

 1 75/11 زاهدان - 0/41        
 2 75/11 ایرانشهر - 0/92        
 3 75/11 خاش - 0/27        
 4 75/11 زابل - 7/24        
 5 75/11 چابهار - 0/56        
 6 75/11 نیک شهر - 0/50        
 7 74/12 سراوان - 1/15        
 8 74/12 نیک شهر - 2/62        
 9 74/12 زابل - 7/17        
 10 74/12 زاهدان - 1/10        
 11 74/12 چابهار - 2/07         
 12 74/12 خاش - 2/27        
 13 74/12 ایرانشهر - 4/95         
 14 74/5 سراوان 2 0/04        
 15 74/5 نیک شهر - 0/01        
 16 74/5 ایرانشهر - 0/01        
 17 73/7 زابل - 0/01        
 18 73/4 خاش 5 0/63        
 19 73/4 سراوان - 1/12         
 20 73/4 ایرانشهر 19 2/41        
 21 73/4 نیک شهر 19 2/41        
 22 73/4 چابهار - 1/19        
 23 72/11 چابهار 1 0/03        
 24 71/10 خاش - 0/01        
 25 71/10 سراوان - 0/01        
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  1375تا  1351ي استان سیستان و بلوچستان از سال ها سیل -13-1.ادامه جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش  نوع سیل از نظر اهمیت

 )میلیون دالر( 1375پول سال 
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف تاریخ سیل نام شهرستان جمع تلفات جانی

 26 71/10 ایرانشهر - 0/01        
 27 69/11 ایرانشهر - 1/13        
 28 69/11 زاهدان - 2/44         
 29 69/11 خاش - 1/06        
 30 69/11 سراوان - 0/62        
 31 69/12 زابل - 52/42        
 32 68/9 چابهار - 0/54        
 33 68/4 ایرانشهر - 0/01        
 34 67/5 سراوان - 0/01        
 35 66/12 زابل - 3/06        
 36 66/3 زاهدان 20 0/13        
 37 66/3 خاش 5 0/13        
 38 66/3 سراوان 5 0/13        
 39 66/3 ایرانشهر 5 0/13        
 40 66/3 سراوان 5 0/13        
 41 64/1 زاهدان 2 0/02        
 42 62/5 خاش - 10/98        
 43 62/5 زاهدان - 0/01        
 44 62/1 زابل - 0/01        
 45 61/7 زاهدان - 0/01        
 46 61/7 ایرانشهر - 1/09        
 47 61/2 زابل - 5/92        
 48 61/2 چابهار - 0/01        
 49 61/1 زابل 3 0/08        
 50 61/1 زاهدان - 17/06        
 51 57/4 ایرانشهر - 0/83        
 52 62/12 زابل 300 7/89        
 53 61/12 زاهدان - 1/71        
 54 71/7 زاهدان - 0/01        
 55 71/7 خاش - 0/01        
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  1375تا  1351ي استان فارس از سال ها سیل - 14- 1.پ جدول
خسارت مالی بر مبناي ارزش پول  نوع سیل از نظر اهمیت

 )میلیون دالر( 1375سال 
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف تاریخ سیل نام شهرستان جمع تلفات جانی

 1 74/9 المرد - 1/13        
  2 74/3 آباده - 0/01        
  3 73/11 شیراز - 0/48        
 4 73/11 ممسنی - 6/78        
  5 73/11 ارسنجان - 0/97        
 6 73/11 فیروزآباد - 1/94        
 7 73/11 فسا - 3/97        
 8 73/11 مرودشت - 0/26        
 9 73/9 فیروزآباد - 0/53        
 10 73/8 شیراز - 0/21        
 11 73/8 کازرون - 0/21        
 12 73/8 مرودشت - 0/21        
 13 73/7 شیراز - 0/03        
 14 71/12 ممسنی - 3/22        
 15 71/12 اقلید - 12/06        
 16 71/12 مرودشت - 15/45        
  17 71/12 آباده - 0/16        
 18 71/12 ارسنجان - 0/02        
  19 71/12 شیراز - 2/01        
  20 71/12 المرد - 8/85        
  21 71/12 الر - 95/53        
  22 71/10 فیروزآباد - 12/87        
  23 71/10 المرد - 15/29        
  24 71/4 جهرم - 0/01        
  25 71/1 نیممس - 8/84        
  26 69/1 جهرم - 0/01        
  27 68/9 ممسنی - 0/03        
  28  68/6 فیروزآباد - 0/01        
  29 68/4 شیراز - 0/01        
  30 67/7 ممسنی - 0/62        
  31 66/5 شیراز - 0/01        
  32 65/9 فیروزآباد 4 92/55        
  33 65/9 ممسنی 6 1/34        
  34 65/9 اقلید 3 0/64        
 35 65/9 الر - 0/01        
  36 65/9 جهرم - 0/02        
 37 65/9 داراب 20 0/26        
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  1375تا  1351ي استان فارس از سال ها سیل -14-1.ادامه جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش پول  نوع سیل از نظر اهمیت

 )میلیون دالر( 1375سال 
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف تاریخ سیل نام شهرستان ع تلفات جانیجم

 38 65/9 آباده 2 0/03        
  39 65/9 المرد - 0/01        
 40 65/9 مرودشت - 26/32        
 41 65/9 شیراز 135 2/54        
 42 65/9 ارسنجان - 26/32        
 43 64/9 کازرون - 0/01        
 44 56/10 مرودشت - 0/03        
 45 52/5 داراب - 0/04        
 46 51/2 شیراز - 0/01        
 47 51/2 فسا - 0/01        
 48 65/7 الر 2 0/26        
 49 71/5 فیروزآباد - 0/01        
 50 71/5 شیراز - 0/01        
 51 71/9 شیراز - 0/01        
 52 71/9 فیروزآباد - 0/01        
 53 71/9 جهرم - 0/01        
 54 71/9 الر - 0/01        
 55 71/11 فیروزآباد - 0/01        
 56 71/11 فسا - 0/01        
 57 71/11 داراب - 0/01        
 58 71/11 جهرم - 0/01        
 59 71/11 نی ریز - 0/01        

  1375تا  1351ي استان قزوین از سال اه سیل -15- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش پول  نوع سیل از نظر اهمیت

 )میلیون دالر( 1375سال 
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف تاریخ سیل نام شهرستان جمع تلفات جانی

 1 75/2 قزوین - 0/01    
 2 75/2 تاکستان - 0/26    

 3 73/8 تاکستان - 0/01    

 4 67/4 بویین زهرا - 0/01    

 5 66/8 بویین زهرا - 0/01    

 6 62/3 قزوین - 0/00    

 7 59/5 قزوین - 0/05    

 8 53/4 تاکستان - 0/26    
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  1375تا  1351ي استان قم از سال ها سیل - 16- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش  نوع سیل از نظر اهمیت

 )ون دالرمیلی( 1375پول سال 
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف تاریخ سیل نام شهرستان جمع تلفات جانی

 1 66/3 قم - 0/03        
 2 53/4 قم - 0/01        

  1375تا  1351ي استان کردستان از سال ها سیل -17- 1.پ جدول
خسارت مالی بر مبناي ارزش پول  نوع سیل از نظر اهمیت

 )دالرمیلیون ( 1375سال 
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف تاریخ سیل نام شهرستان جمع تلفات جانی

 1 75/1 مریوان - 0/02    
  2 72/5 دیوان دره 1 0/01    
  3 68/5 بیجار - 0/07    
  4 67/4 سقز 3 0/02    
 5 66/8 سنندج - 0/79    
 6 66/8 بیجار - 0/01    

  1375تا  1351ان کرمان از سال ي استها سیل -18- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش  نوع سیل از نظر اهمیت

 )میلیون دالر( 1375پول سال 
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف تاریخ سیل نام شهرستان جمع تلفات جانی

  1 62/2 رفسنجان 1 0/01        
 2 62/2 بافت 3 0/01        
 3 60/2 بافت - 0/01        
 4 60/2 بردسیر - 0/03        
  5 59/1 جیرفت - 0/05        
  6 59/1 سیرجان - 0/03        
 7 59/11 کرمان - 0/30        
 8 58/12 جیرفت - 0/07        
  9 56/4 راور 1 0/11        
  10 56/1 کرمان - 0/01        
  11 56/1 بم - 0/05        
 12 56/4 مب - 0/08        
  13 55/1 جیرفت - 0/08        
  14 55/5 راور - 0/13        
  15 55/5 سیرجان - 0/08        
  16 55/5 بافت 2 0/01        
  17 55/5 رفسنجان 11 0/03        
  18 54/2 جیرفت 2 0/08        
  19 54/1 رفسنجان - 1/05        
 20 52/11 بم - 0/07        
 21 52/5  بافت - 0/01        
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 1375تا  1351ي استان کرمان از سال ها سیل -18-1.ادامه جدول پ

خسارت مالی بر مبناي ارزش پول  نوع سیل از نظر اهمیت
 )میلیون دالر( 1375سال 

 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف تاریخ سیل نام شهرستان جمع تلفات جانی

 22 69/11 سیرجان - 4/71        
 23 69/11 جیرفت - 3/21        
 24 69/11 بردسیر - 3/09        
 25 69/11 کرمان - 0/24        
 26 69/11 بافت - 0/17        
 27 71/11 کرمان - 15/17        
 28 71/11 سیرجان - 7/74        
 29 71/11 بم - 5/93        
 30 71/11 زرند - 1/01        
 31 71/11 شهربابک - 1/32        
 32 71/11 بردسیر - 4/74        
 33 71/11 رفسنجان - 1/13        
  34 72/11 کهنوج - 0/01        
 35 73/1 بافت - 0/01        
  36 73/1 بردسیر - 0/01        
 37 73/9 بم - 0/01        
 38 71/2 بردسیر - 0/01        
 39 71/5 کرمان - 0/03        
 40 71/7 جیرفت - 0/01        

  1375تا  1351ي استان کرمانشاه از سال ها سیل -19- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش  نوع سیل از نظر اهمیت

 )میلیون دالر( 1375پول سال 
 نام شهرستان جمع تلفات جانی

تاریخ 
 سیل

 خیلی مهم مهم متوسط عادي  ردیف

  1 73/9 اسالم آباد - 0/11        
  2 73/9 صحنه - 0/11        
 3 73/9 کرمانشاه  - 0/11        
 4 73/7 پاوه - 0/01        
 5 72/8 پاوه - 0/01        
 6 72/2 کرمانشاه  - 0/01        
 7 72/1 پاوه - 0/02        
 8 71/8 اسالم آباد - 0/39        
  9 71/2 وان رودج - 0/03        
  10 65/2 هرسین - 1/45        
 11 53/1 کرمانشاه  - 0/01    

 12 72/8 کرمانشاه  - 0/03        
 13 73/2 جوان رود - 0/01        
 14 71/2 اسالم آباد - 0/01        
 15 71/2 کرمانشاه  - 0/03        
 16 71/10 اسالم آباد - 0/01        
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  1375تا  1351ي استان کهگیلویه و بویراحمد از سال ها سیل -20- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش  نوع سیل از نظر اهمیت

 )میلیون دالر( 1375پول سال 
 نام شهرستان جمع تلفات جانی

تاریخ 
 سیل

 خیلی مهم  مهم متوسط عادي ردیف

  1 73/8 بویراحمد - 0/003        
 2 73/8 یلویهکهک - 0/01        
 3 71/12 بویراحمد - 1.17        
 4 71/11 کهکیلویه - 4/47        
 5 71/11 گچساران - 4/47        
 6 71/10 کهکیلویه - 0/01        
 7 68/9 بویراحمد - 0/01        
 8 67/8 کهکیلویه - 0/01        
 9 65/12 بویراحمد - 0/01        
 10 65/12 کهکیلویه - 0/02        
 11 65/10 کهکیلویه - 7/63        
  12 65/9 کهکیلویه - 0/01        
  13 65/8 کهکیلویه 1 0/53        
  14 64/1 کهکیلویه - 0/01        
  15 63/2 بویراحمد - 0/01        
  16 61/7 کهکیلویه - 0/01        
  17 60/12 گچساران 5 0/01        

  1375تا  1351ي استان گلستان از سال ها سیل -21- 1.پ جدول
خسارت مالی بر مبناي ارزش  نوع سیل از نظر اهمیت

 )میلیون دالر( 1375پول سال 
 نام شهرستان جمع تلفات جانی

تاریخ 
 سیل

 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف

  1 75/5 گرگان - 0/01        
 2 75/5 مینودشت 2 9/21        
  3 75/5 کنبد 1 3/95        
 4 75/5 کردکوي - 3/95        
  5 75/5 بندرگز - 0/01        
  6 74/6 مینودشت - 0/003        
 7 73/7 مینودشت - 0/97        
 8 73/7 گنبد - 0/01        
 9 72/5 گرگان - 0/13        
 10 72/5 علی آباد - 0/13        
 11 71/2 گانگر - 15        
 12 71/2 گنبد - 13/16        
 13 69/5 مینودشت - 0/01       
 14 68/5 گنبد - 0/08       
 15 68/5 کردکوي - 0/02        
 16 68/5 بندرگز - 0/01        
 17 67/3 بندرترکمن - 0/01        
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  1375تا  1351ي استان گلستان از سال ها سیل -21-1.جدول پادامه 

 نوع سیل از نظر اهمیت
خسارت مالی بر مبناي ارزش 

 )میلیون دالر( 1375پول سال 
 نام شهرستان جمع تلفات جانی

تاریخ 
 سیل

 ردیف

 18 67/3 بندرگز - 0/003        
 19 66/1 مینودشت - 0/03        
 20 66/1 گنبد - 0/01        
 21 66/1 بندرترکمن - 0/01        
 22 66/1 بندرترکمن - 0/01        
 23 60/7 بندرگز - 0/003        
 24 60/6 مینودشت - 0/53        
 25 72/1 گرگان - 0/01        
 26 73/6 گرگان - 0/01        

  1375تا  1351ي استان گیالن از سال ها سیل -22- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش  نوع سیل از نظر اهمیت

 )میلیون دالر( 1375پول سال 
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف تاریخ سیل نام شهرستان جمع تلفات جانی

 1 75/5 شفت - 1/32        
 2 75/5 فومن - 0/68        
 3 74/8 رودسر - 0/10        
 4 74/8 املش - 0/03        
 5 73/8 الهیجان - 0/02        
 6 73/8 لنگرود - 0/02        
 7 73/7  رودسر - 0/01        
 8 73/7 آستارا - 0/01        
 9 72/7 آستارا - 0/26        
 10 72/7 رودسر - 0/02        
 11 72/8 الهیجان - 0/03        
 12 72/6 فومن - 0/05        
 13 72/4 آستانه اشرفیه - 0/01        
 14 72/3 طوالش - 0/01        
 15 72/5 رودبار - 0/26        
 16 71/7 رودسر - 1/61        
 17 71/7 فومن - 1/61        
 18 71/7 صومعه سرا - 1/61        
 19 69/7 الهیجان - 0/10        
 20 69/7 رودسر 2 1/51        
 21 69/7 رودسر 2 1/51        
 22 68/5 لنگرود - 0/43        
 23 66/8 آستانه اشرفیه - 0/16        
 24 66/8 رشت - 0/16        
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  1375تا  1351ي استان گیالن از سال ها سیل -22-1.جدول پادامه 
خسارت مالی بر مبناي ارزش  نوع سیل از نظر اهمیت

 )میلیون دالر( 1375پول سال 
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف تاریخ سیل نام شهرستان جمع تلفات جانی

 25 66/7 الهیجان - 0/02        
 26 66/5 صومعه سرا - 0/01        
 27 66/5 بندر انزلی - 0/01        
 28 66/5 فومن - 0/01        
 29 66/5 طوالش - 0/01        
 30 64/7 رودسر - 5/34        
 31 64/7 لنگرود - 1/08        
 32 63/9 بندر انزلی - 5/71        
 33 61/7 طوالش - 0/01        
 34 61/7 آستارا - 0/94        
 35 60/7 الهیجان - 4/57        
 36 53/1 رشت - 0/03        
 37 53/1 بندر انزلی - 0/13        
 38 52/6 صومعه سرا - 0/01        
 39 52/6 طوالش - 0/02        
 40 52/6 رضوانشهر - 0/02        
 41 71/1 رشت - 0/01        
 42 71/1 رودبار - 0/01        
 43 71/1 صومعه سرا - 0/01        
 44 71/1 آستانه اشرفیه - 0/01        
 45 71/1 الهیجان - 0/01        
 46 71/1 آستارا - 0/01        
  47 71/1 رودسر - 0/01        
  48 71/1 فومن - 0/01        
  49 71/2 رودبار - 0/01        
  50 71/3 فومن - 0/01        
  51 71/7 رشت - 0/01        
  52 72/6 رودسر - 0/01        

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  297  سیل خسارات استانی آمار -1 پیوست

 

 1375تا  1351ي استان لرستان از سال ها سیل -23- 1.پ جدول

خسارت مالی بر مبناي ارزش  نوع سیل از نظر اهمیت
 )میلیون دالر( 1375پول سال 

 نام شهرستان انیجمع تلفات ج
تاریخ 
 سیل

 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف

  1 75/2 بروجرد 2 2/26        
  2 75/2 خرم آباد - 2/11        
  3 75/9 پل دختر - 0/53        
  4 74/3 خرم آباد - 0/81        
  5 73/9 الیگودرز - 0/39        
  6 73/9 خرم آباد - 0/01        
  7 73/9 درود - 0/01        
  8 73/8 بروجرد - 0/16        
  9 72/11 خرم آباد 1 1/24        
  10 71/12 بروجرد 1 1/53        
  11 71/12 خرم آباد - 4/83        
  12 66/5 الیگودرز - 0/01        
  13 65/2 خرم آباد 10 3/68        
  14 65/2 الیگودرز 10 3/68        
 15 65/2 بروجرد 10 3/55        
 16 65/2 سلسله 20 7/63        
 17 64/9 ازنا - 1/58        
 18 63/1 بروجرد - 7/89        
 19 63/1 الیگودرز - 0/003        
 20 61/7 خرم آباد 3 1/28        
  21 51/8 الیگودرز - 1/94        
  22 71/2 درود - 0/01        
 23 71/2 دلفان - 0/01        
  24 71/2 الیگودرز - 0/01        
 25 71/11 خرم آباد - 0/01    
 26 71/11 پل دختر - 0/01        
 27 71/11 الیگودرز - 0/01        
 28 72/2 الیگودرز - 0/01        
 29 71/2 ازنا - 0/01        
 30 71/2 کوهدشت - 0/01        
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  1375تا  1351ي استان مازندران از سال ها سیل -24- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش  نوع سیل از نظر اهمیت

 )میلیون دالر( 1375پول سال 
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف تاریخ سیل نام شهرستان جمع تلفات جانی

  1 75/7 نوشهر - 5/26        
 2 75/7 نور - 1/32        
 3 74/8 تنکابن - 0/47        
 4 74/8 رامسر - 0/47        
 5 74/2 تنکابن - 0/01        
 6 73/8 نوشهر - 24/21        
 7 73/7 نور - 0/01        
 8 71/9 بابلسر - 0/26        
 9 71/7 رامسر - 0/01        
  10 69/7 تنکابن - 3/62        
  11 69/7 نوشهر 3 0/71        
  12 69/7 چالوس 3 0/71        
  13 67/7 سوادکوه - 0/01        
  14 67/3 چالوس - 0/003        
  15 66/12 آمل - 0/06        
  16 66/7 قائم شهر - 0/01        
  17 66/7 بابل - 0/01        
  18 66/5 تنکابن 13 0/01        
  19 62/3 چالوس 1 0/01        
  20 62/3 نوشهر 1 0/01        
  21 51/5 بابل - 0/02        
  22 51/3 سوادکوه - 0/03        
  23 65/3 چالوس 6 0/79        
  24 73/4 تنکابن - 0/01        
  25 71/7 آمل - 0/01        
  26 71/7 تنکابن - 0/01        
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  1375تا  1351ي استان مرکزي از سال ها سیل -25- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش  نوع سیل از نظر اهمیت

 )میلیون دالر( 1375پول سال 
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف تاریخ سیل نام شهرستان  جمع تلفات جانی

  1 74/3 اراك - 0/97        
  2 74/3 محالت - 3/24        
  3 74/3 آشتیان - 0/65        
  4 74/3 ساوه - 0/32        
  5 74/3 تفرش - 0/97        
 6 74/3 خمین - 1/62        
  7 73/8 ساوه - 3/87        
 8 73/8 محالت - 0/48        
 9 73/8 تفرش - 0/48        
 10 71/2 اراك - 1/32        
 11 71/2 خمین - 1/39        
 12 71/2 سربند - 1/32        
 13 71/2 ساوه - 0/80        
 14 66/5 ساوه 10 0/26        
 15 65/2 سربند - 11/84        
 16 65/2 ساوه - 0/01        
 17 65/2 تفرش - 0/01        
 18 65/2 آشتیان - 0/01        
 19 65/2 اراك - 0/02        
 20 51/8 اراك 5 0/03        

  1375تا  1351ال ي استان هرمزگان از سها سیل -26- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش  نوع سیل از نظر اهمیت

 )میلیون دالر( 1375پول سال 
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف تاریخ سیل نام شهرستان  جمع تلفات جانی

 1 74/9 میناب - 3/95        
  2 74/9 بندرلنگه - 2/63        
 3 74/9 جاسک - 2/63        
 4 74/9 رودان - 1/58        
 5 73/8 بندرلنگه - 0/03        
 6 71/11 بندرلنگه - 78/95        
 7 71/11 جاسک - 78/95        
 8 71/11 رودان - 49/26        
 9 71/11 میناب - 8/84        
 10 71/11 بندرعباس - 52/63        
 11 68/11 میناب - 0/01        
  12 68/9 بندرعباس - 0/01        
 13 66/7 بندرعباس - 0/01    
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  1375تا  1351ي استان هرمزگان از سال ها سیل -26-1.جدول پادامه 
خسارت مالی بر مبناي ارزش  نوع سیل از نظر اهمیت

 )میلیون دالر( 1375پول سال 
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف تاریخ سیل نام شهرستان  جمع تلفات جانی

  14 65/9 جاسک - 0/01        
  15 61/1 بندرعباس - 0/02        
  16 60/11 جاسک 5 0/08        
  17 71/2 میناب - 0/01        
  18 71/9 جاسک - 0/01        
  19 71/11 بندرعباس - 0/01        
  20 72/11 جاسک 1 0/01        

  1375تا  1351ال ي استان همدان از سها سیل -27- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش  نوع سیل از نظر اهمیت

 )میلیون دالر( 1375پول سال 
 نام شهرستان جمع تلفات جانی

تاریخ 
 سیل

 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف

  1 75/6 رزن - 0/26        
  2 75/4 کبودرآهنگ - 0/26        
  3 74/3 مالیر - 0/01        
  4 74/3 مالیر - 0/48        
  5 73/8 کبودرآهنگ - 1/69        
  6 73/8 بهار - 0/01        
  7 71/12 همدان - 0/01        
  8 67/4 رزن - 7/89        
  9 67/4 کبودرآهنگ - 32/37        
  10 66/7 کبودرآهنگ 2 99/58        
  11 66/5 رزن - 23/47        
  12 66/5 کبودرآهنگ - 26/32        
  13 65/12 مالیر - 5/09        
  14 65/12 نهاوند - 0/003        
  15 65/2 نهاوند - 0/02        
  16 62/3 رزن - 3/68        
  17 62/3 کبودرآهنگ - 3/77        
  18 61/7 رزن - 21/32        
  19 61/2 مالیر 4 0/59        
 20 53/4 دنهاون 14 0/53        
  21 53/4 مالیر - 0/01        
  22 61/7 همدان - 0/26        
 23 73/2 رزن - 0/01        
  24 71/2 کبودرآهنگ - 0/01        
 25 71/2 مالیر - 0/01    
  26 71/2 رزن - 0/01        
  27 71/2 همدان - 0/01        
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  1375تا  1351ي استان یزد از سال ها سیل - 28- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش  نوع سیل از نظر اهمیت

 )میلیون دالر( 1375پول سال 
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف تاریخ سیل نام شهرستان جمع تلفات جانی

 1 74/3 تفت - 0/26        
 2 74/3 مهریز - 6/89         
 3 74/3 ابرکوه - 0/05        
 4 74/3 اردکان - 0/21        
 5 74/3 بافق - 0/21        
 6 74/2 بافق - 0/01        
 7 73/11 بافق - 0/01        
 8 73/8 ابرکوه - 0/97        
 9 71/12 بافق - 0/02        
 10 71/12 تفت - 0/26        
 11 71/11 مهریز - 0/94        
 12 70/9 ابرکوه - 0/01        
 13 66/12 تفت - 0/01        
 14 66/11 اردکان - 0/01        
 15 66/11 میبد - 0/01        
 16 66/3 بافق - 0/01        
 17 66/3 اردکان - 0/01        
 18 65/10 صدوق - 0/01        
 19 65/10 اردکان - 0/01        
 20 65/9 مهریز 5 7/63        
 21 65/2 فتت - 0/01        
 22 65/2 بافق - 0/01        
 23 63/1 یزد - 0/05        
 24 62/1 بافق - 0/01        
 25 56/10 یزد - 0/13        
 26 72/2 یزد - 0/01        

  
ر شهرستان هاي اتفاق افتاده در استان به تفکیک ه میزان تلفات جانی و تعداد سیالب) 56-1.پ(تا ) 29-1.پ( هاي در جدول
  . داده شده است

  1375تا  1351 هاي سالآمار خسارات سیل در استان آذربایجان شرقی به تفکیک شهرستان در  -29- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش پول سال  ي رخ داده شدهها سیلتعداد 

 )میلیون دالر( 1375
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف نام شهرستان جمع تلفات جانی

 1 اهر 6 2/63 - 1 1 1
 2 شبستر 7 2/56 - 1 1 1
 3 سراب 6 2/37 - 1 - -
 4 مرند 5 0/03 - 1 - -
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  1375تا  1351 هاي سالآمار خسارات سیل در استان آذربایجان شرقی به تفکیک شهرستان در  -29-1.جدول پادامه 
خسارت مالی بر مبناي ارزش پول سال  ي رخ داده شدهها سیلتعداد 

 )میلیون دالر( 1375
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف نام شهرستان جمع تلفات جانی

 5 جلفا - 0/01 - - - 1
 6 بستان آباد 4 0/01 - - 1 -
 7 آذرشهر - 0/53 - - 1 -
 8 کلیبر - 0/00 - - - 1
 9 میانه 5 0/11 - 1 - 3
 10 تبریز 2 0/61 - - 2 4
 11 هشترود 4 0/04 - - 1 2
 12 اسکو - 0/00 - - - 1
 13 مراغه - 0/01 - - - 1
 14 بناب - 0/01 - - - 1

  1375تا  1351 هاي سالآمار خسارات سیل در استان آذربایجان غربی به تفکیک شهرستان در  - 30- 1.پ جدول
خسارت مالی بر مبناي ارزش پول سال  هاي رخ داده شده  تعداد سیل

 )میلیون دالر( 1375
جمع تلفات 

 انیج
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف نام شهرستان

 1 مهاباد - 0/09 - - - 2
 2 اشنویه 7 0/82 - 1 2 1
 3 خوي 4 1/78 - - 5 6
 4 ماکو - 0/87 - - 3 4
 5 ارومیه - 1/01 - - 2 6
 6 سلماس - 0/35 - - 1 1
 7 نقده 1 0/71 - - 1 2
 8 میاندوآب 5 0/94 - 1 1 4
 9 بوکان - 0/07 - - - 2
 10 پیرانشهر - 0/003 - - - 1

  1375تا  1351 هاي سالآمار خسارات سیل در استان اردبیل به تفکیک شهرستان در  -31- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش پول سال  ي رخ داده شده ها سیلتعداد 

 )میلیون دالر( 1375
 یلی مهمخ مهم متوسط عادي ردیف نام شهرستان جمع تلفات جانی

  1 گرمی 2 5/02 - 1 - 2
 2 بیله سوار - 4/81 - 1 - 1
  3 پارس آباد - 4/76 - 1 - 2
 4 خلخال 2 0/03 - - 1 2
  5 اردبیل - 0/05 - - - 4
  6 مشکین شهر - 1/42 - 1 - 1
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  1375تا  1351 هاي سالآمار خسارات سیل در استان اصفهان به تفکیک شهرستان در  -32- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش پول سال  ي رخ داده شده ها سیلتعداد 

 )میلیون دالر( 1375
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف نام شهرستان جمع تلفات جانی

  1 سمیرم 8 0/08 - 1 1 3
  2 کاشان 3 0/17 - - 2 3
 3 اردستان - 0/30 - - 1 6
  4 نطنز - 0/43 - - 1 -
  5 دون شهرفری - 0/04 - - - 3
  6 گلپایگان - 0/01 - - - 1
  7 فریدن - 0/09 - - - 1
 8 خوانسار - 0/02 - - - 2
  9 نایین - 0/03 - - - 2
  10 مبارکه - 0/03 - - - 2
  11 اصفهان 1 0/29 - - 1 2
 12 لنجان - 0/04 - - - 1

  1375تا  1351 هاي سالآمار خسارات سیل در استان ایالم به تفکیک شهرستان در  - 33- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش پول سال  ي رخ داده شده ها سیلتعداد 

 )میلیون دالر( 1375
جمع تلفات 

 جانی
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف نام شهرستان

  1 شیروان چرداول 14 0/34 1 - - 2
  2 ایوان - 0/01 - - - 1
  3 آبدانان - 2/48 - 1 - 2
  4 دهلران - 3/72 - 1 1 2
  5 دره شهر - 0/79 - - 1 -
  6 ایالم - 0/03 - - - 1

  1375تا  1351 هاي سالآمار خسارات سیل در استان بوشهر به تفکیک شهرستان در  -34- 1.پ جدول
خسارت مالی بر مبناي ارزش پول سال  ي رخ داده شده ها سیلتعداد 

 )میلیون دالر(  1375
 خیلی مهم مهم متوسط عادي فردی نام شهرستان جمع تلفات جانی

 1 دشتستان 3 26/33 2 2 2 -
  2  دشتی 80 31/79 3 1 - 2
  3 گناوه 15 27/18 2 1 2 2
  4 دیلم - 6/32 1 - 1 -
  5 کنگان - 12/88 1 2 - 3
  6 دیر - 5/24 - 1 1 2
  7 بوشهر 131 39/23 5 1 3 2
  8 تنگستان - 20/96 2 - 2 2
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  1375تا  1351 هاي سالارات سیل در استان تهران به تفکیک شهرستان در آمار خس - 35- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش پول سال  ي رخ داده شده ها سیلتعداد 

 )میلیون دالر( 1375
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف نام شهرستان جمع تلفات جانی

 1 کرج 66 1/38 2 - - 5
  2 طالقان - 1/01 - - 1 3
  3 ساوجبالغ - 1/75 - - 2 1
  4 تهران - 2/38 - 1 - 5
  5 دماوند 32 13/32 1 - - 3
  6 شمیرانات 300 199/41 1 - 1 2

  1375تا  1351 هاي سالآمار خسارات سیل در استان چهارمحال و بختیاري به تفکیک شهرستان در  -36- 1.جدول پ
پول سال  خسارت مالی بر مبناي ارزش ي رخ داده شده ها سیلتعداد 

 )میلیون دالر( 1375
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف نام شهرستان جمع تلفات جانی

  1 فارسان 1 3/43 - 1 2 7
  2 شهرکرد - 0/02 - - - 2
  3 لردگان 10 0/06 1 - - 2
  4 اردل - 0/01 - - - 1
  5 بروجن - 0/53 - - 1 1

  1375تا  1351 هاي سالن به تفکیک شهرستان در آمار خسارات سیل در استان خراسا - 37- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش پول سال  ي رخ داده شده ها سیلتعداد 

 )میلیون دالر( 1375
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف نام شهرستان جمع تلفات جانی

 1 نهبندان - 40/72 2 - 1 2
 2 بیرجند 23 56/08 4 3 3 6
 3 دوسفر 3 28/48 1 1 4 3
 4 قاین 20 15/63 2 1 2 4
 5 تربت حیدریه - 2/31 - - 2 12
 6 طبس - 4/83 - 2 1 2
 7 مشهد 14 10/41 - 2 - 4
 8 کاشمر - 1/11 - - 1 3
 9 اسفراین 1 0/04 - - 1 2
 10 نیشابور 153 5/90 1 3 2 2
 11 تربت جام 41 3/86 2 1 1 6
 12 گناباد 2 3/81 - 1 3 2
 13 بردسکن - 0/01 - - - 1
 14 درگز - 1/15 - - 2 1
 15 بجنورد 2 3/44 - 1 2 5
 16 چناران - 0/01 - - - 1
 17 قوچان - 1/34 - 1 - 4
 18 سبزوار - 0/06 - - - 5
 19 سرخس 9 4/30 - 1 - 2
 20 شیروان - 1/32 - 1 - -
 21 تایباد - 0/01 - - - 1
 22 فریمان - 0/02 - - - 1
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  1375تا  1351 هاي سالآمار خسارات سیل در استان خوزستان به تفکیک شهرستان در  -38- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش پول  ي رخ داده شده ها سیلتعداد 

 )میلیون دالر( 1375سال 
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف نام شهرستان جمع تلفات جانی

 1 آبادان 1 10/32 - 2 1 1
 2 اهواز 13 61/64 3 - 2 6
 3 شادگان 6 19/07 1 2 3 4
 4 اندیمشک 12 11/83 1 - 1 3
 5 شوش 1 12/81 1 - 1 2

 6 دشت آزادگان 6 35/82 2 - 2 11
 7 شوشتر 6 17/49 1 3 - 5
 8 دزفول 18 16/08 1 3 1 2
 9 ماهشهر 5 23/55 3 1 2 4
 10 رامهرمز 17 13/55 3 - 2 7
 11 مسجد سلیمان 13 10/17 1 3 1 4
 12 ایزه 11 6/78 - 3 1 4
 13 امیدیه - 2/26 - 1 - -
 14 بهبهان 10 8/72 - 2 1 4
 15 خرمشهر - 3/66 - 2 - 1
 16 باغ ملک - 2/97 - 1 - 1

  1375تا  1351 هاي سالآمار خسارات سیل در استان زنجان به تفکیک شهرستان در  -39- 1.جدول پ
بر مبناي ارزش پول  خسارت مالی هاي رخ داده شده  تعداد سیل

 )میلیون دالر( 1375سال 
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف نام شهرستان جمع تلفات جانی

 1 زنجان 8 0/08 - 1 - 2
 2 خدابنده - 0/14 - - - 2
 3 ابهر - 0/01 - - - 1
 4 طارم - 0/01 - - - 1

  1375تا  1351 هاي سالستان در آمار خسارات سیل در استان سمنان به تفکیک شهر -40- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش پول  هاي رخ داده شده  تعداد سیل

 )میلیون دالر( 1375سال 
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف نام شهرستان جمع تلفات جانی

 1 شاهرود - 0/58 - - 1 11
 2 دامغان 5 17/50 1 2 - 2
 3 سمنان 28 0/17 1 - - 2
 4 گرمسار - 0/07 - - - 4

  1375تا  1351 هاي سالآمار خسارات سیل در استان سیستان و بلوچستان به تفکیک شهرستان در  - 41- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش  هاي رخ داده شده  تعداد سیل

 )میلیون دالر( 1375پول سال 
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف نام شهرستان جمع تلفات جانی

 1 زاهدان 22 22/90 2 2 3 3
 2 ایرانشهر 24 11/49 1 2 4 3
 3 خاش 10 15/36 1 3 2 2
 4 زابل 3 83/79 5 1 1 2
 5 چابهار 1 4/41 - 1 4 1
 6 نیک شهر 1 5/54 - 1 2 1
 7 سراوان - 3/22 - 2 4 2
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  1375 تا 1351 هاي سالآمار خسارات سیل در استان فارس به تفکیک شهرستان در  -42- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش پول  هاي رخ داده شده  تعداد سیل

 )میلیون دالر( 1375سال 
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف نام شهرستان جمع تلفات جانی

 1 المرد - 25/28 2 - 1 1
 2 آباده 2 0/06 - - 1 2
 3 شیراز 135 5/34 1 1 1 7
 4 ممسنی 6 20/83 2 2 1 1
 5 ارسنجان - 27/31 1 - 1 1
 6 فیروزآباد 4 107/94 2 1 1 4
 7 فسا - 4/00 - 1 - 2
 8 مرودشت - 42/26 2 - 1 2
 9 کازرون - 0/22 - - - 2
 10 اقلید 3 12/70 1 - 1 -
 11 الر 2 95/81 1 - 1 2
 12 جهرم - 0/07 - - - 5
 13 داراب 20 0/32 1 - - 2
 14 نیریز - 0/01 - - - 1

  1375تا  1351 هاي سالآمار خسارات سیل در استان قزوین به تفکیک شهرستان در  -43- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش پول  ي رخ داده شده ها سیلتعداد 

 )میلیون دالر( 1375سال 
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف نام شهرستان جمع تلفات جانی

 1 قزوین - 0/055 - - - 3
 2 تاکستان - 0/539 - 1 - 2
 3 بوئین زهرا - 0/018 - - - 2

  1375تا  1351 هاي سالآمار خسارات سیل در استان قم به تفکیک شهرستان در  -44- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش پول  ي رخ داده شده ها سیلتعداد 

 )میلیون دالر( 1375سال 
 مهمخیلی  مهم متوسط عادي ردیف نام شهرستان جمع تلفات جانی

 1 قم - 0/04 - - - 2

  1375تا  1351 هاي سالآمار خسارات سیل در استان کردستان به تفکیک شهرستان در  - 45- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش پول سال  ي رخ داده شده ها سیلتعداد 

 )میلیون دالر( 1375
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف نام شهرستان جمع تلفات جانی

 1 مریوان - 0/024 - - - 1
 2 دیواندره 1 0/013 - - 1 -
 3 بیجار - 0/079 - - - 2
 4 سقز 3 0/016 - - 1 -
 5 سنندج - 0/789 - - 1 -
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  1375تا  1351 هاي سالآمار خسارات سیل در استان کرمان به تفکیک شهرستان در  -46- 1.جدول پ
مبناي ارزش پول سال خسارت مالی بر  ي رخ داده شده ها سیلتعداد 

 )میلیون دالر( 1375
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف نام شهرستان جمع تلفات جانی

 1 جیرفت 5 16/94 1 1 2 8
 2 بم - 24/27 2 - 2 6
 3 کهنوج 3 16/74 2 - 1 3
 4 بافت 8 11/11 1 - 6 5
 5 شهربابک - 1/34 - 1 - 2
 6 رفسنجان 12 2/24 1 - 2 3
 7 زرند - 1/06 - - 1 2
 8 سیرجان - 12/59 1 1 - 4
 9 راور - 0/30 - - 2 1
 10 بردسیر - 7/91 - 2 - 3
 11 کرمان - 15/59 1 - 1 4

  1375تا  1351 هاي سالآمار خسارات سیل در استان کرمانشاه به تفکیک شهرستان در  -47- 1.جدول پ
پول سال  خسارت مالی بر مبناي ارزش هاي رخ داده شده  تعداد سیل

 )میلیون دالر( 1375
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف نام شهرستان جمع تلفات جانی

 1 م آباداسال - 0/53 - - 1 3
 2 صحنه - 0/11 - - - 1
 3 کرمانشاه - 0/18 - - - 5
 4 پاوه - 0/08 - - - 3
 5 جوانرود - 0/04 - - - 2
 6 هرسین - 1/45 - 1 - -

  1375تا  1351 هاي سالمار خسارات سیل در استان کهگیلویه و بویراحمد به تفکیک شهرستان در آ -48- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش پول سال  ي رخ داده شده ها سیلتعداد 

 )میلیون دالر( 1375
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف نام شهرستان جمع تلفات جانی

 1 بویراحمد - 1/19 - - 1 4
 2 کهکیلویه 1 12/73 2 - 1 7
 3 گچساران 5 4/49 1 1 - -

  1375تا  1351 هاي سالآمار خسارات سیل در استان گلستان به تفکیک شهرستان در  -49- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش پول سال  ي رخ داده شده ها سیلتعداد 

 )میلیون دالر( 1375
 خیلی مهم مهم وسطمت عادي ردیف نام شهرستان جمع تلفات جانی

 1 گرگان - 15/17 1 - 1 3
 2 مینودشت 2 10/75 1 - 2 3
 3 گنبد 1 17/21 1 1 - 3
 4 کردکوي 1 3/96 - 1 - 1
 5 بندرگز - 0/03 - - - 4
 6 علی آباد - 0/13 - - 1 -
 7 ترکمن - 0/22 - - - 3
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  1375تا  1351 هاي سالتان در آمار خسارات سیل در استان گیالن به تفکیک شهرس -50- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش پول سال  ي رخ داده شده ها سیلتعداد 

 )میلیون دالر( 1375
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف نام شهرستان  جمع تلفات جانی

 1 شفت - 1/32 - 1 - -
 2 فومن - 2/38 - 1 1 4
 3 رودسر 2 8/61 1 2 - 5
 4 شامل - 0/03 - - - 1
 5 الهیجان - 4/74 - 1 - 5
 6 لنگرود - 1/53 - - 2 1
 7 آستارا 2 2/74 - 1 2 2
 8 آستانه اشرفیه - 0/18 - - 1 2
 9 طوالش - 0/06 - - - 4
 10 رودبار - 0/30 - - 1 2
 11 صومعه سرا - 1/64 - 1 - 3
 12 رشت - 0/45 - - 2 2
 13 بندرانزلی - 5/85 - - 1 1
 14 رضوان شهر - 0/02 1 - - 1

  1375تا  1351 هاي سالآمار خسارات سیل در استان لرستان به تفکیک شهرستان در  -51- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش پول سال  هاي رخ داده شده  تعداد سیل

 )میلیون دالر( 1375
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف نام شهرستان جمع تلفات جانی

 1 بروجرد 13 15/39 2 2 - 1
 2 خرم آباد 14 13/98 1 2 3 2
 3 پل دختر - 0/54 - - 1 1
 4 الیگودرز 10 6/07 1 1 1 5
 5 درود - 0/03 - - - 2
 6 دلفان - 0/01 - - - 1
 7 کوهدشت - 0/01 - - - 1
 8 سلسله 20 7/63 1 - - -
 9 ازنا - 1/59 - 1 - 1

  1375تا  1351 هاي سالمازندران به تفکیک شهرستان در آمار خسارات سیل در استان  -52- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش پول سال  ي رخ داده شده ها سیلتعداد 

 )میلیون دالر( 1375
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف نام شهرستان جمع تلفات جانی

 1 نوشهر 4 30/20 2 - 2  
 2 نور - 1/33 - 1 - 1
 3 کابنتن 13 4/14 1 1 1 3
 4 رامسر - 0/48 - - 1 1
 5 بابلسر - 0/26 - - 1 -
 6 چالوس 10 1/52 - 1 2 1
 7 آمل - 0/08 - - - 2
 8 قائم شهر - 0/01 - - - 1
 9 بابلسر - 0/03 - - - 2
 10 سوادکوه - 0/04 - - - 2
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  1375تا  1351 هاي سالآمار خسارات سیل در استان مرکزي به تفکیک شهرستان در  - 53- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش پول سال  ي رخ داده شده ها سیلتعداد 

 )میلیون دالر( 1375
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف نام شهرستان جمع تلفات جانی

 1 اراك 5 2/33 - 1 1 2
 2 محالت - 3/73 - 1 1 -
 3 آشتیان - 0/66 - - 1 1
 4 ساوه 10 5/28 1 1 2 1
 5 تفرش - 1/47 - - 2 1
 6 خمین - 3/01 - 2 - -
 7 سربند - 13/16 1 1 - -

  1375تا  1351 هاي سالآمار خسارات سیل در استان هرمزگان به تفکیک شهرستان در  - 54- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش پول سال  هاي رخ داده شده  تعداد سیل

 )میلیون دالر( 1375
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف نام شهرستان جمع تلفات جانی

 1 میناب - 12/82 1 1 - 2
 2 بندرلنگه - 81/62 1 1 - 2
 3 جاسک 6 81/69 1 2 1 2
 4 رودان - 50/84 1 1 - -
 5 بندرعباس - 52/67 1 - - 3

  1375تا  1351 هاي سالآمار خسارات سیل در استان همدان به تفکیک شهرستان در  -55- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش پول  هاي رخ داده شده  سیل تعداد

 )میلیون دالر( 1375سال 
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف نام شهرستان جمع تلفات جانی

 1 رزن - 56/66 3 1 1 2
 2 کبودرآهنگ 2 63/69 3 2 1 1
 3 مالیر 4 6/20 - 1 2 3
 4  بهار - 0/01 - - - 1
 5 همدان - 0/07 - - - 3
 6 نهاوند 14 0/55 1 - - 2

  1375تا  1351 هاي سالآمار خسارات سیل در استان یزد به تفکیک شهرستان در  - 56- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش پول سال  هاي رخ داده شده  تعداد سیل

 )میلیون دالر( 1375
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف نام شهرستان جمع تلفات جانی

 1 تفت - 0/55 - - 2 2
 2 یزد - 0/07 - - 1 2
 3 مهریز 5 15/47 2 - 1 -
 4 ابرکوه - 1/03 - - 1 2
 5 اردکان - 0/24 - - 1 3
 6 بافق - 0/29 - - 1 6
 7 میبد - 0/01 - - - 1
 8 صدوق - 0/01 - - - 1
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 2پیوست 7

  روش نصب مخازن موقت سخت
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  روش نصب مخازن موقت سخت -2پیوست 

  

موقعیت سایت را براي نصـب مخـزن اضـطراري انتخـاب      -1
زمین این محـل بایـد بـراي نصـب یـک مخـزن کامـل از        . کنید

نظـر بـه اینکـه پـس از نصـب مخـزن       . استحکام برخوردار باشـد 
اضطراري، آب با حداکثر ظرفیت در مخزن پـر خواهـد شـد، لـذا     

موقعیت سایت باید به نحوي باشد . استحکام زمین ضروري است
اري از درخت و پوشش گیـاهی فـراوان باشـد، زیـرا ریشـه      که ع

ي بریده شده و ریزش برگ ممکن است موجب ها شاخهدرختان، 
در صورت امکان بایـد تـالش   . گردد که به مخزن آسیب وارد آید

نمود تا مخزن بر روي بلندي ساخته شده یا با سکو سازي بلندي 
  .  الزم براي مخزن تهیه گردد

، نیاز به تسطیح زمین بوده و پس از آن با براي سکوسازي -2
سازي براي مخـزن توصـیه    استفاده از چند ردیف آجر یا بتن، کف

بایسـت بـا اسـتفاده از یـک کفـی       کل این محـدوده مـی  . شود می
کـه   شـود  میتوصیه . پالستیکی غیر قابل نفوذ پوشیده شده باشد

 45از  تـر  کـم دیوارهاي جانبی با استفاده از بتن یا آجر بـا شـیب   
درجه ساخته شده و عرض این کـف چینـی از دیـواره مخـزن تـا      

    .  انتهاي کف چینی، حدود یک متر باشد

  

 2/4اي بـه شـعاع    براي ساخت و نصب مخزن، باید دایـره  -3
متــر بــر روي زمــین صــاف و همــوار و بــدون پوشــش گیــاهی و 

همچنـین دایـره دیگـري بـه     . سنگالخ و ریشه درختان رسم کرد
متر در داخل دایره اول رسم نمـوده تـا پـس از سـکو      2/3شعاع 

این دایـره هـا   . سازي به صورت محیط مخزن در نظر گرفته شود
. سـانتی متـري روي زمـین باشـد     5باید به صورت یـک نـاودان   

سانتی متر در نظـر   20چنانچه زمین نرم باشد، عمق ناودان باید 
  .  گرفته شود
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سانتی  5یک الیه شن به قطر چنانچه به شن دسترسی داشتید،  -4
  .    متر بر روي زمین قرار داده تا زمین زیر مخزن نرم باشد

  

  

پس از کف سازي، یک کفی غیر قابـل نفـوذ را روي    -5
این کفی نباید آغشته به نفـت یـا   . دایره داخلی پهن نمایید

مواد نفتی باشد زیرا در غیر این صورت احتمال آلودگی آب 
  . د داردبه این مواد وجو

ــوده و      ــخص نم ــزن را مش ــاالت مخ ــت اتص ــپس جه س
در . هاي مخزن را با دقت مشـخص نمائیـد   ها و ورودي خروجی

ادامه صفحات دیواره مخـزن را در بیـرون محـیط دایـره قـرار      
  .مخزن باید به زمین نزدیک باشدمحل خروجی آب . دهید

، حداقل باید از دو نفـر اسـتفاده   ها دیوارهبراي نصب  -6
یک نفر در داخل و یک نفر بایـد در خـارج از دیـواره    . نمود

صفحه اول را در ناودان کنده شده در روي زمـین  . کار کند
. کنـیم  قرار داده و صفحات بعدي را به آن پیچ یا پـرچ مـی  

. هاي صفحات باید روي یکدیگر همپوشانی داشته باشند لبه
در . بسـته شـوند  ) مطابق شکل(ها باید به سمت خارج  پیچ

پـس از اتمـام   . ها کـامال سـفت باشـد    ین مرحله نباید پیچا
ري صفحات ردیف اول به صـورت یـک دایـره، صـفحه گـذا     

    .دایره دوم را شروع کنید
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پس از تکمیل دایره اول، برپـا کـردن دایـره دوم را آغـاز      -7
در این مرحله مطمـئن شـوید کـه مسـیر     . هرگز رج نزنید. کنید

هـاي صـفحات دایـره     ال پیچح. ي مخزن صحیح استها خروجی
در این مرحله همچنین کل صفحات دایـره را  . اول را سفت کنید

وارسی کرده و درصـورت وجـود هـر گونـه زائـده تیـز و برنـده و        
موجـود را   هـاي  آسـیب را صاف کـرده و   ها آنبرآمدگی صفحات، 

این زوائد موجـب خواهنـد شـد تـا بعـدا بـه جـدار        . اصالح کنید
  . برسد پالستیکی داخلی آسیب

ه ارتفاع مورد کار صفحه گذاري و تشکیل دایره را تا رسیدن ب
  .نظر ادامه دهید

ها  با استفاده از نوار غیر قابل نفوذ محافظ، فاصله بین دایره -8
  . را تثبیت کنید ها آنرا پر کرده و 

  

  
  هاي صلیب سرخ و هالل احمر در آفریقا فدراسیون بین المللی جمعیت از نصب مخزن اضطراري آب توسطاي  نمونه - 1-2.پشکل 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 مدیریت بحران سیل تدوین برنامه عملیاتی اي بر مقدمه  316

 

  

اي  هـاي پـیچ و مهـره    براي تثبیت و پایدار سازي از بست -9
  . شود میمطابق شکل استفاده 

کف مخزن آب را با استفاده از کفی غیر قابـل نفـوذ مخـزن     -10
  . هاي کفی را به داخل تا نمایید بپوشانید و لبه

  

  

  . هاي کفی را روي دیواره محکم و ثابت نمائید لبه -11

هاي کفی را به روي دیواره مخزن ثابت کرده و آن را باال  لبه -12
  . بکشید
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در حین باال کشیدن لبه هاي کفی مراقب آسیب دیـدن   -13
  . کفی باشید

  . کفی داخلی مخزن را بر باالي مخزن ثابت و محکم کنید -14

  

 

  از نصب روکش داخلی مخزن اضطراري آب اي  نمونه -2-2.پشکل 
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ــا اســتفاده از  -15 کفــی داخلــی را بــر بــاالي مخــزن ب
  . هاي فلزي ثابت کنید گیره

   

 

  روش ثابت کردن کفی و بستن تیرك اصلی در وسط مخزن  -16

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  319  سخت موقت مخازن نصب روش - 2 وستیپ

 

هـاي نگهدارنـده    پس از نصب تیرك اصلی مخزن، طناب -17
ابت کرده و پوشش سقف مخـزن  ستون و تیرك را به لبه مخزن ث

  . هاي کناره مخزن محکم نمائید را بر روي بولت

  

 

هاي مهار که ثابـت کننـده مخـزن هسـتند را بـه       طناب -18
  . هاي کوبیده شده در زمین گره بزنید درجه به میخ 45صورت 
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 3پیوست 8

طرح عملیاتی سیالب در شهر 
Lake County  ایاالت متحده

  آمریکا
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شهر  -3پیوست  سیالب در  ی  ت Countطرح عملیا y Lake   آمریکا ده  الت متح   ایا

  کلیات -1-3.پ

  .گردد میي واقعی ارائه  در این پیوست یک نمونه ،EAPبرنامه مقابله اضطراري چارچوب  مثالی ازارائه  منظور به

  تیم مقابله -2-3.پ

صی را قبل، حین و پس از وقوع یک سیل تیم مقابله متشکل است از اعضاي کمیسیون مدیریت سیالب که وظایف خا
  .)1-3.پ شکل( دهند میمهم انجام 
  :تند از ین مهم تیم مقابله عبارمسوول
 FM(1( مدیر سیالب –

  OM(2( مدیر عملیات –
 LCEMA)(3 سازمان مدیریت شرایط اضطراري شهر الورنس –

 عمومی رسانی اطالع کارشناس –

 فنی کارشناس –

  4 (IT) اطالعات ولوژيتکن کارشناس –
   ستاد ارشناسانک –
 تاخسار کارشناس –

 پذیرش مسوول -1-2-3.پ

کننده و حداقل یک پرسنل جـایگزین وجـود دارد و در مـواقعی کـه      فوق یک هماهنگ يها مسوولیتبراي هرکدام از 
کـه بـیش از    درجایی. گیرد میي وي را بر عهده ها مسوولیتجایگزین فرد کننده به هر دلیلی در دسترس نیست  هماهنگ

  .است امور هدایت مسوول، هکننده مربوط رشناس براي یک وظیفه خاص نیاز باشد، هماهنگیک کا

  5برنامه مقابله -3-3.پ

  :به شرح زیر است شود میي تهدید مختلف انجام ها وضعیتوسیله تیم مقابله در  رئوس مطالبی که به
  

                                                      
1- Flood Management 
2- Operation Management 
3- Lawrence County Emergency Management Agency 
4- Information Technology  
5- Response Plan 
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  خطر سیل وجود دارد: سبز -
  :شود میدر وضعیت سبز کارهاي زیر انجام 

هاي آب و هوا را از طریق اینترنـت   و سایت هواشناسی يها گزارشوضعیت حوضه،  ،عملیات و کارشناسر مدی •
 .کنند میپایش 

 .کند مدیر عملیات احتمال وقوع سیالب را ارزیابی می •

 . گذارد رسانی، لیست تماس مراجع سطح تهدید با درجه سبز را به اجرا می اطالع کارشناس •

 )پیوست ب( .شود مرور می اريمالحظات بعد از ساعات ک •

  سیل ممکن است رخ دهد: زرد -
  :شود میدر وضعیت زرد کارهاي زیر انجام 

ایـن چـارچوب    در. و هر عضو باید مراقب تغییرات تهدیدآمیز باشـد  آیند میدر  باش آمادهاعضاي تیم به حالت  •
 .پرسنل باید در حداقل زمان ممکن در اداره حضور یابند

 .کند میتعیین  هر پستجایگزین را براي  مدیر سیالب افراد •

را در صـورت  ) (1SMC خـدمات و کارکنان مرکـز مـدیریت    کنند میافراد اجرایی، اتاق کنفرانس اصلی را چک  •
 .کنند میلغوشدن جلسه آگاه 

 )پیوست ب. (گذارد میلیست تماس سطح تهدید زرد را به اجرا  رسانی اطالعکارشناس  •

  یا سیالب مالیمی در حال وقوع است دارد وقوع احتمالسیل : نارنجی -
  :شود میدر وضعیت نارنجی کارهاي زیر انجام 

را در مـورد امکـان    خدماتگروه کارکنان برنامه اتاق کنفرانس اصلی را مشخص نموده و پرسنل مرکز مدیریت  •
 .کنند میشده آگاه  ریزي برنامهانجام نشدن جلسه 

 . فراخوانی اعضاي فعال تیم •

 .کند میت با مدیر سیالب براي گشایش مرکز فرماندهی مرکز مدیریت خدمات مذاکره و همفکري مدیر عملیا •

را فعـال کنـد،    Lake Countyمرکـز عملیـات اضـطراري     ،اگر سازمان مدیریت شرایط اضطراري شهر الورنس •
 .از طریق مدیر سیالب ادامه پیدا خواهد کرد خدماتارتباطات کارکنان مرکز مدیریت 

  دادن است سیل مهمی در حال رخ: قرمز -

  :شود میدر وضعیت قرمز کارهاي زیر انجام 

                                                      
1- Service Management Center 
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 . کند میمدیر سیالب یک حادثه سیالب را مشخص  •

پرسنل اجرایی، برنامه را در اتاق کنفرانس اصلی توضـیح داده و همـه کارکنـان مرکـز مـدیریت خـدمات را از        •
 . کنند میمشکالت آینده آگاه 

 .خواهد شد خدماتفرماندهی مدیریت اتاق کنفرانس اصلی، مرکز  •

 .در صورت نیاز به مرکز فرماندهی منتقل خواهند شد ها کارشناسهمه  •

کامپیوترهـا، پروژکتورهـا   . نمایـد  میمرکز اصلی فرماندهی آماده  عنوان به، اتاق کنفرانس اصلی را IT کارشناس •
 . کند میرا نصب .. .و

 .سازد میر اولین اطالعیه را منتش رسانی اطالع کارشناس •

 .خواند میرا به مرکز فرماندهی فرا ستاد مدیر پرسنل اجرایی، کارشناسان  •

  ي اعضاي تیم مقابلهها مسوولیت -4-3.پ

  وظایف مدیر عملیاتی -1-4-3.پ

وي . کنـد  مـی مرکز تماس اصلی انجـام وظیفـه    عنوان بهیی به سیالب است و همچنین گو پاسخ مسوولمدیر عملیات 
هدایت عملیات واکنش به سـیالب و   يو. کند میها نظارت  کننده هماهنگ يها فعالیتو بر  نماید می سطح خطر را تعیین

  )1-3.جدول پ. (اولیه در مدت عملیات واکنش به سیالب را بر عهده دارد گیري تصمیم

  دهد میکه مدیر عملیات در سطوح مختلف تهدید انجام  مربوطه عملیاتسطوح تهدید و  - 1-3.جدول پ
 منابع نوع عملیات تهدیدسطح 

 سبز
 حفظ هشیاري در مورد شرایط حوضه و روند آب و هوایی -
 هاي خاص خیزي حوزه ارزیابی پتانسیل سیل -

 اینترنت، کارکنان

 زرد
 ها در سطوح مربوطه انتخاب افراد جایگزین براي کارشناس -
 و تلفن Emailرایط سیل از طریق و دیگر مشاهدات شستاد ) رابطین(روزکردن اطالعات مدیر سیالب  به -

اینترنت، تلفن و 
 کارکنان

 نارنجی
 مالقات با مدیر سیالب در مورد گشایش مرکز فرماندهی -
 فعال نمودن مناسب اعضاي تیم -

اینترنت، تلفن و 
 کارکنان

 قرمز
 مراحل مدیریت شرایط اضطراري در مرکز فرماندهی -
 تشخیص وقوع یک حادثه سیالب -
 ي کلیتهیه نما -

 

  شهر الورنس يوظایف مدیر کارگروه سیل و رابط سازمان مدیریت اضطرار -2-4-3.پ

  :وظایف مدیر کارگروه سیل عبارتند از
  خدماتنظارت بر عملیات واکنش به سیالب مرکز مدیریت  –
کان و در هر م ها فعالیتهدایت نیز و پیشنهادات و  ها گزارشهمکاري نزدیک با مدیر عملیات و دریافت مرتب  –

 .زمانی که الزم باشد
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 :عبارتند از) مدیر سیالب(همچنین وظایف رابط سازمان مدیریت شرایط اضطراري شهر الورنس  –

هماهنگی اطالعات فراسازمانی بین مرکز مدیریت خدمات و سازمان مدیریت شرایط اضطراري شهر الورنس در  –
  .زمان وقوع یک سیل مهم

شهر الورنس نقش مهمی در ارتباط با وضعیت سیالب و عملیات مقابله رابط سازمان مدیریت شرایط اضطراري  –
 ).2-3.پجدول (در سراسر شهر دارد 

 سازمان مدیریت شرایط اضطراريرابط  ل ویوظایف مدیر س - 2-3.جدول پ

 منابع نوع عملیات سطح تهدید

 سبز

  رسانی ها از مدیر عملیات و کارمند اطالع دریافت گزارش وضعیت -
 اطالعات فراسازمانی هماهنگی -
 شهر الورنس اي به سازمان مدیریت شرایط اضطراري ارسال اطالعات مشاهده -
 مرور و تصویب اطالعات دریافتی -

 

 زرد
 رسانی هماهنگی با مدیر عملیات براي گشایش مرکز فرماندهی  ها از مدیر عملیات و کارمند اطالع دریافت گزارش وضعیت -
 شده به رابطین اصلی عات توزیعتصویب همه اطال/ مرور -
 مرکز مدیریت خدماتو  شهر الورنس آگاه نمودن فعال شدن سازمان مدیریت شرایط اضطراري -

 کارکنان

 کارکنان شهر الورنس سازمان مدیریت شرایط اضطراري شرایط اضطراريمربوط به مراحل انجام  - نارنجی

 قرمز

  برقراري ارتباطات کلیدي براي آژانس -
 برداري هوایی تباط جهت عکسار -
 عملیات از مدیر عملیات/ ها دریافت منظم وضعیت -
 ها گویی به رسانه رسانی براي مصاحبه و پاسخ هماهنگی با کارشناس اطالع -

تلفن، کامپیوتر و 
 کارکنان

  رسانی اطالع کارشناسوظایف  -3-4-3.پ

  ها ارگانو دیگر ) ها رسانهیگر رادیو، تلویزیون و د( ها رسانهتهیه و انتشار اطالعات به  –
 ثبت وقایع و عملیات –

  ییگو پاسخ –
 )3-3.جدول پ(تهیه اطالعات قبل، حین و بعد از وقوع سیل براي سطوح تهدید سبز و زرد  –

 رسانی اطالعکارشناس وظایف  -3-3.جدول پ

 منابع نوع عملیات سطح تهدید
 ناینترنت و کارکنا کامپیوتر، تلفن، ها پایش رسانه - سبز

 زرد

 ها پایش رسانه -
 یا دیگر مشاهدات براي توزیع به/ آوري شده از منطقه ها یا مشاهدات جمع نویس ارزیابی پیش -

 شهر الورنس سازمان مدیریت شرایط اضطراري
 ثبت وقایع فرماندهی -
 ساعته 24برنامه عملیاتی حادثه براي عملیات  تهیه -

 اینترنت و کارکنان تلفن، کامپیوتر،

 اینترنت و کارکنان تلفن، کامپیوتر، ...هاي مرکز ارتباطات و آغاز فعالیت - نجینار

 قرمز
 مرکز فرماندهی انجام وظایف -
 شهر الورنس سازمان مدیریت شرایط اضطراري اي و دیگر اطالعات مورد نیاز ارتباطات رسانه -

 نماید در ارتباط با دیگر مراکز اطالعاتی را هماهنگ می
 اینترنت و کارکنان وتر،تلفن، کامپی
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  آوري اطالعات فن کارشناسوظایف  -4-4-3.پ

  ایجاد و نگهداري مرکز عملیات سیل در دفتر مرکز مدیریت خدمات براي عملیات مقابله با سیل –
براي تهیه اطالعات الکترونیکی مـورد نیـاز در طـول عملیـات مقابلـه بـا        ها کارشناسهمکاري نزدیک با دیگر  –

 ي مربوطهها نقشهو تهیه ) سایت مثل وب(سیالب 

  )4-3.جدول پ(ي کامپیوتري در صورت نیاز ها دادهاز ) back-up(تهیه پشتیبان  –

  وظایف قبل از وقوع سیل -1-4-4-3.پ

  .کند میها  تصادفی براي اطمینان از آمادگی تجهیزات اقدام به آزمایش آن صورت به ITکارشناس 

  با سطح تهدید براي کارشناس اطالعات نوع عملیات و منابع مرتبط -4-3.جدول پ
 منابع نوع عملیات سطح تهدید

 سبز
 مکان تجهیزات/ نگهداري لیست -
 اطمینان از عملکرد صحیح تجهیزات و امکانات -

  شبکه و دسترسی تاپ  لپ -
 پروژکتورها، باتري ذخیره و طناب  -

 زرد
 تامین تجهیزات براي استفاده در دفتر -
هاي سیل براي  با نقشه شهر الورنس مان مدیریت شرایط اضطراريساز نمودن فراهم -

 گرفتگی هاي اصلی یا مناطق در خطر سیل رودخانه

  شبکه و دسترسی تاپ  لپ -
 پروژکتورها، باتري ذخیره و طناب  -

 نارنجی
 باش تامین تجهیزات کنترل و مهار براي حالت آماده -
 اینترنت/ کردن از شبکه مراقبت -

  شبکه و دسترسی تاپ  لپ -
 پروژکتورها، باتري ذخیره و طناب -

 قرمز
 نگهداري نیازهاي تجهیزات -
 داده/ نمودن کامپیوتر فراهم -

  شبکه و دسترسی تاپ  لپ -
 پروژکتورها، باتري ذخیره و طناب -

  وظایف پس از وقوع سیل -2-4-4-3.پ

و نگهـداري مرکـز    انـدازي  راهمسـوول   ITکارشـناس  . کنـد  مـی  آوري جمعرا  ها داده ،GIS گر تحلیلیا  1IT کارشناس
بـراي تهیـه   کارشناسـان  تکنولوژي اطالعات بـا دیگـر   کارشناس  ،در زمان مقابله. استمرکز مدیریت خدمات در  عملیات

، نیـاز در صـورت  همچنـین  . همکاري نزدیکـی دارد  ،ها نقشه تهیهو ) ي سایتها دادهمثل (اطالعات الکترونیکی مورد نیاز 
  .گیرد میتکنولوژي اطالعات پشتیبانی کامپیوتري را به عهده  اسکارشن

  )TC2(فنی  کارشناسوظایف  -5-4-3.پ

، NWS3بارش  گیري اندازهي ها داده آوري جمعاطالعات فنی در رابطه با سیل است که شامل  مسوول ،فنی شناسکار
  .تشده منطقه اس آوري جمعي ها دادهجریان و بارندگی و ثبت  گیري اندازه

                                                      
1- Information Techniques 
2- Technical Coordinator 
3- National Weather Service(NWS) 
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بـه  ) ي الکترونیکـی هـا  دادههارد دیسـک و   صورت به(تهیه و نگهداري رکوردهاي رسمی در هر عملیات مقابله با سیل 
 .فنی است کارشناسعهده 

 )5-3.جدول پ(ي حادثه ها دادهو مستندسازي  آوري جمعبراي ثبت وقایع،  رسانی اطالعهمکاري نزدیک با کارشناس 

  وظایف کارشناس فنی -5-3.جدول پ
 منابع نوع عملیات  سطح تهدید

 کامپیوتر مراقبت از شرایط - سبز
 کامپیوتر، اینترنت و کارکنان ها آوري داده آغاز جمع - زرد

 نارنجی

 رسانی با کارشناس منطقه، مدیر عملیات و کارشناس اطالع ها آنوضعیت و  ها نمودن داده هماهنگ -
 شده و موجودبینی  گیري پیش نمودن سطوح اندازه مانیتور -
 .که در دسترس باشند طوري تحلیل اطالعات به -
 هاي بحرانی سیل شناسایی پتانسیل مکان -

کامپیوتر، اینترنت، کارکنان 
 و ثبت وقایع قبل

 قرمز
 ت براي تهیه گزارش براي مدیر عملیاتاخسار کارشناسنمودن  آگاه -
 وظایف سطح تهدید نارنجیانجام  -

کنان اینترنت، کار کامپیوتر،
 و تلفن

  وظایف کارشناس فنی پس از وقوع سیالب -6-4-3.پ

  از سیل شده آوري جمعي ها دادهبررسی  –
 . و ارقامی که بزرگی و گسترش سیل را نشان دهند ها نقشهبراي تولید  ITهماهنگی با کارشناس  –

 بازگشت سیل دورهبراي تعیین  ها دادهتحلیل  –

 تاهماهنگی با کارشناس خسار –

 ي آیندهها سیلاستفاده در وقوع  منظور بهها در فرآیندهاي مدیریت سیل  تیشناسایی کاس –

 شناسایی نیازهاي قبل از وقوع سیل –

  )منطقه( ستادوظایف کارشناس  -7-4-3.پ

  و مدیر عملیات سیالب ستادي منطقه و حفظ ارتباط منطقه بین اشخاص ها دادههدایت و مسیریابی مجموعه  –
 نارنجیدر وضعیت  ها خواستهدریافت  –

 GISثبت اطالعات  –

 مستندکردن شرایط منطقه  –

 منابع الزم را براي انجام وظایف خود دارند ستادطمینان از اینکه افراد ا –

 )6-3.پجدول (وسایل کار از نگهداري و  آماده نمودن –
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  پس از وقوع سیالب ستادوظایف کارشناس  -6-3.پجدول 
 منابع نوع عملیات سطح تهدید

 سبز
 کار  وسایلحفظ / دنآماده نمو -
 حفظ لیست وسایل قابل استفاده -

 اسباب کار سیل

 زرد
 ي ستاد ها تیمکنترل مرکز عملیات به همراه اعضا  -
 پرسنل در مرکز عملیات محل استقرارهماهنگی  -

 تاپ لپتلفن و 

 نارنجی
   ها درخواستو ارسال ریافت د -
 دریافت نظرات رابط براي وضعیت کارکنان ستاد -
 حفظ نقشه مکانی -

 تاپ لپتلفن و 

 قرمز
 ها درخواستدریافت  -
 هدایت کارکنان ستاد -
 ي کارکنان ستادها دادهثبت / گردآوري -

 تاپ لپتلفن و 

  1خساراتوظایف کارشناس  -8-4-3.پ

  ي ارزیابی خسارتها تیمرابط  –
 عضویت در تیم ارزیابی خسارت –

 داخلی  دار خزانه –

 مدیریت سیالب هاي پروژهدر تخصیص منابع براي  ارزیابی خسارت براي استفاده –

براي استاندارد نمودن فرآینـد ارزیـابی خسـارت کـه شـامل       شهر الورنس سازمان مدیریت شرایط اضطراري کمک به
توزیع اطالعـات خسـارات مـادي مرکـز مـدیریت خـدمات بـه         بندي زمانو  FEMA2ملزومات خسارات مادي سیل براي 

  .)7-3.پجدول ( ي مربوطه استها شهرداري

 کارشناس خساراتوظایف  -7-3.پجدول 

 منابع نوع عملیات سطح تهدید

   سبز
  باش، پایش شرایط آماده - زرد

 نارنجی
 هاي ارزیابی خسارت  آوري و تنظیم فرم جمع -
 .اطمینان از اینکه اطالعات خسارات مادي از قبل آماده است -

 کامپیوتر

 قرمز

 در فرآیند ارزیابی خسارت  شهر الورنس شرایط اضطراري سازمان مدیریت کمک به -
 انجام هماهنگی الزم قبل از انتشار اطالعات خسارات مادي -
 اخذ نظرات رابط در مورد خسارات مادي -
  هاي مربوط به فرآیند خسارات مادي انجام هماهنگی -

 تلفن، کامپیوتر،
کارکنان و 

افزارهاي تعیین  نرم
 خسارت

  

                                                      
1- Damaged Property Coordinator 
2- Federal Emergency Management Agency  
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  ظایف پس از وقوع سیالبو -1-8-4-3.پ

  ي الزم براي اطمینان از آماده شدن گزارش خساراتها پیگیري –
شده در سطح ایالـت یـا    در مورد سوانح اعالم FEMAو یا  1LEMA ي خسارت بهها تحلیلو  ها گزارشارسال  –

 فدرال

   کارشناسان ستادوظایف  -9-4-3.پ

  .ام وقوع سیل هستندنمایندگان مرکز مدیریت خدمات در هنگ ستاد، کارشناسان –
 ي منطقهها دادهو ثبت  آوري جمع –

 دیده خسارتي ها مکانبازدید از  –

 سطوح سیالب گذاري نشانهیا  برداري عکس –

همکاري نزدیک با کارشناسان دیگر براي اطمینان از تحت پوشش قرارگرفتن تمامی مشکالت و حفظ ارتبـاط   –
 )8-3.پجدول (در شرایط اضطراري 

 پس از وقوع سیالبوظایف  -8-3.پجدول 

 منابع نوع عملیات سطح تهدید

 سبز
 ستادکنترل شرایط به همراه کارشناس  -
 صورت پیوسته شناسایی مناطق در معرض خطر سیل به -

 تاپ وسیله نقلیه و لپ سیم، تلفن بی

 زرد
 ستادکنترل شرایط به همراه کارشناس  -
 ستادهاي کارشناس  استقرار در مکان -
 هاي منطقه هآوري داد جمع -

 تاپ سیم، وسیله نقلیه و لپ تلفن بی

 نارنجی
 ستادکنترل شرایط به همراه کارشناس  -
 ستادهاي کارشناس  استقرار در مکان -
 هاي منطقه آوري داده جمع -

 گیري سیل تاپ و تجهیزات اندازه سیم، وسیله نقلیه، لپ تلفن بی

 قرمز
 دستانمودن شرایط به همراه کارشناس  کنترل -
 ستادهاي کارشناس  استقرار در مکان -
 هاي منطقه آوري داده جمع -

 گیري سیل تاپ و تجهیزات اندازه سیم، وسیله نقلیه، لپ تلفن بی

  وظایف کارکنان پذیرش -10-4-3.پ

  دریافت درخواست مردم قبل، حین و بالفاصله بعد از سیل از طریق تلفن –
 ت ساکنینسواالدریافت براي  سازي هماهنگ –

 ستادي ستاد به کارشناس ها درخواست نتقالا –

                                                      
1- Lawrence Emergency Management Agency 
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 ستادبه کارشناس  ها رسانهي ها درخواست انتقال –

 ثبت وقایع سیل براي سطوح زرد و قرمز آوري جمع –

  
  نمودار سازمانی تیم مقابله با سیل مرکز مدیریت خدمات -1-3.پ شکل

  ها پیوست -5-3.پ

  ت تیم مقابله با سیلهاي موق سمت -پیوست الف

  ي موقت تیم مقابله با سیلها سمت - 9-3.پجدول 
 ستادمدیرعامل، کارشناس  FM/LCEMAرابط 

 ستادمهندس ارشد، کارشناس   مدیر عملیات
 ریزریز حوزه آب رسانی، برنامه کارشناس اطالع رسانی کارشناس اطالع

 مهندس داراي صالحیت، مهندس آبخیزداري کارشناس فنی
 اي ، مهندس حرفهGISمتخصص    ستادناس کارش

 زریریز حوزه آب برنامه کارشناس خسارات مالی
 دستیار اجرایی، مدیر اداره جایگزین کارشناسان

 اي بازرس ستاد، مهندس آبخیزداري، مهندس حرفه ستاد کارشناسان

  اوقات کار در زمان سیالب -یوست بپ
  .اعضاي تیم مقابله استتعیین سطح خطر و تعیین  مسوولمدیر عملیات 

  
  

و رابط ) FM(مدیر سیالب 
LCEMA 

 )DC(خسارات کارشناس  )OM(مدیر عملیات 

 )FC(کارشناس ستاد  )TC(کارشناس فنی  )PC(رسانی  کارشناس اطالع (IT) آوري اطالعات  فنکارشناس 

 کارشناسان ستاد کارمند پذیرش ها مطبوعات رسانه

 مردم
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  در موقع کار -
ي الکترونیکی ارسالی توسط مـدیر عملیـات   ها پیامکارکنان تیم مقابله باید شرایط آب و هوایی را زیر نظر داشته و به 

، کارشناسان باید آگاه باشـند کـه   کند میروزهایی که مدیر عملیات سطح خطر سبز را اعالم . در ساعات کار توجه نمایند
کارکنان باید در هر روز قبل از ترك محل کـار خـود سـطح خطـر را     . است تا ساعاتی دیگر سطح خطر باالتر برود ممکن

 . کارکنان باید طبق برنامه کاري معمول خود براي سطح تهدید سبز و زرد به کار خود ادامه دهند. چک نمایند

  ساعات غیرکاري -
پـس از  . کار در طول هفته و تعطیالت آخر هفته را شناسـایی کننـد   اعضاي تیم مقابله باید شرایط سیل پس از انجام

، سـیل و هشـدارها و در نهایـت تعیـین سـطح      یهواشناس یسازمان مل گزارشاتپایش  مسوولمدیر عملیات  ،ساعات کار
 .کند میزیر کارکنان مرکز مدیریت خدمات را فراخوانی  صورت بهمدیر عملیات . خطر است

ó در سطح تهدید سبز  
و  رسـانی  اطـالع کارشـناس خسـارات، کارشـناس     ، کارشناس فنـی، مرکز مدیریت خدماتدیر عملیات به مدیرعامل م

 .کند میرا از وضعیت سبز آگاه  ها آنتلفن نموده و  ستادکارشناس 

ó در وضعیت زرد  
 رسانی طالعا، کارشناس فنی، کارشناس خسارات، کارشناس مرکز مدیریت خدماتمدیر عملیات سیالب به مدیرعامل 

  .باشند آماده فراخوانیتا  دهد میو سایر اعضا اطالع  ستادو کارشناس 
یا یک فرد جـایگزین بـراي    دهند میکاهش  تر بیشاعضا وظایف خود را جهت در اختیار داشتن وقت  ،در وضعیت زرد

  .کنند میخود تعیین 

ó در وضعیت نارنجی  
و  رسـانی  اطالع کارشناسخسارات مالی،  کارشناس فنی، ارشناسکمدیر عملیات به مدیرعامل مرکز مدیریت خدمات، 

 هـا  تـیم به محض اینکه اخطار داده شد، اعضـاي ایـن   . تا فورا در اداره حاضر شوند کند میتلفن .. . کننده ستاد و هماهنگ
مدیر عملیات، . نمایند میدرآمده و این افراد از انجام وظایف دیگر آزاد شده و فرد جایگزینی را معرفی  باش آماده صورت به

که مدیر عملیات تشخیص نمایـد در مرکـز مـدیریت خـدمات       و ستاد تا زمانی رسانی اطالعکننده و پرسنل فنی،  هماهنگ
  .وسیله مدیر اداره تهیه خواهد شد غذا و دیگر ملزومات به. مانند میباقی 
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ó در وضعیت قرمز  
، کارشـناس  رسـانی  اطالعفنی، کارشناس خسارات، کارشناس  اسکارشن، مرکز مدیریت خدماتمدیر عملیات به مدیر 

همـه  . رسد میورود پرسنل به اداره به اطالع کلیه پرسنل حاضر . و همه کارکنان تلفن نموده تا در اداره حاضر شوند ستاد
اي کارکنـان  مدیر عملیـات بـر  . مانند میباقی مرکز مدیریت خدمات که مدیر عملیات تشخیص بدهد در  کارکنان تا زمانی

 .خواهد شد تامینغذا و دیگر ملزومات توسط مدیر اداره . گیرد میساعت کار در نظر  12چرخشی  صورت به

  .اجاره یا خریداري تجهیزات و لوازم مورد نیاز براي عملیات -پیوست ج

  :تهیه خواهند شد LCEMAاقالم زیر پس از درخواست، براي  -پیوست د
 وسایل نقلیه امن –

 رینتر متصل به شبکه شهرتاپ و پ لپ –

 تاپ متصل به شبکه کامپیوتري بین مرکز و شهر لپ –

 سیم واحد تلفن بی –

 هاي قابل حمل  تجهیزات ماهواره –

  ...)هاي سیل و مثل نقشه گسترش سیالب، نقشه( GISهاي  خروجی –

  مالحظات ایمنی در منطقه - ه پیوست
و بررسی وضعیت سیل  برداري عکسگذاري سطح آب،  متکارکنانی است که ثبت و عال ی مربوط بهاولین اولویت ایمن

منظم موقعیت خود و مشاهداتشان را از وضعیت سیل گزارش  طور بهکارکنان ستاد موظف هستند . دهند میرا انجام .. . و
  .نمایند

با ي وضعیت نارنجی ها فعالیت، در LCEMAي سطح زرد با ها فعالیتدر  ستادکارشناس خسارات از طریق کارشناس 
LCEOD1  ي باالتر با کارکنان مستقر تماس برقرار خواهد کردها وضعیتو در .  

  .با عمق کم رانندگی نکنید یالبی حتیس يها جریانبه هیچ وجه در : نکته مهم
  :ي ایمنی خود که شامل موارد زیر است را کنترل نمایندها سیستمهمه کارکنان ستاد موظف هستند که ساالنه 

 کارت شناسایی -1

 هاي قابل شارژ و باتري ذخیره به همراه باتري/ قوه غچرا -2

 کاله ایمنی -3

 جلیقه ایمنی -4

                                                      
1- Lawrence County Emergency Operation Department 
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 ي اولیهها کمکجعبه  -5

 چکمه - 6

 لوازم مورد نیاز در باران -7

 عینک ایمنی -8

 دستکش کار -9

 چکمه مناسب، ترجیحا ضدآب -10

 ، با باتري ذخیرهسیم بیتلفن  -11

 بیل -12

 گیري اندازهشاخص  -13

 رنگ اسپري -14

 ...نوار نارنجی، میخ و -15

  :گذاري تراز آب عبارتند از تدابیر الزم براي عالمت - وپیوست 

  :قبل از انجام فعالیت در وضعیت نارنجی
 .کیف ایمنی و وسیله نقلیه را چک نمایید

  :در زمان انجام فعالیت در وضعیت نارنجی
اگر شما در حال گسترش منطقه مـورد بررسـی   . فقط به مناطقی که توسط کارشناس ستاد تعیین شده بروید –

  .د هستید موضوع را با کارشناس ستاد مطرح نماییدخو
همراه  دهد باید به یک نقشه از عالیمی که ارتفاع آب را نشان می. عالیم ارتفاعی موجود در اولویت است کنترل –

 .داشته باشید

 .را مستند کنید برداري در همه سطوح ارتفاعی آب وجود دارد آن اگر در زمان عکس –

 .بار ادامه پیدا کند تا خطر رفع شود ساعت یک 4سطح آب باید هر  گذاري عمل پایش و عالمت –

اگر متوجـه خرابـی   . هاي دیگر هست با کارشناس ستاد ارتباط برقرار کنید در حالتی که نیاز به همکاري بخش –
 .یک پل یا مشکل در یک زیرساخت شدید از طریق کارشناس ستاد با مسوول محلی تماس برقرار کنید

  :پس از اوج سیل

  .ها با دیگر کارکنان ستاد مالقات نمایید منظور گزارش گرفتن از مشاهدات، نیازها و روش به –
 .همه اطالعات ثبت ارتفاع آب را گردآوري کنید –
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 .روز نمایید نقشه ارتفاعی سطح آب را به –

  .کنید و وسایل نقلیه را براي پس از حادثه چک نمایید تکمیلو  کنترل هاي ایمنی را بسته –

  ها در وضعیت سبز لیست تماس -زپیوست 
  Lake Countyمدیر آژانس مدیریت اضطراري  –
 مرکز مدیریت خدمات پرسنل –

 مراکز اداري شهر  –

  در وضعیت زرد
  Lake Countyمدیر آژانس مدیریت اضطراري  –
  مرکز مدیریت خدمات پرسنل –
 هاي غیردولتی سازمان –

 مراکز اداري شهر  –

  MC Henryمسوولین شهر  –

 رابط سد  –

  عیت نارنجیدر وض

  Lake Countyمدیر آژانس مدیریت اضطراري  –
  مرکز مدیریت خدمات پرسنل –
 سرویس هواشناسی ملی –

 ي غیردولتیها سازمان –

  محلی/ استانی/ رابطین ایالتی –

  در وضعیت قرمز
کامل کلیـه ارتباطـات نشـأت     طور بهشود که مرکز عملیات اضطراري ایالتی فعال خواهد شد و  در این سطح فرض می

  . عبور نماید1LCEOC ته از مرکز مدیریت خدمات باید از مراکز اطالعاتی گرف

  : ي مرتبطها سازمانلیست تماس 
– Fax Water Way 

                                                      
1- Lawrence Center Emergency Operation Center  
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– IDNR/OWR 
– USACE 
– MWRD  
– NWS 
– SEWROC 
– USGS 
– ... 

  پس از سیالب گیري گزارشفرآیند  -پیوست ذ

  :د کهتا مطمئن شو کند میمدیریت ستاد یک گزارش داخلی پس از واقعه را تنظیم 
آوري و  هـا جمـع   هاي ویدیویی و نقشـه  ها، فیلم گرفته و همه اطالعات، عکس واقعه انجاممرحله به مرحله ثبت  –

وقوع سیل به همـین منظـور    مرحله به مرحلهالگوي ثبت . اند ارزیابی خسارت اولیه در یک سند گردآوري شده
 .شود به اشتراك گذاشته می Lake Countyاین سند با آژانس مدیریت اضطراري . استفاده خواهد شد

 . روز شدن دارند اند یا نیاز به به هاي مربوطه کارآ و موثر بوده روش –

 شده نیاز به تغییر دارند یا خیر آیا وظایف تعیین –

گیري مشارکت دارنـد   و دیگر جلسات گزارش Lake Countyکارشناسان کلیدي در آژانس مدیریت اضطراري  –
  یا خیر
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سیالب -4پیوست  گلستان بررسی  استان    هاي 

عـرض شـمالی در    38° 08′تـا   36° 30′طول شـرقی و   56° 22′تا  53° 57′ جغرافیاییاستان گلستان در محدوده 
رق کشور ترکمنستان در شمال، استان سمنان در جنوب، استان خراسان شمالی در ش. شمالی ترین بخش ایران قرار دارد

 50بخـش،   21شهرسـتان،   11شـهر،   23گلسـتان داراي . اندو دریا و استان مازندران در غرب، این استان را احاطه کرده
نفر در هر کیلومترمربع  81کیلومترمربع با تراکم جمعیت  20478سطح کل این استان . باشد روستا می 1064دهستان و 

ترین  م از طریق خشکی به آسیاي میانه متصل است یکی از استراتژیکگلستان از این نظر که هم از طریق دریا و ه. است
  .ي ایران استها استانین تر مهمو 

میلیـون نفـر    7/1استان گلستان، جمعیت گلستان در حـدود   ریزي برنامهسازمان مدیریت و  1384طبق گزارش سال 
کشـاورزي  . انـد  کـرده  اطق روستایی زندگی میمیلیون نفر در من 9/0میلیون نفر در مناطق شهري و  8/0بوده و در حدود 

بارندگی . شود مینوع محصول زراعی و باغی در این استان تولید  92فعالیت اصلی اقتصادي در این استان است و بیش از 
همچنین پـارك ملـی گلسـتان    . بسته به شرایط توپوگرافی و مکانی متفاوت است متر میلی 700تا  200سالیانه استان از 

  .]37[پارك ثبت شدة ایران در یونسکو است اولین 
ین کوه اسـتان گلسـتان، ابرکـوه نـام دارد کـه ارتفـاع آن       تر مهم. گلستان داراي دو عارضۀ مشخص کوه و دشت است

ي بـاالیی  گیـر  سـیل ي و خیـز  سـیل این استان به لحاظ شرایط فیزیولوژیکی و اقلیمـی داراي پتانسـیل   . متر است 3945
منـاطق دشـتی،   ( گیـر  سـیل و ) شامل مناطق کوهستانی و مرتفع( خیز سیلبریز استان از دو بخش ي آها حوضه. باشد می

مسـاحت منـاطق   . اسـت  تشکیل شده) ي طبیعیها سیلها و م ها و اراضی واقع شده در داخل دره کوه هنواحی مجاور دامن
  ].6[ باشد میهکتار  680000 گیر سیلهکتار و سطح مناطق  95000استان  خیز سیل

و اداره کـل  اي  منطقـه ي موجـود در کتابخانـه شـرکت آب    هـا  گزارشاطالعات ارائه شده در این بخش حاصل بررسی 
  ]:9تا  7[ باشد میي زیر ها گزارش، مراتع و آبخیزداري استان بوده که شامل ها جنگل

  85تا  71ي عمده گلستان از سال ها سیالبمشخصات  –
 12/1/1385الی  1/117/30ه گزارش تحلیلی سیل استان گلستان از مورخ –

 )در سیزده جلد، مهندسین مشاور الر(مطالعات طرح جامع سیل خیزي گلستان  –

 84و  81 ، 80گزارش وضعیت سیل مردادماه  –

 84تا  80ي ها سیالبگزارش تحلیلی  –

 در حوضه هاي آبریز گرگان رود و اترك 86ي اجمالی سیل فروردین و خردادماه ها گزارش –

چاي شهرستان مینودشت و  ي خرمالو شهرستان آزادشهر، چهلها خانهدر رود 86مرداد  14و  13گزارش سیل  –
 آباد گل شهرستان علی زرین
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  استان خیز سیلنقاط  -1-4.پ

مربـوط   ها سیالب ه، عمد1385تا  1370ي ها سالبا توجه به وضعیت آماري خسارات سیل در استان گلستان در بین 
گفـت غـرب ایـن     توان میسو نیز  آبریز قرهه همچنین در مورد حوض. سو واترك هستند قره ،رود گرگانآبریز  يها حوضهبه 

  . در معرض سیل بوده است تر بیشحوضه 
ي اخیر، در ادامـه مختصـرا در مـورد    ها سیالببه لحاظ حجم خسارات در  رود گرگان حوضه آبریزبا عنایت به اهمیت 

  .این حوضه توضیحاتی آورده شده است
کیلومتر برآورد شده و مساحت حوضه آبریز تـا سـد    800درحدود  مجموع در رود گرگانحوضه  هاي دخانهروطول کل 

زاو و  هـاي  رودخانـه که از بهـم پیوسـتن    باشد می رود گرگانرودخانه اصلی حوضه، . باشد میکیلومترمربع  7200وشمگیر 
پیوندنـد و پـس از    دوغ و اوغان به آن مـی  هاي انهرودخقوشان و سپس  در ادامه مسیر رودخانه آجی. گیرد میقرناوه شکل 

بر روي  1-سد گلستان. شوند میچاي به آن وارد  نرماب ـ خرمالو ـ چلی   هاي رودخانهعبور از شهر گنبد و درخروجی شهر 
نـه  ساخته شده و رودخا رود گرگاناین سد در محل اتصال اوغان به . رسیده است برداري بهرهبه  80این رودخانه در سال 

سـاخته شـده و در    1-در باالدست گلسـتان  رود گرگانبر روي  2-سد گلستان. اوغان نیز به دریاچه آن هدایت شده است
دیگر سـد بـزرگ در حوضـه، سـد نرمـاب      . ریزد ي زاو و قرناوه به دریاچه آن میها شاخهافتتاح گردیده است که  83سال 
این سد چنانکـه از  . ي آتی آغاز خواهد شدها سالو اجراي آن در  که مطالعات مرحله دوم آن در حال انجام است باشد می

چاي و خرمالو نیـز بـه کمـک     چلی هاي رودخانهنام آن پیداست بر روي شاخه نرماب ساخته خواهد شد و درصدي از آب 
  ]. 9[بند انحرافی و تونل به آن خواهد رسید 

ین تـر  بـیش شهر کالله در مجـاورت رودخانـه دوغ    1385تا  1370ي ها سالدر  دهد میهاي انجام شده نشان  بررسی
همچنین در حاشیه رودخانه نرماب، شهرهاي مینودشت و کردکوي به ترتیـب هـر   . را داشته است) مورد 35( تعداد سیل

از این نظـر شـهرهاي آق قـال و    . با خطر سیل مواجه شدند تر بیشمورد نسبت به شهرهاي دیگر استان  24و  27کدام با 
قال تنها یک مـورد و بنـدرترکمن دو مـورد سـیل      آق ها سالدر تمام این . ترین شهرهاي استان هستند ن از ایمنبندرترکم

  ).1-4.پ شکل( اند داشته
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  ]8) [1370-85(ي استان گلستانها شهرستاننمودار فراوانی وقوع سیل در  -1-4.پ شکل

موجود در حوضـه از   هاي ایستگاهمشترك آماري بین در یک دوره  رود گرگاندر حوضه رودخانه  ها سیالببررسی آمار 
فراوانـی وقـایع   . اتفاق افتـاده اسـت   رود گرگانواقعه سیل در رودخانه  200که تعداد  دهد مینشان  1382تا  1354سال 

نشـان  ) 2-4.پ( شکلساله ذکر شده محاسبه گردیده و در  28ي این رودخانه نیز در دوره ها شاخهسیل در هر یک از سر
سـو، گرمابدشـت،    چـاي، قـره   گل، قره ي اوغان، زرینها شاخهدر هر یک از  شود میکه مالحظه  طور همان. ه شده استداد

  .واقعه سیل رخ داده است 30محمدآباد و نرماب بیش از 
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  رود گرگاني ها شاخهنمودار فراوانی وقوع سیل در سر -2-4.پ شکل
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  عوامل وقوع سیل و ایجاد خسارت -2-4.پ
تـا   1370ي هـا  سالهاي صورت گرفته در خصوص علل وقوع سیل و افزایش خسارت در استان در  به مطالعات و بررسیبا توجه 

  ]:8[به موارد زیر اشاره کرد  توان می ،1385
 )عامل اقلیمی(شدت و مدت قابل توجه بارندگی  -1

  )عامل توپوگرافی(شیب زیاد زمین در مناطق قابل توجهی از حوضه  -2
عامل لیتولوژي (االي آب در خاك به لحاظ بافت سیلتی و رسی اراضی شمال شرقی استان عدم نفوذپذیري ب -3

 )و خاك

 اي از نقاط استان به اراضی جنگلی تنک و مراتع ضعیف و مخروبه در پاره ها آنها و مراتع و تبدیل  تخریب جنگل - 4

 ) خریدارانعدم آگاهی (ي اراضی گیر سیلتوجهی به خطر  و بی ها خانهعدم رعایت حریم رود -5

 ها دامنهو در جهت شیب  ها دامنهعدم رعایت اصول صحیح کشاورزي نظیر شخم در  - 6

 از مسیر بستر طبیعی خود و کشت و زرع در این مسیرها ها خانهو رود ها آبراههتغییر مسیر طبیعی  -7

 ارتباطی ها پلدر احداث  ها خانهعدم رعایت معیارهاي هیدرولیک جریان رود -8

و  گـذاري  سرمایه، همچنین رشد ها جنگلبا از بین بردن مراتع و  ها شاخهانسانی در سر هاي فعالیت هکلی توسع طور به
از عوامـل عمـده ایجـاد خسـارات بـه       تـوان  مـی را  ها آني گیر سیلبدون توجه به خطر  ها خانهتجاوز به حریم و بستر رود

، تعـداد  )رود و یـا قمـرود   حوضـه سـد زاینـده    نظیر اسـتان کهگیلویـه و بویراحمـد،   (در برخی مناطق کشور . حساب آورد
برابر ظرفیت مراتع آن بوده حال آنکه مراتع آن به طور عمـده از نـوع ضـعیف و خیلـی      4واحدهاي دامی موجود، بیش از 

به طوري که در حال حاضر درصد  باشد مینتیجه چنین امري از بین رفتن پوشش گیاهی مرتع . ضعیف و یا متوسط است
 تـر  کم(المللی، جزو مراتع فقیر  بین بندي طبقهدرصد است که از نظر  40از  تر کمکشور  هاي حوضهر اکثر پوشش گیاهی د

  .گردد میمحسوب ) درصد 50از 
ي اخیر استان گلستان ذکر ها سیالببه عنوان مثالی از خسارات و عوامل افزایش آن، در این بخش اطالعات مربوط به 

آمده، خسارات سیل کـاهش یافتـه و شـاهد تکـرار چنـین فجـایعی در        دست بهري تجارب گیکار بهامید است با . گردد می
  .کشور نباشیم

  81و  80ي مردادماه ها سیالب -3-4.پ

شـدن سـیالب در    در منطقه شرق گلسـتان منجـر بـه جـاري     1381و  1380ي ها سالي شدید در تابستان ها بارش
بـه حـدي بـود کـه در ابتـدا       هـا  تخریـب شدت خسارات و . بسیار شدي منطقه همراه با خسارات جانی و مالی ها خانهرود
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. دانسـتند  (1PMF)هاي جاري شده را با طوفـان نـوح مقایسـه کردنـد و آن را در حـد حـداکثر سـیالب محتمـل          سیالب
رات هاي حادث شده قابل توجه بوده اما عوامل غیرطبیعی نیز در افزایش خسـا  هاي اولیه نشان داد که اگرچه باران بررسی

  .اند داشتهاي  نقش قابل مالحظه
  . آورده شده است ها سیالبمشخصات این ) 2-4.پ(و ) 1-4.پ( هاي در جدول

  ]7[ 81و  80ي مرداد ها سیالبمشخصات کلی  -1-4.پجدول 

  تاریخ
حداکثر بارندگی 

اتفاق افتاده 
)mm(  

حداکثر شدت 
  ساعته 1بارندگی 

)mm/h(  

  مدت بارندگی
)h(  

اي لحظه  بدهحداکثر 
ایجاد شده در محل 

  )cms(سد گلستان

خسارات 
  جانی

  )نفر(

  خسارات مالی
میلیارد ریال به قیمت (

  )سال وقوع سیل
  600  240  3017  12  40  450  80مرداد  19
  280  46  600  6  30  108  81مرداد 21

   ]7[ )متر مکعب بر ثانیه(ی صلشاخه ا برواقع  هاي ایستگاهدر  رود گرگان 81و  80ي ها سیلاي  حداکثر لحظه بده - 2-4.پ جدول
 مالحظات 81سال  80سال  ایستگاه

  644 1650 تنگراه
   200  336  2محل سدگلستان 

  600 3017 1سدگلستانمحل 
 می باشد 1شهر گنبد زیردست سدگلستان  50 150 گنبد
 ورودي سدوشمگیر 40 129 قزاقلی

  سد وشمگیرمی باشندشهرهاي آق قال و گمیشان زیر دست  0 40 سد وشمگیرمحل 
  5 20 آق قال
  3 10 )دریا(بصیرآباد

 
  .شود میجداگانه ارائه  صورت بهو نکات قابل توجه آن  81و  80ي متوالی ها سیالبدر ادامه توضیحاتی در مورد 

تان در شـرق اسـ   رود گرگانه ضسابقه مورخ نوزدهم و بیستم مرداد در حو بارش شدید و بیبه دنبال : 1380سیالب سال 
و  1- اوغان در حوضه آبریـز سـد گلسـتان   و  هاي دوغ هاي رودخانه گلستان در ارتفاعات جنگل گلستـان، ارتفاعات زیر حوضه

ایجـاد خسـارات    نفر و 240حدود  هاي نوده و رامیان، سیالب مخربی به وقوع پیوست که موجب از دست رفتن جان رودخانه
و در شـرق   رود گرگـان ه ضـ سـیل در حو . کشاورزي در روسـتاهاي مسـیر گردیـد   مالی زیاد به زیر بناهاي اقتصادي و اراضی 

. بـه وقـوع پیوسـت   ) سـو و زاو  تمـر، آجـی  ( رود گرگانهاي اصلی  سو و شاخه هاي نوده، اوغان، دوغ، آق گلستان در زیر حوضه
رودخانه نـوده در منطقـه    .دنمی باش 1- ه سد گلستانضدر حو رود گرگانهاي اصلی  سو و شاخه رودخانه هاي دوغ، اوغان، آق

  .رود می ریزد آزادشهر وارد دشت شده و پس از عبور از منطقه گنبد در پایین دست سد گلستان به رودخانه گرگان
روسـتاي  . ه این رودخانه وارد شده اسـت ضعمده خسارت نیز در حو وشدیدترین سیالب مربوط به رودخانه دوغ بوده 

همچنـین روسـتاهاي لـوه،     .ه واقـع اسـت  ضـ ي ایـن حو ها شاخهخراسان در سر ه سیاسی استانزدشت در حو دیده آسیب

                                                      
1- Probable Maximum Flood 
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ه ایـن رودخانـه قـرار    ضـ مشهد در حو –آباد، ترجنلی، تنگراه و پارك ملی گلستان در مسیر جاده گرگان  صادق ،اویلی بش
  .اند شدهین خسارت و آسیب را متحمل تر بیشدارند که 

  . را نشان داده است مترمکعب در ثانیه 3017اکثر دبی حد 1-آبنگار سیالب در ورودي سد گلستان
ها و اخذ اطالعات از افراد محلی به نظر می رسـد عامـل    ي ثبت شده در ایستگاهها دادهمشاهدات صحرایی و  براساس

ایـن   .باشـد  میشرق گلستان  هاي رودخانهاصلی وقوع سیالب بارش بسیار شدید و بی سابقه و متعاقب آن جریان زیاد در 
باران ثبـت شـده و    متر میلی 450ساعت معادل  12بارش به حدي بوده کـه در ایستــگاه پارك گلـستان در ظرف  شدت

همچنین بند خاکی قیز قلعـه در بـاال دسـت روسـتاي     . ساعت سرریز نموده است 10سد گلستان تقریبا خالی نیز، ظرف 
آب ) گزارش مطالعات سد، منابع طبیعی گلسـتان  براساس(متر مکعب در ثانیه  150 حدوددشت، علیرغم ظرفیت سرریز 
تخریب این بند، خود موجب واردآمدن خسـارات  . بدین ترتیب باعث تخریب بند شده است واز تاج بند خاکی عبور نموده 

متر مکعب بوده و سطح دریاچـه بنـد در ایـن     200000حجم بند در رقوم سرریز ( .فراوانی به روستاهاي پایین دست شد
ه در دو ایستگاه باران سنجی دشت شاد به ضدر این حو.) متر بوده است 5/11هکتار و ارتفاع تاج از کف مخزن  3/6رقوم 

نتـایج   .ثبت شده است که حدودا برابر مقدار بارش سـاالنه ایـن منـاطق اسـت     متر میلی 190و  150ترتیب بارانی معادل 
 ] 7: [ی باشدحاصل از مدل سازي شکست بند خاکی قیز قلعه به صورت زیر م

     درثانیه مترمکعب 790 :رها شده ناشی از شکست سد در محل بند خاکی بدهحداکثر  –
   درثانیه مترمکعب 307 :موج سیالب ناشی از شکست سد در محل دشت کالپوش بدهحداکثر  –
 260 :)کیلـومتري  32در فاصـله  (موج سیالب ناشـی از شکسـت سـد در محـل روسـتاي تنگـراه        بدهحداکثر  –

  درثانیه عبمترمک
  دقیقه 32 :مدت زمانی که طول کشید تا موج سیالب ناشی از شکست سد به روستاي دشت برسد –
  دقیقه 115 :مدت زمانی که طول کشید تا موج سیالب ناشی از شکست سد به روستاي تنگراه برسد –
  کیلومتر بر ساعت 16 :سرعت متوسط و تقریبی موج سیالب –

شود که شکست بند خاکی قیـز قلعـه باعـث     از برآوردهاي مختلف چنین استنباط می در مجموع با توجه به نتایج حاصله
بـا توجـه بـه حرکـت مـوج سـیالب بـه سـمت         . برثانیه شده است مترمکعب 800تا  600جریانی به میزان  رها شدن شدت

اي که با طی مسـیر   گونهاز شدت حداکثر موج سیالب کاسته شده، به ) flood routing( اي دست و اثرات روند رودخانه پایین
  .برثانیه کاهش یافته است مترمکعب 260کیلومتر به سمت پایین دست، در محل روستاي تنگراه، دبی اوج سیالب به 32

، بوسیله مواد جامـد و تنـه درختـان حمـل شـده      ها پلعالوه بر این نقش عوامل فرعی دیگر نظیر مسدود شدن دهنه 
 ،ساخت و سـاز در حاشـیه رودخانـه    ي بریده شده در دشت سیالبی،ها شاخهار کردن و انب ها خانهتوجهی به حریم رود کم

بایسـتی   به عنوان عوامل تشدید سیل نیزکاهش رطوبت پیشین خاك به دلیل خشکسالی را  و وقوع سیل در شب هنگام
 -جـاده گرگـان   مسـیر (توقف مسافرین در پـارك جنگلـی گلسـتان    البته علت اصلی افزایش تلفات جانی، . در نظر گرفت

  .ین بوده استمامورعدم توجه بعضی از ساکنین روستاها و مسافرین به هشدارهاي  و بارش زیاد دلیل به) مشهد
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  :خسارات عمده ناشی از این سیل عبارتند از
 نفر کشته و تعدادي مفقوداالثر 240جانی بالغ بر خسارت  -1

-سد گلسـتان سارت ناشی از ورود رسوبات به خ هاي آبی کوچک تامین آب و بندهاي انحرافی و سازهتخریب  -2
 )است اداره کل آب استان گلستان برآورد شده توسط تخلیه رسوبات بیش از پنج میلیارد ریالهزینه ( 1

 )یک میلیارد ریالحدود (اداره کل آب استان گلستان  )هیدرومتري(سنجی  هاي آب ایستگاهتخریب  -3

 به همراه تخریب چندین دهانه پل هاي روستایی و راه مشهد - انکیلومتر جاده آسفالته گرگ 20بیش از تخریب  - 4

 آبرسانی و گازرسانی تاسیساتدکل برق،  تخریب تعدادي -5

و همچنـین   اویلی، ترجنلی، صـادق آبـاد، دشـت و غیـره     هاي مسکونی در روستاي لوه، بش ساختمانتخریب  - 6
 مشهد  –گرگان تفرجگاه مسیر جاده  و ها پاسگاه ،مانند مدارسهاي دولتی  ساختمان

تعداد زیـادي از وحـوش در پـارك    ، ناپدید شدن جنگل و از بین رفتن درختان زیاد در مسیر سیالبتخریب  -7
 ملی گلستان

  س دامابیش از دو هزار رازبین رفتن  -8
در محدودة حوضه سـد   رود گرگانمردادماه در ارتفاعات حوضۀ  22و  21ي شدید ها بارشدر پی : 1381سیالب سال 

در شرق استان گلستان سیالب شدیدي به وقوع پیوست که باعث خسارات سنگینی به بخش هـاي اقتصـادي    1-گلستان
مقـدار بـارش در   . وطنان شد آبی و از دست رفتن جان تعدادي از هم تاسیساتها، مزارع، باغات کشاورزي،  ها، پل نظیر راه

سـاعت در ارتفاعـات دشـت شـاد در حـد       3تا  2ی در ط متر میلی 108مناطق مختلف متفاوت بوده و حداکثر آن معادل 
که در جنگل گلستان بوده، در  80مرکز رگبار بر خالف سیالب سال . هاي اوغان و دوغ اتفاق افتاده است فاصل زیر حوضه

میلیـون   30برآورد حجم سیالب در حوضۀ سد گلستان معـادل  . دشت شاد، ارتفاعات مشرف بر جنگل گلستان بوده است
برثانیـه   مترمکعـب  600حداکثر جریان ورودي به سد گلسـتان نیـز   . ده که در سد گلستان ذخیره شده استمترمکعب بو

بوده و با وجود سد گلستان، با آرام گرفتن موج سیل در مخزن سد، هیچ گونه خسارتی را در پایین دست سد در محدوده 
  .شهر گنبد و اراضی مسیر وارد نساخته است

بارش نسبتا زیاد در مدت زمان اندك و در نتیجه شـدت بارنـدگی    ،80مشابه سال  81ال علت اصلی وقوع سیل در س
از  هـا  خانـه باعث خروج رود ها پلعدم انطباق مسیر و مقدار جریان رودخانه در راستا و ابعاد مقاطع . قابل توجه بوده است

محدود رودخانه و عـدم انطبـاق آن بـا     ظرفیت طبیعی. در مسیر شده است ها جادهمسیر اصلی خود و تخریب اراضی و یا 
همچنین نقـش عـواملی نظیـر شـخم در جهـت      . اراضی اطراف بوده است گرفتگی آبباالي سیل نیز عامل مهمی در  بده

هاي پیاپی چند سال قبل از آن و عدم اجراي عملیـات آبخیـزداري    شیب، پوشش گیاهی ضعیف به علت وقوع خشکسالی
  .نمی توان در تشدید سیالب و رواناب نادیده گرفترا نیز  1-سد گلستان هدر حوض
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  :زیر خالصه نمود صورت به توان میترتیب عوامل وقوع سیل را  بدین
، در متـر  میلـی  5/56سـاعت، در تنگـراه    2از  تـر  کـم در مدت  متر میلی 109در گالیکش : شدت و مدت بارش –

  متر میلی 5/45، در پارك گلستان متر میلی 74مینودشت 
  برثانیه  مترمکعب 600برثانیه و در اوغان  مترمکعب 700اوج سیالب در تنگراه  بده: م سیالبیمه بده –
متـر و شـیب قابـل توجـه      2490متر و حداکثر  457، حداقل ارتفاع 97/1با ضریب شکل : شکل خاص حوضه –

  مناطق زیادي از حوضه و کوتاه بودن زمان تمرکز
  وضهضعیف بودن پوشش گیاهی در ارضی باال دست ح –
  تغییر کاربري اراضی و کشاورزي غیر اصولی، عدم رعایت حریم و بستر رود  –
 هدر هنگام وقوع سیالب بوسـیل  ها پلمسدود شدن (مسیر رودخانه  هاي سازهو سایر  ها پلعدم طراحی مناسب  –

  )درخت هچند سنگ و چند تن
آسـیب دیـدگان بـه هشـدارهاي     ، عدم توجه برخـی از  ها سکونتگاه هعدم رعایت مکان یابی صحیح براي توسع –

  ان محیط زیست مامورسازمان هوا شناسی، نیروي انتظامی، پلیس راه و 
 ترتیب فاجعه وقوع این دو سیل عالوه بـر تلفـات جـانی و وارد آوردن خسـارات مسـتقیم بـه منـاطق مسـکونی         بدین

هـا شـامل    و دام) و مراتـع  هـا  جنگـل ( صنعتی و تجاري، اراضی کشاورزي، منـابع طبیعـی   تاسیسات، )روستایی و شهري(
، اضطراب و نگرانی و نارضایتی عمـومی  ها خانوادهسرپرستی  و نامحسوس مانند بیکاري، مهاجرت، بی غیرمستقیمخسارات 

  ].10[ باشد مینیز 
خـی  بر. توجـه در آن اسـت   استان گلستان، تلفات جانی قابـل  81و  80ي ها سالي متوالی ها سیالبیکی از نکات قابل تأمل در 
  :گزارشات در ادامه آورده شده است

درصد تلفات جانی مربوط به بازدیدکننـدگان و توریسـت هـاي     80و  70به ترتیب بیش از  81و  80در سیل  –
متر در  100تا  60باریک با عرضاي  رودخانهدر یک نقطه با افزایش سطح آب در . پارك ملی گلستان بوده اند

پارك، گردشگران حاشیه رودخانـه انتخـابی جـز     هان سیل به محدودمحدوده پارك ملی گلستان و هجوم جری
  . ]37[افتادن در جریان سیل نداشتند 

. هموار قرار داشته استاي  منطقهاي، در  واریزه هاي ها در پارك ملی گلستان، در مسیر عبور جریان محل کمپ –
هـا را بـا خـود حمـل      این منطقه توریسـت ي کوهستانی منتهی به ها آبراههاي ناگهانی از  بنابراین جریان واریزه

اي پیشـین قـرار    مراکز اردوگاهی پارك به علت توپوگرافی منطقه در مسیر جریـان واریـزه   تر بیش. نموده است
داشتند و معموال بازدیدکنندگان و کسانی که به گردش رفته بودند از طبیعت زیباي این منطقه کـه در طـول   

  .کردند میترده شده است، استفاده رودخانه گس هکیلو متر در کنار 15
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ـ  شـد  مـی روستایی در روستاي دشت توسط تراکتور جابجا  26 – اصـلی در میـان سـیل     هندکه در داخـل رودخان
ي مناسب براي فرار و مناطق امن ها راهاطالعات مناسبی در خصوص اقدامات ضروري، . خروشان گرفتار آمدند

  .به روستاییان داده نشده است
لی دو بچه براي فرار از درخت حاشیه رودخانه باال رفتند و سپس مادرشـان بـه دنبـال آنـان     در روستاي ترجن –

  .رفته و در نهایت هر سه نفر به همراه درخت داخل جریان سیل افتادند و غرق شدند
کنار رودخانه در محل مسکونی شده و روستائیانی کـه سـالم مانـده     هدر روستاي لوه سیل باعث تخریب دیوار –

  .اند دادهشان داخل سیالب افتاده و جانشان را از دست  به همراه خانهبودند 
ها براي مشاهده جریان سیل به نزدیکی رودخانه رفتـه و بـه طـور ناگهـانی بـه       چند نفر از کشاورزان و چوپان –

  .داخل سیالب خروشان افتاده و غرق شدند
وقـایع   گونـه  اینسیار مهمی هستند که بایستی براي عدم تکرار رسند اما حاوي نکات ب ساده به نظر می ها گزارشهرچند متن این 

  .توجه کافی شود ها آنبه 
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  راجعمنابع و م

  منابع و مراجع
سـازمان مـدیریت و   ، 307نشـریه شـماره   . »هـا  رودخانـه  بندي سیل و تعیین حد بستر و حـریم  راهنماي پهنه« -1

  ).1384(زي کشور، ری برنامه
، وزارت نیرو، کمیتـه ملـی سـدهاي بـزرگ     38نشریه شماره . »تاریخی کشورهاي  بررسی سیل« ،مشایخی، تقی -2

 .)1380(کمیته فنی سد و طغیان، -انایر

 .)1381( ،جاماب شرکت، سیل خسارات اطالعاتی بانک -3

سـازمان  . 1383لغایـت   1330بانـک اطالعـات سـیل کشـور از سـال       ،اکبر و علی میرزایی شمیم موسیوند، علی -4
 .)1385(مطالعه و ارزیابی سیل،  یزداري کشور، دفتر مهندسی و ارزیابی آبخیزها، گروهها، مراتع و آبخ جنگل

دفتر مطالعات و هماهنگی امور ایمنی و بازسازي، برنامـه  . »مدیریت سیل، مطالعات مرحله اول« ،مهدوي، محمد -5
  .)1378(و کنترل سوانح طبیعی، وزارت کشور، ، طرح ملی آمادگی )UNDP(عمران ملل متحد 

 شناسـی،  اقلـیم  ارشد کارشناسی پایان نامه .»مطالعه و بررسی علل وقوع سیل در استان گلستان« ،آرخی، جلیل - 6
 .)1382(تهران،  دانشگاه

 .اي گلستان شرکت آب منطقه، »هاي استان  گزارش سیالب « -7

  .)1386( ،1/12/85تا  1/1/70گزارش تحلیلی سیل استان گلستان از . اداره کل منابع طبیعی استان گلستان -8
اي گلسـتان،   شرکت سهامی آب منطقه ،مهندسین مشاور الر ،»خیزي استان گلستان مطالعات طرح جامع سیل« -9

)1385(. 

سیل گلستان، وزرات جهـاد کشـاورزي،    گزارش بررسی علل وقوع ،»آمد سیل رفت، که جنگل«، کردوانی، پرویز -10
)1384(. 

اي مـدیریت بالیـاي    طرح مرکز منطقـه . ه صنعت آب و برقهاي طبیعی در صنعت، دانشگا مرکز مطالعات بحران -11
 .)1386(طبیعی متکی بر فناوري اطالعات، ارتباطات و فضا در آسیا و اقیانوسیه، 

 ،»نگاهی به مـدیریت بحـران در ایـاالت متحـده آمریکـا     « ،محمد، نیا ابراهیم کامبیز و و خورشید، يبهادري، هاد -12
)1386(. 

 ).Iran Disaster MAnagement News(بحران ایران  ایدمان، اطالع رسانی مدیریت -13
http://www.idman.ir/ 

 )National Geoscience Database of Iran(هاي علوم زمین  پایگاه ملی داده -14
http://www.ngdir.ir/ 

 پوشـش  نقـش  بـر  تاکیـد  با ایران در سیل تشدید و افزایش علل ملی بررسی گزارش طرح«. خسروشاهی، محمد -15
 .)1385(، »گیاهی
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  .)1385(کارگاه فنی همزیستی با سیالب، 

دانشـگاه صـنعتی   سی ارشد مهندسی آب، نامه کارشنا پایان. »هاي مهار سیالب تدوین روش« ،غواصیه، احمدرضا -17
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 .)1382(، 1379قانون برنامه سوم توسعه، مصوب  44ماده 

 ،وزارت نیـرو ، »هاي پیشگیري و مقابله با صدمات حوادث غیرمترقبه  نظامنامه مدیریت بحران و راهنماي طرح « -19
)1374.(  

 )Natural Disaster Research Institute of Iran(پژوهشکده سوانح طبیعی ایران  -20
http://www.ndrii.com/far/ 

ارائه و کاربرد مدلی بـراي طراحـی و   : سیستم هشدار سیل « ،نوروزي، امیر و احمد رضا غواصیه و جالل عطاري -21
 .)1388(انجمن علوم و مهندسی منابع آب،  ، مجله تحقیقات منابع آب ایران،»ارزیابی قابلیت اطمینان

کارگروه تخصصی پیشگیري از سـیل و طغیـان   ، »هاي خطر سیالب در ژاپن اصول و مبانی تهیه و کاربرد نقشه« -22
 .)1385(وند، شرکت مدیریت منابع آب ایران و مهندسین مشاور سبزآب ار ،ها رودخانه

 :ها و سواحل ایران دخانهبرداري از رو وزارت نیرو، سایت دفتر حفاظت و بهره -23
http://www.iranrivers.ir/ 

 ریـزي کشـور،   سـازمان مـدیریت و برنامـه    214نشـریه شـماره   ، »ها راهنماي طراحی، ساخت و نگهداري گوره« -24
)1380(. 

ریزي کشـور،   سازمان مدیریت و برنامه 242، نشریه شماره »)اي هاي سازه روش(راهنماي مهار سیالب رودخانه « -25
)1380(. 

کمیتـه ملـی    ،ها و سـواحل و کنتـرل سـیالب    برداري از رودخانه دفتر حفاظت و بهره، »آمادگی در برابر سیالب« -26
هـا،   نوسانات آب دریا و طغیان رودخانـه کاهش اثرات بالیاي طبیعی، کمیته فرعی تخصصی پیشگیري از سیل و 

)1383(. 

 هاي طبیعی مطالعات بحرانمرکز ، »استانیهاي آب و فاضالب  تدوین دستورالعمل مدیریت بحران براي شرکت« -27
  .)1386(، ، شرکت آب و فاضالب استان کرمان)شهید عباسپور(، دانشگاه صنعت آب و برق در صنعت

دانشگاه ، »و تدوین نظام جامع آن براي دهه آینده هاي صنعت آب وزارت نیرو تجزیه و تحلیل و ارزیابی آموزش« -28
  .)1386(صنعت آب و برق، 

ارتباطات مردمی و مشارکت عمومی در کاهش خطرات ناشی از اثر زلزله بر سیسـتم گازرسـانی در   طرح جامع « -29
  ).1386(هاي طبیعی،  مرکز مطالعات بحران، »شهر اردبیل
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  بسمه تعالی 
  

  پیشگفتار 
هـا در   به کارگیري مناسـب و مسـتمر آن   امروزه نقش و اهمیت ضوابط، معیارها و استانداردها و آثار اقتصادي ناشی از

نظر به وسعت دامنه علوم و فنون در جهـان  . ها را ضروري و اجتناب ناپذیر ساخته است پیشرفت جوامع، تهیه و کاربرد آن
  .تخصصی واگذار شده است -امروز، تهیه ضوابط، معیارها و استانداردها در هر زمینه به مجامع فنی 

با در نظر گرفتن مراتب فوق و با توجه به شرایط اقلیمی و محدودیت منابع آب در ایران، تهیه استاندارد در بخش آب 
وابط و معیارهاي فنی صنعت آب کشور براي نیل بـه ایـن   اي برخوردار بوده و از این رو طرح تهیه ض از اهمیت ویژهو آبفا 

هـاي   تخصصی با عنوان کمیته –ی ماقدام به تشکیل مجامع علو آبفا آب  صنعت هاي اصلی رستههدف، با مشخص کردن 
  . که نظارت بر تهیه این استانداردها را به عهده دارند نمودهتخصصی 

  :گردد زیر تهیه و تدوین میآب با در نظر داشتن موارد  صنعتاستانداردهاي 
 نظران شاغل در بخش عمومی و خصوصی  ها و تجارب کارشناسان و صاحب استفاده از تخصص –

 المللی  استفاده از منابع و مآخذ معتبر و استانداردهاي بین –

ها، نهادها، واحدهاي صـنعتی، واحـدهاي مطالعـه، طراحـی و      هاي اجرایی، سازمان گیري از تجارب دستگاه بهره –
 ساخت 

 ها  برداري و ارزشیابی طرح ایجاد هماهنگی در مراحل تهیه، اجرا، بهره –

  ها و اتالف منابع مالی و غیرمالی کشور  کاري پرهیز از دوباره –
 کننده استاندارد  سسات معتبر تهیهوو سایر مسازمان ملی استاندارد توجه به اصول و موازین مورد عمل  –

نعت آب کشور به منظور تسهیل در امر استفاده از استانداردها، تدوین و یا ترجمـه نشـریات و   طرح تهیه ضوابط و معیارهاي فنی ص
 .ین هدف تهیه شده استه اکتب تخصصی مرتبط با استانداردها را نیز در دستور کار خود داشته و نشریه حاضر در راستاي نیل ب

 ،باشـد  مـی و آبفـا  آب  صنعت هايباط با تهیه استانداردعی در ارتبه نو ها آنآگاهی از نظرات کارشناسان و صاحبنظرانی که فعالیت 
 .موجب امتنان خواهد بود

در قالـب نشـریه داخلـی طـرح تهیـه       1395تهیه شده است و در سال  1391شایان ذکر است نشریه مذکور در سال 
  .ضوابط و معیارهاي فنی صنعت آب کشور تنظیم شده است
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 ]ن -  160نشریه شماره [» برنامه عملیاتی مدیریت بحران سیل اي بر تدوین مقدمه«تهیه و کنترل

  دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور :مجري
  ي مهندسی عمرانادکتر  دانشگاه صنعت آب و برق نعمت حسنی :مولف اصلی

  :کننده تهیهاعضاي گروه 
  مهندسی رودخانه -لیسانس عمران فوق دانشگاه صنعت آب و برق  احسان بی نیاز

  ي مهندسی عمرانادکتر  دانشگاه صنعت آب و برق  مت حسنینع
  هاي آبی زهسا -لیسانس عمران  دانشگاه صنعت آب و برق  پور کاشانی سیدمجتبی حسین

  آب منابعدکتراي   دانشگاه صنعت آب و برق  محمدي سعید علی
  هاي سطحی آب -هیدرولیکدکتراي   دانشگاه صنعت آب و برق رضا غواصیهاحمد

  مهندسی رودخانه -لیسانس عمران فوق  دانشگاه صنعت آب و برق  زيامیر نورو

  :گروه نظارتاعضاي 
  لیسانس مهندسی هیدرولوژي فوق  سد شرکت مهندسین مشاور بهان  عباسقلی جهانی

  ي آبیها سازهلیسانس مهندسی  فوق  پردازان شرکت ساز آب  محمدحسن چیتی
ــ   خانم نرگس دشتی  ــاي فن ــه ضــوابط و معیاره ی طــرح تهی

 وزارت نیرو -صنعت آب  کشور

  لیسانس مهندسی آبیاري

  ي هیدرولیکیها سازهمهندسی   لیسانس فوق  وزارت نیرو  فدا جبار وطن

  :)تهیه ضوابط و معیارهاي فنی صنعت آب کشورطرح  رودخانه و سواحلکمیته تخصصی (اعضاي گروه تایید کننده 
  لیسانس مهندسی هیدرولیک فوق  انپردازي ایر شرکت مهندسین مشاور سازه  محمود افسوس

  مهندسی آب  -دکتراي عمران  دانشگاه تهران  حبیب محمدابراهیم بنی
  ي آبیها سازهلیسانس مهندسی  فوق  پردازان شرکت ساز آب  محمدحسن چیتی

  لیسانس مهندسی راه و ساختمان فوق  هاي ساختمانی انجمن شرکت  فریدون خزاعی
یارهاي فنی صنعت طرح تهیه ضوابط و مع  نرگس دشتی

  وزارت نیرو -آب کشور
  لیسانس مهندسی آبیاري

  دکتراي مهندسی آب  شرکت مدیریت منابع آب ایران  شکور سلطانی
  دکتراي مکانیک سیاالت  دانشگاه صنعت آب و برق شهیدعباسپور  حسن سیدسراجی

  لیسانس مهندسی هیدرولیک فوق  موسسه تحقیقات آب  حسام فوالدفر
  لیسانس مهندسی کشاورزي  وزارت کشور  نوريالدین  سیدکمال
  ي هیدرولیکیها سازهمهندسی   لیسانس فوق  وزارت نیرو  فدا جبار وطن
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  77  مقایسه موضوعات حوزه اسکان موقت و بازسازي - 2- 1-10

  79  هاي بین المللی و نهادهاي مردمی مقایسه موضوعات حوزه کمک - 3- 1-10

  80  گیري نتیجه - 1-11

 از قبل اقدامات و یالتیتشک رساختا( يفور اقدامات مورد در ییاجرا امور يها دستورالعمل نیتدو -دوم فصلفصل 
  87  )لیس وقوع
  89  کلیات - 2-1

  93  تدوین ساختار سازمانی مقابله با بحران - 2-2

  93  ارائه ساختار تشکیالتی مدیریت بحران سیل -1- 2-2

  110  هاي قبل از وقوع سیل تدوین دستورالعمل - 2-3

  110  پذیري بینی و برآورد خطر و آسیب پیش -1- 2-3

  130  پیشگیري -2- 2-3

  145  آمادگی -3- 2-3

  158  هاي مناسب ضوابط ایجاد مخازن ذخیره اضطراري آب، انبار مواد غذایی، چادر و پوشاك گرم در محل - 2-4

  158  مخازن ثابت -1- 2-4

  160  مخازن موقت -2- 2-4

  161  پذیر لیست اقدامات حفاظتی و ایمنی الزم در نقاط آسیب - 2-5

  163  زدگان ن موقت سیلهاي الزم جهت اسکا شرایط مکان - 2-6

  163  یابی مکان -1- 2-6

  163  امکانات و تجهیزات مورد نیاز -2- 2-6
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  فهرست مطالب

  صفحه  نعنوا
  164  مانور مدیریت بحران - 2-7

  164  سازي شرایط بحرانی مانور؛ شبیه -1- 2-7

  165  العمل اولیه مانورتدوین دستور  -2- 2-7

  179  )لیس وقوع نیح اقدامات( يفور اقدامات مورد در ییاجرا امور يها دستورالعمل نیتدو - سومفصل 
  181  کلیات - 3-1

  182  هاي مقابله با بحران عملیات کارگروه - 3-2

  182  هاي امور سیل و مخاطرات دریایی، برق، آب و فاضالب چگونگی تشکیل کارگروه -1- 3-2

  184  هاي مسوول آن ضوابط اعالم شرایط بحران و سازمان -2- 3-2

  185  تعیین سطح بحران -3- 3-2

  185  هاي مدیریت بحران هاي اعضاي کارگروه ویژگی -4- 3-2

  186  ها جایگزینی اعضاي کارگروه -5- 3-2

  186  هاي بحران ت کارگروهها و ملزوما ویژگی -6- 3-2

  187  نحوه اطالع و حضور پرسنل در محل کار در زمان بحران -7- 3-2

  188  هاي الزم بندي فعالیت ي پرسنل و زمانکارت اطالعات اقدامات شرایط بحرانی برا -8- 3-2

  189  هاي مدیریت بحران بعد از وقوع سیل اطالعات مورد نیاز کارگروه -9- 3-2

  190  ها ري، ارسال و تجزیه و تحلیل اطالعات در کارگروهنحوه گردآو - 10- 3-2

  193  سازي در کارگروه ضوابط تصمیم - 11- 3-2

  196  بینی محدوده مورد تهدید سیل فته باالدست و پیشگر نحوه برآورد سریع منطقه آب - 12- 3-2

  197  ها و ارتباطات بین سازمانی نحوه ارسال فرامین براي نواحی و ایستگاه - 13- 3-2

  197  اداره کردن مناسب اعالم خطرها براي پرهیز از هشدارهاي غیرالزم - 14- 3-2

  198  هاي مردمی دهی و استفاده از کمک نحوه سازمان - 15- 3-2

  199  اضطراري -اقدامات فوري - 3-3

  200  زده به مناطق اسکان موقت از پیش تعیین شده نحوه و زمان انجام عملیات تخلیه منطقه سیل -1- 3-3

هـاي عملیـات تخلیـه و ارسـال      هـا بـراي تـیم    نحوه تعیین مسیرهاي قابل تردد و جهت حرکت در آن -3-3-2
  201  تجهیزات ضروري
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  فهرست مطالب

  صفحه  عنوان
هـاي زیربنـایی،    ختمانپـذیر نظیـر سـا    فهرست اقدامات سریع ضد سیالب در نقـاط حسـاس و آسـیب    -3-3-3

  202  ها و انبارهاي مواد غذایی بیمارستان

هاي شنی و افزایش ارتفاع موقـت   هاي اضطراري نظیر کیسه دستورالعمل چگونگی و محل احداث سازه -3-3-4
  203  خاکریزها

  204  هاي ناشی از سیل نحوه برآورد سریع خرابی -5- 3-3

  205  دیده نحوه قطع برق و گاز خطوط اصلی در مناطق آسیب -6- 3-3

  205  دیده نحوه تامین دارو، پوشاك و آب و برق اضطراري در مناطق آسیب -7- 3-3

  206  هاي تهیه آب اضطراري ضوابط و روش -8- 3-3

نشانی، نیروي انتظـامی، نیروهـاي    ها با کارگروه امور سیل در منطقه، سازمان آتش نحوه ارتباط دستگاه -3-3-9
  207  )گاز، برق و مخابرات(هاي حیاتی  هاي شریان نظامی و سایر شرکت

  208  هاي مردمی در شرایط اضطراري و اقدامات الزمه بندي تماس ریافت، جمعضوابط مربوط به د - 10- 3-3

هـا بـا برنامـه از پـیش      هاي وابسته به آن ها، تجهیزات و سازه دستورالعمل نگهداري و حفاظت از سازه -3-3-11
  208  تعیین شده

  211   )لیس وقوع از بعد اقدامات( يفور اقدامات مورد در ییاجرا امور يها دستورالعمل نیتدو -چهارمفصل 
  213  کلیات - 4-1

  214  اقدامات بازسازي - 4-2

  214  ریزي براي عملیات امداد و نجات برنامه -1- 4-2

  214  منظور حفظ سالمت عمومی بهریزي  برنامه -2- 4-2

  227  المللی هاي بین هاي معین و یا اعالم نیاز به کمک نحوه اعالم نیازها و درخواست کمک از استان -3- 4-2

هـاي مربـوط بـه چگـونگی      هاي جمعی در رابطه با پخش اطالعیـه  نحوه ارتباط با صدا و سیما و رسانه -4-2-4
  229  ها ها و بازگشتن به منازل، ایجاد آرامش و جذب کمک مقابله با سیالب، تمیزکردن خانه

  230  هاي مسکونی مل تخلیه آب از مناطق و ساختماندستورالع -5- 4-2

  231  زده آوري رسوبات انباشته شده در نواحی سیل دستورالعمل جمع -6- 4-2

  233  سارات مستقیم و غیرمستقیمبرآورد خ -7- 4-2

  237  زده ها در محدوده سیل تر نوع و محل آسیب نحوه برآورد دقیق -8- 4-2

  238  زدگان راهکارهاي جبران خسارت سیل -9- 4-2
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  فهرست مطالب

  صفحه  عنوان
  239  ها هاي عملیاتی و تجهیز آن ضوابط انتخاب پایگاه - 10- 4-2

  240  دیده بین نیروهاي مستقر و نیروهاي معین سیبمعیارها و نحوه تقسیم منطقه آ - 11- 4-2

  242  بندي مناسب تعمیرات و عملیات بازسازي نحوه زمان - 12- 4-2

  244  ه عملیات در منطقه از نظر ترتیب مکانینحوه شروع و ادام - 13- 4-2

  244  آهن ها و یا راه دستورالعمل برقراري مجدد ارتباطات جاده - 14- 4-2

  245  اصالح عملیات بازسازينحوه کنترل و  - 15- 4-2

  246  ضوابط اعالم پایان عملیات بازسازي - 16- 4-2

  247  مستندسازي مستمر - 17- 4-2

  248  پشتیبانی و لجستیک - 4-3

  248  نحوه تعیین نیازهاي پشتیبانی بازسازي -1- 4-3

  250  الم موردنیازنحوه تعیین اق -2- 4-3

  251  سازي نحوه تعیین اقالم ذخیره -3- 4-3

  252  هاي مدیریت بحران نحوه همکاري با سایر کمیته -4- 4-3

  252  هاي پیمانکاري نحوه همکاري شرکت -5- 4-3

  252  هاي امدادي و عملیاتی در نقاط مناسب ضوابط تعیین پایگاه -6- 4-3

  253  هاي معین نحوه تدارك امکانات اقامتی براي نیروهاي کمکی از استان -7- 4-3

  255    سازي ظرفیت و مدت میان اقدامات دستورالعمل نیتدو - پنجمفصل 
  257  کلیات - 5-1

هاي آموزشی مقابله با بحران در سطوح مختلف شامل مدیران، مهندسـان،   تهیه، تدوین و اجراي برنامه -5-1-1
  257  هاهت آمادگی کلیه پرسنل و خانواده آنهاي کلی ج هاي وابسته و آموزش برداران، شرکت بهره

  259  تهیه کتب، جزوات و بروشورهاي آموزشی براي پرسنل و مردم -2- 5-1

  262  ی در مورد سیستم هشدار سیلرسانی عموم اطالع -3- 5-1

  263  هاي پژوهشی و مطالعاتی در مورد کاهش خسارات محسوس و غیرمحسوس سیل انجام پروژه -4- 5-1

عنوان مثال در مورد نحوه کاربري  هاي مورد نیاز، به نامه ت ساماندهی و تدوین استانداردها و آیینمدیری -5-1-5
  264  اراضی در شهرها

  264  هاي آبریز سیل در مقیاس حوضه  ارائه طرح مدیریت جامع مقابله با بحران -6- 5-1
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  فهرست مطالب

  صفحه  عنوان
  266  هاي مورد نیاز در خارج از کشور تدارك و تنظیم بازدیدها و آموزش -7- 5-1

هاي طبیعـی جهـت    ویژه در بحران تم در مقابل حوادث مختلف و بههاي سیس مستندسازي رفتار مولفه -5-1-8
هـاي   یابی به نکات جدید و ذخیره اطالعات مستند براي مطالعات و پـژوهش  دست  ها، ارزیابی میزان راندمان آن

  267  مربوطه در آینده

  268  هاي طبیعی هاي مدیریت بحران اهکارهاي همکاري کمیتهضوابط و ر -9- 5-1

  268  افزارهاي مورد نیاز تهیه نرم - 10- 5-1

  271  سیل خسارات استانی آمار - 1پیوست 
  311  سخت موقت مخازن نصب روش -2پیوست 
  321  آمریکا متحده ایاالت County Lake شهر در سیالب یعملیات طرح - 3پیوست 
  337  گلستان استان يها سیالب یبررس - 4پیوست 

  349  منابع و مراجع
  

  ها شکلفهرست 

  صفحه  عنوان
  9  يا رودخانه ستمیاکوس و لیس - 1-1 شکل

  12  1383 تا 1330 سال از کشور در لیس وقوع یمکان یپراکندگ - 2-1 شکل

  13  سیل از ناشی جانی تلفات و حوادث تعداد - 3-1 شکل

  13  دهید خسارات پل دهانه تعداد و حوادث تعداد راتییتغ روند تشابه - 4-1 شکل

  15  ساله 25 يآمار دوره در استان هر در وستهیپ وقوع به مهم یلیخ يها سیل تعداد - 5-1 شکل

  21  جهان سطح در بحران رخداد آمار - 6-1 شکل

  21  بحران نوع کیتفک به جهان سطح در بحران رخداد آمار - 7-1 شکل

  22  یجان تلفات تعداد همراه به 2005 و 2004 يها سال در جهان سطح در البیس آمار - 8-1 شکل

  22  جهان يها قاره در دهید بیآس افراد ینسب یفراوان - 9-1 شکل

  24  آن از متاثر تیجمع به لیس از یناش ریم و مرگ متوسط یپراکندگ - 10-1 شکل

  27  آمریکا متحده ایالت در ایالتی تقسیمات - 11-1 شکل

  36  لیس با مقابله نهیزم در شده انجام اقدامات نمونه - 12-1 شکل
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  ها شکلفهرست 

  صفحه  عنوان
  38  ژاپن در ها رودخانه قانون ارتقا و گیري شکل روند - 13-1 شکل

  39  ژاپن در سیالب هشدار و بینی پیش سیستم - 14-1 شکل

  40  ژاپن در سیالب کنترل جامع برنامه - 15-1 لشک

  53  رود گرگان حوضه در) نرماب( نرو آرام يروستا پل محل در شده بیتخر پل يایبقا - 16-1 شکل

  53  84 سال البیس خالل در سو يسار رودخانه مجاور نامناسب ییاجرا مشخصات با سازه بیتخر - 17-1 شکل

  62  )کشور رمترقبهیغ سوانح و حوادث ستاد عملکرد زمان در( سوانح با مقابله و یبررس روند - 18-1 شکل

  63  بحران جامع تیریمد چرخه - 19-1 شکل

  sphere  69 استاندارد یاصل بخش پنج - 20- 1 شلک

  84  ایبال خطرات دامنه و يگذار هیسرما زانیم نیب رابطه - 21-1 شکل

  90  سیل بحران مدیریت هاي مولفه - 1-2 شکل

  91  بحران یتمدیر جریان - 2-2 شکل

  94  ...و ها شرکت ها، سازمان ها، وزارتخانه لیس بحران تیریمد یکل ساختار يشنهادیپ طرح - 3-2 شکل

  100  لیس بحران تیریمد لعوام ارتباط نحوه - 4-2 شکل

  110  سیل وقوع از قبل الزم دفاعی و واکنشی اقدامات - 5-2 شکل

  111  سیل با مرتبط یاستان هاي دستگاه در بحران دیریتم کارگروه/گروه/تهیکم سازمانی چارت نمونه - 6-2 شکل

  116  سیل تقریبی پهنه برآورد - 7-2 شکل

 زمـان  مـدت  بـه  نسـبت ) T( طراحـی  بارنـدگی  بازگشـت  ورهد حسـب  بر) R( طرح شکست خطر تغییرات -8-2 شکل
  132  سال به) n( دهی سرویس

  135  ها پل سازي مقاوم عملیات اجراي روندنماي - 9-2 شکل

  159  آب اضطراري مخازن - 10-2 شکل

  159  بحران و اضطراري مواقع براي شهر سطح در آب اضطراري ذخیره مخزن ساخت - 11-2 شکل

  160  بم در شده نصب آب اضطراري مخزن از اي نمونه - 12-2 شکل

  161  بحران مواقع در پذیر انعطاف مخزن از اي نمونه - 13-2 شکل

  162  مولفه سه مشترك فصل سک،یر محدوده - 14-2 شکل

  167  عملکردي تمرین از اي نمونه - 15-2 شکل

  181  )سیل هشدار( لیس واقعه کی در الزم داماتاق و رخدادها یزمان یتوال از اي نمونه - 1-3 شکل
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  ها شکلفهرست 

  صفحه  عنوان
  183  لیس با مقابله ستمیس اجزاي ارتباط و لیتشک نحوه - 2-3 شکل

  193  سوانح به گویی پاسخ عملیات مراحل - 3-3 لشک

  207  )ژاپن -  مایروشیه شهر آب خانه هیتصف از عکس( اي کیسه صورت به ياضطرار آب يبند بسته دستگاه - 4-3 شکل

  213  سکیر تیریمد چرخه -1- 4 ریتصو

  217  رودخانه آب پمپاژ از استفاده با دیدگان آسیب آب تامین - 2-4 شکل

  223  موقت اردوگاه در اسکان جهت سوانح در آب ونیلتراسیف و هیتصف -3- 4 ریتصو

  228  کمک درخواست و ازین اعالم مراتب سلسله - 4-4 شکل

  234  بزرگ يدیتول يواحدها يبرا البیس عمق هب بیآس نمودار - 5-4 شکل

  234  کوچک يدیتول يواحدها يبرا البیس عمق به بیآس نمودار - 6-4 شکل

  235  بزرگ یفروش عمده يها فروشگاه يبرا البیس عمق به بیآس نمودار - 7-4 شکل

  235  کوچک یفروش عمده يها فروشگاه يبرا البیس عمق به بیآس نمودار - 8-4 شکل

  235  بزرگ یفروش خرده يها فروشگاه يبرا البیس عمق به بیآس مودارن - 9-4 شکل

  236  کوچک یفروش خرده يها فروشگاه يبرا البیس عمق به بیآس نمودار - 10-4 شکل

  236  بزرگ يها شرکت يبرا البیس عمق به بیآس نمودار - 11-4 شکل

  236  کوچک يها شرکت يبرا البیس عمق به بیآس نمودار - 12-4 شکل

  237  اول طبقه يباال عمق به نسبت ساختمان انواع خسارت درصد روابط - 13-4 شکل

  251  باشند می شبکه يازهاین با متناسب که بم يآبفا انبار در شده رهیذخ يرهایش - 14-4 شکل

  251  بم شهر یبانیپشت اقالم رهیذخ يانبارها - 15-4 شکل

  251  بم يآبفا شبکه در شده رهیذخ اقالم - 16-4 شکل

  252  بم يآبفا يانبارها مجموعه در شده رهیذخ اقالم - 17-4 شکل

  252  بم در شده رهیذخ درانتیها يرهایش - 18-4 شکل

 مـورد  باید غیره و اینترنت ها، روزنامه تلویزیون، رادیو، ویژه به دسترس در رهايابزا تمام وضعیت، به بسته -1-5 شکل
  260  گیرند قرار استفاده

  260  است حیاتی ها سیالب تند در مردم سریع و مناسب واکنش - 2-5 شکل

 کـار  دسـتور  در بایسـتی  طبیعـی  بالیـاي  اولیـه  مفـاهیم  بـا  کودکـان  آشنایی براي مناسب نشریات تهیه -3-5 شکل
  261  .گیرد قرار مسوول هاي سازمان
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  ها شکلفهرست 

  صفحه  عنوان
  Green River  266 رودخانه سیل، هنگام به بینی پیش سیستم - 4-5 شکل

 و سـرخ  صـلیب  هـاي  جمعیـت  المللـی  بـین  فدراسـیون  توسـط  آب اضـطراري  مخزن نصب از اي نمونه -1-2.پ شکل
  315  آفریقا در احمر هالل

  317  آب اضطراري مخزن داخلی روکش نصب از اي نمونه - 2-2.پ شکل

  331  خدمات مدیریت مرکز سیل با مقابله تیم سازمانی نمودار - 1-3.پ شکل

  341  )1370-85(گلستان استان هاي شهرستان در سیل وقوع فراوانی نمودار - 1-4.پ شکل

  341  رود گرگان هاي سرشاخه در سیل وقوع فراوانی نمودار - 2-4.پ شکل

  
  ها جدولفهرست 

  صفحه  عنوان
  11  )  2004-1903( ایران در طبیعی بالیاي آمار - 1-1 جدول

  12    1383 تا 1330 سال از کشور در لیس مختلف خسارات - 2-1 جدول

  15  1375-1351 يها سال در استان کیتفک به ها سیالب یجان و یمال خسارات - 3-1 جدول

  16  لیس تیاهم درجه کیتفک به یمال و یجان راتخسا مجموع - 4-1 جدول

  17  استان هر در مختلف يها دهه در لیس وقوع یفراوان - 5-1 جدول

  19  1-گلستان سد مخزن در لیس تیریمد امکان - 6-1 جدول

  25  لیس زودهنگام هشدار يها سیستم نهیزم در فعال یالملل بین يها سازمان - 7-1 جدول

  69  ياضطرار واکنش حوزه در یبررس مورد يها بحران يا سهیمقا یبررس - 8-1 جدول

 در ياضـطرار  واکنش حوزه در شده انجام اقدامات یاثربخش یابیارز در استفاده مورد یفیک يها شاخص -9-1 جدول
  75  مطالعات نیا در یبررس مورد يها بحران

  76  ياضطرار واکنش حوزه در مطالعه نیا در یبررس مورد يها بحران در شده انجام اقدامات یفیک یابیارز -10-1 جدول

  77  موقت اسکان حوزه در رخداده، يها نبحرا يا سهیمقا یبررس -11-1 جدول

  78  يبازساز حوزه در رخداده، يها بحران يا سهیمقا یبررس -12-1 جدول

 و موقـت  اسـکان  حـوزه  در شـده  انجام اقدامات یاثربخش یابیارز در استفاده دمور یفیک يھ$ا  ش$اخص  -13-1 جدول
  78  مطالعات نیا در یبررس مورد يها بحران در يبازسا
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  ها جدولفهرست 

  صفحه  عنوان
 و موقـت  اسـکان  حوزه در مطالعه نیا در یبررس مورد يها نبحرا در شده انجام اقدامات یفیک یابیارز -14-1 جدول
  79  يبازساز

  79  یمردم ينهادها و یالملل بین يها کمک حوزه در يا سهیمقا یبررس -15-1 جدول

 کـاهش  و بحـران  تیریمـد  بـا  مـرتبط  مختلف يها حوزه در مطالعه مورد يها بحران يا سهیمقا یبررس -16-1 جدول
  80  سکیر

  93  سیل واقعه شروع لحظه به نسبت مناسب زمان در الزم اقدامات - 1-2 جدول

  96  لیس بحران تیریمد در مسوول يها دستگاه فیوظا اهم - 2-2 جدول

  98  استان ییایدر مخاطرات و لیس امور کارگروه اعضاي مشخصات - 3-2 جدول
  101  م ارزیابیچک لیست تی - 4-2جدول 
  106  ارزیابی تیم روزانه دهی گزارش فرم - 5-2 جدول

  107  نجات و امداد تیم پیشنهادي ترکیب - 6-2 جدول

  108  حوادث و امداد تیم دهی گزارش فرم - 7-2 جدول

  109  یبانیپشت تیم پیشنهادي ترکیب - 8-2 جدول

  109  پشتیبان تیم دهی گزارش فرم - 9-2 جدول

  112  انسانی منابع اطالعاتی بانک -10-2 جدول

  112  موجود آالت ماشین -11-2 جدول

  113  موجود يانبارها -12-2 جدول

  113  گیر سیل منطقه هاي رودخانه روي بر موجود هاي پل مشخصات -13-2 جدول

  117  ها سیالب کلی يبند رده -14-2 جدول

  119  اقتصادي تاثیر براساس امتیاز -15-2 جدول

  119  سیاسی تاثیر راساسب امتیاز - 16-2 جدول

  119  فرهنگی تاثیر براساس امتیاز -17-2 جدول

  119  اماکن و ها سازه اهمیت تعیین -18-2 جدول

  127  )ساعت( سیالبی دشت از نقطه هر در گرفتگی آب زمان مدت -19-2 جدول

  130  شده ریزي برنامه هاي فعالیت ارزیابی -20-2 جدول

  132  آبروها محاسبات در طراحی بارندگی بازگشت دوره توصیه -21-2 جدول
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  ها جدولفهرست 

  صفحه  عنوان
  135  گیر سیل منطقه هاي رودخانه روي بر موجود هاي پل مشخصات -22-2 جدول

  137  )شهري مناطق( سیالبی دشت در مجاز هاي کاربري -23-2 جدول

  138  مختلف هاي پهنه در بیمه نرخ پیشنهادي ضریب -24-2 جدول

  147  سیل بحران مدیریت در ملحوظ هاي فعالیت براساس غیردولتی هاي سازمان اطالعات بانک - 25- 2جدول

  148  سیل بحران مدیریت در ملحوظ هاي فعالیت سبراسا غیردولتی هاي سازمان اطالعات بانک - 25-2جدول ادامه

  185  بحران سطح نییتع يارهایمع - 1-3 جدول

  196  باالدست معرف نقاط يها هداد از استفاده با البیس وقوع ینیفراب - 2-3 جدول

  200  اولویت ترتیب به گیر سیل مناطق تخلیه - 3-3 جدول

  214  نجات و امداد يها تیم ازین مورد اطالعات - 1-4 جدول

  215  یخوراک مواد یآلودگ کنترل نهیزم در انجام قابل يها فعالیت اي نمونه - 2-4 جدول

  218  موقت اسکان فاز در کنندگان مصرف گرید و موسسات روزانه ازین مورد آب حداقل - 3-4 جدول

  218  بهداشت و آب ،یعموم يها آسیب یبررس آمار - 4-4 جدول

  219  يامداد يها عملیات ،یتیامن املعو مردم، یاحتمال حرکت ریمس - 5-4 جدول

  219  آب از حاصل یبهداشت خطرات و ها بیماري یبررس آمار - 6-4 جدول

  219  نمود مشورت ها آن با توان یم که يدیکل افراد فهرست - 7-4 جدول

  219  دیده آسیب افراد فهرست - 8-4 جدول

  219  ندارند یدسترس امکانات یبرخ به که يافراد - 9-4 جدول

  220  کند می دیتهد را دختران و زنان که یخطرات -10-4 جدول

  220  درنیگ انجام دیبا ياضطرار مواقع در که طیمح بهداشت و آب به مربوط اقدامات -11-4 جدول

  220  موجود یآب منابع فهرست -12-4 جدول

  220  روز در نفر هر يبرا موجود آب زانیم -13-4 جدول

  221  مدت بلند و مدت کوتاه يازهاین نمودن برطرف يبرا آب منابع تیکفا -14-4 جدول

  221  مصرف محل تا منابع فاصله -15-4 جدول

  221  آب منابع یآلودگ یبررس - 16-4 جدول

  221  کننده ضدعفونی مواد و آب از استفاده فرهنگ با ارتباط در گرفته انجام يها آموزش -17-4 جدول

  WHO[*  224[ شرب آب تیفیک يبرا یجهان آب بهداشت سازمان يها توصیه از يا خالصه -18-4 جدول
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  ها جدولفهرست 

  صفحه  عنوان
  225  منابع از آب انتقال از قبل االجرا الزم اقدامات -19-4 جدول

  226  یبحران طیشرا در جامد يها زباله دفع -20-4 جدول

  230  ها سازمان يخبر نیرابط ییشناسا برگه -21-4 جدول

  230  يخبر يها بسته به مربوط مالحظات -22-4 جدول

  231  منطقه گرفتگی آب رفع گزارش فرم -23-4 جدول

  233  رسوب از منطقه سازي پاك اتمام گزارش فرم -24-4 جدول

  240  نیمع و مستقر ينیروها به دیده آسیب مناطق اختصاص بندي اولویت و امتیازدهی جدول -25-4 جدول

  244  تیمسوول میتقس و يبازساز و راتیتعم در يکار يها تمیآ - 26-4 جدول

  245  ارتباط مجدد يبرقرار منظور به ها راه بندي اولویت -27-4 جدول

  245  ]....ج/ب/الف....[تیاولو يها راه ارتباط مجدد يبرقرار ییاجرا اتیعمل شروع ریزي برنامه -28-4 جدول

  245  مربوطه کارگروه به يبازساز میت گزارش -29-4 جدول

  249  )کوبه شهر( یآواج نیهانش زلزله وقوع از زمان گذشت با شهروندان یزندگ تحوالت -30-4 جدول

  250  یبانیپشت يازهاین اعالم فرم نمونه -31-4 جدول

  273  1375 تا 1351 سال از یشرق جانیآذربا استان يها سیل - 1-1.پ جدول

  274  1375 تا 1351 سال از یغرب جانیآذربا استان يها سیل - 2-1.پ جدول

  275  1375 تا 1351 سال از لیاردب استان يها سیل - 3-1.پ جدول

  276  1375 تا 1351 سال از اصفهان استان يها سیل - 4-1.پ جدول

  277  1375 تا 1351 سال از المیا استان يها سیل - 5-1.پ جدول

  277  1375 تا 1351 سال از بوشهر استان يها سیل - 6-1.پ جدول

  279  1375 تا 1351 سال از تهران استان يها سیل - 7-1.پ جدول

  280  1375 تا 1351 سال از ياریبخت و چهارمحال استان يها سیل - 8-1.پ جدول

  280  1375 تا 1351 سال از خراسان استان يها سیل - 9-1.پ جدول

  284  1375 تا 1351 سال از خوزستان استان يها سیل -10-1.پ جدول

  287  1375 تا 1351 سال از زنجان استان يها سیل -11-1.پ لجدو

  287  1375 تا 1351 سال از سمنان استان يها سیل -12-1.پ جدول

  288  1375 تا 1351 سال از بلوچستان و ستانیس استان يها سیل -13-1.پ جدول
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  ها جدولفهرست 

  صفحه  عنوان
  290  1375 تا 1351 سال از فارس استان يها سیل -14-1.پ جدول

  291  1375 تا 1351 سال از نیقزو استان يها سیل -15-1.پ جدول

  292  1375 تا 1351 سال از قم استان يها سیل - 16-1.پ جدول

  292  1375 تا 1351 سال از کردستان استان يها سیل -17-1.پ جدول

  292  1375 تا 1351 سال از کرمان استان يها سیل -18-1.پ جدول

  293  1375 تا 1351 سال از کرمانشاه اناست يها سیل -19-1.پ جدول

  294  1375 تا 1351 سال از راحمدیبو و هیلویکهگ استان يها سیل -20-1.پ جدول

  294  1375 تا 1351 سال از گلستان استان يها سیل -21-1.پ جدول

  295  1375 تا 1351 سال از النیگ استان يها سیل -22-1.پ جدول

  296  1375 تا 1351 سال زا النیگ استان يها سیل -22-1.پ جدول

  297  1375 تا 1351 سال از لرستان استان يها سیل -23-1.پ جدول

  298  1375 تا 1351 سال از مازندران استان يها سیل -24-1.پ جدول

  299  1375 تا 1351 سال از يمرکز استان يها سیل -25-1.پ جدول

  299  1375 تا 1351 سال از هرمزگان استان يها سیل - 26-1.پ جدول

  300  1375 تا 1351 سال از همدان استان يها سیل -27-1.پ جدول

  301  1375 تا 1351 سال از زدی استان يها سیل -28-1.پ جدول

  301  1375 تا 1351 يها سال در شهرستان کیتفک به یشرق جانیآذربا استان در لیس خسارات آمار - 29-1.پ جدول

  302  1375 تا 1351 يها سال در شهرستان کیتفک به یغرب انجیآذربا استان در لیس خسارات آمار - 30- 1.پ جدول

  302  1375 تا 1351 يها سال در شهرستان کیتفک به لیاردب استان در لیس خسارات آمار -31-1.پ جدول

  303  1375 تا 1351 يها سال در شهرستان کیتفک به اصفهان استان در لیس خسارات آمار -32-1.پ جدول

  303  1375 تا 1351 يها سال در شهرستان کیتفک به المیا استان در لیس خسارات آمار -33-1.پ جدول

  303  1375 تا 1351 يها سال در شهرستان کیتفک به بوشهر استان در لیس خسارات آمار -34-1.پ جدول

  304  1375 تا 1351 يها سال در شهرستان کیتفک به تهران استان در لیس خسارات آمار -35-1.پ جدول

  304  1375 تا 1351 يها سال در شهرستان کیتفک به ياریبخت و چهارمحال استان در لیس خسارات آمار - 36- 1.پ جدول

  304  1375 تا 1351 يها سال در شهرستان کیتفک به خراسان استان در لیس خسارات آمار -37-1.پ جدول

  305  1375 تا 1351 يها سال در شهرستان کیتفک به خوزستان استان در لیس خسارات آمار -38-1.پ جدول
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  ها جدولفهرست 

  صفحه  عنوان
  305  1375 تا 1351 يها سال در شهرستان کیتفک به زنجان استان در لیس خسارات آمار -39-1.پ جدول

  305  1375 تا 1351 يها سال در شهرستان کیتفک به سمنان استان در لیس خسارات آمار -40-1.پ جدول

  305  1375 تا 1351 يها سال در شهرستان کیتفک به بلوچستان و ستانیس استان در لیس خسارات آمار - 41- 1.پ جدول

  306  1375 تا 1351 يها سال در شهرستان کیتفک به فارس استان در لیس خسارات آمار -42-1.پ جدول

  306  1375 تا 1351 يها سال در شهرستان کیتفک به نیقزو استان در لیس خسارات آمار -43-1.پ جدول

  306  1375 تا 1351 يها سال در شهرستان کیتفک به قم استان در لیس خسارات آمار -44-1.پ جدول

  306  1375 تا 1351 يها سال در شهرستان کیتفک به کردستان استان در لیس خسارات آمار -45-1.پ جدول

  307  1375 تا 1351 يها سال در شهرستان کیتفک به کرمان استان در لیس خسارات آمار - 46-1.پ جدول

  307  1375 تا 1351 يها سال در شهرستان کیتفک به کرمانشاه استان در لیس خسارات آمار -47-1.پ جدول

  307  1375 تا 1351 يها سال در شهرستان کیتفک به راحمدیبو و هیلویکهگ استان در لیس خسارات آمار - 48- 1.پ جدول

  307  1375 تا 1351 يها سال در شهرستان کیتفک به گلستان استان در لیس خسارات آمار -49-1.پ جدول

  308  1375 تا 1351 يها سال در شهرستان کیتفک به النیگ استان در لیس خسارات آمار -50-1.پ جدول

  308  1375 تا 1351 يها سال در شهرستان کیتفک به لرستان استان در لیس خسارات آمار -51-1.پ جدول

  308  1375 تا 1351 يها سال در شهرستان کیتفک به مازندران استان در لیس خسارات آمار -52-1.پ جدول

  309  1375 تا 1351 يها سال در شهرستان کیتفک به يمرکز استان در لیس خسارات آمار -53-1.پ جدول

  309  1375 تا 1351 يها سال در شهرستان کیتفک به هرمزگان استان در لیس خسارات آمار -54-1.پ جدول

  309  1375 تا 1351 يها سال در شهرستان کیتفک به همدان استان در لیس خسارات آمار -55-1.پ جدول

  309  1375 تا 1351 يها سال در شهرستان کیتفک به زدی استان در لیس خسارات آمار - 56-1.پ جدول

  325  دهد می انجام تهدید مختلف سطوح در عملیات مدیر که مربوطه عملیات و تهدید سطوح - 1-3.پ جدول

  326  اضطراري شرایط مدیریت سازمان رابط و لیس مدیر وظایف - 2-3.پ جدول

  326  رسانی اطالع کارشناس وظایف - 3-3.پ جدول

  327  اطالعات کارشناس براي یدتهد سطح با مرتبط منابع و عملیات نوع - 4-3.پ جدول

  328  فنی کارشناس وظایف - 5-3.پ جدول

  329  سیالب وقوع از پس ستاد کارشناس وظایف - 6-3.پ جدول

  329  خسارات کارشناس وظایف - 7-3.پ جدول

  330  سیالب وقوع از پس وظایف - 8-3.پ جدول
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  ها جدولفهرست 

  صفحه  عنوان
  331  سیل با مقابله تیم موقت هاي سمت - 9-3.پ جدول

  343  81 و 80 مرداد هاي سیالب کلی مشخصات - 1-4.پ جدول

 بر مترمکعب( یاصل شاخه بر واقع هاي ایستگاه در رود گرگان 81 و 80 هاي سیل اي لحظه حداکثر بده -2-4.پ جدول
  343  )ثانیه
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  1  مقدمه

 

دمه ق   م

  مقدمه

هم از نظر تلفات جانی و هم از  ،یک بالي طبیعی شناخته شده است ولی سیالب در عمل عنوان بهبدون شک سیالب 
تـا   1988از سـال   به عنوان نمونه در یـک دهـه،   .شود میترین بالي طبیعی در جهان محسوب  خسارات مالی مهیبنظر 

درصد در اثـر   26درصد مربوط به سیالب،  58نفر در اثر بالیاي طبیعی در جهان کشته شدند که  390000حدود  1997
به ترتیب  ومیلیارد دالر  700سال حدود  10ل در این خسارات ک. درصد در اثر طوفان و بالیاي دیگر بوده است 16زلزله 

در این رابطه نکته نگران کننـده، رونـد افزایشـی تلفـات و     . باشد میدرصد مربوط به سیالب، طوفان و زلزله  28، 29، 33
تغییــرات  ،هــا دشــت ســیالبدر  هــا دارایــیافــزایش جمعیــت و . ي اخیــر اســتهــا دهــهخســارات ســیالب در جهــان در 

  .]31[باشد  میی انسانی از دالیل عمده این روند افزایش هاي فعالیتو اثرات مخرب  ها تمسیسهیدرو
ها نفـر   در سال گذشته ده. هاي گذشته روند افزایشی داشته است در کشور ما نیز تعداد وقایع و خسارات سیل در سال

در سال آینده سیل در کـدام  . ز دست دادندوطنان در نقاط شهري و روستایی جان خود را در اثر این واقعه طبیعی ا از هم
تـوان   ؟ آیـا مـی  ...ها عزیزان خود و یا سرمایه زندگی خـود را از دسـت خواهنـد داد    نقطه اتفاق خواهد افتاد؟ کدام خانواده

  توان انجام داد؟ طور کلی از بالي سیل مصون ماند؟ اگر نه، چه اقداماتی براي کاهش خسارات آن می به
هاي مختلف پتانسیل و امکانات مناسـبی بـراي    دهد که در دستگاه اي طبیعی بزرگ نظیر زلزله بم نشان میتجربه وقوع بالی

اما از طرفی آماده نبودن و سرعت کند واکنش به واقعه و از طرف دیگر عدم وجـود  . مقابله با بحران و کاهش ابعاد آن وجود دارد
  .از همه امکانات به نحو مقتضی و در زمان الزم بهره برد شود تا نتوان ها موجب می هماهنگی کافی بین دستگاه
هاي مقابله با بحران  دارد، ساختار تشکیالتی کارگروهقرار به عنوان اولویت نخست تدوین  نشریهبنابراین آنچه در این 

ا ضـمن تسـهیل در   باشد؛ ت هاي مرتبط با موضوع حوادث غیرمترقبه می ها و ارگان سیل و سازوکار ارتباطاتی آن با سازمان
هـاي   از ایجـاد پسـت  همچنـین   .هاي الزم جهت اجراي آن تصمیمات صورت پذیرد سازي روان ،اتخاذ تصمیمات مدیریتی

هاي  و از کل پتانسیل موجود دولتی بدون تکیه بر فعالیت گرددهاي مختلف جلوگیري  موازي و خدمات مشابه در دستگاه
  .دار استفاده بهینه شود هتخودجوش مردمی، در حرکتی سیستیماتیک و ج

 ثانیـا ، هـا  دسـتگاه ي موجـود  هـا  پتانسـیل شرح وظـایف و   براساس اوال، ها دستگاهیت بین مسوولتقسیم  نشریهدر این 
. هاي موجود در مدیریت وضعیت بحرانی انجام شـده اسـت  خال براساس ثالثاي گذشته و ها سیالبعملکرد هر دستگاه در 

بنـدد و از   کـار  بـه رانی، هر دستگاه بایستی حداکثر تالش خود جهت کاهش خسـارات را  بدیهی است در شرایط دشوار بح
این مهم بایستی توسط محور مـدیریت بحـران، یعنـی وزارت کشـور یـا نماینـده آن، بـه کلیـه         . بهانه جویی پرهیز نماید

  .مکرر در مانورها تمرین شود صورت بهیادآوري شده و  ها دستگاه
هـدف  . باشـند  مـی ي کشوري و استانی، همگی در حـال حاضـر فعـال    ها گروهبحران کشور، کارالبته سازمان مدیریت 

موجود نیست، بلکه تالش بـر   هاي کمیتهو  ها گروهمعرفی تشکیالت موازي با کار نشریهساختار سازمانی ارائه شده در این 
، در انجـام  هـا  مسـوولیت  سـازي  و شـفاف آن بوده است تا با تعریف یا اصالح روابط بین سازمانی و سلسله مراتب موجـود  
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همچنـین سـاختار   . ي الزم براي سهولت و سرعت واکنش بـه وضـعیت بحـران ایجـاد گـردد     ساز روانوظایف هر دستگاه 
  .باشد نمیي آن دائمی است و مختص حین وقوع سیل ها مسوولیتسازمانی ارائه شده با توجه با شرح وظایف و 

به . تورالعمل کلی به عنوان ذکر نکات مهم مدیریت وضعیت بحران سیل بوده استهدف دیگر این راهنما ارائه یک دس
براي اجتنـاب از کـاهش اهمیـت     جزییات، نمونه جداول و الگوها را ارائه کرد اما از ورود به ها فصلاین منظور بایستی سر

  .سازي تا حدامکان پرهیز نمود حاشیهموارد اصلی و 
همواره با مـرور آن بایسـتی    عالوه بهیاز به حوصله کافی و حرکت گام به گام داشته و بحث مطالعه بحران و ابعاد آن ن

در تنظیم شرح خدمات این پروژه تالش گردیده، به عنـوان گـام نخسـت بـا     . انجام داداي  دوره صورت بهاصالحات الزم را 
آن تدوین گردد تا با اسـتفاده از   توجه به مشخصات وقایع سیل و خسارات خاص آن، مبانی مدیریت بحران و نکات اصلی

 . آن تنظیم برنامه مقابله اضطراري هر منطقه تسهیل گردد

فراوانی است کـه بایسـتی بـه عنـوان یـک       جزییاتبراي هر منطقه، خود داراي نکات و  1تهیه برنامه مقابله اضطراري
توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادي، اقلیمـی  با بحران سیل بایستی با  EAPبرنامه مقابله اضطراري . پروژه مجزا دیده شود

  .نکات مهم و محورهاي اصلی مدیریت وضعیت بحرانی در گزارش ذکر گردیده است. و فیزیوگرافی آن منطقه تهیه شود
ي هـا  گروهنـد ضـمن حضـور در کـار    توان میي خود ها توانایی براساسي دولتی ها شرکتي خصوصی در کنار ها شرکت

حفظ منافع خود و کاهش  منظور به ها شرکتگاهی این . ي عملیاتی حضوري فعال داشته باشندها تیممدیریت بحران، در 
گاهی نیز مجموعه مدیریت بحـران بایسـتی از   . خسارات وارده بایستی در صحنه مدیریت بحران حضور فعال داشته باشند

در مورد نحـوه و  ) وزارت کشور(ت بحران در هر صورت محور مدیری. ي الزم را پرداخت نمایدها هزینهمحل اعتبارات خود 
در زمینـه   خصـوص  بـه ي غیردولتـی و خودجـوش نیـز،    ها مجموعه. میزان مشارکت بخش خصوصی تصمیم خواهد گرفت

  .ي پیشگیري و کاهش خسارات سیل برعهده داشته باشندها برنامهند نقش مهمی را در توان میآموزش و آگاهی رسانی 

  ویژگی سیستم مدیریت بحران -
جهت استقرار یک سیستم مدیریت صحیح بحران براي مقابله با حـوادث غیرمترقبـه طبیعـی نظیـر سـیل، توجـه بـه        

ها به طور عمده  بندي تقسیماین . ناپذیر است در آن اجتناب موثري ها مولفههاي مختلف این سیستم نسبت به  بندي تقسیم
  :عبارتند از

  يافزار نرمي ها روشو ي افزار سختي ها روشنسبت به ماهیت، به  -1
یی هستند که سیستم را با تقویـت اجـزاء آن فـی نفسـه در مقابـل آثـار اولیـه سـیل         ها روش: يافزار سختي ها روش

  .شود میآن باعث افزایش خسارات ن جزییو یا تخریب  سازد میناپذیر  آسیب

                                                      
1- Emergency Action Plan (EAP) 
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پیشگیري نموده و بازسازي  تاسیساتدر یی هستند که از بروز آثار ثانویه ناشی از آسیب ها روش: يافزار نرمي ها روش
  .نماید میسیستم را تسریع 

  نسبت به زمان، به قبل، حین و بعد از وقوع -2
 .باشند میآموزش   و هشدار، پیشگیري، آمادگی و بینی پیش: اقدامات قبل از بحران

بـه  (و اقدامات ضروري ) کارو به صورت خود گیري تصمیمبدون نیاز به (اقدامات فوري  صورت به: اقدامات حین بحران
 .قابل انجام هستند) گیري تصمیمصورت مقایسه با توان مقابله و با نیاز به 

، عملیات بازیـابی و عملیـات   تامینشامل ادامه عملیات امداد و نجات، عملیات اسکان، اقدامات : اقدامات بعد از بحران
 .شود می) نوسازي(بازسازي 

  .گردند میمدیریتی، اجرایی، پژوهشی و آموزشی تقسیم نسبت به محورهاي فعالیت به  -3
گیري و استمرار یک سیستم جامع مدیریت بحـران سـیل    بدین ترتیب گستردگی و عمق هر یک از عوامل اصلی شکل

  :باشد میدریافت که تحقق آن کامال متکی به موارد زیر  توان میرا تا حدود زیادي روشن شده و 
ي تحقـق و  هـا  راهشـرایط موجـود و مطلـوب و     تر بیشدقیق و وسیع جهت شناخت هرچه انجام مطالعات نسبتا   -الف

  ها اولویتتحول از وضعیت موجود به مطلوب و همچنین تشخیص 
و  هـا  روشي براسـاس نتـایج مطالعـات و بـا اسـتفاده از      افـزار  سختي و افزار نرمي مناسب و عملی ها طرحارائه   -ب

  ي مدرن مناسبها فناوري
  ي مقدماتی، به تدریج و براساس اولویتها طرحکلیه عملیات اجرایی براساس نتایج مطالعات و انجام   -ج
شده جهت پشتیبانی کلیـه مراحـل مختلـف اعـم از مطالعـاتی،       ریزي برنامهالزم و ) گذاري سرمایه(صرف هزینه   -د

  و آموزش رسانی اطالعطراحی، ساخت و اجرا، نگهداري و تعمیرات، 
تـا بتـوان علیـرغم گسـتردگی فـراوان       ها برنامهراي هر یک از مراحل، همراه با شکیبایی در استمرار ب بندي زمان  - ه

ي مناسب، زمان انجام و نهایی شدن هر یک از مراحـل  ها فناوري، با استفاده از تجارب کشورهاي مختلف و ها آن
  .و در مجموع کل طرح را به حداقل ممکن کاهش داد

  حاضر نشریهمحتویات  -
اي، در سه بخش  شرح خدمات ابالغ شده و اصالحات داوران محترم پروژه در طی گزارشات مرحله اساس بر نشریهن ای

و تجربیـات حـوادث گذشـته     هـا  آموختـه ي دیگر، به ارائه تعاریف، ها بخشبخش اول به عنوان مقدمه . تهیه گردیده است
ي هـا  دسـتورالعمل مدیریت بحران پیشنهاد شده و سپس در بخش دوم ابتدا ساختار تشکیالتی . اختصاص داده شده است

دولتـی   هـاي  دسـتگاه امور اجرایی در مورد اقدامات الزم قبل، حین و پس از وقوع سیل، شامل شرح وظـایف هـر یـک از    
جهت اقدامات فـوري و اضـطراري    دهی سازمانها در هنگام وقوع بحران و چگونگی  مرتبط با بحران سیل، نحوه اجماع آن
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کـارگروه امـور سـیل،     هـاي  فعالیـت افزایش راندمان  منظور به نشریهدر بخش سوم . اقع بحرانی تشریح گردیده استدر مو
دولتی در  هاي دستگاهشامل شرح وظایف هر یک از  تر بیشارائه شده که  سازي ظرفیتو  مدت میاندستورالعمل اقدامات 

  .و آموزشی دارند سازي آمادهمورد اقدامات میان مدتی است که جنبه پیشگیرانه، 
تالش شده تا ضـمن اسـتفاده از کلیـه تجـارب داخلـی و خـارجی، همگرایـی الزم بـا قـوانین و           نشریهدر تدوین این 

ابالغ شده توسـط مجلـس شـوراي    (ساختارهاي موجود مدیریت بحران، نظیر قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور 
  .وجود داشته باشد) وزیران هیات 1382مصوب (مداد و نجات کشور و طرح جامع ا) 29/3/1387اسالمی در تاریخ 

  :باشد میتوجه به نکات زیر، قبل از مطالعه گزارش ضروري 
با توجه به تغییر و تحوالت اخیر در سیستم مدیریت بحران کشـور ممکـن اسـت در آینـده ارکـان مـدیریت        -1

ه بـه اینکـه در حـال حاضـر ادارات کـل بحـران در       ت دچار تغییر نام شوند؛ لذا با توجایا ادار ها استانبحران 
ي مـذکور  هـا  گـروه و  هـا  سمتي سازمانی و ها پستدر حال تشکیل هستند و مجددا نامگذاري  ها استانداري

صرفا به صورت مفهومی مد نظر بوده و در هر زمـان   نشریهرفته در  کار بههاي  تغییر خواهند یافت، نامگذاري
  .رسانی هستندروز بهوسط کاربران دستورالعمل قابل بنا به مصوبات جاري کشور ت

انجام گرفته است، قانون کلـی و بیـان    29/3/1387قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران که ابالغ آن در تاریخ  -2
. دارد ها و ترکیبات کلی و ملی است و صرفا ترکیب شوراي عالی مدیریت بحران کشور را بیان می کننده سیاست

باشـد، در   از طریق روزنامه رسمی مـی  88و انتشار یافته آذر  88یی این قانون که مصوبه فروردین نامه اجرا آیین
هـا   تر به معرفی اجزاي شوراي هماهنگی مدیریت بحران در سطح ملی پرداخته و در ارتباط با استان سطح پایین

ـ . به حضور اعضاي متناظر شوراي ملی در سطح استانی اشاره دارد هـاي در حـال    ه تغییـر و تحـول  لذا با توجه ب
تـر در حـال بررسـی،     هـاي پـایین   هاي سازمانی مورد نظـر در رده  انجام در سیستم مدیریت بحران کشور، چارت

 نشـریه بایست توسط کاربران محتـرم   روزرسانی این قبیل موارد می بدیهی است که به. باشند تصویب و ابالغ می
حاضر به بیـان   نشریهور و اسناد باالدستی در آن زمان انجام گیرد و در زمان استفاده و مطابق قوانین جاري کش

از . ساختار الزم در مدیریت بحران سیل پرداخته و تغییرات جزییات اجزاي آن تـاثیري در کـل مجموعـه نـدارد    
 3 ها معرفی نشده است بلکه مطـابق مـاده   ها و وزارتخانه طرفی در اسناد باالدستی مذکور، وظایفی براي سازمان

ها مکلفند نقش و  ها و وزارتخانه نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، سازمان فصل دوم آیین
وظایف خود را به شوراي هماهنگی، پیشنهاد و پس از تایید به تصویب شوراي عالی مدیریت بحران برسانند کـه  

 .یردتواند در این زمینه نیز مورد استفاده قرار گ این گزارش می

اي تنظـیم و پیشـنهاد شـده کـه ضـمن       بـه گونـه   نشـریه ساختار عملیاتی و پشتیبانی مدیریت سیل در این  -3
مقابله با بحران در هر دسـتگاه نیـز    هاي کمیتههماهنگی با ساختار سازمان مدیریت بحران، با شرایط موجود 

  .اجرایی تحمیل ننماید هاي دستگاهاي را به  سازگار بوده و هزینه
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  5  مقدمه

 

توضـیح داده شـده اسـت سـاختار کمیتـه مـدیریت بحـران سـیل در سـطح          این نشریه  1-3-2که در بند  طور همان
و یـا مختصـرتر از    تـر  مفصـل توانـد   هاي مختلف، متناسب با مسوولیت و نقش هر دستگاه در کنترل بحـران، مـی   دستگاه
گروه مدیریت بحران سیل در هـر  /کمیتههمچنین پیشنهاد شده است ساختار . باشد )3-2( شکلي ارائه شده در ها نمونه

 .کلی از ساختار ارائه شده پیروي نماید طور بهسازمان یا شرکت یکنواخت نبوده و 

 نشریهاست، اما در تهیه این  داراي خصوصیات کامال متفاوت ي آبریزها حوضهپهناور با  یهرچند کشور ایران، سرزمین
ي رخدادهاي وقایع سیل گذشته در نظـر گرفتـه   ها ویژگیو  ها درسمراه و نکات مهم مدیریت بحران به ه ها ظرافتکلیه 

ایـن  . توجـه شـود   ها حوضهغیرضروري، به مطالب اصلی و قابل استفاده همه  جزییاتشده و تالش گردیده بدون ورود به 
  .آمده در یک واقعه خاص نیز مد نظر بوده است دست بهموضوع حتی در ارائه تجربیات 
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در  البیس تیریمد اتیبر ادب يمرور
  و جهان رانیا
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  9  جهان و رانیا در البیس تیریمد اتیادب بر يمرور -اول فصل

 

صل اول د اتیبر ادب يمرور -ف   و جهان رانیدر ا البیس تیریم

  کلیات - 1- 1

المللی از لحـاظ فراوانـی    در این بخش پس از تعریف سیل به عنوان یک بالي طبیعی، به اهمیت آن در سطح ملی و بین
. گـردد  و به نحوه عملکرد برخی کشـورها در مـدیریت حـوادث سـیل اشـاره مـی       وقوع و میزان خسارات وارده پرداخته شده

در . شـود  همچنین با مرور سابقه مهم سیل در یک استان به عنوان نمونه، عوامل اصلی بروز و تشـدید خسـارات معرفـی مـی    
  .گردد سیل ارائه میانتها سیر تاریخی قوانین و مقررات ملی مدیریت سوانح در کشور و شیوه فعلی مقابله با بحران 

  تعریف سیل -2- 1

بـراي کشـاورزان   . شـود  مـی منظور و نوع استفاده از واژه سیل، تعاریف مختلفی از آن دیده  براساسدر مراجع مختلف 
در حالـت  . است شده می ها زمینمطلوب بوده که باعث آبیاري طبیعی  اي واقعهاطراف رودخانه نیل در مصر باستان، سیل 

کـه حـذف    اي گونـه  بـه گی برخی از گیاهان و جانوران در دشت سیالبی وابسته به سـیالب اسـت،   طبیعی نیز، چرخه زند
) 1-1( شـکل در . ]38[ شـود  مـی ي جـانوري  ها گونهاطراف آن موجب انقراض برخی  سازي دیوارهي رودخانه و ها وخم پیچ

  . استنشان داده شده  شود می دشت ودخانه که در حالت کلی شامل آبراهه اصلی و سیالبر

  
  ]38[اي  سیل و اکوسیستم رودخانه -1-1 شکل

یی و توپوگرافی یک منطقه که موجب باال آمـدن آب و  وهوا آبسیل را حاصل برآیند شرایط  ،(Mays,1996)آقاي میز 
 مرجـع  يها کتابلبته در ا. ]40[کند  میشده و ممکن است خساراتی به بار آورد تعریف  دشت سیالبجاري شدن آن در 

 رودخانه

 دیواره  دریاچه
دیواره 
 گودال رسوبی

  جزیره 
 اي دریاچه حاشیه آبراهه اصلی رسوبی

 راز کم آبیت

  تراز
 سیالبی
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ریـان تنهـا در آن وجـود دارد و    اوقـات ج  تـر  بیشکه  1اصلی انه معموال به دو ناحیه آبراهه، رودخهیدرولوژيهیدرولیک و 
بنـابراین  . ]41[شـود   مـی  بندي تقسیم رود میاتفاقی در اثر زیاد شدن آبدهی حوضه به زیر آب  صورت به که 2دشت سیالب

لذا از لحاظ قـانونی نیـز حـد    . روند میي در اطراف آن به زیر آب تر بیشي ها زمیندر رودخانه،  برحسب مقدار دبی جریان
ي مسـطحی  هـا  سـرزمین  هـا  دشـت  سـیالب ]. 1[شـود   تی براساس مقدار دبی جریان تعیینبایس ها دخانهبستر و حریم رو

ایـن منـاطق بـه رغـم     . دهند میشکیل را تاي  رودخانهگسترده شده و بخشی از سیستم  ها خانههستند که در حواشی رود
بارترین بالیاي طبیعـی   ین و فاجعهتر بزرگیکی از  به دلیل تغییر کاربري اراضی، محل وقوعجذابیت زیاد به لحاظ توسعه، 

  .یعنی سیل نیز هستند
 در سـتاد حـوادث  . ]42[ شـده اسـت   بنـدي  طبقـه  4یـک بـال   عنـوان  به 3، سیل)سازمان ملل متحد( الملل بیندر عرف 

افـزایش  «در نتیجه در این گزارش، سیل بـه عنـوان   . کند میغیرمترقبه کشور نیز واژه سیل به همراه خسارت معنی پیدا 
و سیل مهـم   گردد میتعریف » غیرمعمول که از مسیر دائمی خود خارج شده و خساراتی در پی دارد صورت بهدبی جریان 

  .شدبه همراه داشته با» ضایعات جانی«است که  اي واقعه

  آمار سیل در کشور -3- 1

ه و منبـع اصـلی اطالعـات گـردآوري     گردید مین آوري جمع یافته نظام صـورت  بهدر گذشته آمار و اطالعات سیل کشور 
 خسـارات  اطالعـاتی  بانـک . ]2[ است شده میبوده که توسط خبرنگاران تهیه  ها روزنامهي وقایع سیل در ها گزارششده، 

ي تاریخی ها سیلبررسی «کمیته ملی سدهاي بزرگ ایران با عنوان  -وزارت نیرو 38، نشریه شماره )شرکت جاماب(سیل 
اند  گرفته، مراتع و آبخیزداري وزارت جهادکشاورزي بر همین اساس شکل ها جنگلو پایگاه اطالعات سیل سازمان » کشور

 هـاي  دسـتگاه ارات سیل توسط در حال حاضر نیز بانک اطالعات سیل وجود ندارد و اطالعات هیدرولوژي و خس. ]4تا  2[
ي مهم گزارش سـیل  ها سیالبمعموال تنها در مورد اي  منطقهي آب ها شرکتدر . گردد میاي ثبت  سلیقه صورت بهمختلف 

 صـورت  بـه (دیـدگان   در ستادهاي حوادث غیرمترقبه استانی، جهت برآورد خسارات از اظهار نظرهاي حادثـه . شود میتهیه 
از نظر خسارات  خصوص بهي موجود ها فرمبنابراین ارقام ثبت شده در . شود میاستفاده ) اقعیغیرکارشناسی و گاهی غیرو

قبـل، اطالعـات زیـادي در مـورد      هـا  سـال و مراتع نیز از  ها جنگلسازمان . آید میریالی، تنها یک برآورد اولیه به حساب 
حاضر این اطالعات را به بانک اطالعاتی تبدیل  کرده و در حال آوري جمعي اتفاق افتاده در نقاط مختلف کشور ها سیالب

ناقص وارد بانک  صورت بهاخیر  هاي سالاما به دلیل مشکالت اعتباري و محدودیت بودجه، آمار سیل در . ]4[ نموده است

                                                      
1- Main Channel 
2- Floodplain 
3- Flood 
4- Disaster 
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 براسـاس آن  جزییـات شـده و   آوري جمعشده است و در آینده سرنوشت نامعلومی خواهد داشت ضمن آنکه نوع اطالعات 
  .مورد استفاده قرار گیرد تر کمي فنی و تخصصی دیگر ها بخشي آن سازمان تدوین شده و ممکن است در نیازها

  خالصه آمار سیل -3-1- 1
که هرچند فجایع بزرگ زلزله در کشور، نظیر زلزله گیالن و یا بـم،   دهد میمقایسه آمار بالیاي طبیعی در کشور نشان 

امـا تعـدد    انـد  دادهقرار  تاثیراحساسات و عواطف عمومی را بشدت تحت داشته و  دنبال بههر کدام خسارات بسیار زیادي 
ین تـر  بـزرگ  عنـوان  بـه چند واقعه در هر سال، موجب گردیده تا سیل  صورت بهوقایع سیل در گوشه و کنار کشور، آن هم 

بالیاي  المللی ینبکه توسط پایگاه اطالعات ) 1-1(جدول . شناخته شود متاثربالي طبیعی کشور از لحاظ میزان جمعیت 
که قبال  طور همانالبته . کند میارائه شده است آمار وقایع بزرگ طبیعی را با هم مقایسه  1903-2004ده سبراي  1طبیعی

نیز توضیح داده شد آمار منابع مختلف ممکن است اختالفاتی با هم داشته باشند که این ناشی از عدم وجـود یـک بانـک    
  .باشد میاطالعات جامع بالیا 

 ]43[) 2004-1903(آمار بالیاي طبیعی در ایران  -1-1جدول 

 USD) هزار دالر( خسارت
(000'S) 

 مجموع
 متاثر

جمعیت 
 شدهمتاثر

 شده کشته مصدوم خانمان بی
 تعداد
 وقایع

  یهبل نوع

 82 146572 174212 276815 1811046 2262046 10572241  زلزله
 60 7544 539 160620 3361501 3552660 3727220 سیل
 9 305 85 5500 6200 11785 28540 طوفان

 4 116 44 0 100 144 0  رانش زمین
 4 0 0 0 6262500 6262500 9500000  خشکسالی
 3 372 0 0 2500 2500 0  اپیدمی

 1 158 0 0 0 0 0  گرماي زیاد
 1 0 0 0 0 0 0  آتش سوزي

  
ین تـر  مهـم بـوده و   مـورد  105جـري شمسـی   ه 1330هجري شمسی لغایت  1316حوادث مهم سیل از سال تعداد 

. ]2[باشـند   مـی  بلوچسـتان  و سیسـتان  و خراسـان، خوزسـتان، آذربایجـان    دوره ایـن  ي سیل زده کشور در طیها استان
را  حادثه سیل مورد  4185 وقوع ) 1330-1383(  گذشته سال  53آفرین  خسارت  ي ها سیل يها گزارش بررسیهمچنین 

کرمـان،   حوادث سیل خراسان، تعدادي سیل زده کشور از نظر ها استانین تر مهمدر این دوره نیز . دهد میدر کشور نشان 
  اسـت   از آن اخیر حـاکی   ي ها سالدر  سیل   افزایش روند رو به  .اند بوده تهرانو  گلستان، اصفهان ،گیالن ،خوزستان، فارس

و مـالی   جـانی    و تلفـات  قرار دارند و ابعـاد خسـارات     و مخرب  ادواري ي ها سیالب تهاجم   کشور در معرض اکثر مناطق  که 
  . است یافته  افزایش  سیل  

                                                      
1- International Disaster Database 
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 شکلکه در این  طور همان. ]4[دهد  میبه بعد نشان  1330در کشور را از سال  خیز سیلپراکندگی نقاط ) 2-1( شکل
در سـال،   متـر  میلـی  120ارندگی بـیش از  گفت در هر نقطه از کشور با متوسط ب توان میتقریبی  طور به شود میمالحظه 

  .احتمال وقوع سیل وجود دارد

  
  ]4[ 1383تا  1330پراکندگی مکانی وقوع سیل در کشور از سال  -2-1 شکل

در این جـدول مشـاهده   . آورده شده است) 2-1(خالصه آمار خسارات سیل در پنج دهه گذشته در کشور، در جدول 
کلی خسـارات در   طور بهگذشته اثر بخش بوده است، اما  هاي سالتلفات انسانی در  که هرچند تالش براي کنترل شود می

مثال روند رشد تعداد دهانه پل خسارت دیده از روند تعـداد حـوادث سـیل     عنوان به. ي مختلف سیر صعودي داردها بخش
  ). 4-1 شکل( کند میپیروي 

  ]4[ 1383تا  1330خسارات مختلف سیل در کشور از سال  - 2-1جدول 

تعداد   دهه
  حوادث سیل

تلفات 
  )نفر(انسانی 

  خانه
  )باب(

  دام
  )رأس(

  پل
  )دهنه(

  مزرعه
  )هکتار(

  راه شوسه
  )کیلومتر(

  راه روستایی
  )کیلومتر(

30  179  5553  29030  33840  43  57170  860  15  
40  215  718  33460  49514  97  8710  877  21  
50  405  783  39125  64232  94  79286  832  44  
60  812  3399  56827  108810  826  80705  5019  105  
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  ]4[ 1383تا  1330خسارات مختلف سیل در کشور از سال  -2-1جدول ادامه 

تعداد   دهه
  حوادث سیل

تلفات 
  )نفر(انسانی 

  خانه
  )باب(

  دام
  )رأس(

  پل
  )دهنه(

  مزرعه
  )هکتار(

  راه شوسه
  )کیلومتر(

  راه روستایی
  )کیلومتر(

70  2053  1687  77266  207548  2950  756681  8106  12689  
80  521  536  12759  35712  676  168863  258  5713  

  18587  15952  1151415  4686  499656  248467  12676  4185  مجموع
  

  
  تعداد حوادث و تلفات جانی ناشی از سیل -3-1 شکل

مشـابه   80آخر دهـه   ايه سال، چنانچه روند ایجاد خسارات در )2-1(با استفاده از جدول ) 4-1(و ) 3-1( هاي شکل
  .اند شدهابتدایی آن فرض شود، رسم  هاي سال

  
  تشابه روند تغییرات تعداد حوادث و تعداد دهانه پل خسارات دیده - 4-1 شکل

  آمار استانی سیل - 3-2- 1
تمامی نواحی کشور به نوعی خسارات ناشـی   یک پدیده فراگیر بوده و تقریبا ایرانگفت که سیل در  توان می جراتبه 
البته آنچه مسلم است در گذشته، تکرار دفعـات   .اند شدهصورت غیرمستقیم متحمل ه را مستقیما تجربه کرده و یا ب از آن
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هرچند بایـد اذعـان   . اند بوده مسالهي نیز درگیر این تر کماز زمان حال بوده و شهرها و روستاهاي  تر کموقوع سیل بسیار 
اي از خبرها انتقال نیافته و یا در جرایـد درج   از زمان فعلی بوده و پاره تر ضعیفنمود که شبکه ارتباطات در گذشته بسیار 

آن است که به هر صورت  نشان دهندهند ولی از سوي دیگر تخریب شدید محیط طبیعی و توسعه مراکز جمعیتی شد مین
ي هـا  طـرح و اجراي  ریزي مهبرناروند افزایشی دارد و در صورت عدم  گیر سیلروند افزایش دفعات وقوع سیل و تعداد نقاط 

آن  جـویی  چـاره ي تبـدیل شـده و   تـر  بـزرگ سال به سال بـه مشـکل    مسالهاي وقوع سیل، این  زیربنایی جهت حل ریشه
  .دشوارتر خواهد بود

 ها دستگاهعدم وجود بانک اطالعات سیل متمرکز، آمار و ارقام مربوطه به روز نبوده و اخذ آمار جدید از برخی  دلیل به
در هر صورت، بـا توجـه بـه آنکـه در ایـن بخـش، هـدف مـرور آمـار          . به تغییر مدیران، گاهی بسیار مشکل است با توجه

یک نمونه آماري، آمـار خسـارات سـیل بـه تفکیـک       عنوان به، تنها باشد میبر اهمیت موضوع  تاکیدشده جهت  آوري جمع
بدین منظور بـه عنـوان مبنـاي    ]. 5[شده است  آورده) 1(در پیوست  1375تا  1351سال، از سال  25استانی، در طول 

ي خراسان شـمالی،  ها استانشهرستان که در آن  282استان و  28 صورت بهسیاسی  بندي تقسیمسیاسی، از  بندي تقسیم
  .خراسان رضوي و خراسان جنوبی در قالب استان خراسان ذکر شده استفاده گردیده است

ي مختلـف جهـان،   کشـورها ي انجـام شـده در   هـا  بنـدي  طبقـه بررسـی   ي جاري شده، بـا ها سیل بندي طبقهاز لحاظ 
ي مالی مد نظر قـرار  ها خسارتزیر به عنوان مبناي مطالعات انتخاب گردیدکه در آن دو عامل تلفات انسانی و  بندي طبقه
  .اند گرفته

  هزار دالر 130ي عادي، بدون تلفات انسانی، خسارت مالی تا ها سیل –
 هزار دالر و یا هر دو 1300تا  130نفر تلفات انسانی، خسارت  4ا ت 1ي متوسط، بین ها سیل –

 هزار دالر یا هر دو 2600تا  1300نفر تلفات انسانی، خسارت  10تا  5ي مهم، بین ها سیل –

 هزار دالر یا هردو 2600نفر تلفات انسانی، خسارت بیش از  10ي خیلی مهم، بیش از ها سیل –

جـدول دریـافتی بانـک مرکـزي جمهـوري       براسـاس کدیگر از نظر خسارت وارده، با ی ها سیلمقایسه صحیح  منظور به
قبل ازآن با اعمال ضـرایب   هاي سالتبدیل شده و بنابراین خسارت  1375به قیمت سال  ها خسارتاسالمی ایران، تمامی 

خسـارات و تلفـات    بـا بررسـی  . ریال بـوده اسـت   3800معادل  1375قیمت دالر در انتهاي سال . اند گردیدهالزم، تعدیل 
هـا بـا    شـده و اهمیـت آن   بندي درجهفوق،  بندي طبقهها با توجه به  سال، هریک از آن 25ي جاري شده در مدت ها سیل

  .اند شدهي هر استان ذکر ها شهرستانبراي ) 1(ي مختلف در جداول پیوست ها تاریخمیزان خسارات و تعداد تلفات در 
ي به وقوع پیوسته، کـل خسـارات   ها سیالبمجموع تعداد  توان میهر استان،  يها شهرستانخسارات در  بندي جمعبا 

ي خیلی مهم اتفـاق  ها سیلتعداد   )5-1( شکل ).3-1جدول (آورد  دست بهاستانی  صورت بهمالی و مجموع تلفات جانی را 
  .دهد میافتاده در هر استان را نشان 
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  ساله 25در هر استان در دوره آماري  ي خیلی مهم به وقوع پیوستهها سیلتعداد  -5-1شکل 

مـورد داراي   113، 1375تـا   1351مورد سیالب به وقوع پیوسـته از سـال    934دهد که از مجموع  نشان می  )3- 1(جدول 
استان فارس با خسارت مـالی معـادل   . باشد میمورد عادي  499مورد متوسط و  198مورد مهم،  124درجه اهمیت خیلی مهم، 

  .اند ین تلفات انسانی را متحمل شدهتر بیشتن،  398ین خسارت مالی و استان تهران با تر بیشدالر میلیون  3/342

  ]5[ 1375-1351 هاي سالبه تفکیک استان در  ها سیالبخسارات مالی و جانی  -3-1جدول 
تلفات 
 انسانی

خسارات مالی 
 )میلیون دالر(

 جمع کل
 خیلی مهم مهم توسطم عادي ردیف نام استان  درجه اهمیت سیالب

 1 آذریایجان شرقی 0 5  7  16  28  87/8  39
 2 آذربایجان غربی 0  2  29  15  46  6/88  17
 3 اردبیل 0  4  1  12  17  16/9  4
 4 اصفهان 0 1  6  26  33 53/1  12
  5 ایالم 1  2  2  8  13 7/12  14

 6 بوشهر 16  8  11  13  48 12/650  229
  7 تهران 4  1  4  19  28  218/19  398
 8 چهارمحال بختیاري 1  1  3  13  18 4/31 11
 9 خراسان 12  18  23  72  125  13/752  269
 10 خوزستان 17  21  19  60  117  256/90  118
 11 زنجان 0  1  0  5  6  0/25  8
  12 سمنان 2  2  1  19  24  76/0  33

 13 سیستان و بلوچستان 9  13  19  14  55 146/72  391
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  ]5[ 1375-1351 هاي سالبه تفکیک استان در  ها سیالبخسارات مالی و جانی  -3-1جدول ادامه 
تلفات 
 انسانی

خسارات مالی 
 )میلیون دالر(

 جمع کل
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف نام استان  درجه اهمیت سیالب

 14 فارس 13  5  10  31  59 29/342  172
 15 قزوین 0  1  1  6  8  61/0  0
  16 قم 0  0  0  2  2  04/0  0
 17 دستانکر 0  0  3  3  6  92/0  4
 18 کرمان  4  5  11  20  40  87/50  20
 19 کرمانشاه 0  1  2  13  16  33/2  0
 20 کهکیلویه و بویراحمد 3  1  2  11  17  39/18  6
 21 گلستان 4  2  3  17  26  29/47  3
 22 گیالن 2  7  9  34 52 2/609  4
 23 لرستان 5  6  8  14  30 25/45  57
 24 مازندران  3  3  7  13  26 09/38  27
 25 مرکزي  2  5  8  5  20 2/639  15
 26 هرمزگان  6  5  1  9  21 64/279  6

 27 همدان  7  4  4  12  27 2/7127  20
 28 یزد  2 0  7  17  26 79/17  5

  مجموع  113  124  198  499  934  2155  1882
  

اسـتان   28، شامل مجموع تلفات انسانی و خسـارات مـالی وارد شـده بـه     )1(آمار ارائه شده در پیوست ) 4-1(جدول
  . کند میسال آماري را برحسب درجه اهمیت سیالب خالصه  25ی کشور در ط

 مجموع خسارات جانی و مالی به تفکیک درجه اهمیت سیل  -4-1جدول 

 مجموع تلفات جانی )میلیون دالر( 1375خسارت مالی بر مبناي ارزش پول سال   درجه اهمیت سیل

 1327 99/1740 خیلی مهم
 250 01/298 مهم

 112 98/10 متوسط
 177 43/18 عادي
 1866 521/355 عمجمو

  
، 8/80ي خیلی مهم، مهم، متوسـط و عـادي بـه ترتیـب     ها سیالبخسارات مالی ناشی از  دهد مینشان ) 4-1(جدول 

و به همین ترتیب درصد تلفات جانی مربوط به هر سیالب با درجه اهمیـت   باشد میدرصد کل خسارات  9/0و  5/4، 8/13
  .باشد میصد مجموع کل تلفات جانی در 5/9و  0/6، 4/13، 71/1ط و عادي به ترتیب خیلی مهم، مهم، متوس

نمـوده و در یـک بانـک     آوري جمـع را  هـا  سیالبو مراتع وزارت جهاد کشاورزي نیز آمار و اطالعات  ها جنگلسازمان 
ي مختلـف  ها استانفکیک در ي رخ داده در پنج دهه گذشته به تها سیالبتعداد ) 5-1(جدول . نماید میاطالعاتی ذخیره 

ي خراسـان،  هـا  اسـتان از لحاظ فراوانی وقوع سیل در کشـور، بـه ترتیـب    . دهد میرا که از این بانک استخراج شده نشان 
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کلی رونـد وقـوع    طور بههمچنین . اند داشتهین وقایع را در این پنج دهه تر بیشکرمان، خوزستان، فارس، گیالن و گلستان 
بـر ایـن   . واقعه سیل ثبت شـده اسـت   2000در کل کشور بیش از  70-79دي داشته و در دهه سیل در کشور سیر صعو

 60نفر، در دهـه   783برابر  50نفر، در دهه  718برابر  40نفر، در دهه  5553برابر  30اساس میزان تلفات جانی در دهه 
  ].4[نفر بوده است  536 برابر) 83تا سال ( 80نفر و در دهه  12689برابر  70نفر، در دهه  3399برابر 

  ]4[مختلف در هر استان  هاي دههفراوانی وقوع سیل در  -5-1جدول 

  80-83  70- 79  60-69  50- 59  40-49  30- 39  مجموع  دهه  استان  ردیف
  147  0  77  18  31  16  5  آذربایجان شرقی  1
  95  1  52  10  19  12  1  آذربایجان غربی  2
  89  11  50  5  8  10  5  اردبیل  3
  187  28  99  16  14  1  29  اصفهان  4
  73  10  46  10  7  0  0  ایالم  5
  102  4  23  56  5  11  3  بوشهر  6
  158  1  53  51  26  15  12  تهران  7
  104  6  79  10  6  0  3  چهارمحال و بختیاري  8
  544  41  261  156  54  26  6  خراسان  9
  341  19  167  70  51  29  5  خوزستان  10
  30  1  14  8  2  2  3  زنجان  11
  119  23  42  37  6  10  1  سمنان  12
  109  22  24  41  11  1  10  سیستان و بلوچستان  13
  308  60  162  45  15  11  15  فارس  14
  98  14  64  13  4  1  2  قزوین  15
  22  4  12  1  4  0  1  قم  16
  94  0  66  17  9  2  0  کردستان  17
  364  121  135  67  23  6  15  کرمان  18
  66  0  33  5  20  5  3  کرمانشاه  19
  51  0  25  23  2  0  1  کهکیلویه و بویراحمد  20
  226  40  151  20  1  14  0  گلستان  21
  243  47  162  8  10  9  7  گیالن  22
  101  4  56  23  14  3  1  لرستان  23
  93  13  11  17  19  21  12  مازندران  24
  77  7  35  6  6  3  20  مرکزي  25
  67  0  37  17  12  1  0  هرمزگان  26
  147  3  61  40  25  5  13  همدان  27
  127  41  56  22  1  1  6  یزد  28

  4185  521  2053  812  405  215  179  جمع کل
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ي اقلیمی، فیزیکی و حتی اقتصادي و اجتماعی مناطق مختلف کشور، داراي ها تفاوتپدیده طبیعی سیل با توجه به 
. باشد میاي که شرایط وقوع سیل و نحوه ایجاد خسارت در مناطق مختلف بسیار متفاوت  مشخصات مختلفی است به گونه

ي شمالی براي طراحی سیستم مقابله با بحران ها استان) مثال(ي ها سیالبي ها ویژگیاز  توان میحالت کلی نبنابراین در 
اي را  د نکات و تجارب ارزندهتوان میبا این وجود مرور وقایع سیل در هر نقطه، . ي جنوبی استفاده نمودها استاندر 

ي فراوانی ها آموختههرچند . گردد مییل در مناطق دیگر نیز موجب کاهش خسارات س ها آنکارگیري  بهیادآوري نماید که 
ي اخیر یکی از ها سیالباما در این گزارش، متناسب با حوصله آن، تنها مجال ذکر  باشد میاز هر حادثه سیل در دست 

  .باشد میمفید و قابل استفاده ، به عنوان نمونه ها استان

  هاي استان گلستان بررسی سیالب - 3-3- 1
ي کوچـک و بزرگـی روبـرو بـوده     هـا  سیالبیکی از مناطقی است که طی چند سال گذشته همواره با استان گلستان 

حـداکثر آن را در   بـده در این استان به قدري بزرگ و سهمناك بوده که کارشناسان  80به عنوان مثال سیل مرداد . است
  .کشور کم سابقه توصیف کردند

تجربه تلخ وقـوع  اما . آورده شده است 4در پیوست ي این استان ها سیالبمورد هاي موجود در  گزارشخالصه بررسی 
  :داشته استقه، حداقل دو آموخته مهم را دربرمنط این در ها سیالب

  اهمیت سیستم هشدار سیل -1
 و فعال مخازن سدها هنگام بهمدیریت  تاثیر -2

سـاکنان در   موقـع  بـه ه سیستم هشدار سیل در شکل ساده خود، یعنی اعالم هشـدار وقـوع سـیل در منطقـه و تخلیـ     
هشدار وقوع بارندگی شدید در منطقه توسط سازمان هواشناسـی انجـام شـد و پیـرو آن     . انجام شد 1384مردادماه سال 

ی جمعیتـی حـدود   جـای  بـه ، عملیـات تخلیـه و جا  احمـر  هاللستاد حوادث غیرمترقبه استان با همکاري نیروي انتظامی و 
بار آورد امـا سـتاد حـوادث غیرمترقبـه اعـالم      ه ع سیالب در این تاریخ خساراتی را بهرچند وقو. نفر را انجام دادند 3000

در ایـن  . شـد  مـی  تـر  بیشي گذشته ها سیالب، خسارات این سیل به مراتب از موقع بهکرده است که در صورت عدم اقدام 
  :باشد میمورد دو نکته قابل ذکر 

ه مستقیم کاربر اصلی هشدار سیل از اطالعات داده شده بودن عملیات نجات، استفاد موثریکی از عوامل اصلی  –
سیستم هشدار سیل در نقاط مختلفی از کشور مطالعه و گاهی تا حـدي اجـرا    دانیم میکه  طور همان. باشد می

 بـرداري  بهرهیا به  ها طرحاما از آنجا که کارفرما ستاد حوادث غیرمترقبه نبوده است معموال این . نیز شده است
از یـک هشـدار سـاده توسـط سـازمان هواشناسـی،        کـه  درصورتی. اند داشتهیا راندمان قابل توجهی ن نرسیده و

  .حداکثر استفاده توسط ستاد در این واقعه انجام شد
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آنست که آیا ستاد نسبت به کلیه هشدارهاي سـازمان هواشناسـی بـه یـک      شود میکه در اینجا مطرح  سوالی –
در واکنش سریع ستاد به  81و  80ي مکرر ها سیالباست تجربه وقوع  ؟ بدیهیدهد میاندازه حساسیت نشان 

  .بوده است موثرهشدار 
ي اخیر با توجه بـه وجـود حجـم ذخیـره قابـل توجـه در       ها سیالبدر  1-و فعال مخزن سد گلستان هنگام بهمدیریت 

دم و برقـراري آرامـش در   هاي خرداد و تیر، موجـب محافظـت جـان و مـال مـر      مصرف آب در طول ماه دلیل بهمردادماه 
  .کیلومتري آن گردید 12در شهرستان گنبد در فاصله  خصوص بهسد،  دست پایین

لـذا  . باشـد  مـی  مترمکعب میلیون 56در تراز نرمال  آنحجم  و مترمکعب میلیون 86مخزن در تراز آستانه سرریز حجم 
نتایج رونـدیابی و  ) 6-1(جدول . یالب را داردس مترمکعب میلیون 30مخزن سد حتی در تراز نرمال قابلیت ذخیره حدود 

  .دهد میي مختلف را نشان ها سیالبمخزن در کاهش  تاثیر

  ]9[ 1-امکان مدیریت سیل در مخزن سد گلستان -6-1جدول 
دوره بازگشت سیالب  

(year) 
پیک سیل ورودي 

(m3/s)  
پیک سیل خروجی 

(m3/s)  
* حداکثر تراز سطح آب

(m) 
استهالك پیک سیل 

(%) 
2  88  26  362/2  70  
5  172  68  54/62  60  
10  245  110  762/1  55  
25  357  171  95/62  52  
50  456  235  15/63  48  
100  562  305  34/63  46  
500  783  468  763/0  40  

1000  933  581  91/63  38  
10000  1703  1199  964/0  30  
PMF 2389  1767  65/65  26  

  فرض شده است متر 62 وم نرمالدر شروع سیالب تراز سطح آب مخزن در رق* 
  
از نصف مقدار آن در ورودي بـه مخـزن    تر کمبه  1-ساله در مخزن سد گلستان 25عنوان مثال، دبی حداکثر سیل ه ب

  .یابد میتقلیل 
حداکثر سیل به میـزان قابـل تـوجهی خسـارات سـیل را       بدهد با کاهش توان میي بدین ترتیب احداث بندهاي تاخیر

  . کاهش دهد
مرتبط  هاي دستگاهمختلفی توسط  اجراییمطالعاتی و  هاي پروژهي و تکرار وقایع سیل در منطقه، خیز سیلوجه به با ت

توان باالي تخصصی و  نشان دهندهالبته تعدد مشاوران و کارفرمایان فعال در منطقه . انجام شده و یا در دست انجام است
و امکانات در کنار یکدیگر و همسـو   ها پتانسیلاست استفاده از کلیه لیکن بدیهی . عزم جدي در مقابله با بالي سیل است

  .باشد میي آتی امري بسیار مهم و ضروري ها سیلباهم در قالب یک طرح جامع استانی، در کاهش خسارات 
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  بررسی آمار بالیاي طبیعی در جهان -4- 1

حـداقل   -میالدي 2000لغایت  1980سال، از سال 20که در طی  کنند میدرصد مردم جهان در مناطقی زندگی  75
آمـده از   عمـل  بـه در بررسی . اند بودهیکی از چهار سانحه سیل، زلزله، خشکسالی و گردبادهاي استوایی  تاثیربار تحت  یک

نفـر در نقـاط    184کشور دنیا، مشخص گردید که به طور متوسط روزانـه بـیش از    100آمار حوادث و سوانح در بیش از 
از  متـاثر درصد از مـردم   11که تنها  دهد میهرچند مشاهدات نشان . شوند میوانح طبیعی کشته مختلف جهان، در اثر س

درصد از کل مرگ و میرهاي ثبت شده  53، اما بیش از کنند میتوسعه یافته زندگی  تر کمي کشورهاسوانح در جهان، در 
، علت )لزله، خشکسالی و گردبادهاي استواییسیل، ز(چهار نوع سانحه طبیعی  .دهد میروي  کشورهادر اثر سوانح در این 

  .باشد میاز سوانح طبیعی در جهان درصد از مرگ و میرهاي ناشی  94
میلیون نفر در سراسر دنیـا در اثـر سـوانح طبیعـی جـان خـود را از دسـت         5/1همچنین در دو دهه گذشته بیش از 

نفر در معرض این خطرات قـرار   3000، شود میدنیا کشته  به طور متوسط به ازاء هر یک نفر که در اثر سوانح در. اند داده
ي طبیعی در سطح جهـان رو بـه افـزایش    ها بحرانبیانگر این موضوعند که رخداد  المللی بین، آمارهاي عالوه به. گیرند می

نـد  رو) اي برازش قهـوه ( 2004تا  1975مشخص است تعداد حوادث رخداده از سال ) 6-1( شکلکه در  گونه همان. است
از طرف ). 7-1 شکل( باشد میي برخوردار تر بیشدر مورد سیل از شتاب  خصوص بهصعودي را طی نموده است و این روند 

  .اند نیز روندي رو به رشد دارد بودهمواجه  ها بحراندیگر به دلیل افزایش جمعیت جهانی تعداد افرادي که با 
ي هشدار ها سیستمدیریت بحران و ابزراهاي مرتبط با آن نظیر م کشورهااگرچه امروزه با پیشرفت تکنولوژي و توسعه 
و رونـد رو بـه رشـد افـزایش      هـا  بحـران دو عامل افزایش تعداد  رسد میزودهنگام، رشد چشمگیري داشته ولیکن به نظر 

نیـز   یالمللـ  بـین در سـطح   هـا  بحـران ي مالی ناشی از وقوع ها آسیبجمعیت جهانی باعث گردیده تا تعداد تلفات جانی و 
  ].45[روندي رو به رشد داشته باشد 

. ي در افزایش رخداد داشته استتر بیشو شتاب  تر بیشکه بیان شد، سیالب در بین بالیاي طبیعی، فراوانی  گونه همان
  .دهد میبه همراه تعداد تلفات جانی ناشی از آن نشان  2005و  2004آمار این پدیده را در سال ) 8-1( شکل

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  21  جهان و رانیا در البیس تیریمد اتیادب بر يمرور -اول فصل

 

  
  ]45[ر رخداد بحران در سطح جهان آما - 6-1 شکل

  
  ]45[آمار رخداد بحران در سطح جهان به تفکیک نوع بحران  -7-1 شکل
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  ]45[به همراه تعداد تلفات جانی  2005و  2004ي ها سالآمار سیالب در سطح جهان در  -8-1 شکل

ش تاکنون، هر ساله به طـور  سال پی 15، از 1385براساس اطالعات حاصله از بانک اطالعات سوانح جهان در سال 
میلیـارد   29اند و بـیش از   اقیانوسیه به علت حوادث و سوانح طبیعی کشته شده - نفر در منطقه آسیا 41000متوسط 

یـن افـراد   تـر  بـیش ارائه شده اسـت،  ) 9- 1(گونه که در شکل  از سویی دیگر همان. آید دالر خسارات اقتصادي به بار می
درصد از کل افراد آسیب دیده  89ها حدود  جهان، در قاره آسیا حضور دارند که نسبت آنآسیب دیده در اثر سوانح در 
  .باشد و متاثر از سوانح در جهان می

  
  .بوده است نفر 5040642431 :میالدي 2003لغایت  1975از سوانح در جهان از سال  دیده آسیبتعداد افراد * 

  ]11[هاي جهان  هفراوانی نسبی افراد آسیب دیده در قار -9-1 شکل
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میلیارد دالر خسارت ناشـی از سـوانح    80سانحه و از حدود  5، 2004سانحه طبیعی بزرگ در دنیا در سال  10همچنین از 
  .در منطقه آسیا و اقیانوسیه اتفاق افتاده است) میلیارد دالر 55معادل (درصد کل خسارات  70طبیعی در این سال، 

یـن میـزان   تـر  بیشاظهار داشت که قاره آسیا در کنار وسعت و کثرت جمعیت،  توان میالذکر  لذا با توجه به موارد فوق
ي خسـارات   کشته شده، آسیب دیده و خسارات اقتصادي ناشی از سوانح را در خود جاي داده و با عنایت به رشد فزاینـده 

همچنین با توجه . قاره انتظار داشتي از این تر بیشرشد  توان میي انسانی مربوط به سوانح در آینده ها آسیباقتصادي و 
اینگونه نتیجه گرفت که سیل، زلزله، توفـان و خشکسـالی بـه ترتیـب      توان میکلی  طور بهبه آمار و نمودارهاي ارائه شده 

  .اند داشتهي مالی را در جهان ها آسیبین تلفات جانی و تر بیشین فراوانی وقوع و در عین حال تر بیش

  آمار سیل در جهان - 4-1- 1
درصـد   70. و تقریبا در تمامی کشورهاي جهان وجود دارد شود میترین بالي طبیعی در کل دنیا محسوب  ایعسیل ش

کشورها بیش از سایر انواع بالیا موجـب مـرگ و میـر     تر بیشو در  دهد میي دنیا در هند و بنگالدش روي ها سیلاز کل 
و چنانچه سیالبی حاوي مواد معلق باشـد،   گردد می جریان سیل سبب حمل مقادیر زیادي گل و الي و رسوبات. شوند می

  .]46[میزان تخریب و خسارات ناشی از سیل سه برابر بیش از سیل حاوي آب خالص است 
مرگ در اثـر سـیل    170000تقریبا . شوند میکشور دنیا ساالنه با سیل مواجه  90میلیون نفر در بیش از  196حدود 

  .الدي در جهان روي داده استمی 2000لغایت  1980 هاي سالدر بین 
در جهان به صورت جامع وجود نـدارد   ها سیالبکه متاسفانه هیچ سیستمی براي ثبت کل  توان اظهار داشت البته می
همچنـین اطالعـات مربـوط بـه شـدت و انـواع سـیالب و مـدت و         . در مورد سیل کامل و جامع نیست ها دادهلذا تحلیل 

ي کشـورها در مورد سیل باید به خاطر داشت کـه سـیل در   . شود میت یکپارچه ثبت ني وقوع سیالب نیز به صورها دوره
 کشـورها علیـرغم اینکـه ایـن    . شـود  مـی کوهستانی با جمعیت کم مانند بوتان، اکوادور و نپال نیز مشکل جدي محسـوب  

  .کنند میزندگی  ها خانهها در حاشیه رود ي جنوب آسیا هستند اما بسیاري از جمعیت آنکشورهاتر از  کوهستانی
در  تـوان  مـی به خـوبی  . سیل در منطقه آسیا و اقیانوسیه هستند کشته شدگان ازین و متاثرین تعداد تر بیش همچنین

. گیرنـد  میقرار  متاثري کشورهاي چین، هند، افغاستان، بنگالدش، نپال در صدر کشورهامشاهده نمود که ) 10-1( شکل
تـر   نسبی را در برابر سیل دارد، که شاید دلیل عمده آن ثبت دقیق پذیر آسیبیزان ین متر بیش، کشور ونزوئال شکلدر این 

دلیل دیگر باال بودن آمار مرگ و میـر در اثـر سـیل، وقـوع یـک سـیل       . وقایع مرگ و میر در اثر سیل در این کشور باشد
 databaseشـده از سیسـتم   براساس اطالعات اسـتخراج  . باشد میمیالدي در این کشور  1999مخرب و سهمگین در سال 

EM-DAT  ،هـاي فشـرده روي    هاي ناشی از گـل و الي سـیالب در منـاطق شـهري بـا بافـت       مرگ تر بیشدر مورد سیل
  . ]43[ها  خانهنه در حریم و بستر رود دهند می
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 ]11[از آن  متاثرپراکندگی متوسط مرگ و میر ناشی از سیل به جمعیت  -10-1 شکل

ین تلفات و خسارات را تر بیشوسط سازمان ملل متحد در میان بالیاي طبیعی، سیل و طوفان مطابق آمار تهیه شده ت
میلیـارد   21اي که تنها در یک دهه میزان خسارات ناشی از سیل و طوفان بالغ بـر   گونه بهاند،  به جوامع بشري وارد آورده

  .]12[ میلیارد دالر خسارات ناشی از زلزله بوده است 18دالر در مقابل 
ي انسان دوستانه در ایران در نخستین روز کارگاه ها کمکدفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در امور هماهنگی  رییس
سال گذشته از بین سـه هـزار سـانحه     10در  :گفت 2007در تابستان سال  تخصصی مدیریت سیل در بابلسر –آموزشی 

میلیون نفر بـه   200یل بوده که در این مورد یک میلیارد و مورد آن س 310هزار و  طبیعی به وقوع پیوسته در جهان، یک
ته شـ سـال گذ  10درصد حوادث طبیعی  30از  بیشبه عبارت دیگر ]. 13[ دچار آسیب شدند غیرمستقیمطور مستقیم و 

  . است در جهان، سیل بوده
جهـان بـه انجـام    ي هشدار زودهنگـام در سـطح   ها سیستمبررسی جامعی در مورد  2006سازمان ملل متحد در سال 

اي از آن در ادامه  ي هشدار سیل در سطح جهان مرور شده که گزیدهها سیستمدر بخش سیل این گزارش، . رسانیده است
  :]39[ شود میارائه 

یت را بـه  مسوولي ملی هیدرولوژي و هواشناسی و برخی دیگر این ها سرویسي ناگهانی را به ها سیالب کشورهابرخی 
ي هـا  سـیالب  بینی پیشاگرچه امکان . اند ي هیدرولوژي واگذار نمودهها سرویسزیستی و  محیط اتموسسطور جداگانه به 

اکثـر  . هـا را ردیـابی نمـود    به محـض وقـوع، آن   توان میناگهانی وجود ندارد ولیکن در صورت وجود رادارهاي هواشناسی، 
ایـن  . باشـند  هواشناسـی مـی  دیـد رادارهـاي    که خارج از محدوده دهند میو مناطقی رخ  کشورهاي ناگهانی در ها سیالب
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ي پـایش و  هـا  سیسـتم ي توسعه یافته کشورهادر . شود میباعث از دست رفتن جان بسیاري از ساکنین منطقه  ها سیالب
 هـا  سیسـتم ولـیکن ایـن   . گیرنـد  مـی ي تخصصی و فنی به خوبی مورد استفاده قـرا  ها سازمانسیالب از طریق  بینی پیش

یـی از آسـیا، آفریقـا و دریـاي کارئیـب داراي گسـتردگی الزم       هـا  بخـش در حال توسـعه همچـون   ي کشورهاهمچنان در 
ي پایش و هشـدار  ها سیستم (COI)اي همچون منطقه تحت پوشش کمیته اقیانوس هند  در اکثر مناطق حاره. باشند مین

ي جهانی سیالب قادرنـد  ها بینی شپی. اند اي درهم آمیخته ي هشدار گردبادهاي حارهها سیستمسیل تا حد قابل توجهی با 
ي مخصوص تا سه روز قبل، وقوع سیل را هشدار دهند و همچنان متخصصان براي افزایش ایـن زمـان   ها سیستماز طریق 

ي هشدار دهنده سیل صـرفا در سـطح ملـی فعالیـت دارنـد ولـی برخـی از ایـن         ها سیستماکثر . باشند میدر حال تالش 
براهماپوترا در آسـیا و زامبـزي در   -آلپ و موسل در اروپا، مکونگ، اینداس و حوضه گنگهمچون راین، دانوب،  ها سیستم

را در  هـا  سـیالب رصدخانه سیالب دارتموث در ایاالت متحده آمریکا . اند شدهي جهانی متصل ها شبکهآفریقاي جنوبی به 
یـک سیسـتم    WMOو  UNESCOدر حـال حاضـر   . نمایـد  مـی و تحلیل  گیري اندازهگذاري،  سطح جانی ردیابی، عالمت
   )).7-1(جدول ( نماید میي ملی هیدرولوژي و هواشناسی راهبري ها سرویسهشدار سیل را با همراهی 

  ي هشدار زودهنگام سیلها سیستمفعال در زمینه  المللی بیني ها سازمان -7-1جدول 
 شرح فعالیت  نام سازمان
ADRC1  ي آسیاییکشورهاي خطرپذیري در ها نقشهتهیه 

Flood Observatory, Dartmouth 
University 

  ي بزرگ در سطح جهانها سیالبثبت  -
 ي بزرگ در یک سال خاصها سیالبمربوط به  جزییاتارائه  -

SOPAC2 
  با توجه به تجارب تغییر کاربري زمین ها سیالبتحلیل دلیل رخداد  -
  کوچک هاي حوضهو مدیریت  ها سیالبتهیه نقشه  -
 ي مرتبط با هیدرولوژيها آموزشز طریق ا سازي ظرفیت -

UNDP3  ایجاد ابزار تحلیل ریسک بحران(DRI) 

UNEP4 

  اي  ش خشکسالی در سطح ملی و منطقهي مرازك پایها فعالیتدر پشتیبانی از  پذیر آسیبارزیابی  -
هشدار انواع  اي منطقهي ملی و ها سیستمافزایش ظرفیت سازمان هاي محیط زیستی در راستاي پشتیبانی از  -

  ي مورد هجوم سونامیکشورهاخطر در 
 استفاده براي مدیریت ریسک بحران منظور بهزیست  همساز نمودن تجهیزات ارزیابی محیط -

WMO5 
  هاي خطرات آب و هوایی تدوین روشی استاندارد براي تهیه کاتالوگ -
تهیه کاتالوگ خطرات  منظور به) ها ی آني ملی هیدرولوژي و هواشناسها سرویساز طریق ( کشورهاکمک به سایر  -

 طبیعی مربوط به هوا، آب و آب و هوا
  

 انـدازي  راه  2005کـاهش بحـران در ژانویـه سـال      المللی بینکه در طی کنفرانس  6(IFI/P)سیالب  المللی بینبرنامه 
 7یت ریسـک خطـرات آب و مـدیر   المللـی  بـین ایـن سیسـتم توسـط مرکـز     . باشـد  می WMOو  UNESCO گردید همکار

                                                      
1- Asian Disaster Reduction Center 
2- Pacific Islands Applied Geoscience Commission 
3- United Nations Development Programme 
4- United Nations Environment Programme 
5- World Meteorological Organization 
6- The International Flood Initiative/Programme 
7- International Centre on Water Hazard and Risk Management 
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سـیالب از   المللـی  بینشبکه . برداري قرار خواهد گرفت ژاپن مورد بهره 1ي عمومیها فعالیته تحقیقات موسس زیرمجموعه
رایگـان در   صـورت  بـه  اي مـاهواره طریق سیستم هشدار جهانی، اطالعات مربوط به رطوبت و بارش را بر مبنـاي اطالعـات   

  .دده میخود قرار  المللی بیناختیار اعضاي 

  تجربیات برخی کشورها -5- 1

بررسی تجارب سایر کشورها در زمینه مدیریت سیالب، در این گزارش به بررسی برخـی گزارشـات کشـوري     منظور به
اسـتخراج   المللـی  بـین و سـایر تجربیـات از مـدارك موجـود      هاي تخصصی پرداخته شده و نشستارائه شده در سمینارها 

  .گردیده و ارائه شده است

  آمریکا ایاالت متحده - 1- 5- 1
چهـل و هشـت   . است ایاالت متحده امریکا در نیمکره غربی زمین و در شمال قاره آمریکا واقع شده :جغرافیاي طبیعی

شبه جزیره آالسکا در شمال شرق قاره آمریکا و مجمـع الجزایـر هـاوایی در    (ایالت همجوار و نیز دو ایالت جدا از دیگران 
همچنین در دو منطقه حوزه دریاي کارائیـب  . دهند میمتحده آمریکا را تشکیل  روي هم رفته کشور ایاالت) اقیانوس آرام

ولـی بـه    شـوند  میاي نیز وجود دارند که قلمرو آمریکا محسوب  یی از اقیانوس آرام، جزایر کوچک و پراکندهها بخشو نیز 
  .پورتو ریکو از این نمونه است. گردند میاي خود گردان اداره  گونه

بعد از روسـیه، کانـادا و چـین چهـارمین     میلیون کیلومتر مربع  83/9حده آمریکا با مساحتی بالغ بر ایاالت مت: وسعت
  :به طور تقریبی کشور ایاالت متحده آمریکا. کشور بزرگ جهان است
انسـه و  تـر از فر  برابـر بـزرگ  17تر از انگلسـتان،   برابر بزرگ 35تر از استرالیا،  درصد بزرگ 25تر از ایران،  شش برابر بزرگ

تـر   تر از یک سوم قاره آفریقا، نصف نیم قاره آمریکاي جنوبی، اندکی بـزرگ  همچنین این کشور، کم. نصف روسیه استتقریبا 
 ].47[ تر از مجموع کشورهاي اروپاي غربی است تر از کشور هائیتی و دو و نیم برابر بزرگ برابر بزرگ 300از برزیل، 

ایالت دارد که هر کدام از این ایاالت بنا بر سامانه فدرالی حـاکم، داراي سـطح    کشور آمریکا پنجاه: تقسیمات کشوري
  .اند شدهنشان داده ) 11-1( شکلاین ایاالت در  .باالیی از خودگردانی هستند

                                                      
1- Public Works Research Institute 
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  تقسیمات ایالتی در ایالت متحده آمریکا -11-1 شکل

نفـر،   303449453دارا بودن جمعیتی معادل ، ایاالت متحده آمریکا با 2007طبق آخرین برآوردها در سال : جمعیت
  .]48[ باشد میدرصد جمعیت جهان را دارا  55/4

  مدیریت بحران در آمریکا - 5-1-1- 1
بـا توجـه بـه گسـتردگی ایـن کشـور و تنـوع        . باشـد  مـی ي پیشگام در زمینه مدیریت بحـران  کشورهاآمریکا از جمله 

مال وقوع دارند، لذا همواره مبارزه با بالیـاي طبیعـی و   زیستی، انواع مختلف بالیاي طبیعی در خاك این کشور احت محیط
ساختار مدیریت بحران . ي دولت بوده استها برنامهاز جمله  ها آنها و آمادگی براي مواجهه با  پیشگیري در برابر وقوع آن

. گردد میهري توزیع و از سطح فدرال تا سطح ش شود میاز باال به پایین تقسیم  ها مسوولیتاست که  اي گونه بهدر آمریکا 
، این وزارتخانه وظیفه حفظ امنیـت کشـور در برابـر تهدیـدهاي     1با تشکیل وزارت امنیت ملی آمریکا 2002نوامبر  25از 

کارمنـد سـومین    208000بـا حـدود    2007خانـه در سـال    ایـن وزارت . ي طبیعی را بر عهـده دارد ها بحرانتروریستی و 
  .میلیارد دالر را به خود اختصاص داده است 6/44اي برابر  جهخانه بزرگ آمریکا بوده و بود وزارت

وقت ایـاالت متحـده، بـا     جمهور رییسبه دستور جیمی کارتر،  1979آوریل سال  1در  :2آژانس مدیریت بحران فدرال
وزارت امنیت مقابله با بحران در سطح فدرال فعالیت خود را آغاز نمود و پس از تشکیل  منظور بههدف انجام اقدامات الزم 

                                                      
1- United States Department of Homeland Security (DHS) 
2- Federal Emergency Management Agency (FEMA) 
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ي هـا  فعالیتبخشی از اداره آمادگی و اقدامات پس از بحران به  عنوان بهزیرمجموعه این وزارتخانه و  صورت بهملی آمریکا، 
  .رود میهاي اصلی وزارت امنیت ملی آمریکا به شمار  یکی از آژانس FEMAدر حال حاضر . خود ادامه داد

رسـانی عمـومی، ارائـه دسـتورالعمل      حال حاضر مواردي همچون آگـاهی ي آژانس مدیریت بحران فدرال در ها فعالیت
  .گیرد میساز را در بر  ي طبیعی و انسانها بحرانآمادگی قبل از بحران و اقدامات حین و بعد از بحران را در ارتباط با انواع 

هش خسارات ناشـی از سـیالب   اي در ارتباط با پیشگیري از وقوع سیالب، مدیریت سیالب و کا هاي گسترده تاکنون فعالیت
    ]:46[توان به موارد ذیل اشاره نمود  ها می از جمله این فعالیت. توسط آژانس مدیریت بحران آمریکا انجام گرفته است

 در برابر سیالب ها دشت سیالبدر  ها سازه سازي مقاوم –

 ساحلی در برابر سیالب هاي سازه سازي مقاوم –

 :در برابر سیالب شامل سازي ایمني ها دستورالعملتدوین  –

 گیر ساحلی و مناطق سیالب هاي سازهتدوین دستورالعمل طراحی  •

 گیر ساحلی و مناطق سیالب هاي سازهتدوین دستورالعمل ساخت  •

 ي عمومی در ارتباط با اقدامات مورد نیاز قبل، حین و بعد از سیالبها آموزشارائه  –

 هاي محلی لتمقابله با سیالب در سطح ملی و دو هاي پروژهانجام  –

 ارائه بیمه ملی سیالب –

  هاي ایالتی و محلی در راستاي اقدامات مربوط به کاهش خطرات سیالب ي مالی به دولتها کمکارائه  –

  ]1 ]46(FMA)برنامه کمک به کاهش سیالب  -الف
ب تـدوین  به عنوان بخشی از قانون بیمه ملی سیالب با هدف کاهش خسارات ناشی از سیال 1994این برنامه در سال 

  .گردید
این بودجـه در راسـتاي اجـراي    . نماید میرا تامین  FMAبودجه مورد نیاز  FEMAها و مردم،  کمک به ایالت منظور به

در قالب برنامه بیمه ملی سـیالب مـورد    ها سازهو سایر  ها ساختمانهاي ناشی از سیالب بر  اقدامات کاهنده ریسک خرابی
  .گیرد میاستفاده قرار 

  :شوند می، موارد ذیل را شامل گردند میارائه  FEMAبالعوض که توسط ي ها کمک
  ي کاهش سیالبها برنامهي مربوط به تهیه ها کمک –
 ها هاي مربوط به اجراي اقدامات کاهش خسارات ناشی از سیالب همچون افزایش تراز و یا تغییر محل سازه کمک –

 شاوران فنیاستفاده از م منظور بهها  ي ارائه شده به ایالتها کمک –

  

                                                      
1- Flood Mitigation Assistance 
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  ي بالعوضها کمکسایر  -ب
ي بلندمـدت کـاهش   ها برنامهاجراي  منظور بهیی را در سطح ملی و محلی ها کمکاین برنامه  :برنامه کاهش مخاطرات

  .نماید میمخاطرات ارائه 
 نظـور م بـه  هـا  دانشـگاه ي در سطح ایاالت، منـاطق و  ها کمکاین  :بالعوض مربوط به اقدامات قبل از بحران هاي کمک

  .گردد میو انجام اقدامات کاهش بحران ارائه  ریزي برنامه
هـاي   کاهش ریسـک خرابـی   منظور بهیی را در سطح ایاالت و اجتماعات کوچکتر ها کمکاین برنامه  :مجدد هاي کمک

یشـین  ي پهـا  کمـک رغم دریافت  ی که تحت بیمه ملی سیالب قرار گرفتند ولی علیهای سازهناشی از سیالب در ارتباط با 
  .نماید میاند، ارائه  همچنان ویژگی الزم براي مقابله با سیالب را کسب ننموده

دیگر اجرا شده توسط آژانس مدیریت بحران آمریکا در ارتباط با کاهش خطرات ناشـی از   هاي پروژهدر ادامه برخی از 
 :]46[سیالب، ارائه شده است 

– Above the Flood: Elevating Your Flood prone House, FEMA 347  
– Addressing Your Community's Flood Problems, FEMA 309  
– After a Flood: The First Steps, FEMA L-198 / ARC 4476  
– Alluvial Fans: Hazards and Management, FEMA 165  
– Answers to Questions About Substantially Damaged Buildings, FEMA 213  
– Answers to Questions About the National Flood Insurance Program, F-084  
– A Report - Mitigation of Flood and Erosion Damage to Residential Buildings in Coastal Areas, 

FEMA 257  
– A Unified National Program for Floodplain Management, FEMA 100  
– Below-Grade Parking Requirements, FIA-TB-6  
– Coastal Construction Manual: Principles and Practices of Planning, Siting, Designing, 

Constructing, and Maintaining Residential Buildings in Coastal Areas, FEMA 55  
– Corrosion Protection for Metal Connectors in Coastal Areas, FIA-TB-8  
– Crawlspace Construction for Buildings Located in Special Flood Hazard Areas, FIA-TB-11  
– Design and Construction Guidance for Breakaway Walls Below Elevated Coastal Buildings, 

FIA-TB-9  
– Design Guidelines for Flood Damage Reduction, FEMA 15  
– Elevated Residential Structures, FEMA 54  
– Elevator Installation, FIA-TB-4  
– Engineering Principles and Practices of Retrofitting Flood prone Residential Structures, FEMA 

259  
– Ensuring that Structures Built on Fill In or Near Special Flood Hazard Areas are Reasonably 

Safe From Flooding, FIA-TB-10  
– Federal Programs Offering Non-structural Flood Recovery and Floodplain Management 

Alternatives, FEMA 102  
– Flood Insurance Program Community Status Book, FEMA Form 81-93  
– Floodplain Management Bulletins  
– Floodplain Management in the United States: An Assessment Report Summary and Volume 2: 

Full Report, FIA 18  
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– Flood proofing Non-Residential Structures (Full Document), FEMA 102  
– Flood proofing Non-Residential Structures (Technical Bulletin), FIA-TB-3  
– Flood-Resistant Materials Requirements, FIA-TB-2  
– Free-of-Obstruction Requirements, FIA-TB-5  
– Hazard Mitigation Grant Program Desk Reference, FEMA 345  
– Homeowner's Guide to Retrofitting: Six Ways to Protect Your House from Flooding, FEMA 

312  
– Manufactured Home Installation in Flood Hazard Areas, FEMA 85  
– NFIP Technical Bulletins, FIA-TB-0 to FIA-TB-11  
– Non-Residential Flood proofing -- Requirements and Certification, FIA-TB-3  
– Openings in Foundation Walls, FIA-TB-1  
– Protecting Building Utilities from Flood Damage, FEMA 348  
– Protecting Floodplain Resources - A Guidebook for Communities, FEMA 268  
– Property Acquisition Handbook for Local Communities, FEMA 317  
– Reducing Damage from Localized Flooding, FEMA 511  
– Repairing Your Flooded Home, FEMA L-198 / ARC 4476  
– Reducing Flood Losses through International Code Series (2003 I-Codes)  
– Reducing Flood Losses through International Code Series (2006 I-Codes)  
– Reducing Losses in High Risk Flood Hazard Areas: A Guidebook for Local Officials, FEMA 

116  
– Report of the Floodplain Management Forum  
– Selecting Appropriate Mitigation Measures for Flood prone Structures, FEMA 551  
– Wet Flood proofing Requirements, FIA-TB-7 

نگاه وسیعی بـه مسـایل ناشـی از      ي آمریکاها دشت سیالباي کمیته بین سازمانی مدیریت جامع  صفحه 250گزارش 
هدف از ایـن   .داردبه وقوع پیوست،  1993سیل حوضه آبریز رودخانه می سی سی پی و خسارات ناشی از آن که در سال 

در  هـا  دشـت  سـیالب در مدیریت  ها آنه است تا بتوان از یی آموزنده از خسارات پیش آمدها درسگزارش استخراج نتایج و 
براي دستیابی به ایـن  . استتمرکز شده  ها دشت سیالبگزارش بر مدیریت بهتر این  در .ایاالت متحده آمریکا بهره جست

آن بـر تمهیـدات    تاکیـد تنظـیم و فرمولـه شـده اسـت کـه       دشـت  سـیالب یک طرح عملیاتی در در ایاالت متحده هدف، 
هـا در   بـه افـزایش نقـش ایالـت    این طرح در . باشد می) عملیات قانونی و تشکیالتی، طراحی، هدایت و راهبري(تی تشکیال
، اجـازه  هـا  دشـت  سـیالب مدیریتی شامل مقابله با سیل، امداد، خرید کلی مناطق پرخطر، مقررات مربوط بـه   هاي فعالیت

  .ه استشد تاکید ریزي برنامه، اجرا و بندي پهنهایجاد خاکریز، 
از یک طرف  دشت سیالب ریزي برنامهبین . باشد میبیمه سیل  ها دشت سیالبیکی دیگر از ابزارهاي مدیریتی در زمینه 

ترکیب و تلفیـق   در شده است که تاکید ي ایاالت متحدهها برنامهدر . برقرار استاي  رابطهو بیمه ملی سیل از سوي دیگر 
بیمه سیل فـدرالی در ایـاالت متحـده    . در بلند مدت نقش کلیدي داشته باشد دشت سیالب کارآمدبیمه سیل با مدیریت 

 منظـور  بهدولت فدرال . ، وجود دارداند دادهتطبیق  دشت سیالبآمریکا براي جوامعی که خود را با اجراي مقررات مدیریتی 
در این کشور اعتقاد بر  .ه استدر نظر گرفتاي  حق بیمه یارانه براي دشت سیالباجراي مقررات مدیریتی ترغیب عموم به 
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ـ  میدر بلند مدت  دشت سیالب کارآمد که ترکیب و تلفیق بیمه سیل با مدیریتآنست  د پرداخـت خسـارات بـه افـراد     توان
  .سیل زده را کاهش دهد

   :یاالت متحده آمریکا عبارتند ازدر ا مدیریت سیالباي  سازهي دیگري از تمهیدات غیرها جنبه
  وقوع سیالب قبل از ریزي برنامه –
 ي خطرپذیري از سیلها نقشهآماده کردن  –

 دشت سیالباطالعات مربوط به مشخصات  آوري جمعآموزش و  –

 مقابله با سیالب –

  بدر برابر سیال سازي مقاوم –
  :توان به موارد ذیل اشاره نمود از دیگر اقداماتی که در ایاالت متحده آمریکا در زمینه مدیریت سیالب انجام گرفته است می

  پایگاه اطالعاتی مشترك یجاد ا –
  گیر سیلموجود در نواحی  يها ساختمانو  تاسیساتفهرست کشوري از  –
  هیدرولوژیکی، هیدرولیکی و هواشناسی يها داده تجزیه و تحلیل –
  ارزیابی خطرپذیري از سیل –
  هاي ناشی از سیل براي تعیین خطرپذیري ملیاستانداردهاي تبیین  –
  سیل بینی پیش –
  اي شناسایی آخرین فنون براي برآورد و ارزیابی اثرات زیست محیطی و اجتماعی سیلتحقیقات علمی بر –
و  گیـر  سیلي دیگر در نواحی ها محدودهانرژي و  ي فرسایشی پرها محدودهکاوش در ارتباط و همبستگی بین  –

  در شکست سیل بندها ها آناثر 
آن  تاثیرو بررسی  ها دشت سیالباي جنگلی ه ها و مرداب ارزیابی ذخیره آب در نواحی طبیعی باالدست، مرداب –

 در سیالب رودخانه اصلی

  سپاه شهروندان  -5-1-2- 1
ها را براي ایفاي نقش شهروندان در حفاظـت   ، مقامات دولتی، ایالتی و محلی فرصت2001سپتامبر  11بعد از حوادث 

کشـور شـامل    تـر  بـیش نـی و امنیـت   اطمینان یـافتن از ایم . اند دادهاز امنیت داخلی و کمک به اولین امدادگران، افزایش 
جمهـور،   ریـیس ، 2002در ژانویه . باشد میآمادگی، آموزش و مشارکت شهروندان در پشتیبانی و کمک به اولین امدادگران 

که یک سازمان داوطلبانه مردمی جهت مشارکت در کارهـاي اجتمـاعی اسـت را     1جورج بوش، سپاه آزادي ایاالت متحده
  .نمودانجام این وظیفه  مامور

                                                      
1- USA Freedom Corps 
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، جهـت کمـک بـه هماهنـگ نمـودن      باشـد  مـی آزادي ایـاالت متحـده    موسوم بـه  سپاه از جزیی، که 1سپاه شهروندان
ایـن  . ، ایجـاد گردیـد  سازد میو آماده براي مقابله با هر وضعیت بحرانی  تر قويتر،  داوطلبانه که جامعه را ایمن هاي فعالیت

تا بتوانند خانواده، خانه و جامعه خود را در برابر تهدیدات جرایم، تروریسم  دهد میهایی را در اختیار مردم قرار  امر فرصت
  .و انواع بالیا ایمن سازند

که در بسـیاري از منـاطق کشـور جهـت پیشـگیري از       يآمیز موفقیت هاي فعالیتي سپاه شهروندان برمبناي ها برنامه
هـاي محلـی شـروع     یی کـه از طریـق نـوآوري   هـا  برنامه. دشو میاجرا تدوین و  گیرد میصورت  ها بحرانجرایم و مقابله با 

سپاه شهروندان در . باشند میي سپاه شهروندان و رویکرد ملی جهت مشارکت شهروندان در ایمنی جامعه ها پایه، شوند می
  .شود میسطح ملی توسط وزارت امنیت داخلی هماهنگ 

  :گیرد میفعالیت زیر صورت  4مشارکت شهروندان از طریق 
یی را هـا  آمـوزش جهت آمادگی بهتر براي مقابله با شرایط اضطراري و بحرانی  2ه تیم پاسخ سریع مردمیبرنام -1

ي حیـاتی را بـه اولـین    هـا  کمـک نـد  توان مـی  CERT، اعضـاي  دهند میرخ  ها بحرانوقتی که . دهد میارائه 
افراد داوطلـب   دهی مانسازي فوري به قربانیان و مصدومین و ها کمکشامل  ها کمکاین . امدادگران بنمایند

  . باشند میدر محل وقوع بالیا 
  . نمایند میدر شرایط عادي نیز در بهبود ایمنی جامعه کمک  CERTاعضاي 

  . نماید میو امداد استفاده  نشانی آتشاز افراد داوطلب جهت کمک به منابع محدود ادارات  3نشانی آتشسپاه  -2
یت اصـلی خـود، بـه عنـوان آگـاهی بخـش در زمینـه        مامورجام عالوه بر ان 4برنامه مراقبت و نظارت همسایه -3

  .دهد میي الزم در زمینه آمادگی و مقابله با بحران را ارائه ها آموزشتروریسم، به اعضا، 
با کمک به پزشکان و خدمه درمانی داوطلب جهت در اختیار گـذاردن تخصـص    5برنامه سپاه پزشکان ذخیره -4

داوطلبـان  . نمایـد  مـی  تـر  قويو  تر کمیر مواقع مورد نیاز، جامعه را مستحمحلی و سا هاي بحران  خود در زمان
ي مقابله با شـرایط اضـطراري محلـی و نیـز بـه عنـوان مکمـل        ها برنامهسپاه پزشکان ذخیره در هماهنگی با 

عمـل  .. .ي پزشـکی و ها مراقبتهاي خون،  و واکسیناسیون، بانک سازي ایمني سالمت عمومی مانند ها برنامه
  . نمایند می

                                                      
1- Citizen Corps 
2- Community Emergency Response Team (CERT) 
3- Fire Corps 
4- Neighborhood Watch programs 
5- Medical Reserve Corps 
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  ژاپن - 2- 5- 1
و نهمـین کشـور پرجمعیـت     باشـد  میدرصد جمعیت جهان را دارا  91/1نفر  127,718,000ژاپن با جمعیتی معادل 

کیلومترمربع از جمله پیشگامان در زمینه مدیریت  700/369این کشور با مساحتی معادل . ]47[ شود میجهان محسوب 
ي آب و هوایی از سوي دیگر سبب شده ایـن کشـور   ها ویژگیز یک سو و شناسی ا شرایط ویژه زمین. آید میشمار  بحران به

صدمات مالی و تلفات . در طول تاریخ همواره در معرض وقوع انواع بالیاي طبیعی نظیر زلزله، سیالب و سونامی قرار گیرد
گردیـد تـا مبحـث    با توجه به رونـد رو بـه رشـد جمعیـت باعـث       ها بحرانگذاري تاثیرطبیعی و افزایش  هاي بحرانجانی 

در حال حاضـر مـدیریت بحـران در    . موضوعی مهم و حیاتی در سطح ملی پیگیري گردد عنوان بهمدیریت بحران در ژاپن 
  . مختصر به بررسی آن خواهیم پرداخت طور بهژاپن ساختاري منسجم دارد که در ادامه 

  ]49[قانون کلی اقدامات در مقابل بحران  -5-2-1- 1

  :شود میتبط با مقابله به بحران در ژاپن به حساب آمده و موارد اصلی ذیل را شامل این قانون مبناي اقدامات مر
  تعریف و تعیین وظایف مرتبط با مدیریت بحران -1
 سیستم مدیریت بحران -2

 برنامه مدیریت بحران -3

 آمادگی در برابر بحران -4

 اقدامات اضطراري مرتبط با بحران -5

 بازیابی سیستم بعد از بحران - 6

 اقدامات مالی -7

 اضطرارحالت  -8

  سیستم مدیریت بحران  -5-2-2- 1

ي مدیریت ها برنامهخدمات عمومی به  موسساتهاي محلی و  الزمه مدیریت کارآمد بحران، توجه دولت مرکزي، دولت
بدین منظور کلیه نهادهاي مـذکور در ژاپـن   . باشد میبر مبناي قانون کلی اقدامات در مقابل بحران  ها آنبحران و عمل به 

  .یاد شده هستند مکلف به رعایت موارد

  ي مدیریت بحران در ژاپنها سازمان -الف

  ي مجريها سازمان -
  .ي مجري در امر مدیریت بحران فعالیت دارندها سازمان عنوان به  خانه و آژانس وزارت 24در ژاپن، کابینه و 
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  خدمات عمومی موسسات -
  . شوند میدر امر مدیریت بحران شناخته  مسوول يها سازمان عنوان بهنهاد در زمینه حمل و نقل، برق، گاز و غیره  60

مـرتبط بـا مـدیریت     هاي فعالیتیت مسوولگیري دولت مرکزي جدید در ژاپن، کابینه  مصادف با شکل 2001در سال 
و هماهنگ  ریزي برنامهي کلی، ها سیاستاتخاذ  مسوولدر این ساختار، مدیرکل مدیریت بحران، . بحران را بر عهده گرفت

عالوه بـر مـوارد فـوق در    . باشد میبزرگ  هاي بحرانو انجام اقدامات الزم در زمان  ها سازمانو  ها خانه امی وزارتنمودن تم
  .هاي خاص تشکیل گردیده است یتمامورانجام  منظور بهاي تحت عنوان وزارت مدیریت بحران  خانه ي اخیر وزارتها سال

مرتبط با مـدیریت ریسـک در    هاي فعالیتبهبود و تقویت  منظور بهآواجی، سیستم دولتی -پس از زلزله بزرگ هانشین
این تغییـرات مـواردي همچـون ایجـاد     . بزرگ، تصادفات و اتفاقات مهم، بهبود یافت هاي بحرانشرایط اضطراري همچون 

یگـر را  در کابینه و برخی موارد د ها داده آوري جمعکابینه در مسایل مدیریت بحران و تشکیل مرکز  رییسسمت معاونت 
  .شوند میشامل 

  شوراي مرکزي مدیریت بحران -
ارتقاء و بهبود اقدامات جامع در ارتباط با مدیریت بحران در شرایطی که نخست وزیر ریاست سـتاد   منظور بهاین شورا 

  .تشکیل شده است نمایند میاعضاء فعالیت  عنوان بهبحران را بر عهده گرفته و سایر وزیران 

  ي مدیریت بحرانوظایف شوراي مرکز -

  :اند وظایف این شورا مطابق بندهاي ذیل تعریف گردیده
نویس برنامـه مـدیریت بحـران     نمودن و توسعه اقدامات مربوط به برنامه کلی مدیریت بحران و تهیه پیش آماده •

  زلزله
  بزرگ هاي بحراننمودن و توسعه اقدامات مربوط به برنامه اقدامات اضطراري در  آماده •
درخواسـت نخسـت وزیـر یـا سـایر وزیـران        براساسحص در مسایل مهم مرتبط با مدیریت بحران تحقیق و تف •

ي کلی مدیریت بحران و اقدامات مرتبط، اعـالم شـرایط اضـطراري در زمـان وقـوع      ها سیاستهماهنگی کلی (
  )بحران و غیره

  ها نآاعالم  براساسوزیران  راي به نخست وزیر و سای ارائه پیشنهادات و امور مشاوره •
درصـد   5ترلیون ین بودجه براي مدیریت بحران در نظر گرفت که این بودجـه حـدود    3، حدود 2001دولت در سال 

  .گرفت بودجه عمومی کشور را در بر می
  : شود میبودجه مرتبط با مدیریت بحران به چهار قسمت تقسیم 

  تحقیقات و توسعه -1
 آمادگی در برابر بحران -2
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 حفظ زمین و منابع طبیعی -3

 یابی و بازسازي بعد از بحرانباز -4

  مدیریت سیالب  - 5-2-3- 1
ي تنـد و نیـز کوچـک بـودن     اهـ  بـا توجـه بـه وجـود شـیب     . اکثر مساحت کشور ژاپن در مناطق کوهستانی قرار دارد

بر این اساس . شوند میي فصلی در مدت زمان نسیتا کوتاهی به سیالب تبدیل ها بارشي آبریز از نظر گستردگی، ها حوضه
ایـن ویژگـی   . باشد می ها خانهبه دلیل شیب زیاد و کوتاه بودن این رود گذاري ناماین . اند گرفتهپن آبشار نام ژا هاي رودخانه

تا در شرایط بارندگی در مدت زمان کوتاه حجم قابـل تـوجهی از سـیالب توسـط رودخانـه بـه        گردد میباعث  ها خانهرود
با توجـه  . برابر کشورهاي غربی است 2ی در این کشور حدود از طرف دیگر میزان بارندگ. منتقل گردد دست پایینمناطق 

ـ  مـی ، رخـداد سـیل   خیز سیلتراکم جمعیت در مناطق آبرفتی و  ویژه بهبودن بافت شهري در کشور ژاپن و  به فشرده د توان
  .]38[را به دنبال داشته باشد  گیري چشمخسارات مالی و تلفات جانی 

. به دو مرحله مدیریت سنتی سیالب و مدیریت مدرن سیالب تقسـیم نمـود   نتوا میمدیریت سیالب در کشور ژاپن را 
  . شود میمربوط  1950ي قبل از ها سالمرحله اول یعنی مدیریت سنتی به 

در ایـن مرحلـه   . باشـد  میاکنون در آن قرار داریم، مدیریت مدرن سیالب  مرحله دوم مدیریت بحران سیل در ژاپن که هم
هـاي   گیرد، نقش و تاثیر تجهیزات پیشرفته ارتباطی و پایش، همچون سیسـتم  می را در بر 1950از  هاي بعد که اقدامات سال

  .ي بعد اهم این اقدامات را مورد بررسی قرار خواهیم دادها بخشدر . اي، به خوبی نمایان است متري و ماهواره تله

  1950ي قبل از ها سالمدیریت سیالب در ژاپن در  -الف
اگرچه همسان با گذشت زمان، پیشـرفت  . ه استشد میخطري در طول زندگی بشر محسوب  عنوان بهسیالب همواره 

 منظـور  بـه ي مختلف بومی مقابله بـا سـیالب توسـعه یافتـه و سـبک زنـدگی       ها روشهاي بشر،  تکنولوژي و افزایش یافته
از جانب سیالب، انسان را تهدید ناشی از سیالب تغییر نموده است، ولی همچنان خطرات بسیاري  هاي آسیبجلوگیري از 

مردان ژاپن نیز در گذشته همچون سایر کشـورها اقـداماتی را در زمینـه مقابلـه بـا سـیالب انجـام         مردم و دولت. کند می
  :اهم این اقدامات عبارتند از. اند داده

 چینی ا استفاده از خاکریزي و سنگب ها خانهي رودها کنارهتقویت  -1

کاهش سرعت سـیالب و جلـوگیري از نفـوذ     منظور به ها خانهدر اطراف حریم رودکاري و ایجاد جنگل  درخت -2
 گل و الي به داخل مناطق شهري

 سازي با شرایط سیالبی شیوه خانه همساز نمودن منظور بهباال بردن تراز پی ساختمان  -3

  استفاده در صورت وقوع سیالب منظور بهتعبیه محلی براي قایق در سقف منازل  -4

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 مدیریت بحران سیل تدوین برنامه عملیاتی اي بر مقدمه  36

 

    
  ها خانهکاري و ایجاد جنگل در اطراف حریم رود درخت - 2  چینی با استفاده از خاکریزي و سنگ ها خانهي رودها کنارهت تقوی -1

    
  تعبیه محلی براي قایق در سقف منازل -4  باال بردن تراز پی ساختمان -3

  نمونه اقدامات انجام شده در زمینه مقابله با سیل - 12-1 شکل

ي مورد استفاده در سطح ملی، درنظر نگرفتن اندرکنش راهکارهاي مورد استفاده بـر  ها روشن عدم وجود هماهنگی بی
ستند ملزومات مدیریت جامع سـیالب  توان میي طبیعی و نظر به این امر که اقدامات انجام گرفته نها پدیدهیکدیگر و سایر 

به سمت مـدیریت جـامع سـیالب در     در سطح ملی را پوشش دهند، باعث شد تا مبحث مدیریت سیالب در سطح محلی
ستند بر حسـب مـورد موجـب کـاهش خسـارات      توان میي سنتی مورد استفاده ها روشاگرچه . سطح ملی سوق داده شود

ي مورد استفاده و عدم کفایت هـا  روشناشی از سیالب شوند، ولیکن با توجه به عدم وجود یک برنامه جامع، فراگیر نبودن 
البته الزم به ذکر است که این . و تجهیزات، این سیستم از کارایی الزم برخوردار نبود ها روش گیريکار بهدانش عمومی در 

ي نوین کـاهش صـدمات   ها روشاند، همچنان کاربرد خود را در کنار  آمده وجود بههاي بومی  تکنولوژي براساسکه  ها روش
  .اند ناشی از سیالب حفظ نموده
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  1950ي بعد از ها سالمدیریت سیالب در ژاپن در  -ب
شروع . به تکنولوژي، وارد مرحله جدیدي شد تر بیش ي، مدیریت بحران سیل در ژاپن با اتکا1950ي بعد از ها سالدر 
و  1960ي کامپیوتري در سـال  ها دادههاي هواشناسی مبتنی بر  بینی پیش، انجام 1954ها در سال  مسیر توفان بینی پیش

در بین مردم، همگی  1967درصد تا سال  100و افزایش ضریب نفوذ آن در حدود  1957ورود تلویزیون به ژاپن در سال 
  .کاهش یابد گیري چشم طور بهعواملی شدند تا میزان تلفات جانی ناشی از رخداد سیل 

 »کاهش خسارات ناشی از سـیالب «هاي محلی، تحت عنوان  پروژه بلند مدتی در سطح ملی و حکومت 1946در سال 
سـال اجـراي ایـن پـروژه،      20در مـدت زمـان حـدود    . ترلیون ین تعریف و مورد اجرا قرار گرفـت  5در حدود  اي با هزینه

دو پروژه . شده و هدفمند مورد اجرا قرار گرفتند ریزي برنامه صورت بهناشی از سیالب  هاي آسیباقدامات مرتبط با کاهش 
 30با هزینه تقریبی  2000تا  1986ترلیون ین و  24تقریبی با هزینه  1985تا  1966ي ها سالدیگر با همین نام در بازه 

ها کـاهش چشـمگیر در تعـداد تلفـات جـانی ناشـی از رخـداد         نتیجه اجراي این پروژه. ترلیون ین مورد اجرا قرار گرفتند
 2001اداره مدیریت ریسک بحران ژاپـن در سـال   . هاي خاك و آتشفشان بود ی همچون حرکت تودههای بحرانسیالب، و 

  .نمود تاییدها در کاهش تلفات جانی را  قابل توجه اجراي این پروژه تاثیرطی گزارشی 

  و انتقال اطالعات آوري جمعهاي  سیستم -5-2-4- 1
 هـاي  سـازه وزارت منابع طبیعی، حمل و نقـل و  . اند شده بندي تقسیم Cو  A، Bبه سه رده  ها رودخانهامروزه در ژاپن 

سیسـتم   109خانـه بـا اسـتفاده از بـیش از      این وزارت. را بر عهده دارد Aرده  ايه رودخانهیت مسوول 1(MLIT)زیربنایی 
  .درصد کشور را تحت پوشش قرار داده است 70اي بالغ بر  ارتباطی، محدوده

رادارهـاي   دهـد  مـی ي آبریز و سـیالب مـورد اسـتفاده قـرار     ها حوضهدر راستاي مدیریت  MLITاز دیگر ابزارهایی که 
عدد  26به  ها آناین رادارها که تعداد . اند دادهبا همپوشانی مناسب کل کشور را تحت پوشش قرار  هواشناسی هستند که

  .دهند میقرار  MLITهماهنگ با یکدیگر عمل نموده و اطالعات مورد نیاز را در اختیار  طور به، رسد می
با کنترل سیالب بـا هـدایت مـدیران    اقدامات مرتبط . شوند هاي محلی مدیریت می توسط دولت Cو  Bهاي رده  رودخانه

) 13- 1(گیري و ارتقاء این قانون در شکل  روند شکل. گیرند انجام می» ها قانون رودخانه«ها و منطبق با قانونی به نام  رودخانه
  .نشان داده شده است

مـوده و اقـداماتی   تشکیالت مبارزه با سـیالب را تعیـین ن   »قانون مبارزه با سیالب«قانون دیگري در ژاپن تحت عنوان 
  .نماید میي مناطق خطرناك را تعریف ها نقشهنظیر هشدار سیل و تهیه 

                                                      
1- Ministry of Land, Infrastructures and Transportation 
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متـري،   هـاي ارتبـاطی و تلـه    بینی سیالب، اطالعات واصـله از رادارهـاي هواشناسـی، سیسـتم     منظور ایجاد امکان پیش به
هاي محلی قرار گرفته و پـس از   و دولت MLITبرداري سدها در اختیار  هاي هواشناسی و اطالعات واصله از دفاتر بهره ماهواره
  .گیرند هاي مورد نظر و عموم مردم قرار می ها، در اختیار سازمان بینی سیالب و سایر پدیده هاي پیش گزارش صورت بهتحلیل 

  
  در ژاپن ها خانهگیري و ارتقا قانون رود روند شکل -13-1 شکل

  بینی و هشدار سیالب  سیستم پیش -5-2-5- 1
و هشدار سیالب در ژاپن مبتنی بر دریافت اطالعات هواشناسی، بارندگی، رطوبت، سرعت و جهـت   بینی پیشسیستم 
ومخـازن   هـا  خانـه با اطالعات واصله از وضـعیت رود  ها آنها و رادارهاي هواشناسی و تلفیق  از طریق ماهواره.. .وزش باد و

مورد تحلیل قـرار گرفتـه و بـه     MLITهاي محلی و  این اطالعات با همکاري آژانس هواشناسی ژاپن، دولت. شدبا میسدها 
به اطالع عموم رسیده و همچنـین   ها رسانهدرصورت لزوم این گزارش از طریق . انجامد سیالب می بینی پیشتهیه گزارش 

  )). 14-1( شکل( گیرد میقرار  باشند میبا سیالب  دار انجام افدامات مقابله هاي محلی که عهده در اختیار دولت

گیري  شکل
سیستم مدرن 
 نهمدیریت رودخا

گیري ساختار  شکل
سیستماتیک کنترل سیالب 

 و استفاده از آب

گیري ساختار جامع  شکل
مدیریت سیالب، استفاده از 
 آب و حفظ محیط زیست
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  بینی و هشدار سیالب در ژاپن سیستم پیش -14-1 شکل

  برنامه جامع کنترل سیالب  - 5-2-6- 1

 شـمار  بـه زا  ي بحـران هـا  پدیـده هاي شـهري از جملـه    در محیط خصوص بهکه ذکر گردید، سیالب در ژاپن  گونه همان
ذا در راستاي کنترل سیالب و رسیدن به سطح ایمنی مورد نظر در مناطق شهري ژاپن، طرح جامعی از اقدامات ل. رود می

، انجام تمهیدات الزم در ها خانهاین برنامه سه اقدام اصلی بهبود وضعیت رود)). 15-1( شکل(مورد نیاز تهیه گردیده است 
  .]50[شود  میرا شامل  پذیر آسیب و کاهش سازي مقاومو اقدامات  ها خانهحوضه آبریز رود

  دریافت اطالعات مربوط به بارندگی
 رادارو رطوبت هوا از طریق 

دریافت اطالعات مربوط 
 به بارش و دبی

MLIT هاي محلی دولت 

اطالعات 
 هواشناسی

 همکاري

 بینی سیالب پیش

 آژانس هواشناسی

 بینی سیالب پیش

 مرکز اخبار

 عمومی  رسانی اطالع

  ادارات محلی
ول مقابله با ومس(

 )سیالب
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設置

برنامه جامع کنترل سیالب

ها بهبود رودخانه )الیروبیو  خاکریزي(رودخانه ها  کانالبهبود 
...زهکش و  هاي کانال، سیالب کنترل آبگیرهايساخت 

انجام 
تمهیدات 
الزم در 

حوضه آبریز 
رودخانه ها

 پذیري آسیب کاهش
از  ناشیهاي  خرابی

سیالب

تأخیريمخازن 

اي ذخیرهمخازن 

پست هاي زمین

شهريحفظ مناطق -
طبیعیحفظ مناطق  -
از بحران کننده جلوگیري تنظیمی هاي برکهها و  دریاچه ایجاد-
...زهکش و  چاههايو  نفوذپذیر روهاي پیاده ایجا -

حفظ مناطق کنترل شده شهري-
جلوگیري از افزایش ارتفاع زمین-
بهبود شرایط کشاورزي -

هاleveeساخت تأسیسات زهکشی پشت -
نصب تأسیسات نگهداري آب -
ساخت سازه هاي مقاوم در برابر آب -

و فرار تخلیههشدار  هاي سیستمساخت -
سیالبمقابله با  هاي سیستم تقویت -
در  سیالب کهمناطق ها،  سیالب هايچاپ و انتشار داده  -

شده بینی پیشآنها 
مقاوم در برابر آب هاياز سازه  استفاهبه  تشویق -
سیالبدر برابر  سازيمقاوم  فعالیتهايانجام  براي تبلیغات -

  
  ]50[برنامه جامع کنترل سیالب در ژاپن  -15-1 شکل

  پاکستان -3- 5- 1
که در طول سال  باشد میکشور آسیاي جنوبی است که باالترین آمار مربوط به تعداد افرادي را دارا  5پاکستان یکی از 

فشار بادهاي موسمی در خلیج بنگال و از ماه جـوالي   کمي ها سیستمعموما بر اثر  ها سیالباین . نمایند میسیل را تجربه 
ي کم فشار در خلیج بنگال تشکیل شـده و بـا حرکـت بـه سـمت      ها سیستماین . دهند میرخ ) فصل تابستان(تا سپتامبر 

 یی که در انتهاي شمالی پاکسـتان قـرار  ها کوهرشته . نوردد شمال و کشمیر مناطق پست هند مرکزي و راجپوتانا را در می
آمده در این نواحی، پنجاب و سند  وجود بهي ها سیالب. اي در تغذیه رودهاي منطقه را بر عهده دارند نقش عمده اند گرفته

ي ها سیالب. دهند میقرار  تاثیري شمالی را تحت ها قسمت، بلوچستان و NWFPاي  را مورد هجوم قرار داده و مناطق تپه
. ي زیـاد مـالی گردیـد   هـا  آسیبدن تعداد کثیري از مردم و وارد آمدن موجب کشته ش 1998و  1992، 1950 هاي سال

میلیون ریال پاکستان به این کشور آسـیب   000/78بیش از  2001تا  1991ي دولتی سیالب در دهه ها گزارش براساس
  .]51[رسانیده است 
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  مدیریت سیالب در پاکستان - 1- 5-3- 1
ي آبریـز  هـا  حوضـه بسـیاري از   و کوهسـتانی  دسـت باال منـاطق  آنست که سیل در پاکستانیکی از مشکالت مدیریت 

در اکثـر مـوارد بسـیار    اي  سـازه ي ها طرحاجراي همچنین با توجه به این امر که  .در کشورهاي دیگر واقع است ها خانهرود
جـرا  ااي  سـازه تمهیدات غیر .است بوده ي برخوردارتر بیشاز اولویت در پاکستان اي  سازهتمهیدات غیرلذا  باشد میپرهزینه 

  :در این کشور عبارتند ازشده 
  )حوضه آبریز رودخانه ایندوس(و هشدار سیالب  بینی پیش –
  )ي کوچکها سیلکوچک فقط براي کاهش  هاي رودخانهدر (مدیریت حوضه آبریز  –
  خطرپذیريهاي  مدیریت سیالب به وسیله ذخیره پیک آن در مخازن طبق منحنی –

در اداره هواشناسـی پاکسـتان   زیـر نظـر    2(NFFD)سـیالب   بینی یشپملی  اداره 1UNDP با همکاري 1978در سال 
سـیالب و   بینـی  پـیش ، ها آناطالعات هیدرولوژیکی و هواشناسی، تحلیل  آوري جمعوظیفه این بخش . الهور تشکیل شد

  :رساند میي ذیل به انجام ها سیستماین مرکز وظایف خود را از طریق . باشد میاعالم هشدار 
بـراي ایـن منظـور    . نمایـد  میفعالیت  3WAPDAاین سیستم تحت نظارت  :ري بارش و دبیگی سیستم اندازه –

وظیفـه ایـن   . در منطقه مرزي رودخانه ایندوس در کاچورا نصب شـده اسـت   WAPDAایستگاه مرزي توسط 
 منظـور  بـه همچنـین ایـن تجهیـزات    . باشد میجریان آب حاصل از ذوب برف در حال گذر  گیري اندازهایستگاه 

تمـامی ایـن اطالعـات    . انـد  شـده نصب  Daggar و Bishma, Ogi, Phulra, Tarbelaجریان آب در  گیري ازهاند
نـوع دوم  . گردند میالهور ارسال  NFFDي به متر تلهایستگاه  36شده و از طریق  آوري جمع WAPDA توسط

گردیـده و بـا اسـتفاده از     آوري جمعاطالعات مربوط به دبی آب توسط سیستم مجزایی وابسته به اداره آبیاري 
  .گردد میالهور مخابره  NFFDتجهیزات اداره پلیس به 

در راستاي حرکت به سمت مدرن شـدن و بـا حمایـت دولـت و      :4(QPM)گیري میزان بارش  رادارهاي اندازه –
خـان،   در کراچـی، دره اسـماعیل   متـر  سـانتی  5کمک دولت ژاپن، چهار رادار بررسی وضعیت هوا با طول موج 

گیـري   همچنین با حمایت مالی بانک توسعه آسـیا دو رادار انـدازه  . اند آباد نصب گردیده م یار خان و اسالمرحی
این رادارهـا از طریـق   . اند به ترتیب در الهور و سیالکوت نصب شده متر سانتی 5و  10هاي  موج رطوبت با طول
هـاي هواشناسـی و    ، سیسـتم کیلـومتري  400صـورت جـامع عمـل نمـوده و قادرنـد تـا شـعاع         یک شبکه بـه 

یک رادار دوپلر با طول مـوج  ) زمان ارائه گزارش(عالوه در حال حاضر  به. هاي مربوطه را پایش نمایند مشخصه
  .باشد می 5در حال نصب شدن در مانگال متر سانتی 10

                                                      
1- United Nations Development Programme  
2- National Flood Forecasting Division 
3- Water & Power Development Authority 
4- Quantitative Precipitation Measurement 
5- Mangla 
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 NFFB1ه در پس از دریافت اطالعات از مراکز مربوطه، این اطالعات به کامپیوترهاي نصب شـد  :مرکز کامپیوتر –
مرتبه مورد تحلیل قرار گرفته و بـر پایـه نتـایج حاصـل از      ساعت یک 6ها هر  این داده. گردند الهور منتقل می

  .گیرد هاي مرتبط قرار می بینی سیالب تدوین شده و در اختیار سازمان ها گزارش پیش تحلیل داده

  FFC(2(کمیته سیالب فدرال  - 2- 5-3- 1
و  ریـزي  برنامـه وظیفـه   هـا  اسـتان اداره آبیاري  1996تا پایان سال . یل شدتشک 1977کمیته سیالب فدرال در سال 

و تلفات جـانی و   1976و  1973ي سهمگین ها سیالبولی پس از . را بر عهده داشتند ها سیالباجراي اقدامات مرتبط با 
ات پیشگیرانه و کاهنده خطـرات  انجام اقدام منظور بهدولت فدرال نیاز به یک آژانس فدرال  ها آنمالی بسیار زیاد ناشی از 

  .ناشی از سیالب در سطح کشور را احساس نمود

  :FFCي ها مسوولیت -
  آماده نمودن برنامه حفاظت در برابر سیالب براي کشور •
 ي استانی در ارتباط با کنترل سیالب و سایر اقدامات حفاظتیها سازمانبهبود اقدامات انجام گرفته توسط  •

 با توجه به نقش مخازن در کنترل سیالبارائه پیشنهادات مقتضی  •

 انجام اقدامات احیا  و بازسازي  منظور به ریزي برنامهي کنترل سیالب و ها سیستممرور خسارات وارد بر  •

 و هشدار سیالب  بینی پیشي ها سیستمانجام اقدامات الزم در راستاي بهبود  •

 فظتیتهیه برنامه تحقیقاتی در زمینه کنترل سیالب و اقدامات محا •

 ارزیابی و نظارت بر اجراي برنامه ملی حفاظت در برابر سیالب •

 ي استانی در اجراي برنامه ملی حفاظت در برابر سیالبها سازماننظارت بر  •

  شرقی و جنوب آسیاي جنوب - 4- 5- 1
  :بیان نمود که گونه این توان میي کلی این کشورها ها ویژگیدر ارتباط با 

  .آید می شمار بهشورها مشکل همه این ک عنوان بهب یالس  -الف
  .ها پیش به کار رفته است در بسیاري از این کشورها از قرناي  سازهتمهیدات غیر  -ب
 هـا  آنبه دلیل هزینـه  اي  سازهاجراي تمهیدات تا این اواخر زیرا  ،اجتناب ناپذیر بودهاي  سازهاعمال تمهیدات غیر  -ج

  .ه استبود ناممکن

                                                      
1- National Flood Forecasting Bureau 
2- Federal Flood Committee 
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در ایـن دوره طـوالنی، کـه    . گـردد  قرن قبـل بـر مـی    20هاي دور تا  نطقه، به گذشتهتوسعه تمهیدات کنترل سیل در این م
  :اي مختلفی در مدیریت سیل توسعه یافته است بسیاري از کشورهاي منطقه تحت قانون استعماري بودند، تمهیدات غیرسازه

  ي جوي نظیر نحوه رشد ابر و جهت بادها پدیدهبا توجه به  سیل بینی پیش –

  کشاورزي در مناطق پست و سکونت در مناطق مرتفع صورت بهبري اراضی مدیریت کار –
در ي دور هـا  زمانبه عنوان مثال از ( در حین جریان سیل ها خانهمواظبت و حفاظت از خاکریزهاي ساحلی رود –

  ).است شده میانجام امتداد رودخانه قرمز در شمال ویتنام 
بنگالدش فعلـی و ایالـت بنگـال غربـی     (ابداع گردید و در بنگال در حدود قرن یکم میالدي در چین  سیل بندي پهنه

 عنـوان  به. در ایران نیز متداول بوده است ها بلنديدر مناطق امن، روي  ها خانهاحداث  .نیز اقدامی معمول بوده است) هند
ه دره قرار داشته که هـم  ، در گذشته بر فراز تپه مشرف بباشد مییی با تلفات جانی ها سیالبشهر ایالم که شاهد  مثال دره

  .ي آن قابل مشاهده استها خرابهاکنون 
 دسـت  پـایین ي هـا  دشـت ها در گستره مرکزي تایلنـد و   در برابر سیل یکی از اقدامات معمول در طی قرن سازي مقاوم

  .حوضه رود مکونگ بوده است
در آسـیاي جنـوب    )قـاوم سـازي  ، مراقبت از سیل بنـدها، م بندي پهنهسیل،  بینی پیش(توسعه تمهیدات کنترل سیل 

ی از نتـایج  در برابـر سـیل یکـ    سـازي  مقاوم، کشورهاهمانند سایر . گردد میقرن قبل بر  20هاي دور تا  شرقی، به گذشته
ی نیست که مـانع  ني فها روشاین کمبود و فقدان : در این رابطه اظهار شده است که. مستقیم توسعه اقتصادي بوده است

، شـته اي دا هاي فشرده هایی که کشت در ناحیه. بلکه علت اصلی کمبود منابع مالی است شود میه ي پیشرفتها روشاعمال 
ي طـوالنی  هـا  روشصنعتی نیز به خوبی توسعه یافتـه اسـت، اعمـال     تاسیساتي ارتباطی به خوبی توسعه یافته و ها شبکه

  .]52[ باشد میمدت و دائمی کنترل سیل از نظر اقتصادي کامال توجیه پذیر 
 هـا  خانـه سازي و به ویژه در نوع خاصی از ساماندهی رود کشاورزي، ساختماني ها فعالیتدر برابر سیل در  سازي مقاوم

  :باشد میهاي زیر قابل اثبات  ه است و با نقل قولشد میانجام 
ط مسـیل  ي شمال شرقی رود مکونـگ، کشـتزارها بـا شـرای    ها شاخهاي در تایلند وجود دارد که به جز  روش جا افتاده

  .باشد میي وسیع مرکزي رودخانه چائوفیا در تایلند ها دشتانطباق داده شده بودند و مثال بارز آن کشت برنج در 
ایـن ناحیـه در تقـاطع بحرانـی سـه رودخانـه       . باشـد  مـی مجموع اراضی وسیع دشت مرکزي بالغ بر سه میلیون هکتار 

ي بزرگ با دوره چهار ماهه از آگوست تا نوامبر هر سال ها سیلرض تمام دشت در مع. چائوفیا، مکونگ و بانکوك قرار دارد
  .متغیر است تر بیشمتر و حتی  4تا  متر سانتیاز چند در این مناطق عمق سیالب . قرار دارد

کـه بـر روي    کننـد  مـی یی زندگی ها خانهدر  ها آن. اند دادهساکنین این نواحی نیز خود را با سیل و شرایط آن تطبیق 
. باشـند  مـی هاي شناور در تمام طول رودخانه به صورت پراکنده برپـا   فروشگاه. اند شدهو یا سکوهاي شناور ساخته  ها پایه

  .گیرد میحمل و نقل در فصل سیالبی به طور کامل با قایق صورت 
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ي هـا  سـیل بـا ذخیـره آب،   . در دو دهه اخیر به علت ساخت دو سد بزرگ در باال دست شرایط کامال تغییر کرده است
شبکه سنتی آبیاري تکمیلی با استفاده . ي خشک افزایش یافته استها فصلبزرگ کاهش داده شده و جریان رودخانه در 

و کشـت دوم در فصـل    شـود  میي آبیاري مدرن کنترل شده، جایگزین ها شبکهاز سیالب در فصل رشد بتدریج به وسیله 
  .گیرد میخشک در مقیاسی وسیع صورت 

هـزار کیلـومتر    40تا  30در اینجا هم نواحی وسیعی به مقدار . پایینی رود مکونگ نیز وجود دارد موارد فوق در دشت
  .شوند می گرفتگی آبمربع هر ساله در کامبوج و ویتنام دچار 

از . شود برد و در آنجا پخش می هجوم می ها آنها را برش داده و به اراضی پشت  سیل ساحل بلند رودخانه، در کامبوج
هـاي کشـاورزي در ایـن اراضـی      فعالیـت . انـد  سکان در این نواحی مردم خود را با این پدیده طبیعـی تطبیـق داده  زمان ا
هـاي مـارس تـا     در مـاه که رس  شاءهاي پیشدر اراضی مواجه با سیل ن. گیر نیز با شرایط سیالبی انطباق یافته است سیل

هـاي   مـاه یعنی هاي بزرگ  شوند یا بعد از فروکش کردن سیل اند و قبل از دوره سیل بزرگ برداشت می آوریل کاشته شده
هـاي طبیعـی مـاهی     در گـودال . شود محصول در آوریل سال بعد برداشت می. گیرد نوامبر و دسامبر بذر پاشی صورت می

ل شود که در ایـن نـواحی سـی    هاي شناور کاشته می در ویتنام جنوبی، در نزدیکی مرز کامبوج برنج. شود پرورش داده می
در نواحی ساحلی که شیب بسـیار کمـی دارنـد و    . متر عمق دارد 4تا  3شود و آب پخش شده  رودخانه مکونگ جاري می

  .شود امکان نفوذ آب شور دریا وجود دارد، برنج زودرس و با رشد سریع، کشت و برداشت می
ي مرتفـع  هـا  کنـاره در این منطقـه  در  ها خانه .شیوه خاص خود را داردعملیات زراعی در استان کندال کشور کامبوج 
و همین طـور   اند شدهکمی جلوتر نوار دیگري از منازل ساخته . اند شدهرودخانه به صورت خطی و در وسط باغات ساخته 

. شـود  میي عادي است و به صورت دیم کشت ها سیلنواري به پهناي یک کیلومتر است که در شیب کناره و باالتر از حد 
  .گیرد میکشاورزي صورت  ها آني فصلی، در ها سیلاضی مسطحی وجود دارد که بعد از فرو نشستن بعد از این قسمت ار

ایـن  . ماه اسـت  5/3فقط  ها آني اخیر دو نوع جدید برنج شناسایی شده است که دوره رشد محصول دهی ها سالدر 
د کـه دو  نسـاز  این امکان را فراهم مـی  مذکور يها برنج. باشند میپاییزي  -بهاري و تابستانه  -از نوع زمستانه  ها نوع برنج

کـه   هاي آوریل و مـی  هاي نوامبر و دسامبر و دیگري خارج از ماه کشت در سال یکی خارج از غرقابی شدن نواحی در ماه
ي خـاکی  هـا  دیوارههیچ نوع کار ساحل سازي الزامی  نیست و فقط . ترین میزان جریان آب وجود دارد صورت گیرد پایین

مـورد اسـتفاده    آیـد  مـی پاییزه که در ماه اوت پیش  -ي زودرس تابستانه ها سیلنیمه مستغرق براي جلوگیري از ساحلی 
  .گیرند میقرار 

در دشت پیونتازاي رودخانه سیتانگ در برمه، روش ساماندهی رودخانه بدون احداث دیواره خاکریز با موفقیت توسـعه  
هاي بامبو در امتداد رودخانه در چند خط مـوازي بـا جریـان آب     ت که از نیبدین ترتیب اس رفته کـار  به روش. یافته است

نگهداشـته و از   اصـلی  جریان رودخانه را در مسیرعمل کرده و  بند سیل، مشابه دیوار هاي موازي این نی. کنند میاستفاده 
اراضی وسـیعی از دشـت   ، کوچک هاي رودخانهاین روش در  ه لطف استفاده ازب .کند می جلوگیري ها کنارهسرریز شدن از 

  .پیونتازا زیر کشت متراکم رفته است
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  هند - 5- 5- 1
آمـده   در سـازمان ملـل   در گزارش کشـوري هنـد  . سیل یکی از بالیایی است که مردم هند هر ساله با آن دست به گریبانند

هـا و در کلیـه    مـه سـیالب  نترل کامـل و دائـم ه  منظور ک اي به تنها استفاده از تمهیدات سازهاکنون معلوم شده است که و است 
بـه  اي  بنابراین تمرکز و تاکید بر تمهیـدات غیرسـازه  . باشد نمیاز نظر اقتصادي عملی  همچنینگیر غیرممکن بوده و  نواحی سیل

   .گیرد با سیالب مورد تشویق قرار میشرایط زندگی و تطبیق  همزیستیدر هند  هامروز. شود شدت احساس می
نفـر   1500گیـرد و بـیش از    فـرا مـی   راهزار کیلومتر مربع از اراضی  80ر ساله حدود به طور متوسط هسیل در هند 

  .]31[ آورد تلفات جانی به بار می
 هاي سازهاحداث  با هدف، کشور هند اعتبارات قابل توجهی 1954از زمان تدوین فلسفه سیاست ملی کنترل سیل در 

انسانی  هاي فعالیتشی از سیل به علت افزایش جمعیت و توسعه با این حال خسارات نا. ه استنمودکنترل سیالب هزینه 
  .، روند افزایشی داشته استها دشت سیالبدر 

  :ند ازاجرا شده و یا توصیه شده در هند عبارتاي  غیرسازهتمهیدات 
  بندي پهنه –
 ضد سیل کردن –

 و هشدار بینی پیش –

 با سیالب )زندگی( مقابلهآموزش نحوه  –

 اديرسانی اضطراري و امد کمک –

  بیمه سیالب –
هنـد را پوشـش    هـاي  رودخانـه و اعالم خطر سیل به خوبی پیشرفت داشـته و اغلـب    بینی پیشاز بین این تمهیدات، 

درصـد از   50مـثال بـراي   . باشـند  مـی یا اجرا  برداري بهرهفوق الذکر در مراحل مختلف اي  سازهسایر اقدامات غیر. دهد می
 هـا  سـازه برنامه ضد سیل کردن  .ي خطرپذیري سیالب تهیه شده استها نقشه، هزار کیلومتر مربعی 100 گیر سیلنواحی 

و  بـراي مقابلـه بـا سـیل     سـازي  آمـاده ي هـا  طرحتهیه شده و  وهاي واقع در حوضه آبریز رودخانه گنگ پیشنهاد  در ایالت
حاصل نشده و در  ها دشت سیالب بندي پهنهدر هر حال پیشرفت قابل توجهی در . کار قرار گرفته است دستورها در  خرابی

  .اي صورت نگرفته است مورد بیمه سیل نیز هنوز اقدام گسترده
است که با توجـه بـه ماهیـت و پیشـرفت، اجـراي      اي  سازهاین گزارش کشوري شامل فهرست جامعی از تمهیدات غیر

و یـک مـدل    بنـدي  پهنـه از مدل  یک نمونهعالوه بر این موارد  .اند گرفتههاي مختلف هند مورد توجه قرار  در ایالت ها آن
  .شده است ارائهگزارش  آن عملیاتی براي آمادگی در برابر سیالب در پیوست
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  بنگالدش - 6- 5- 1
کشـور در  ایـن  درصـد   60 ،شـود  میآنچه در گزارشات کشوري بیان  براساس. باشد می گیر سیلبنگالدش از کشورهاي 

ي هـا  سـیل پـس از  . شـوند  مـی  گرفتگی آباراضی دچار درصد از  30ي معمولی، ها سالحتی در  قرار دارد ومعرض سیل 
، نظیـر فرانسـه   و کشورهاي یاري دهنـده  UNDP اي در مورد کنترل سیل، توسط مطالعات فشرده 1988و  1987بزرگ 

ارائـه   در گزارش مطالعات راهبردي سـیل  1989  میماه ي خالصه شده در ها طرحمطالعات مختلف و . صورت گرفته است
تـا  کـه  با اسـتفاده از فرصـتی   د تا نند به مردم کمک کنتوان اي می سازهتمهیدات غیر وگزارش آمده است ن در ای .اند شده

ین ایـن تمهیـدات شـامل    تـر  مهـم . نـد دهبـا سـیل تطبیـق     شرایط خود را در اختیار دارند،سیل بندهاي ساحلی احداث 
ي این کشـور آن اسـت   ها سیالبثبت در مورد یک نکته م .در برابر سیل است سازي آمادهسیل، هشدار سیل و  بینی پیش

داده و به نوعی همزیسـتی   موجب گردیده که مردم خود را به طرق مختلف با سیالب تطبیق ها سیالبکه تکرار هر ساله 
  .باسیل خو کنند

  کانادا - 7- 5- 1
در یـن روش  او اسـتفاده از   باشـد  نمـی داراي سـابقه چنـدانی   اي در کانـادا   هاي کنترل سیل غیرسازه استفاده از روش

اي معمـول بـوده کـه     هـاي سـازه   به طور سنتی اسـتفاده از روش در کانادا . مناطق مختلف این کشور کامال متفاوت است
در ایـن کشـور تمرکـز بـر اسـتفاده از      به هر حـال اخیـرا    .هاي مالی هنگفتی را براي این کشور در پی داشته است هزینه
  .مورد توجه خاص قرار گرفته استمسایل سیالب اي به عنوان راه حل عملی  هاي غیرسازه روش

توسط دولت مرکزي و مقامات اي  هاي سازه در برابر روشاي  هاي غیرسازه اعمال روشمنظور  الزم بههاي  تفاوت فعالیت
در  رسـانی  کمـک هـاي   ها در حد برنامه هاي مالی خود را به استان دولت مرکزي کمک. محلی مورد تاکید قرار گرفته است

یـک برنامـه کـاهش خسـارات سـیل      توان بـه تـدوین    از دیگر اقدامات این کشور می. ن بروز فاجعه محدود کرده استزما
)FDR ( وهـاي اسـتانی    این برنامه دربرگیرنده یک موافقت نامه بین دولت مرکزي و حکومـت . اشاره نمود 1975در سال 

  .بینی سیل متمرکز است بندي و پیش ات در کانادا بر ناحیهاین اقدام. باشد اي می شامل توافقاتی براي تمهیدات غیرسازه
اشـاره  سـازي کانـادا    شرکت خانـه به  توان میسیالب فعالیت دارد اي  سازهاز جمله نهادهایی که در زمینه مدیریت غیر

ي هـا  ناسـتا مروري بر وضـعیت  . را توسعه داده است ها ساختمان نمودنالزامات ضد سیل در این راستا این شرکت . نمود
  .کنترل سیل دارنداي  غیرسازهپیشرفت قابل توجهی در تمهیدات  ها استانبعضی  دهد میدر کانادا نشان مختلف 

 تـوان  مـی را  در کانـادا وجـود دارنـد   اي  غیرسـازه ي هـا  روشدر رابطه با استفاده از که هاي مختلفی  محدودیتدر انتها 
  :کرد بندي دستهزیر  صورت به

  هایی بزرگ ي خطرپذیري از سیل در ناحیهاه نقشهنیاز به تهیه  –
  بندي پهنهنارضایتی سیاسی براي قبول  –
  ي مرتبطگذار قانونفقدان  –
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  )انگلیس و ویلز(بریتانیا  - 8- 5- 1
شیب کم اراضی انگلیس . باشد میاي  سازهمحدود به تمهیدات غیرمرتبط با مدیریت سیالب در انگلیس و ویلز، اقدامات 

 همچنـین  .شـود  هـا  سـازه موجب تخریـب  که  باشداز آن  تر کمکه سرعت جریان آب  ودش میباعث در ویلز  تر کمو شیب 
اخـتالف تـراز   در این نـواحی   .نگران کننده نیست چندان پوشش متراکم گیاهی دلیل بهنیز  فرسایش خاك ناشی از سیل

  .شود میسال به عنوان فاکتور خطر سیل نامیده  100تا  10بین سیل 
نکته قابل ذکر ایـن  . باشد می گیر سیلنقشه نواحی در این سرزمین صورت گرفته است تهیه  یکی از اقدامات مهمی که

تفاوت بسـیاري  تهیه آن  نقشه و استاندارد نوعلیکن از نظر و ،باشد میمنطقه موجود  گیر سیلنقشه نواحی است که اگرچه 
رامترهاي سـیالب ماننـد مسـیرهاي جریـان،     این بدان جهت است که دوره بازگشت و دیگر پا. وجود دارد ها نقشهدر بین 
  .باشند میهاي جریان اغلب نامعلوم  ها و مدت سرعت

به عنوان نواحی خطرپذیر مشخص شـده اسـت، فقـط     ها دشت سیالبقابل ذکر است که نواحی مختلفی که در بعضی 
  . شوند میه ني کاربري اراضی به کار گرفتها طرحبراي استفاده در جهت کنترل توسعه منطقه است و در 

به هر حال در ایـن مـورد اسـتانداردهاي    . شود میاز فنون دائم و موقت استفاده  ،در برابر سیل سازي مقاومدر اقدامات 
  .ملی وجود ندارد

  .و بیمه سیالب ي اضطراريها طرح ،بینی و هشدار سیالب پیشاز  ندمورد استفاده عبارتاي  سازهي غیرها روشسایر 
 .رود مـی ، انتظـار  درحـال جریـان  لی بستگی به ابعاد فاجعه و میزان خساراتی دارد که از سـیل  گستردگی اقدامات مح

 ها خانه، بیمه اسباب منزل وجود ندارد و در بسیاري از ها خانهولی براي همه  قرار دارندبیمه سیالب تحت پوشش  ها خانه
این نکتـه الزم بـه ذکـر     .بالیاي طبیعی وجود نداردبرنامه دولتی خاصی براي کمک به قربانیان . شرایط بیمه ناکافی است

در مدیریت سیل وجود ندارد و عملیـات انجـام شـده در سـطح      ملی گذاري سیاستکه در مفهوم بریتانیایی، عموما  است
اخـتالف شـرایط    مسـاله یکی از عوامل اصـلی ایـن   . شود میتعیین اي  منطقهو  ین محلیمسوولتوسط اي  منطقهمحلی و 

  .کند مین و نوع مشکالتی است که سیل در هر منطقه ایجاد سیالبی شد

  فرانسه - 9- 5- 1
  :دو نوع سیل مشخص شده است در سازمان ملل در گزارش کشوري فرانسه

  .گیرد میبه کندي صورت  ها آن گسترشي اراضی پست که ها سیالب -
  .باشند میبسیار مخرب  ها سیالباین  .محلی است شدیدهاي  که ناشی از باران )تند آبی( ناگهانی يها سیل -

همچنـین چـون فرانسـه    . باشـند  میدرصد جوامع انسانی در فرانسه در معرض خطر سیالب  25برآورد شده است که 
همین امـر  . ، خطرپذیري از نظر تلفات جانی و خسارات مالی باالست)حدود جمعیت ایران( جمعیت متمرکز و زیادي دارد

  . باشددر دهه گذشته در این کشور خسارات سیل د دلیل زیاد بودن توان می
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 در نواحی شـهري خسـارات فراوانـی بـه بـار      ها سیلاین که  ي بسیار بزرگی در فرانسه اتفاق افتادهها سیلدر گذشته 
به همین  .بوده است ها دیوارهروگذري آب از بندهاي خاکی و شکستن ناگهانی  ها سیالباین  تر بیشعامل اصلی  .اند آورده
  .ه استممنوع بود ها خانهاحداث خاکریز در طول رود ها سال، دلیل

جـدا از توسـعه شـهرها، مـداخالت انسـانی در      ، دهـد  مینشان  دالیل افزایش سیل گرفتگی و خسارات حاصله بررسی
در ایـن  . اند داشتهنقش بسیار مهمی را در این فرایند ) به علت مهاجرت به شهرها(ي آبریز و فقدان نگهداري الزم ها حوضه

  .باشد میاهمیت  حایزها نیز  و باتالق ها دشت سیالبابطه جلوگیري از ورود سیالب به ر
تصمیم گرفته شد که یک برنامه بلند مدت با هدف جلوگیري از خطـرات بالیـاي طبیعـی ماننـد      1994پس از سیل 

  .تدوین گرددسیل 
. وق اجراي تمهیدات الزم بوده استیت کاهش خسارات به عهده جوامع محلی بوده و دولت فقط مشمسوولدر گذشته 
 براسـاس مناطق وسـیعی   امروزه. گردیدتصویب  1995 این روش موفقیت آمیز نبود، قانون جدیدي در سال از آنجایی که

ي بسیار زیاد ها هزینهدر بسیاري از مناطقی که حفاظت در مقابل سیالب تنها با . اند شده بندي پهنه گرفتگی آبي ها نقشه
 .سـاخته شـده اسـت    1و در بعضی مناطق بندهایی با نام سد خشک از مردم خریداري تاسیساتید، اراضی و گرد ممکن می

ي آن خریـداري  هـا  زمینکه  باشد میکاربرد این بندها کنترل دبی عبوري به پایاب با ذخیره موقت حجم سیل در مخزنی 
   .شود میشده و به کشاورزان کرایه داده 

اي  هزینـه قابـل مالحظـه    ،مشـخص  هـاي  رودخانـه و هشدار سیالب در  بینی پیشي ها ستمسی نمودنبه روز  منظور به
، در این رابطه اقدامی صورت نگرفتـه  اند بودهی که این اهداف از نظر فنی عملی نهای رودخانهدر . شده است گذاري سرمایه

و  هـا  خانـه بهسـازي و نگهـداري رود  ق از طریاي  منطقه يها سیالب در برابرحفاظت  منظور بهالزم تمهیدات ولیکن  .است
  .صورت گرفته است ها آبراههسایر 

اعمـال  مرتبط با کـاهش خسـارات ناشـی از سـیالب     هنوز اجبار قانونی در انجام اقدامات فرانسه دولت در حال حاضر 
آورده  وجـود  بـه هاي مـالی را   هانگیز ي مختلف و همچنین بیمه،هـا  روشگیري کار بهدر  یارانه تخصیصننموده است ولی با 

هاي سازگار با محیط زیست  نوبه خود موجب افزایش آگاهی مردم محلی از خطرپذیري، یافتن راه حله ب مسالهاین . است
  .شود میهیدرولیکی  هاي سازهو  ها آبراههو نگهداري بهتر از  برداري بهرهو 

  آلمان -10- 5- 1
هـاي   سـیل  .ین شـده اسـت  یـ عتآب در آلمـان   گروه و مسوول مدیریتکارعنوان ه ب LAWA2، ایاالت فدرال آلماندر 

را وادار بـه چـاپ راهنمـاي حفاظـت     ) LAWA(هـاي مسـوول    در رودخانه راین سازمان 1995و  1993هاي  مخرب سال
 نحـوه  و نمودهتشریح  1995آلمان را در سیل  یوضعیت حفاظت ،کتاب راهنمااین  .نمود 1995هنگام از سیل در سال  به

                                                      
1- Retenue Seche 
2- Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser 
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راهبردها و تمهیداتی براي کـاهش  این راهنما  هاي بعد در بخش. دهد به صورت کلی توضیح میسیل را  و گسترش ایجاد
این کتاب حاوي این پیام است که حفاظت از خطر سـیل یـک مسـاله    . شده استخطرات و خسارات سیل در آینده ارائه 

فقط طیفـی از تمهیـداتی کـه     بلکهنمود، توان آن را به سادگی و با یک راه حل منحصر به فرد حل  پیچیده است که نمی
بـه حـداقل   تواند خطرات و خسارات ناشـی از سـیل را    شده است، می تبییناهداف فنی، اقتصادي و اجتماعی  راستا با هم

  .ممکن کاهش دهد
  :باشند میدر این کتاب مطرح شده است به شرح ذیل که نیاز اصلی و ده ضرورت 

  آب) جریان(ایجاد وقفه در  -1
  دفع سیالب -2
  داري تسهیالت حفاظتینگه -3
  ها تشخیص محدودیت -4
  کاهش خسارات بالقوه -5
  ن مردم از خطرات سیلنمودآگاه  - 6
  هشدار به مردم در مقابله با سیل -7
  سطح اقدامات فردي پیشگیرانه  يارتقا -8
  مدیریت یکپارچه کلیه اقدامات  -9

  اقدام به صورت یکپارچه و جامع -10
کـه نتوانـد آگـاه شـدن     اي  سازههر اقدام . تحقق یابداي  سازهغیراقدامات  از طریقبایست  میاصلی  هاينیاز اغلب این

بنابراین . گردد میجاي کاهش خسارات، موجب افزایش خطرپذیري  مردم از ادامه خطرپذیري سیل را در برداشته باشد، به
  .باشد میکنترل سیالب  هاي سازه موثرالزمه کارآیی اي  سازهکارگیري تمهیدات غیر هب

تر آن است که به جاي کوشش در کنترل اروش کار. جلوگیري کامل جریان یافتن سیالب وجود نداردهیچ راهی براي 
نتـایج   هـا  دشت سیالب مدیریت نواحی مسکونی در. شود محدود گیر سیلانسانی در مناطق  هاي فعالیتي نادر، ها سیالب

  . در سیالب خواهد داشتمستقیم گذاري تاثیربهتري از سعی در 

  هلند - 11- 5- 1
در میـان تمهیـدات   . از زنـدگی روزمـره مـردم اسـت     جزیـی تر از سطح دریـا بـوده و کنتـرل سـیل      لند پایینکشور ه

اجـرا  و هشدار سیل است کـه معمـوال در سـایر کشـورها نیـز       بینی پیشبندي،  محدود به ناحیه تر بیشاي، توجه  غیرسازه
ي و مـدیریت  گذار قانون. برقرار و تکمیل شده استفقط این سه مورد اي  سازهتمهیدات غیربنابراین در مجموعه . گردد می

در هلنـد   1993 - 1994بعـد از سـیل   مفیدي که ي ها طرحاز جمله  .باشد میمنطبق با تمهیدات فوق در کشور هلند آب 
  .اشاره نمود) سیل زدگان(تخلیه و امداد به طرح  توان می تدوین شد،
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اقتصـادي  از نظـر  قبل از این که  ،اي و غیرسازهاي  سازهمهیدات ي کنترل سیل در هلند این است که تها جنبهیکی از 
و تـراز   هـا  سـیالب دوره بازگشت ، رو ایناز . شود میواقع مورد توجه  ها انسان، از نظر حیاتی و جان مورد بررسی قرار گیرد

  .اند بودهخوردار نتاکنون از اهمیت الزم براي  سازهي غیرها روشبنابراین . شوند میآب دریا بسیار بزرگ انتخاب 
رایـن و میـوز بـه وقـوع      هـاي  رودخانـه ي بسیار شدیدي در ها سیل 1995و  1994، 1993ي ها سالبه هر حال طی 

ي مربوط به آن شکستگی ها دیوارهگرچه سیل باال آمده در رودخانه راین از سواحل آن سرریز نکرد و هیچ یک از  .پیوست
  .گرفتاحل کناري سرریز کرده و سیل نواحی اطراف آن را فرا پیدا نکرد ولی رودخانه میوز در هر دو س

مثل ضد اي  سازه، ضرورت تمهیدات غیرها خانهبستر رود ساماندهیي ساحلی و ها دیوارهمانند اي  سازهبه جز تمهیدات 
  .گردد میو توسط دولت توصیه  رودخانه میوز، اکنون کامال شناخته شده گیر سیلسیل کردن نواحی 

  ایتالیا -12- 5- 1
ي بهتر را براي کنترل و مدیریت منطقـی منـابع آب   ها گامبرداشتن  که اند شدهاي وضع  گونه بهجدید در ایتالیا وانین ق

 هـاي ابزار جـزو  هـا  خانـه ي سـاماندهی رود ها نقشهبا توجه به این امر که  .سازد میامکان پذیر  مسوولي ها سازمانتوسط 
ایـن  . انـد  ترغیب گردیده ها نقشهبه تهیه این  ها خانهرود لی حفاظت ازمتوي ها سازمان ،شوند میمحسوب پویاي مدیریتی 

  .شوند میرا شامل مدیریت سیل اي  سازهو معیارهایی براي بررسی تمهیدات غیر ها روشمطالعه  ها نقشه
ارات خسـ بـرآورد  فهرستی از نواحی واقع در معرض سیل،  به تهیه توان میاقدامات انجام گرفته در این کشور از جمله 
ي شـرایط اضـطراري و   هـا  طـرح تبیـین  امکان پوشش خطـر سـیالب بـه وسـیله بیمـه،      ایجاد اشی از سیل، نمورد انتظار 

  .اشاره نموداجراي تمهیدات کنترل سیل  بندي اولویت
ي کشـورها ترین نوع بالهاي طبیعی شناخته شـده اسـت در   بار خسارتو  کشورهااز آنجا که سیل، بالي مبتالبه اغلب 

در این گزارش به مطالب ذکر شده که . جهان اقدامات و قوانین گوناگون و به طبع آن تجربیات فراوانی وجود داردمختلف 
  .خواهد شد بندي جمعاست اکتفا شده و در انتهاي این بخش، ) کشورهادر برخی (شامل اهم تجربیات جهانی 

  در ایرانعوامل وقوع سیل  - 6- 1

بنـدي   طور کلی در سه گروه اصـلی طبقـه   توان به این عوامل را می .دارند دخالت   دديمتع  عوامل در بروز و یا تشدید سیالب 
در کشـورهاي مختلـف جهـان بسـته بـه موقعیـت       . اي و عوامـل انسـانی   اي و حوضـه  عوامل اقلیمی، خصوصـیات منطقـه  : نمود

داب و رسـوم زنـدگی مـردم و نحـوه     ها و آي آبریز آن و همچنین با توجه به فرهنگ، سنتها حوضهجغرافیایی و شرایط طبیعی 
توان مثال بارندگی شدید را در همه کشـورها عامـل اصـلی     بنابراین نمی. رشد جمعیت، تاثیر هر کدام از این عوامل متفاوت است

یابی دالیل وقوع سیل و خسارات ناشی از آن بایستی به هر کدام از عوامـل ذکـر شـده، در     لذا براي ریشه. ایجاد خسارت دانست
ي گونـاگون  هـا  روشگیـري  کـار  به. کشور، توجه نموده و چه بسا ترکیبی از عوامل موجب وقوع سیل و تشدید خسارات باشند هر

  .کاهش خسارات سیل و مدیریت بحران نیز بایستی با توجه به همین مساله انجام شود
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  :توان موارد زیر را ذکر نمود ور کلی میط اما به. باشد میدر کشور پهناور ایران، عامل وقوع سیل در نقاط مختلف، متفاوت 
موقعیت جغرافیایی کشور و واقع شدن آن بر روي یکی از کمربندهاي پرفشار کره زمین باعـث   :عوامل اقلیمی –

در چنین شرایطی، بارش کـافی  . ]14[ در سطحی وسیع، برخوردار از اقلیم خشک و نیمه خشک باشدشده تا 
بـا شـدت زیـاد در     هـا  بـارش فظ خاك وجود نداشته و از سـوي دیگـر،   براي استقرار سریع پوشش گیاهی و ح

ي هـا  ریـزش نگاهی بـه وضـعیت   . ]15[گردند  میرسیده و باعث ایجاد سیل  ها دامنهي کوتاه به سطح ها زمان
ضـمن آنکـه ضـریب     دهد میسیالبی به خوبی تمرکز بارش را در مدتی کوتاه از سال نشان  هاي سالجوي در 

و نیمـه    خشک در مناطق   ویژهه ب ها سیالباز  بسیاري  منشابدین ترتیب . ز بسیار شدید استتغییرات بارش نی
  . است نسبتا کوتاه  زیاد و تداوم   باشدت رگبارهاي   خشک 

اي، گـرم عربسـتان و مرطـوب     هاي هوایی مختلف مانند سرد سیبري، مرطوب مدیترانـه  از سویی دیگر برخورد جبهه
هـاي مخربـی را    د تا در بعضی از مواقع سال بارش زیادي در مدت زمان کوتـاه باریـده و سـیل   گرد مونسون باعث می

  .ایجاد نماید
اثر زیادي روي شـدت و   باشد میکننده بارش  ي محیطی که دریافتها ویژگی :اي اي و حوضه خصوصیات منطقه –

را سـریعا بـه سـیل     ت و آنکه ورودي آن بارش اسـ  کند میدارد و در واقع مانند سیستمی عمل  ها سیلحجم 
  ، شیب ، مساحت گیاهی  ، پوشش شناسی زمین به وضعیت   توان می  اي حوضه عوامل  ین تر مهماز  .نماید میتبدیل 

  .نمود  اشاره  زهکشی و شبکه 
هاي البرز و زاگرس که به ترتیب از شمال شرقی به شمال غربی و از شمال غربی به جنوب غربی گسـترده   رشته کوه

باشند کـه ایـن مسـاله سـبب      غربی داراي شیب بسیار تندي می - جنوبی و شرقی - اند، در هر دو سمت شمالی دهش
ایـن موضـوع   . یابـد  زیاد شده و سرعت نفوذ آب کاهش مـی  ها آنشود تا در زمان بارندگی سرعت حرکت آب در  می

عامـل شـیب در منـاطق کوهسـتانی نقـش      . دهد ها را افزایش می تر آبها گشته و دبی اوج رودخانه باعث تمرکز سریع
تـرین خسـارت در ایـن منـاطق ناشـی از سـرعت آب اسـت کـه بـه صـورت            مثبتی در تخلیه سیل داشـته و بـیش  

یابـد   هـا کـاهش مـی    هنگامی کـه شـیب در دشـت   . سازد هاي کناري و به شکل موضعی خود را نمایان می فرسایش
جا گذاشـته و در صـورت عـدم کفایـت ظرفیـت حمـل مقطـع         ها رسوبات فراوان خود را با کاهش سرعت به سیالب

کـاهش  . شـوند  هـاي کشـاورزي و معـابر مـی     گرفتگی زمین هاي سیالبی سرازیر شده و موجب آب رودخانه، به دشت
هـا در منـاطق    ها شسته شده، موجب کاهش ظرفیت رودخانـه  نشینی بار رسوباتی که از کوهستان  ناگهانی شیب و ته

  . گردد هاي ساالنه می افزایش تعداد سیالب کم شیب شده و موجب
هاي غیرقابـل نفـوذ    شناسی پوشیده شده که شیل و مارن از طرفی سطح وسیعی از کشور از رسوبات دوره سوم زمین

توانسـتند   هـاي بسـتري کـه مـی     هاي تشکیل شـده روي سـنگ   در دیگر مناطق نیز خاك. در آن سهم زیادي دارند
هـا،   نفوذ آب تشکیل دهند به شدت در حال فرسایش بوده و سطح وسیعی از دامنه محیطی مناسب را براي جذب و

عـدم  . انـد  هاي لخت، محیط مناسبی را براي جریان یافتن سـیل ایجـاد نمـوده    عاري از خاك بوده و به صورت سنگ
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وانـاب و  ها، همگی باعث افزایش ضریب ر نفوذپذیري مناسب خاك و پوشش ضعیف گیاهی به همراه شیب تند دامنه
  . شوند سرعت جریان شده و با کاهش زمان تمرکز حوضه موجب افزایش دبی اوج سیل و پتانسیل تخریبی آن می

بـا توجـه   . ین نقش انسان در تغییر کاربري، تخریب و بندرت اصالح پوشش گیاهی استتر مهم :عوامل انسانی –
اي استقرار سـریع پوشـش گیـاهی وجـود     به شرایط نامناسب اقلیمی در بخش وسیعی از کشور، زمینه الزم بر

  . د مشکالت زیادي را ایجاد کندتوان میندارد و تخریب در پوشش 
هـا و شـهرها    زنی و کشاورزي و توسـعه راه  هاي نادرست شخم ها و مراتع، شیوه چراي مفرط دام و از بین بردن جنگل

ذیري خـاك و زمـان تمرکـز و افـزایش     محیطی، امروزه نقش مهمی در کاهش نفوذپ هاي زیست بدون توجه به جنبه
اي و تغییـر شـرایط    رویه از منابع شن و ماسه رودخانـه  همچنین برداشت بی. ها داشته است فرسایش و حجم سیالب

هاي متقـاطع بـدون توجـه بـه      ها و احداث سازه ها، ساخت و سازها و تجاوز به حریم و بستر رودخانه تعادلی رودخانه
  .اي جز افزایش خسارات سیل را در پی نداشته باشد ست که نتیجههیدرولیک جریان، بدیهی ا

 در سـاز  و سـاخت  کشور، توسعه در اخیر هاي سیل خسارت تشدید عوامل ترین مهم از طور که ذکر گردید، یکی همان

 ریموح بستر تعیین حدود. باشد می ها و مسیل ها رودخانه حریم و بستر در و دخل و تصرفات غیرمجاز ها دشت سیالب

 و پیشـگیري  هـاي  طـرح  کلیه نیازهاي پیش و ملزومات یکی از سیل بندي پهنه هاي نقشه تهیه و ها مسیل و ها رودخانه
 آزادسـازي  و رودخانه حاشیه کاربري اراضی تعیین نحوه سیل، بیمه سیل، هشدار هاي سیستم جمله از سیالب کنترل

 و بـوده  نیـاز  وارده مـورد  خسـارات  ارزیـابی  و تعیـین  در هـا  هنقش این وجود. باشد می رودخانه جریان ایمن عبور محل
  .باشد می نیز غیرمترقبه کشور حوادث ستاد مسوول عنوان به کشور وزارت تایید مورد آن اجراي ضرورت

ها در اطراف رودخانه، نه تنها در هنگام وقوع سیل ممکن است موجـب کـاهش    طراحی و اجراي نامناسب انواع سازه
اي شوند، بلکه بـا تخریـب    یا انسداد مسیر با تجمع رسوبات و مواد واریزه دست و جریان سیل به پایین ظرفیت انتقال

صورت ناگهانی با حجم و سرعت قابل توجه، خسارات فراوانـی را در مسـیر خـود     در جریان سیل، موج سیل به ها آن
. وامل تشدید خسارات همین مساله بوده اسـت شود یکی از ع عنوان مثال در سیل گالبدره، گفته می به. کند ایجاد می

هاي برقـی یـا مخـابراتی و     ها و دکل ها، لوله ها و شوت ها، فلوم ها، کالورت ها، کانال هایی نظیر پل عالوه تخریب سازه به
در نقاط مختلف مسیر رودخانه باعث آشفتگی جریان رودخانه شـده و اثـرات نـامطلوبی بـر      ها آنباقی ماندن بقایاي 

هاي ثانویـه در هنگـام وقـوع     تغییر مسیر جریان رودخانه، ایجاد جریان: رژیم جریان در آن نقاط خواهند داشت روي
از جملـه  ... سیل، گسترش فرسایش دیواره و کف رودخانه، افزایش زبـري مسـیر و در نتیجـه افـزایش ارتفـاع آب و      

اي از وجـود بقایـاي سـازه     نمونـه ) 17- 1(و ) 16- 1(هـاي   شـکل . هاي تخریب شده هستند اثرات نامطلوب این سازه
  .دهند ها را نشان می تخریب شده در بستر رودخانه
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  ]9[ رود گرگاندر حوضه ) نرماب(بقایاي پل تخریب شده در محل پل روستاي آرام نرو  -16-1 شکل

ـ . بـود عبور دادن لوله آب از عـرض رودخانـه احـداث شـده      منظور به) 17-1( شکلستون بتنی واژگون شده  علـت  ه ب
کیفیت نازل اجرا و عدم اتصال مناسب ستون به پی اولین ضربات سیالب سبب تخریب از قسمت ضعیف سازه و واژگونی 

  .آن شده است

    
  ]9[ 84سو در خالل سیالب سال  تخریب سازه با مشخصات اجرایی نامناسب مجاور رودخانه ساري -17-1 شکل

ي تخریـب شـده و یـا    هـا  سـازه مسیر از وجود بقایاي  سازي پاكي سیالبی و ها خانهبدین ترتیب، ساماندهی مسیر رود
  .است موثري آتی بسیار ها سیالبي بزرگ و تنه و شاخسار درختان در کاهش خطرات ها سنگرسوبات و تخته 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 مدیریت بحران سیل تدوین برنامه عملیاتی اي بر مقدمه  54

 

  دالیل بروز و گسترش خسارات سیل - 1- 6- 1
  :افتند ر کلی در اثر یک یا چند عامل زیر اتفاق میطو با توجه به توضیحات داده شده، رخدادهاي سیل در هر نقطه از کشور به

  هنگامی که به هر دلیل نفوذپذیري خاك ناچیز است، خصوص بهشدید در مدت زمان کم  بارندگی -1
  ، شکل خاص و تراکم شبکه زهکشی آن،شیب زیاد زمین در مناطق قابل توجهی از حوضه -2
  لحاظ پوشش گیاهی، ازبه اراضی ضعیف  ها آنو مراتع و تبدیل  ها جنگلتخریب  -3
  ،ها دامنهو در جهت شیب  ها دامنهعدم رعایت اصول صحیح کشاورزي نظیر شخم در  -4
  از بین رفتن تعادل رودخانه، مثال با تخریب پوشش طبیعی بستر و دیواره رودخانه، -5
بـا   متقـاطع  يهـا  سازهو دیگر  ارتباطی هاي پلدر احداث  ها خانهعدم رعایت معیارهاي هیدرولیک جریان رود - 6

  .رودخانه
هرچند عوامل اصلی وقوع سیالب ذاتا طبیعی هستند، اما از طرفی عواملی که موجب افزایش خسارات و گسترش آثار 

کـه در بـاال    شـامل عوامـل انسـانی   این عوامل، . ]16[ ریشه مصنوعی دارند تر بیش اند شدهي گذشته ها سالآن نسبت به 
  :اشاره گردید، غالبا عبارتند از

  ،)آگاهیناشی از نا(گیري اراضی  توجهی به خطر سیل ها و بی ربري اراضی و عدم رعایت حریم رودخانهتغییر کا - 1
  ،از مسیر بستر طبیعی خود و کشت و زرع در این مسیرها ها خانهو رود ها آبراههتغییر مسیر طبیعی  -2
  ،اه خانهو تغییر شرایط تعادلی روداي  رودخانهاز منابع شن و ماسه  رویه بیبرداشت  -3
  .ي امن و مسیرهاي مناسب براي فرار از خطر سیلها مکانعدم آگاهی عمومی از  -4

ها در اطراف رودخانه، نه تنها در هنگام وقوع سیل ممکن است موجب کـاهش ظرفیـت    طراحی و اجراي نامناسب انواع سازه
در جریـان   هـا  آنشوند، بلکـه بـا تخریـب     اي یا انسداد مسیر با تجمع رسوبات و مواد واریزه دست و انتقال جریان سیل به پایین

  .]17[ کند ناگهانی با حجم و سرعت قابل توجه، خسارات فراوانی را در مسیر خود ایجاد می صورت بهسیل، موج سیل 
هـا و سـایر    پـل  بنـدها،  عدم طراحی مناسب، )خانه رود( و تجاوز به حریم و بستر رودخانه رویه بیاي  ساخت و سازهبنابراین 

هشـدارهاي سـازمان هـوا شناسـی، نیـروي      به هر دلیل، به همراه عدم توجه به  ها آنو تخریب ناگهانی  اي مسیر رودخانهه سازه
  .هاي اخیر شده است موجب افزایش ضایعات مالی و جانی سیالب در سال انتظامی، پلیس راه و ماموران محیط زیست

  در کشور بیعیهاي ط بحراننظام فعلی مقابله با روند توسعه و تغییرات  - 7- 1

ي طبیعی به تصویب رسـیده اسـت امـا نقـاط     ها بحرانقوانین مختلفی در کشور جهت مقابله با  1348هرچند از سال 
. خـود را نشـان داد   1369خردادماه  31ضعف ساختاري و عملیاتی در مدیریت بحران عمال پس از فاجعه زلزله گیالن در 

با نظارت مستقیم وزیر . له، دولت اختیارات جامعی را به وزارت کشور دادساعت پس از زلز 70در این حادثه بزرگ، حدود 
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البته . کشور، مناطق آسیب دیده به چهارده قسمت تقسیم شد و کار امداد و نجات در هر قسمت به یک استان سپرده شد
  . به عهده داشته باشند ین محلیمسوولحوادث بعدي نشان داد که عملیات مدیریت بحران را، مگر در موارد نادر، بایستی 

ي زلزله بزرگ گیالن، ساختار تشکیالتی ستاد حوادث و ها درسي حمالت دشمن در جنگ تحمیلی به همراه ها آموخته
ي فارس، ها استاندر  1365سیالب سال . آورد که پس از تدوین به وزارت کشور ابالغ گردید وجود بهسوانح غیرمترقبه را 

کـه بـا تقـارن دو جبهـه سـودانی و       1371تـر از آن در بهمـن    گرو بویراحمد و سیالب بـز  بوشهر، هرمزگان و کهکیلویه
روستا رساند، موجب تغییراتی در ساختار سـتاد و   5000ی را به حدود های آسیباي نیمی از کشور را فرا گرفت و  مدیترانه

  .قوانین مربوط به مدیریت بحران در کشور شد
ین مسـوول گذشته نشان دهنده اهمیت سوانح طبیعی در کشـور، حساسـیت    هاي لساقوانین مصوب و تغییرات آن در 
  .]20تا  18[ در این مورد است تر بیشنسبت به آن و نیاز به کار و تالش 

به تشکیل سـازمان   1387در نهایت روند تغییرات ساختار مقابله با بالیاي طبیعی و مدیریت بحران در کشور در سال 
  . ر شدمدیریت بحران کشور منج

  سیر تاریخی قوانین و مقررات ملی مدیریت سوانح در ایران - 7-1- 1
  : باشد میتاکنون به شرح زیر  1340هاي تخصصی در زمینه حوادث و سوانح طبیعی از دهه  يگذار قانون
 17/13/348مبارزه با خطرات سیل مصوب  قانون پیشگیري و -1

  1365وزیري در سال  نخستدر  زده سیلبازسازي مناطق  تشکیل ستاد ویژه امدادرسانی و -2
  1368یس جمهوري در سال یی رث غیرمترقبه در حوزه معاونت اجرایتشکیل اداره کل حواد -3
ي هـا  اسـتان زده  بازسـازي منـاطق زلزلـه    یت هماهنگی در امور امداد و نجات، اسکان موقت ومسوولواگذاري  -4

  1369اد ماه قانون اساسی به وزیر کشور در خرد 127گیالن و زنجان به استناد اصل 
  4/2/1370وزیران در تاریخ  هیاتاستان در  غیرمترقبهبازسازي حوادث  تصویب ستاد پیشگیري و -5
 در مجلس شوراي اسالمی  9/5/1370تصویب قانون تشکیل کمیته ملی کاهش اثرات بالیاي طبیعی در  - 6

وزیـران در   هیـات ی قانون تشکیل کمیته ملی کـاهش اثـرات بالیـاي طبیعـی توسـط      یاجرا نامه آیینتصویب  -7
12/2/1372 

 هیـات ساعت از زمان بروز حادثه به اسـتانداران توسـط    72قانون اساسی در مدت  127واگذاري اختیار اصل  -8
  16/13/372وزیران در تاریخ 

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهـوري اسـالمی ایـران در تهیـه      44تصویب ماده  -9
  17/117/39توسط نمایندگان مجلس شوراي اسالمی در تاریخ  طرح جامع امداد و نجات

  17/13/182وزیران در تاریخ  هیاتتصویب طرح جامع امداد ونجات کشور توسط  -10
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 هیـات کشـور توسـط    غیرمترقبهتصویب تشکیل ستاد پیشگیري و مدیریت بحران در حوادث طبیعی و سوانح  -11
  7/4/1383وزیران در تاریخ 

از  1384در سـال   غیرمترقبـه طبیعی و حـوادث   و کاهش خطرات ناشی از سوانح ي کلی پیشگیريها سیاست -12
مقام معظم رهبـري رسـید و از سـوي دفتـر ایشـان بـه        تاییدسوي مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و به 

  : از قرار زیر هستند ها سیاستاین . مربوطه ابالغ گردید هاي دستگاه
ن و مردم براي رویارویی بـا عـوارض   مسووال سازي آمادهمنی و افزایش و گسترش آموزش و آگاهی و فرهنگ ای –

 .ي جوي و اقلیمیها پدیدهناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه به ویژه خطر زلزله و 

شناسـایی و کـاهش خطـرات     منظور بهگسترش و تقویت مطالعات علمی و پژوهشی و حمایت از مراکز موجود  –
 .حوادث گونه این

 :و فرماندهی در دوره بحران موثریس جمهور براي آمادگی دائمی و اقدام یاحد با تعیین رایجاد مدیریت و –

ي اجرایـی  هـا  سازماني اطالعاتی علمی و پژوهشی و ها شبکهایجاد نظام مدیریت جامع اطالعات به کمک  •
 .در زمان وقوع حادثه هنگام بهدقیق و  رسانی اطالعهشدار به موقع و  منظور به، مسوول

عملیات جستجو و نجات در ساعات اولیه، امـداد   موثرو امکانات الزم براي اجراي سریع و  ها آمادگی تقویت •
ي هـا  کمـک  دهـی  سـازمان و  رسـانی  اطـالع ي تبلیغاتی و ها سیاستو اسکان موقت آسیب دیدگان، تنظیم 

 .ي فوقها زمینهداخلی و خارجی در 

و  غیردولتـی د نیاز اعـم از دولتـی و نهادهـاي عمـومی     ي مورها توانمنديدر اختیار گرفتن کلیه امکانات و  •
 .نیروهاي مسلح در طول زمان بحران

دیـدگان و بازسـازي اصـولی و فنـی      بازپروري روانی و اجتماعی آسـیب  منظور بهي جامع علمی ها برنامهتدوین  –
 .مناطق آسیب دیده

و تشـویقی، تسـهیالت ویـژه و    ي مـالی  هـا  حمایـت ، هـا  بیمـه جبران خسارت نظیر انواع  موثرگسترش نظامات  –
 .هاي حمایتی صندوق

پیشگیري و کاهش خطرپذیري ناشی از زلزلـه در شـهرها و روسـتاها و افـزایش ضـریب ایمنـی در سـاخت و         –
 :جدید از طریقاي  سازه

حسـاس و مهـم    تاسیسـات در مراکـز جمعیتـی شـهري و روسـتایی و      ها کاربريسازي  و مناسب یابی مکان •
 .خطر نسبی در کشور بندي پهنهمتناسب با 

بهبود مدیریت و نظارت بر ساخت و ساز با به کارگیري نیروهاي متخصص و تربیـت نیـروي کـار مـاهر در      •
هاي موفق کشـورهاي   اي و استفاده از تجربه هاي فنی و حرفه کلیه سطوح و تقویت نظام مهندسی و تشکل

 .پیشرفته
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من در برابـر زلزلـه و سـیل، الزامـی کـردن بیمـه و       و ناا اي غیرفنی سازهممنوعیت و جلوگیري از ساخت و  •
 .استفاده از کلیه استانداردها و و مقررات مربوط به طرح و اجرا

و الزامی کردن استفاده از مصالح استاندارد با کیفیت و مقاوم و اي  سازهاستانداردسازي مصالح پایه و اصلی  •
 .سبک ايه سازهي نوین و پایدار و ساخت ها فناوريترویج و تشویق 

 .اي غیرفنی سازهتهیه و تصویب قوانین و مقررات الزم براي جرم و تخلف شناختن ساخت و  •

 :از طریق ها انساني وضعیت موجود کشور با محوریت حفظ جان پذیر آسیبکاهش  –

خطر نسـبی در منـاطق    بندي پهنهي توسعه و عمران شهري و روستایی متناسب با ها طرحتدوین و اصالح  •
 .مختلف کشور

 تاسیسـات هـاي حیـاتی و    ي دولتـی، عمـومی و مهـم، شـریان    هـا  سـاختمان اي  و بهسازي لرزه سازي ایمن •
 .سال 10هاي فرسوده حداکثر تا مدت  زیربنایی، بازسازي و بهسازي بافت

اي  و بهسـازي لـرزه   سـازي  ایمـن  منظـور  بـه  )بیمه و نظـایر آن (ي تشویقی ها حمایتارائه تسهیالت ویژه و  •
 .مسکونی، خدماتی و تولیدي غیردولتیي ها ساختمان

از طریـق   هـا  آنو میزان آسیب  تاثیري جوي و اقلیمی و نحوه پدیدار شدن خطرات و ارزیابی ها پدیدهشناسایی  –
آگاهی  هاي سریع و پیش ي طبیعی، ایجاد نظام به هم پیوسته ملی پایش و بهبود نظامها پدیدهتهیه اطلس ملی 

 .ي پیشرفتهها وريفنابلند مدت با استفاده از 

آن در همـه سـطوح، رویکـرد و سـازگاري بـا       هاي فعالیتاي که در همه  ي توسعه ملی به گونهها برنامهتنظیم  –
 :بنابراین اقدامات ذیل باید انجام گیرد. اقلیم، مالحظه و نهادینه شود

  ینشناسایی شرایط اقلیمی و لحاظ نمودن آن به عنوان یکی از محورهاي اساسی آمایش سرزم •
 هاي جامع مدیریت بالیاي جوي و اقلیمی تهیه، تدوین و ساماندهی نظام •

 .شناسایی تغییر اقلیم و آثار و پیامدهاي آن در پهنه سرزمین و اتخاذ راهکارهاي مناسب •

 هیـات  26/6/1385الیحه تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور بنا به پیشنهاد وزارت کشور در جلسه مـورخ   -13
  .تقدیم مجلس شوراي اسالمی گردید 26/07/1385و در  سیدوزیران به تصویب ر

کمیسیون اجتماعی مجلس شـوراي  به تصویب  31/02/1387قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور در  -14
 تاییـد بـه  2013/3/087 آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تـاریخ  يپس از موافقت مجلس با اجراو  اسالمی

  .شوراي نگهبان رسید
به تصویب وزیران عضو  23/013/188قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور در تاریخ  یاجرای هنام آیین -15

  .رسید زیست محیطکمیسیون امور زیربنایی، صنعت و 
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  ارتباط مدیریت سوانح با قانون برنامه چهارم توسعه کشور -7-2- 1

 .ستبرنامه چهارم تنفیذ شده ا 83برنامه سوم که در ماده  181بند الف ماده  -الف

منظور پیشگیري، امدادرسانی، بازسازي و نوسازي مناطق آسیب دیده در حـوادث غیرمترقبـه در طـی     دولت موظف است به
. بینی کند و در اختیـار سـتاد حـوادث غیرمترقبـه کشـور قـرار دهـد        برنامه سوم، اعتبارات الزم را در لوایح بودجه سنواتی پیش

هـاي پیشـگیري از    منظور کاهش اثرات بالیاي طبیعی و اجـراي پـروژه   پذیري به درصدي از اعتبارات فوق جهت مطالعات آسیب
  .حوادث غیرمترقبه از قبیل سیل و زلزله، خشکسالی، آتش سوزي، طوفان و یا پیشروي آب دریا هزینه خواهد شد

 )ء انسانیمنشابا (درخصوص حوادث مترقبه بزرگ  -ب

الیحـه حفـظ و ارتقـاي سـالمت آحـاد جامعـه و        ،ین قـانون دولت موظف است، ظرف مدت شش ماه پس از تصویب ا
  :کاهش مخاطرات تهدید کننده سالمتی را مشتمل بر نکات ذیل تهیه و جهت تصویب به مجلس شوراي اسالمی ارائه کند

ي مواصـالتی و  هـا  راهو  هـا  جـاده خیـز   کاهش حوادث حمل و نقل، از طریق شناسایی نقاط و محورهاي حادثه –
 .تا پایان برنامه چهارم%) 50(ر به میزان پنجاه درصد کاهش نقاط مذکو

 .بر رعایت اصول ایمنی و مقررات راهنمایی و رانندگی تاکید –

هاي پزشکی پیش بیمارستانی و بیمارسـتانی کشـور و کـاهش مـرگ و میـر       ساماندهی و تکمیل شبکه فوریت –
 .امه چهارمتا پایان برن%) 50(ناشی از حوادث حمل و نقل به میزان پنجاه درصد 

 .ارتقاي طرح ایمنی وسایط نقلیه موتوري و اعمال استانداردهاي مهندسی انسانی و ایمنی الزم –

محصوالت کشـاورزي و دامـی    ،خاك ،آب ،هاي هوا آالینده ،کاهش مخاطرات تهدید کننده سالمتی در محیط کار –
 .گونگی مصرف منابع حاصلهو تعریف مصادیق، میزان و نحوه تعیین و وصول عوارض و جرایم جبرانی و چ

 هاي حیاتی درخصوص پدافند غیر عامل و شریان 121ماده 11بند  -ج

تقویت بنیه دفاعی کشور و ارتقاي توان بازدارندگی نیروهاي مسلح و حفاظت از تمامیـت   منظور بهدولت موظف است، 
ب اسالمی ایران و منـابع حیـاتی کشـور و    ارضی و امنیت کشور و آمادگی در برابر تهدیدات و حفاظت از منافع ملی، انقال

  :هاي الزم را براي تحقق موارد مذکور به عمل آورد ي دفاعی، اقدامها سیستمهوشمندسازي 
سـازي و هوشمندسـازي تجهیـزات، ارتقـاي منـابع انسـانی و        بر مدرن تاکیدي بنیه دفاعی، با ها مولفهتقویت  -1

 .ي فرماندهیها سیستم

ي دفـاعی بـه ویـژه    هـا  سـامانه کـارگیري   ي اطالعـاتی در بـه  ها سیستمهوشمند و ي نوین و ها فناوريارتقاي  -2
 .ي الکترونیکی، هوافضا، دریایی و پدافند هواییها سامانه

 .در دفاع ملی گو پاسخسازي و بهبود ساختارهاي چابک و  بهینه -3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  59  جهان و رانیا در البیس تیریمد اتیادب بر يمرور -اول فصل

 

تقابـل و بهینـه از   کـارگیري م  ارتقاي حضور و سهم نیروهاي مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشـور و بـه   -4
 .امکانات و توان منابع انسانی

 .یندهاي صنعتی نوینآنوسازي و بازسازي و بهبود صنایع دفاعی با نگرش به سامانه و فر -5

در برابر تهدیـدها و حفاظـت از منـافع ملـی، منـابع حیـاتی و انقـالب         موثرارتقاي ابتکار عمل و توان مقابله  - 6
 .اسالمی ایران

 .انش و مهارت نیروهاي مسلح، به صورت کمی و کیفیارتقا و افزایش سطح د -7

هـا بـا مراکـز علمـی دانشـگاهی       ارتقاي سطح آموزش، تحقیقات، فناوري در بخش دفاع و گسترش همکـاري  -8
 .داخلی و خارجی

 ).خلیج فارس، دریاي عمان و دریاي خزر(ي آبی کشور ها هضحوحضور و استقرار متناسب با تهدیدها در  -9

 .اعی و معیشت کارکنان نیروهاي مسلحارتقاي منزلت اجتم -10

ي حسـاس و مهـم و یـا در دسـت مطالعـه و نیـز       ها طرحرعایت اصول پدافند غیر عامل در طراحی و اجراي  -11
هاي اصلی و حیاتی کشور و آموزش عمومی مردم توسط  ي حساس و شریانها ساختمانزیربنایی و  تاسیسات
پیشگیري و کاهش مخـاطرات ناشـی از سـوانح     منظور به، این قانون) 160(اجرایی موضوع ماده  هاي دستگاه

 .غیرطبیعی

 درخصوص وظایف حاکمیتی دولت در پیشگیري و مقابله 135از بند الف ماده  11جزء  -د

امـور  «، »هـاي اجتمـاعی، فرهنگـی و خـدماتی     امـور تصـدي  «، »امور حـاکمیتی «ي ها حوزهنقش و وظایف دولت، در 
  .تعریف و تنظیم گردد »قتصاديهاي ا امور تصدي«و  »زیربنایی

امور حاکمیتی دولت، که تحقق آن موجب اقتدار حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشـار  
  :عبارتند از گردد میجامعه 

 .اجتماعی و فرهنگی ،ي اقتصاديها بخشو نظارت در  ریزي برنامه ،اريزسیاستگ -1

 .توزیع درآمد اجتماعی و باز تامینبرقراري عدالت و  -2

 .ایجاد فضاي سالم، براي رقابت و جلوگیري از انحصار و تضییع حقوق مردم -3

 .هاي الزم، براي رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاري و مزیت ها زمینهفراهم نمودن  -4

 .ي، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضاییگذار قانون -5

 .ادگی دفاعی ملّیحفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آم - 6

 .صیانت از هویت ایرانی، اسالمی -7

 .تنظیم روابط کار و روابط خارجی ،مالیه عمومی ،اداره امور داخلی -8

 .حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی -9
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 .علوم و تحقیقات بنیادي، آمار و اطالعات ملّی -10

 .پیچیده هاي بحرانوادث طبیعی و ي واگیر، مقابله و کاهش اثرات حها بیماريپیشگیري از  -11

 10ماده  -) پیوست قانون برنامه چهارم(قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  -ه

از  دیـده  آسـیب رسانی، بازسـازي و نوسـازي منـاطق     ها، پیشگیري، امداد آگاهی براي پیش شود میبه دولت اجازه داده 
هـاي فراگیـر محصـوالت     تگـرگ، طوفـان، پیشـروي آب دریـا، آفـت      حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی،

  .هاي دامی، اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه ساالنه منظور نماید کشاورزي و اپیدمی
ـ ذ هـاي  دسـتگاه با هماهنگی  وزارت کشورکشور و  ریزي برنامهسازمان مدیریت و  ي بالعـوض را بـراي   هـا  کمـک ربط ی

که سهم اعتبار اقدامات بیمه در جبران خسـارت ناشـی از حـوادث     کنند میه طریقی تعیین دیدگان ب خسارت به پرداخت
ي هـا  کمـک اي کامـل بـه تـدریج     ي بالعوض، ساالنه افزایش یابد و با پوشش بیمـه ها کمکیاد شده نسبت به  غیرمترقبه

  .بالعوض حذف شوند
تا معـادل یـک    ها آنله خشکسالی، سیل و مانند از جم غیرمترقبهدر صورت وقوع حوادث  شود میبه دولت اجازه داده 

و هزینـه   تـامین این قانون ) 1(گردان خزانه موضوع ماده  از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه%) 1(درصد 
یه در اعتبارات عمومی و یا اصالح بودجه ساالنه تسو جویی صرفهتنخواه مذکور حداکثر تا پایان همان سال از محل . نماید

  .خواهد شد
کشـور و وزارت کشـور بـه تصـویب      ریـزي  برنامهاجرایی این ماده بنا به پیشنهاد مشترك سازمان مدیریت و  نامه آیین

  .هیئت وزیران خواهد رسید
توجه کافی به نقش پژوهش و تحقیق، سیستم  گذار قانونکه  شود میبدین ترتیب، با مرور قوانین فعلی کشور مشاهده 

حتـی  . و آموزش در پیشگیري از خسارات حوادث داشته و از لحاظ قانون کمبود چندانی وجود نـدارد  هیآگا پیشهشدار، 
بالعوض جهـت   هاي کمکاي بایستی به تدریج جایگزین  ي بیمهها پوششدر زمینه بیمه، به دولت ابالغ گردیده است که 

  .جبران خسارات بشود

  شیوه اجرایی موجود مقابله با بحران - 7-3- 1
کشور،  حوادث غیرمترقبهدر زمان عملکرد ستاد بازسازي  هاي پروژهاعتبار و اجراي  تامینیین خسارات و روند کلی تع

 دهنـده  اخیـر نشـان   نیم قرن در خسارات محسوس و مستقیم سیل بررسی آمار. نشان داده شده است) 18-1( شکلدر 
ار و ارقام ارائـه شـده از سـوي وزارت کشـور     آم .باشد میدرصدي خسارات دهه آخر نسبت به اولین دهه  250رشد تقریبا 

اثـرات بالیـاي طبیعـی و     اعتبارات ساالنه طرح کـاهش درصد  70حدود  ،ي گذشتهها سالاغلب  حاکی از آن است که در
  .ناشی از سیل شده است صرف جبران خسارات ،غیرمترقبهستاد حوادث 

  :شود ها ذکر گردیده در اینجا آورده می که در خبرگزاري 1386هاي ارائه شده توسط مسوولین در سال  اي از گزارش نمونه
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 »فرتـان «خسارات سیل هفته گذشته در روستاي : معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی گفت –
در گفتگو با خبرگزاري جمهوري اسالمی اظهار  وي. میلیارد ریال برآورد شد  74  و چند روستاي دیگر اسفراین

و معابر عمومی روستایی اسـفراین وارد   ها راهها، واحدهاي مسکونی، تجاري،  ارات به مزارع و باغاین خس: داشت
نفر نیـز    36  در جریان سیل اسفراین چهار نفر از اهالی روستاي فرتان جان خود را از دست داده و . آمده است

تـار از مـزارع کشـاورزي و باغهـاي     هک  700 بر اثر وقوع ایـن حادثـه حـدود    : او اضافه کرد. مصدوم شده بودند
. راس دام و طیور نیـز در ایـن حادثـه از بـین رفـت       885  درصد خسارت دید و  100  تا  50  شهرستان اسفراین

درصد خسارت وارد کرد که نیاز ضروري به   100تا    50  واحد مسکونی روستاییان نیز بین  176سیل مزبور به 
  . نوسازي و بازسازي دارد

هم اکنـون بنیـاد مسـکن انقـالب اسـالمی بـا همکـاري        : تاد حوادث غیرمترقبه استان خراسان شمالی گفترییس س
. رسانی هستند براي تسهیل خدمات زده سیلخدماتی استان در حال آواربرداري و مرمت معابر عمومی نواحی  هاي دستگاه

میلیون ریال به هـر    57اي مسکونی روستاییان تصمیم ستاد حوادث غیرمترقبه براي ساخت واحده براساس: او اضافه کرد
هـاي عامـل    بهره از محل اعتبار نوسازي واحدهاي مسکونی با معرفی بنیاد مسکن به بانک فرد خسارت دیده تسهیالت کم

میلیون ریال براي هر واحد   15 همچنین به واحدهاي مسکونی تعمیراتی نیز تا سقف : او خاطرنشان کرد. شود میپرداخت 
 هـا  آنتصمیم ستاد حوادث به خسارت دیدگانی کـه واحـدهاي    براساس: گفت مسوولاین . یالت پرداخت خواهد شدتسه

  .شود میمیلیون ریال کمک بالعوض پرداخت   15تخریب شده حداکثر 
، در حال حاضـر حجـم قابـل تـوجهی از اعتبـارات صـرف       شود میکه در این گزارش هم دیده  طور همانبدین ترتیب، 

  .شود میکمک بالعوض  صورت بهآمده،  خسارات واردجبران 
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  )در زمان عملکرد ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه کشور(روند بررسی و مقابله با سوانح  - 18-1 شکل
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ي پیشـگیري  هـا  سیاسـت اما سیاست ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه کشور در بلند مدت تغییر این رویه بـه سـمت   
بسـیاري در   تـاثیر و آمادگی در برابر بحران،  ریزي برنامهفجایع گذشته ثابت کرده است که  تجربیات). 19-1 شکل(است 

از طرفی بازسازي مناطق آسیب دیده با معیارهاي صـحیح مهندسـی جهـت    . خسارات جانی دارد ویژه بهکاهش خسارات، 
ي سـاخت و سـاز در منـاطق    هـا  نامهن در این مورد تدوین آیی. جلوگیري از وقوع فجایع مشابه بایستی مد نظر قرار گیرد

پـس از زلزلـه گـیالن     2800 نامه آیینالبته در مورد زلزله . دارد اي ویژهمیزان خطر بالي طبیعی اهمیت  براساسمختلف 
  .تدوین و در وقایع بعدي اصالح شده و خواهد شد اما در مورد سیل هنوز اقدامی صورت نگرفته است

  
  حرانچرخه مدیریت جامع ب - 19-1 شکل

عمومی به اطالع  هاي رسانهتوسط سازمان هواشناسی از طریق  موقع بهي ستاد، هشدارهاي ها پیگیريدر حال حاضر با 
ابلـه بـا بحـران    آمده و شـبکه مق  وجود بهها  در استاناجرایی  هاي دستگاههمچنین هماهنگی مناسبی بین . رسد میمردم 
در بعد آمـادگی،  . ر مقابله با بحران به وضعیت قابل قبولی رسیده استواکنش سریع د. از گذشته شده است تر قويبسیار 

سدها و بندهاي زیادي ساخته شده و یا در دست ساخت است که اگر به خوبی مدیریت شوند در کنتـرل سـیالب بسـیار    
رگ، به خوبی با مدیریت به موقع و دینامیک سدهاي حوضه کارون بز 1385به عنوان مثال سیل فروردین . باشند می موثر

  .مهار شد و مانع ایجاد خسارت در روستاهاي پایین دست و شهر اهواز گردید
براي این منظور الزم است . ي مهم کاهش خسارات در هر بحران، آمادگی براي مقابله با آن استها مولفهیکی دیگر از 

این زمینه، حداقل، اقـدامات زیـر در هـر    در  .هاي دولتی مسوول و مردم تهیه گردد هاي اجرایی براي سازمان دستورالعمل
  :د انجام شودتوان میقبل از وقوع سیل  گیر سیلمنطقه 

   ها آني امن و نحوه دسترسی به ها مکانتهیه و توزیع نقشه  -1
  ي اسکان موقت و نحوه اسکانها مکان بینی پیش -2
  )گیر سیلخارج از محدوده (ي امن ها محلي آب، غذا، پوشاك گرم و دارو در ها ذخیرهایجاد  -3
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قوانین خاص ترافیکی در صورت وقوع سیل جهـت تسـهیل تخلیـه سـاکنین و عبـور خودروهـاي        بینی پیش -4
  امدادرسان

  .آموزش رفتار ایمن، سالم و هماهنگ در صورت وقوع سیل به ساکنین -5
ت امـا در  اي انجام شده اسـ  کشور، اقدامات اولیه خیز سیلي ها حوضهدر خصوص آمادگی در برابر وقوع سیل در برخی 

ي کاري مدیریت بحران در کشور، ها جبههلذا یکی از . خورد میفوق به چشم ن هاي فعالیتاي از انجام  ، نشانهها حوضهاکثر 
در مـورد زلزلـه یـا     شـود  میی که براي آمادگی در برابر سیل انجام های فعالیتچه بسا . بخش آمادگی در برابر بحران است

  .شته باشددیگر نیز کاربرد دا هاي بحران
اي در مدیریت بحران ناشـی   و وظایف جداگانه ها مسوولیتي مختلفی در کشور، ها سازمانو  ها دستگاهدر حال حاضر، 

بحران کشور، مصـوبه   تیریسازمان مد لیقانون تشک ییاجرا نامه آیینمطابق  الب،یدر ارتباط با س. از بالیاي طبیعی دارند
  .باشد می رویوزارت ن تیمسوولبرق، آب و فاضالب به  ،ییایو مخاطرات در لیور سمربوطه، کارگروه ام مسوول، 23/1/88

یت هشـدار سـیل بـه عهـده سـازمان      مسـوول اي سـازمان هواشناسـی،    ، با توجه به امکانـات مـاهواره  شرایط کنونیدر 
یهی اسـت  ي آبریـز کشـور، بـد   هـا  حوضـه ي هشدار سـیل در  ها سیستماما در صورت نصب . هواشناسی گذاشته شده است

بـوده و سـازمان هواشناسـی همکـار     اي  منطقـه ي آب ها شرکتسیل به عهده  بینی پیشیت اصلی پایش، تحلیل و مسوول
  .وزارت نیرو خواهد شد

دیگـر بـه    هـاي  دسـتگاه و  باشند میین اصلی مدیریت سیل، وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزي و وزارت نیرو مسوول
در وضـعیت   ها دستگاههاي قانونی  یتمسوولبراساس  بندي تقسیماین . نمایند میوظیفه  عنوان همکار و یا پشتیبان ایفاي

  .باشد میفعلی مدیریت بحران 

  نقاط ضعف و مشکالت فعلی - 8- 1

ي هـا  تشـکل و  هـا  مجموعـه دولتی و  هاي دستگاهواسطه همدلی همه  معموال در زمان وقوع بالیاي طبیعی در کشور به
ي موجـود  ها سیلآمده است، کلیه امکانات و پتان وجود بهشرایط احساسی و روحی خاص و مردمی که حاصل از  غیردولتی

، همگـی طـرح امـداد و    دیـده  آسیبي مجاور منطقه ها استانبا کمک  یهر منطقه بسیج شده و بسته به ابعاد فاجعه، گاه
بوده و بایستی در جاي خود استفاده هرچند این احساسات قابل احترام . آورند مینجات را با حداکثر توان خود به اجرا در 

  : رسد میآید، اما در این میان توجه به سه نکته ضروري به نظر  عمل بهمطلوب از آن 
عدم وجود هماهنگی و عدم اجراي مانورهاي آمادگی، برخی امکانات و تجهیـزات و نیروهـاي الزم در    دلیل به -1

 تـاخیر جود داشته، کـه بعضـا ایـن انباشـتگی موجـب      عملیات امداد و نجات و اسکان چند برابر مقدار الزم و
کلـی در منطقـه    طـور  بـه ممکن است بعضی وسایل و تجهیزات مورد نیاز دیگـر   که درحالی، گردد میعملیات 

  . نایاب باشد
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سـرعت از بـین رفتـه و     طبعا موقت و گذراست و بـه  مسالهآمده و برخورد احساسی با  وجود بهشرایط روحی  -2
پـس از مـدت   ) در بخش دولتی خصوص به( ها دستگاهذا پویایی ارتباطات و همکاري بین و ل شود میفراموش 

  .گردد میکوتاهی به وضعیت سرد و منجمد اولیه باز
از نوع  خصوص به(ي پیشگیري و کاهش خسارات ها طرحایده مطرح شده در زمان وقوع فاجعه مبنی بر انجام  -3

ي ضروري در برخورد با حوادث آینده، مدتی کوتاه پـس  ها گیآمادو اجراي بسترهاي الزم براي ایجاد ) جانی
ي تازه داده و به دلیل عدم حمایـت  ها دغدغههاست اما بسرعت جاي خود را به  از وضعیت بحرانی بر سر زبان

  . مانند میالزم، اغلب عقیم و ناقص باقی  گذاري سرمایهو 
ي هـا  چـالش ، ریشه مشکالت را بایستی در گذرد میاز ذهن البته با عنایت به موارد ذکر شده فوق که در برداشت اول 

ي وافري در ها تالشهرچند در کنار تکرر وقوع حوادث و سوانح، تجربیات و . ساختاري نظام مدیریت بحران جستجو نمود
بوده  اي برخوردار جهت کاهش آثار سوانح صورت گرفته و اقدام در جهت مدیریت اطالعات و هشدار سوانح از رشد فزاینده

  : باشند میهاي موجود از قرار زیر خالو  ها چالشترین  است، در عین حال در این خصوص عمده
ترتیبات سازمانی در راستاي تبادل اطالعات و هماهنگی در زمـان رخـداد سـوانح در سـطح کشـوري بسـیار        -1

ما جریان اطالعات و سیر در سطح استانی نیز با قوت وجود دارد، ا ها مدلمناسب و مرتب بوده و این الگوها و 
اي قـوي و گـاهی   هماهنگی در زمان رخداد سوانح در سطح شهرستانی و محلی به دلیل نداشـتن سـاختاره  

  . عموما مغفول مانده یا از اثربخشی و کارآمدي الزم برخوردار نیست اختالف نظر بین مدیران و کارشناسان،
، تنهـا چیـدمان   اسـت  مختصرا بـه آن اشـاره گردیـده    9-1ي سازمانی که در بخش ها توانمنديدر ارتباط با  -2

، مسـوول ي هـا  سـازمان سازمانی مربوط به هریک از کارکردها ذکر شده و نحوه تعامل، چگونگی ارتباط بـین  
بیـان ایـن   . بیان نشـده اسـت   1همکار و پشتیبان، کیفیت اطالعات مبادله شده و روندهاي استاندارد عملیاتی

 .ست یا اصال تعریف نگردیده استیا مقدور نبوده یا در دسترس نیموضوعات به درستی و با دقت 

ي هـا  سیسـتم و اسـتقرار   باشـد  مـی دانش نوین مدیریت اطالعات و هشدار سوانح در کشور مـا بسـیار جـوان     -3
 .باشد میمدیریت اطالعات و هشدار سوانح نیازمند حمایت و توجه خاصی 

در یـا همکـار    مسوولي ها سازمانار سوانح نزد تعدادي از برخی معاذیر سازمانی براي تبادل اطالعات و هشد -4
 .نظام مدیریت سوانح وجود دارد

یف نشده و نهادینه نگردیـده  اي در کشور تعر چتري براي دربرگرفتن مدیریت اطالعات و هشدار چند مخاطره -5
 .ها ایجاد گردد بایست در غالب همکاري کارگروه این امر می. است

و سخت افزارهاي مدیریت اطالعات و هشدار سوانح به صورت تکـراري   ها ظرفیتبرخی از اي از موارد،  در پاره - 6
این موضوع عالوه بر افزایش مخارج، رقابـت سـازمانی و   . ایجاد شده است اجرایی هاي دستگاهو  ها سازماندر 

                                                      
1- Standard Operation Procedure 
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ت سـوانح را  و مرجع بودن دسـتگاه اصـلی مـدیریت اطالعـا     کند میترغیب  ها دستگاهکاري را نزد این  دوباره
  .دهد میالشعاع قرار  تحت

ها را  ساختار و روند اجراي اقدامات مورد نیاز در مراحل مختلف مدیریت بحران سیل که بتوان وظایف سازمان -7
 .صورت مدون و قابل استناد وجود ندارد به استناد آن تعریف نمود به

و دیگر بالیـاي طبیعـی نشـان    ) جنوب شرقی کشورنظیر سیالب ناشی از طوفان گونو در (ي بزرگ ها تجربه وقوع سیالب
هـاي   هاي دولتـی و مجموعـه   موقع دستگاه خطر و همکاري و هماهنگی به در منطقه داده است که با مدیریت فعال و صحیح

 توان کارنامه قابل قبولی را از مدیریت بحران ارائه داد و از افزایش خسارات تا حـد قابـل تـوجهی کاسـت و بـر      می ،غیردولتی
تجربه، بـازده همـان مجموعـه بـا همـان       تفاوتی و رهاسازي سیستم با یک مدیریت ناکارآمد و بی عکس، در صورت وجود بی

  .گر حادثه بوده و توفیق زیادي در کاهش خسارات و تلفات آن نخواهد داشت امکانات، بسیار کاهش یافته و عمال تنها نظاره
در حوادث طبیعی، تجربیـات   مسوول هاي دستگاهري نزدیک و ضروري بدین ترتیب، به غیر از بحث هماهنگی و همکا

توجه  در صورتآمده در کشور نشان دهنده آنست که نقاط ضعف عمده موجود در برخورد با پدیده طبیعی سیل  دست به
  :ي کاهش خواهند یافتموثربتدریج از بین رفته و خسارات سیل به نحو  ها آنبه موارد زیر و عملی شدن 

   خیز سیلي ها حوضهدر کلیه  سیستم هشدار سیل راراستق -1
  ي متناسب ها مسوولیتبا اختیارات و  هنگام به دینامیک و مدیریت ایجاد -2
براي مراحل قبل، حین و پس  ي کاملها لیستو چک  جزییاتعملیاتی مدون با  ي مدیریتی وها نامهبروجود  -3

  از سیالب
  ، تحلیل نقاط قوت و رفع نقاط ضعف در حوادث بعديمنظور انتقال تجارب مستندسازي دقیق وقایع به -4
  سازي براي آینده براساس تجارب هر دوره و ظرفیت ها ریزي برنامه -5

  ي موجود در کشور ها سیلبررسی پتان -9- 1

کلی، تجربه جنگ تحمیلی و اقدامات انجام گرفته در زمان وقوع بالیاي متعدد طبیعی، حاکی از وجود امکانات  طور به
در مورد سـیل،  . مانند میور است که البته گاهی به دلیل عدم وجود برنامه و سازوکار نحوه استفاده، عقیم مناسبی در کش

  :وطه قابل ذکر استي مربها سازماني زیر در ها قابلیت
هاي آن با چارت سازمانی و شرح وظایف مشخص،  وجود سازمان مدیریت بحران کشور و کارگروه: وزارت کشور –

عنوان مثال مدیریت بحران طوفان گونو در جنوب شرقی کشور و یا انسـداد راه   به(ات گذشته استفاده از تجربی
  )و پیشگیري از وقوع تلفات 1384پارك گلستان با هشدار سازمان هواشناسی در سال 

بهـا در   اي و آب و فاضالب، در اختیار داشتن تجربیات گـران  اي، آب منطقه هاي برق منطقه شرکت: وزارت نیرو –
پـذیر، اطالعـات    گیـر و نقـاط آسـیب    هـاي سـیل   رد نحوه وقوع و مشخصـات سـیالب در هـر حوضـه، پهنـه     مو
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سنجی و شبکه توزیع آب شهري، آشنایی بـا تجهیـزات بخـش خصوصـی بـراي       سنجی و آب هاي باران ایستگاه
  هاي اصلی  ساماندهی رودخانه و بازگرداندن سریع جریان سیل به آبراهه

امکـان ردیـابی   (هـاي هواشناسـی    م هشدارهاي کلی در مقیاس استانی، شبکه ایستگاهاعال: سازمان هواشناسی –
  ) هنگام مقدار بارندگی به

ها، مراتع و آبخیـزداري، دفتـر مهندسـی و ارزیـابی آبخیزهـا، پرسـنل و        سازمان جنگل: وزارت جهاد کشاورزي –
  هاي گذشته در هر حوضه تجهیزات بومی و مستندات مربوط به سیالب

  هاي عمومی موقع و آموزش اطالع رسانی به: ن صدا و سیماسازما –
هـاي علـوم پزشـکی، تجهیـزات درمـانی       مراکز بهداشتی و دانشـگاه : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی –

  ها، تجهیزات و مقررات کفن و دفن اجساد صحرایی، جلوگیري از شیوع بیماري
زدگان، امکانـات برقـراري    تخلیه ساکنین و کمک به سیلتجهیزات : نیروهاي نظامی، انتظامی و مقاومت بسیج –

  نظم و امنیت
پرسنل آموزش دیده، امکانات و تجهیزات مقابلـه بـا سـیل شـامل امدادرسـانی، تخلیـه و       : جمعیت هالل احمر –

  اسکان
دیـده، تخلیـه سـاکنین و     هـاي آسـیب   ها و پـل  پرسنل و تجهیزات الزم براي مرمت راه: شهرسازيوزارت راه و  –

زدگـان و بازسـازي    امکانات و تسهیالت الزم براي اسکان موقت سـیل و  هاي دسترسی موقت به احداث راهتجر
  دیده مناطق آسیب

  انبارهاي ذخیره آذوقه و امکانات تهیه غذا و پوشاك گرم: وزارت بازرگانی –
  انیرس موقع گاز، امکانات سوخت جلوگیري از وقوع آلودگی نفتی، شیمیایی و قطع به: وزارت نفت –

سازي و واگذاري انجام خـدمات دولتـی، کلیـه امکانـات موجـود در بخـش خصوصـی، نقـاط          البته با توجه به روند خصوصی
  .برداري باشد هاي دولتی مربوطه قابل پیگیري و بهره در زمان وقوع بحران، بایستی در دستگاه ها آناستقرار و نحوه استفاده از 

هـاي آموزشـی و    و وجـود پتانسـیل  ) NGOs(هاي علمـی در کشـور    انجمن با توجه به رشد فزاینده بخش خصوصی و
هـاي   ي خود از ظرفیـت ها مسوولیتتوانند به تناسب  هاي دولتی می غیرانتفاعی، دستگاه موسساتها و  پژوهشی در دانشگاه

  . شده استفاده الزم را ببرند ریزي برنامهموجود به صورت 

  رانیآن در ا تیکشورها با وضع ریدر سطح سا یانامدادرس یبحران تیوضع يها شاخص سهیمقا - 1-10

در ادامه ضمن معرفـی  . باشد می sphereداراي استانداردي به نام  المللی بیني امدادرسانی در جامعه ها شاخصحداقل 
، مقایسـه  پـردازد  مـی شاخه اصلی به بررسی نیازهـا و حـداقل اسـتانداردهاي امدادرسـانی      5اجمالی این استاندارد که در 

  .بحران پرداخته شده است 4آمده از  دست بهتجربیات  براساسي مدیرت بحران در امدادرسانی ها خصشا
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هاي غیردولتی بشردوست، نهضت صلیب سـرخ و هـالل احمـر     توسط گروهی از سازمان 1997در سال  sphereپروژه 
اردهایی را تعیین نمودند کـه بایـد در   ها یک منشور بشردوستانه را تدوین و حداقل استاند آغاز شد و در طی آن این گروه

  ]:75[امدادرسانی هنگام بحران در پنج بخش کلیدي ذیل مدنظر قرار گیرند 
  آبرسانی و بهداشت محیط –
 تغذیه –

 غذایی هاي کمک –

 سرپناه –

 خدمات بهداشتی –

بـا حـداقل   ایـن منشـور همـراه    . انجامیـد  sphereبه انتشار اولین ویرایش کتاب راهنمـاي   2000این فرآیند در سال 
. نمایـد  مـی ي امدادرسانی در هنگـام بحـران را معرفـی    ها فعالیتیی به گو پاسخاستانداردها، یک چهارچوب عملیاتی براي 

ي قوانین بشردوستانه ها بینی پیشکه بر پایه اصول و  دهد میهسته اصلی این کتابِ راهنما را منشور بشردوستانه تشکیل 
ي هـا  سازمانقانون پناهندگی و آیین رفتاري نهضت صلیب سرخ جهانی و هالل احمر و ، الملل بین، حقوق بشر المللی بین

داشـته و بـر    تاثیري بشردوستانه ها فعالیتاین منشور بیانگر اصول اساسی است که بر . غیردولتی امدادرسان استوار است
و حمایت و همچنین بر حقـوق افـراد    ساز، براي برخورداري از کمک طبیعی و انسان يها بحراناز  دیده آسیبحقوق افراد 

  .نماید می تاکیداز بحران براي داشتن زندگی پرمنزلت  دیده آسیب
اسـت تـا حـق     اي گونـه  بهها و احزاب  ي حقوقی دولتها مسوولیتاز دیگر مواردي که در این منشور معین شده است، 

قادر یا مایـل بـه انجـام     مسوولکه مقامات  هنگامی. گان از حمایت و دریافت کمک را تضمین کنددید آسیببرخورداري 
  .ي بشردوست اجازه دهند تا به امر امدادرسانی و حمایت بپردازندها سازماني خود نیستند، موظفند به ها مسوولیت

اي از افراد خبره در هرکدام از پـنج بخـش مـذکور     هاي گسترده هاي کلیدي با استفاده از شبکه حداقل استانداردها و شاخص
هـاي جدیـدي نیسـتند، بلکـه گـردآوري و تطبیـق دانـش و         ، مقولـه ها آنهاي همراه  اکثر استانداردها و شاخص. اند شده تدوین

اي بـوده و مـنعکس کننـده     ها بیانگر اتفاق نظر طیـف گسـترده   در مجموع، این استانداردها و شاخص. باشند عملکرد موجود می
پنج بخش اصلی ایـن اسـتاندارد را نشـان    ) 20- 1( شکل .باشد میها  فعالیت اهمیت حفظ حقوق بشر و اصول بشردوستانه در این

  .دهد می
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 sphereپنج بخش اصلی استاندارد  -20-1 شکل

مطالعـاتی کـه توسـط     اي در رابطه با بحران سیل انجام نشـده اسـت امـا براسـاس     در این خصوص تا به حال مقایسه
زله با حمایت مالی بانک جهـانی در رابطـه بـا بررسـی عملکـرد سیسـتم       شناسی و مهندسی زل زلزله المللی بینپژوهشگاه 

زلزله منجیل، آوج، بم و سیالخور انجام گرفته است، عملکرد سیستم مدیریت بحران در حـوزه   4مدیریت بحران ایران در 
و منـابع، آوار   و توزیـع، امکانـات   تـامین جستجو و نجات، اسکان اضطراري، تریاژ و بهداشت و درمـان،  (واکنش اضطراري 

ي مشـترك در  هـا  حـوزه و مردمـی کـه از جملـه     المللـی  بین هاي کمکو نیز حوزه اسکان موقت، بازسازي و ..) .برداري و
نیـز انجـام   ) اسـفر ( المللی بیني ها شاخصبررسی و مقایسه آن با  باشند، میي امداد و نجات ها فصلو شامل سر ها بحران

لکردها در این متطابق ناچیز ع نشان دهندهمشرح ارائه شده است،  طور بهه در ادامه نتیجه این مقایسه ک. ]32[ شده است
  . پردازیم هاي انجام شده می در ادامه به مرور بررسی. دارد »اسفر«از جمله  المللی بیني ها شاخصبا  ها حوزه

  مقایسه موضوعات حوزه واکنش اضطراري -1- 10- 1
خیر نشان دهنده نکات ارزشمندي درخصـوص میـزان اثربخشـی اقـدامات     اي ا در حوزه واکنش اضطراري نیز بررسی مقایسه

  . ترین موضوعات مرتبط در این رابطه ارائه شده است مهم) 8- 1(در جدول . باشد میهاي گذشته  انجام شده در سال

  در حوزه واکنش اضطراري هاي مورد بررسی بحراناي  بررسی مقایسه -8-1جدول 
  1385  1382  1381  1369  موضوع

جستجو و 
  نجات

  متوسط متوسط  کم  خیر  وجود برنامه مشترك عملیاتی بین دستگاهی
  خیر متوسط  خیر  خیر  .).و GIS ،GPSنظیر (پیشرفته  آوري فناستفاده از 

  کم متوسط  کم کم  ي داوطلب داخلی و خارجینیروهااستفاده از 
  متوسط متوسط کم کم  توجه به موقع به روستاها

  خوب متوسط کم کم  ي اجراییانیروهمیزان تخصص 
  متوسط متوسط کم کم  تجهیزات و امکانات
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  در حوزه واکنش اضطراري هاي مورد بررسی بحراناي  بررسی مقایسه -8-1ادامه جدول 
  1385  1382  1381  1369  موضوع

اسکان 
  اضطراري

ضعیف و   ساعت اول 72نحوه توزیع چادر در 
  ناهماهنگ

ضعیف و 
  ناهماهنگ

متوسط و 
  ماهنگناه

ضعیف و 
  ناهماهنگ

  ---   کم  ---   کم  ها اردوگاهاستقبال آسیب دیدگان از 
  کم  متوسط کم کم  میزان دسترسی به آب سالم

  متوسط  متوسط  نامناسب  نامناسب  ي بهداشتیها سرویسوضعیت 

مناسب براي   تطابق اسکان اضطراري با شرایط اقلیمی
  کوتاه مدت

مناسب براي 
ناسب براي م  نامناسب  کوتاه مدت

  کوتاه مدت
 نامناسب نامناسب نامناسب نامناسب  وضعیت محل نصب چادرهاي منفرد

تریاژ و 
بهداشت و 

  درمان

 زیاد زیاد زیاد زیاد هاي بهداشتی و درمانی دیدگی زیرساخت آسیب
 کم کم تا متوسط کم کم امکانات و نیروهاي موجود در منطقه آسیب دیده

 ---  ضعیف ---  ضعیف اي پیش بیمارستانیه انجام تریاژ و مراقبت
 ضعیف متوسط ضعیف متوسط استفاده از نیروهاي داوطلب داخلی و خارجی

 وضعیت اعزام مصدومین به نقاط مختلف کشور
ضعیف و 
 ناهماهنگ

 ---  متوسط --- 

 متوسط نسبتا خوب کم متوسط توجه به مساله بهداشتی و عفونی

تامین و 
توزیع امکانات 

  بعو منا

 ضعیف متوسط ضعیف متوسط ها آوري کمک نحوه جمع
 متوسط متوسط ضعیف ضعیف ها نحوه توزیع کمک

 ضعیف ضعیف ضعیف ضعیف رسانی از نیازها برآورد صحیح و اطالع
 ضعیف ضعیف ضعیف ضعیف هماهنگی و استفاده از منابع ستادها به صورت مشترك

توجه به نیاز  ها و حفظ کرامت بازماندگان در توزیع کمک
 هاي خاص گروه

 ضعیف ضعیف ضعیف ضعیف

 ضعیف ضعیف ضعیف ضعیف هاي داخلی و خارجی شفافیت نحوه توزیع کمک
 ضعیف ضعیف ضعیف ضعیف امنیت در نگهداري و توزیع اقالم

و  رسانی اطالع
  هشدار

 متوسط ضعیف ضعیف ضعیف رسانی به موقع از مکان و بزرگا اطالع
 ضعیف ضعیف ضعیف ضعیف یح و سریع از تلفات و خساراترسانی صح اطالع

 ضعیف ضعیف ضعیف ضعیف ها رسانی از اثرات بحران در رسانه نحوه اطالع
 زیاد زیاد ---  زیاد گسترش شایعات

 خوب ضعیف ---  ضعیف توجه به پیش نشانگرها براي هشدار سریع

هماهنگی 
امور مدیرت 

  بحران

  متوسط متوسط  ضعیف  ضعیف  قدامات اضطراري و اولیهوجود شرح خدمات و برنامه ا
  متوسط متوسط ضعیف ضعیف  ي فعال در صحنه سانحهنیروهاهماهنگی 

  متوسط ضعیف ضعیف ضعیف  هماهنگی ستادهاي معین
 ضعیف ضعیف ضعیف ضعیف  هماهنگی نهادهاي دولتی و غیر دولتی

  امور امنیتی

  ضعیف  متوسط  ضعیف  ضعیف  زامیي امنیتی اعنیروهابراي  ریزي برنامهنحوه 
  زیاد  متوسط  متوسط  زیاد  میزان ناامنی در مناطق آسیب دیده

  متوسط  متوسط  کم  کم  امنیت تامیني نظامی در نیروهانقش 
  زیاد  کم  زیاد  متوسط  امنیت تامیني مردمی در نیروهانقش 

ترافیک و 
  حمل و نقل

  کم  کم  متوسط  ادزی  در اثر مخاطرات زمین شناختی ها جادهمسدود شدن 
  کم  زیاد  کم  زیاد  به سبب ترافیک ها جادهمسدود شدن 

  -  زیاد  -  زیاد  ي درون شهري در اثر آوارها راهمسدود شدن 
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  در حوزه واکنش اضطراري هاي مورد بررسی بحراناي  بررسی مقایسه -8-1ادامه جدول 
  1385  1382  1381  1369  موضوع

  زیاد  زیاد  زیاد  زیاد  و و نجات و امدادمشارکت مردم در جستج  مشارکت مردم
  متوسط  کم  متوسط  کم  مشارکت مردم در سایر امور مرتبط با مرحله پاسخ

 متوسط متوسط  متوسط  کم  مورد نیاز آالت ماشیندسترسی به   آوار برداري
 کم کم کم کم  ایمنی در آوار برداري مسایلتوجه به 

تدفین و تشخیص 
  هویت متوفیان

  خوب  ضعیف  خوب  ضعیف  د پیش از دفنشناسایی اجسا
 ضعیف ضعیف ضعیف ضعیف  تشخیص علت فوت

  خوب  ضعیف  خوب ضعیف  انجام امور و مناسب مذهبی
  متوسط  متوسط  ضعیف ضعیف  نحوه معدوم سازي الشه احشام و جانوران

سالمت  پتامین
  روانی و اجتماعی

  متوسط  متوسط  سطمتو  ضعیف  میزان توجه به مشکالت روحی و روانی بازماندگان
  ضعیف  متوسط ضعیف ضعیف  توجه به شرایط ویژه کودکان و سالمندان

حریق و نشت مواد 
  خطرناك

  خیر  خیر  خیر  خیر  بلیهدر هنگام وقوع  سوزي آتش
  ضعیف  ضعیف  ضعیف  ضعیف  سوزي آتشآمادگی در صورت وقوع 

  -  محدود  -  محدود  در طول زمان اسکان اضطراري سوزي آتش

ندسی و خدمات مه
  مخابراتی

  ضعیف  ضعیف  ضعیف  ضعیف  کارآیی شبکه آبرسانی موجود
  متوسط  متوسط  متوسط  ضعیف  آب اضطراري تامینبراي  ریزي برنامه

  ضعیف  متوسط  ضعیف  ضعیف  کارآیی شبکه برق و مخابرات موجود
  متوسط  خوب  متوسط  ضعیف  برق و ارتباطات اضطراري تامیننحوه 

  
نکاتی به شرح زیر را در رابطه بـا موضـوعات مختلـف مربـوط بـه حـوزه مـدیریت         توان میق با بررسی مفاد جدول فو

  : واکنش اضطراري مورد اشاره قرار داد

  در بخش جستجو و نجات -
ي نظامی و نیروهامردم، (، نواقص ناشی از عدم هماهنگی بین نهادهاي فعال در جستجو و نجات موارددر کلیه  •

بـوده   تـر  کـم تا حـدودي   1385و  1382 است؛ هرچند این نواقص در شده میهده مشا) انتظامی و هالل احمر
ي واحد براي دستگاه مختلف و هماهنگی عملیات با نظارت نهـادي چـون هـالل    ها دستورالعمللذا تهیه . است

 . یی را بهبود بخشدها فعالیتد اثربخشی چنین توان میاحمر 

عـدم   دلیل بهآغاز عملیات جستجو و نجات در مناطق روستایی رد، رسیدگی به وضعیت روستاها و ادر اغلب مو •
اي مـوارد ایـن    قابل توجه همراه بوده است کـه در پـاره   تاخیرن و یا محدودیت نیرو و امکانات با مسووالاطالع 
و امکانات جستجو و  نیروهاتوزیع  بندي اولویتبدین ترتیب . ات صدمات جبران ناپذیري را باعث شده استتاخیر
ي این رویـدادها  ها درسد از توان می دیده آسیب تر بیشبراي شناسایی فوري مناطق  ریزي برنامهت همراه با نجا

 . براي آینده محسوب گردد

مورد بررسی، علیـرغم اینکـه   موارد ي مردمی داخلی و خارجی براي جستجو و نجات در کلیه نیروهااستفاده از  •
از جمله دالیل این امـر  . ، کم و محدود بوده استاند بودهسیل شده به صورت داوطلبانه به منطقه گ نیروهااین 

نامناسـب از   رسـانی  اطـالع داوطلب در ساختار مدیریت بحران کشور و همچنـین   -ي نیروهاعدم تعریف نقش 
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ي داوطلـب بـه   نیروهـا اي موارد سـبب شـد    ي مختلف بوده است که در پارهها زمانوضعیت منطقه و نیازهاي 
الزم  نیروهـا براي استفاده بهینه از این  رسد میبه نظر . بر مدیریت بحران منطقه تحمیل گردندعنوان سرباري 

پـیش از وقـوع رویـدادهاي    ) وزارت کشور خصوص به(ي ذیربط ها سازماني الزم توسط ها ریزي برنامهاست که 
 . آتی صورت پذیرد

دهـد کـه    ورد بررسـی نشـان مـی   اي هـالل احمـر در چهـار رویـداد مـ      بررسی وضعیت تخصص نیروهـاي حرفـه   •
دلیـل   هـذا بـه   مـع . هاي عملیاتی این نیروها به تدریج رشد کرده و در وضعیت نسبتا مطلـوبی قـرار دارد   توانمندي

بـه نظـر   . کمبود نفرات و همچنین تجهیزات و امکانات الزم، بعضا فعالیت این نیروها با مشکالتی همراه بوده است
، و هـا  آنهاي تخصصی بـه   ب به هالل احمر در نقاط مختلف کشور و ارائه آموزشبا توسعه نیروهاي داوطل رسد می

گویی به سناریوهاي مختلف در مناطق مختلف کشـور، امکـان    بینی تجهیزات مورد نیاز براي پاسخ همچنین پیش
 . رفع برخی مشکالت ناشی از کمبود نیروي ماهر و تجهیزات مورد نیاز در جستجو و نجات فراهم گردد

  بخش امداد و خدمات پزشکی اضطراريدر  -

عملکـرد مناسـبی    دیـده  آسیبي درمانی موجود در مناطق ها زیرساختمورد بررسی در این طرح موارد در کلیه  •
 پـذیر  آسـیب کـه   دهـد  میاین امر نشان . اند شدهي جدي را متحمل ها آسیبو اغلب  اند داشتهن بحراندر برابر 

اي  سـازه اجـزاي غیر  پـذیر  آسـیب و همچنـین   ها آني حیاتی مرتبط با ها انشریي درمانی کشور و ها زیرساخت
ي نظـام  ها اولویتیکی از  عنوان به ها آن سازي مقاومموجود در این مراکز بسیار باالست و الزم است بهسازي و 

 . مدیریت بحران کشور مورد توجه قرار گیرد

، بلکـه از نظـر ظرفیـت،    انـد  بـوده  پـذیر  آسیب بحرانابر نه تنها در بر دیده آسیبمراکز درمانی موجود در مناطق  •
بـدین ترتیـب   . انـد  داشتهرا ن بحرانیی به حجم عظیم مسدومین ناشی از گو پاسخامکانات و پرسنل نیز آمادگی 

 بینـی  پـیش الزم براي گسترش عملیات پزشکی اضطراري در مراکز درمانی کشـور   سازي ظرفیتالزم است که 
 . نیز به پرسنل این مراکز براي مواجه با شرایط بعد از وقوع یک رویداد بزرگ داده شود ي الزمها آموزششود و 

متحمـل شـده بودنـد، بالفاصـله      بحراني را از تر کمکه آسیب  دیده آسیباغلب مراکز درمانی موجود در مناطق  •
دمات بـه مسـدومین   و قابلیـت ارائـه خـ    اند گردیدهبا حجم عظیم مسدومان سرپایی مواجه  بحرانبعد از وقوع 

بیمارستانی یکـی از دالیـل ایـن     نبود برنامه تریاژ و مراقبت پیش. به میزان زیادي کاهش یافت ها آنجدي در 
 . ن نیز تا حدودي نمود داشته استمسووالاین مشکل در اعزام . ذکر شده است مساله

دي برخوردار بـوده اسـت کـه نشـان     از نوسانات زیا وقایعي داوطلب داخلی و خارجی در این نیروهااستفاده از  •
در برخـی مـوارد   . اي براي استفاده از چنـین منـابعی وجـود نداشـته اسـت      طراحی شده برنامه از پیش دهد می
بودند، توانستند خدمات زیادي را به انجـام    اعزام شده دیده آسیبي پزشکی که با امکانات الزم به مناطق ها تیم

لذا الزم است . چندانی در بهبود وضع موجود نداشته است تاثیر نیروهار این برسانند و در برخی موارد نیز حضو
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امدادرسانی در یک طرح جامع مورد توجه قرار گیـرد و شـرح    المللی بیني ها سازماني داوطلب و نیروهانقش 
 .قرار گیرد ها آنبحران در اختیار وظایف هر یک به صورت تعریف شده بعد از وقوع 

اخیـر کشـور    هـاي  بحـران در اغلـب  ) دیـده  آسیبکردن مناطق  ضدعفونی خصوص به(داشتی به مسایلتوجه به  •
ي عفـونی در منـاطق   هـا  بیمـاري ن بوده است که این امر باعث شـد تـا   مسووالزلزله بم مورد توجه  خصوص به

 . شایع شود تر کم دیده آسیب

  و توزیع امکانات و منابع تامیندر بخش  -
ي متعددي بوده است کـه  ها چالشهمراه با  هاي مورد بررسی بحراندر اغلب  ها کمکو توزیع  آوري جمعنحوه  •

بهبود چشمگیري  ،با توجه به اینکه در این رابطه. این امر نارضایتی مردم و بازماندگان را به دنبال داشته است
نظـام مـدیریت   د به عنوان یکـی از معضـالت   توان میلذا این امر  ،نشده استمورد بررسی مشاهده  هاي سالدر 

 . بحران کشور مورد توجه قرار گیرد

. مورد بررسی، ضعیف و بعضا متناقض بـوده اسـت   بحراندر هر چهار  دیده آسیباز نیازهاي مناطق  رسانی اطالع •
همچنین الزم است در مورد نحوه . دهد میاز طریق مبادي واحد را نشان  ها نیازمندي رسانی اطالعاین امر لزوم 

واضح و شفافی ارائه شود تـا از گسـترش شـایعات در خصـوص نحـوه مصـرف        رسانی اطالعنیز  ها کمکتوزیع 
 .جلوگیري شود المللی بینداخلی و  هاي کمک

بـه اقشـار مختلـف مـردم چنـدان متناسـب بـا شـان و منزلـت           ها کمکمورد بررسی، ارائه  واقعهدر هر چهار  •
ارسالی به منطقه و گاها عدم توجه متولیان ارائه  هاي کمکگان نبوده است و بسیاري از مردم از نوع دید آسیب
نظیـر زنـان،   ( پـذیر  آسـیب ي هـا  گـروه در ضـمن  . به شرایط روحی و روانی بازماندگان گالیه مند بودند ها کمک

 .اند بودهي برخوردار تر بیشامدادي از مشکالت نسبتا  هاي کمکبراي دریافت ) کودکان و سالمندان

ارسالی توسط ستادهاي مختلف باعث ایجاد احساس تبعیض بـین مـردم و    هاي کمکئه تنوع در نوع و نحوه ارا •
 .گردیده بود ها کمکسردرگمی بازماندگان در خصوص نحوه دریافت 

ارسالی به مناطق آسیب دیده نیز یکی دیگر از معضالت مشاهده شده در هر چهـار   هاي کمکضعف صیانت از  •
 .تمورد بررسی در این طرح بوده اس واقعه

  رسانی و هشدار در بخش اطالع -
خطا در اعالم مکان و بزرگاي سه مورد از چهار مورد و همچنین عدم اطالع از نحوه توزیع تلفـات و خسـارات باعـث     •

هـاي   این مساله لزوم تقویت سیسـتم . همراه شود تاخیرشد که اعزام نیروهاي امداد و نجات به مناطق آسیب دیده با 
 .سازد هاي جدید براي تشخیص گستره آسیب دیده را آشکار می مچنین استفاده از فناورياعالم وقوع بحران و ه
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ی وجود داشـته اسـت کـه در    عالیماصلی  بحرانمورد بررسی در این طرح، پیش از وقوع  وقایعدر سه مورد از  •
نـده اهمیـت   د نشـان ده توان میاین امر  رسد میبه نظر . منجر به هشدار به مردم شده است) 1385(یک مورد 

 .مورد توجه قرار گرفته است تر کمدر کشور باشد که تاکنون  بالیامطالعه پیش نشانگرهاي 

همراه با خطاهاي بسیار بوده است که ایـن امـر    ها رسانهمورد بررسی، اطالعات ارائه شده توسط  وقایعدر کلیه  •
ایعات در مناطق آسیب دیـده  منجر به تشویق اذهان، عدم امکان درك صحیح از وضعیت موجود و گسترش ش

 تاییـد ي الزم، تنها اخبـار  ها آموزشضمن کسب  بایست می ها رسانهدر این مورد نیز  رسد میبه نظر . شده است
 .شده توسط مراجع واحد و موثق را منتشر نمایند

  در خصوص سایر موارد -

این امـر بـه   . مشکالتی بوده استهاي متولی مدیریت بحران در هر چهار واقعه همراه با  هماهنگی بین دستگاه •
دلیل نبود شرح خدمات مصوب و تمرین شده بین دستگاهی که توسط یک مرجع بـاالتر تهیـه و ابـالغ شـده     

همچنین نبود ساختار فرماندهی حادثه یکپارچه و هماهنگ نیز از دیگر مشکالت مشاهده . باشد، رخ داده است
 . دادها بوده استشده در مدیریت عملیات واکنش اضطراري این روی

هرچنـد  . ي مورد بررسی بوده استها بحرانهاي مدیریت  از دیگر چالش ها آنتامین امنیت بازماندگان و اموال  •
مواردي حضور نیروهاي نظامی و انتظامی تا حدودي نظم و آرامش را در مناطق آسیب دیده بهبود بخشید، در 

البته در مواردي که . اي ارسالی به کرات گزارش شده استه لیکن در این موارد نیز سوء استفاده و غارت کمک
مردم در تامین نظم مشارکت داشتند وضعیت تا حدودي بهتر بود و این امر لزوم بسیج و توانمندسـازي مـردم   

 .دهد منطقه براي محافظت از اموال و نوامیس خود را نشان می

به منـاطق آسـیب دیـده بـه واسـطه ایجـاد        دسترسی سریع) 1385سال به جز ( مورد بررسی وقایعدر اغلب  •
. با مشکالتی همراه بوده است) زمین شناختی و یا ریزش آوار مسایلبه دلیل ( ها راهترافیک و یا مسدود شدن 

بـه   ي دسترسی مناسب و چندگانهها راهلزوم تدوین مقررات ویژه ترافیک زمان بحران و پیش بینی  مسالهاین 
 .سازد میمناطق مختلف کشور را آشکار 

در زمینه جستجو و . توان در دو بخش مورد بررسی قرار داد مشارکت مردم در عملیات واکنش اضطراري را می •
نجات در هر چهار مورد دیده شد که اقدامات اولیه و اصلی توسط مردم محل و همسایگان صورت گرفته است 

لیکن در بخش دوم کـه مـرتبط بـا    . است که این امر حاکی از مشارکت فعال مردم براي کمک به یکدیگر بوده
هـاي متـولی مـدیریت بحـران و احسـاس       سایر واکنش اضطراري اسـت، مـردم بـه واسـطه اقـدامات سـازمان      

انـد و اغلـب    هاي آنان، تمایل چندانی براي همکاري در انجام امور نداشـته  سرخوردگی از عدم توجه به خواسته
 . حالت منفعل پیدا نمودند
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ها و آواربرداري در اغلب موارد بررسـی شـده، بـا مشـکل      نگین مورد نیاز براي بازگشایی راهتامین تجهیزات س •
آالت مخـاطراتی را   و بدون دلیل از این ماشـین  اي حرفهدر ضمن در برخی موارد استفاده غیر. همراه بوده است

 .براي افراد محبوس در زیر آوار پدید آورده است

در این موارد بسـیاري  . هاي عمده همراه بوده است سوانح بزرگ با چالشتدفین و تشخیص هویت قربانیان در  •
درخصـوص تعیـین علـت    . از افراد بدون امکان تشخیص هویت و انجام مناسک مذهبی به خاك سپرده شـدند 

هاي مهمی همراه با متوفیـان   مرگ و میر نیز در هیچ یک از این چهار بلیه اقدامات کافی صورت نگرفت و داده
 .سپرده شدبه خاك 

میزان توجه به مشکالت روحی و روانی بازماندگان در هر چهار بلیه کافی نبوده است؛ هر چند که در موارد بـم   •
این موضوع با توجه به اهمیت آن . و سیالخور اقدامات قابل توجهی در برخی مناطق آسیب دیده صورت گرفت

 .تري داشته است ی عادي نیاز به توجه بیشدر بازتوانی روانی بازماندگان و برگرداندن آنان به زندگ

توانسـت در صـورت وقـوع     نشانی و شبکه آبرسانی در اغلب وقـایع مـورد بررسـی مـی     هاي آتش آسیب ایستگاه •
سوزي ابعاد خسارات و تلفات ناشی از بحران را تا حد زیادي افزایش دهد که خوشبختانه این مساله اتفاق  آتش

هـاي الزم بـراي مهـار     بینی پیش بایست میسیل این خطر در مناطق مختلف کشور لیکن با توجه به پتان. نیفتاد
 .سوزي و جلوگیري از نشت مواد خطرناك انیشیده شود آتش

آسیب شبکه مخابرات در ساعات اولیه بعد از بحران در هر چهار مورد فوق باعث شد که امکان ارسال اطالعات  •
توانـد   لذا پیش بینی شـبکه مخـابراتی بحـران مـی    . ان میسر نشودبه موقع از مناطق آسیب دیده به مراکز است

 .ي نظام مدیریت بحران کشور مطرح شودها اولویتعنوان یکی از  به

ارزیابی اثر بخشی اقدامات انجام شده در این بخش، با توجه به موارد فـوق و نیـز توضـیحات ارائـه شـده در       منظور به
  .استفاده شده است )9-1(رج در جدول ي کیفی مندها شاخصي ذیربط، از ها قسمت

هاي مورد بررسی  هاي کیفی مورد استفاده در ارزیابی اثربخشی اقدامات انجام شده در حوزه واکنش اضطراري در بحران شاخص - 9-1جدول 
  در این مطالعات

  ها شاخص  ردیف
  ها مصدومیتدر کاهش تلفات و ) از بعد زمانی و مکانی(میزان اثربخشی اقدامات انجام شده   1
  هاي ذیربط ریزي و اجراي اقدامات الزم بین متولیان مختلف بخش میزان هماهنگی در برنامه  2
  ریزي اقدامات مرتبط میزان توجه به شرایط فرهنگی، اجتماعی و بومی براي برنامه  3
  رسانی مناسب و تهیه و ارسال اطالعات موثق میزان توجه به اطالع  4
  هاي نوین ها و فناوري معیارها، امکانات، روشمیزان استفاده از   5
  هاي گستره آسیب دیده میزان توجه به ارائه خدمات متناسب، منسجم و قابل قبول در کلیه قسمت  6
  هاي مختلفمیزان استفاده بهینه از نیروهاي داوطلب اعزامی به منطقه در حوزه  7
  تفاده از نیروهاي محلی در فرآیند واکنش اضطراريریزي براي اس میزان توجه به مشارکت مردم و برنامه  8
  )نظیر استاندارد اسفر(میزان توجه به استانداردهاي موجود در زمینه مسایل مختلف   9
  ساعت اول بعد از بحران 72میزان سردرگمی مردم آسیب دیده در خصوص دریافت خدمات مرتبط با واکنش اضطراري در   10
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دست آوردن دید کلـی در مـورد نقـاط قـوت و ضـعف سیسـتم،        ذکور در یک نگاه و بههاي م منظور بررسی شاخص به
 ،مورد بررسی در این مطالعه بالیايجدول اقدامات انجام شده در این حوزه در این در . ایجاد گردیده است) 10-1(جدول 

   .اند شدهي کیفی مقایسه ها شاخصبا توجه به 

  مورد بررسی در این مطالعه در حوزه واکنش اضطراري هاي  بحرانشده در  کیفی اقدامات انجام ارزیابی - 10-1جدول 

  ها شاخص  ي مورد بررسیها بحران
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

  زیاد  کم  متوسط  متوسط  کم  کم  کم  کم  کم  متوسط  1369
 زیاد کم متوسط کم کم کم کم کم کم  متوسط  1382

 زیاد کم متوسط متوسط متوسط متوسط کم کم کم  متوسط  1383

  متوسط  کم    کم  متوسط  کم  متوسط  کم  متوسط  زیاد  1385
  

ي مرتبط با مـدیریت واکـنش   ها بخشکه هر چند عملکردهاي موردي در  گردد میبا توجه به توضیحات فوق مشخص 
ي فوق، نقاط ضعف ها شاخصلیکن در مقایسه با  ،در برخی موارد قابل قبول بوده است سوانح طبیعی مذکوراضطراري در 

اي فوق، وضـعیت کلـی سیسـتم بـه لحـاظ مقایسـه بـا         با استفاده از جداول مقایسه. شود مییادي در این اقدامات دیده ز
  :توان به شرح ذیل مورد بررسی قرار داد المللی را می هاي بین شاخص

..) .ا ونیازه تامینجستجو، نجات، امداد، هشدار، ( ها مصدومیتاقدامات انجام شده در راستاي کاهش تلفات و  -1
همراه بـا مـردم محـل تـالش      اي حرفهي نیروهادر سطح قابل قبولی اجرا شده است و موارد در کل در اغلب 

اقـدامات مـرتبط    توان میلیکن با توجه به نتیجه این عملیات، . اند داشتهاین هدف مبذول  تامینزیادي را در 
  .نمود بندي دستهرا در حد متوسط تا قابل قبول 

و چـه در   ریـزي  برنامهمتولی امور مرتبط با واکنش اضطراري چه در بخش  هاي دستگاهبین  میزان هماهنگی -2
. گان گردیده اسـت دید آسیبقابل قبول نبوده و این امر سبب ایجاد مشکالتی براي  مواردبخش اجرا، در اغلب 

جدي  صورت بهرا  و فرماندهی واحد عملیات واکنش اضطراري ها فعالیتسازي  این امر لزوم توجه به هماهنگ
  .نماید میآشکار 

بومی، اجتمـاعی و   مسایلاین طرح بدون توجه به  مواردي مرتبط با واکنش اضطراري در کلیه ها طرحاجراي  -3
رخـداده   سـوانح ي جستجو، نجات، امداد و اسکان موقت در ها برنامهبه عنوان مثال . فرهنگی انجام شده است
  .ي نداشته استدار معنیر مناطق کویري چندان تفاوت رخداده دسوانح در مناطق کوهستانی با 

در اکثر قریب به اتفاق سوانح مورد بررسی در این مطالعات مشاهده شده که فرآیند تهیـه و ارسـال انـواع مختلـف      - 4
  .هایی همراه نموده است این مساله عملیات واکنش اضطراري را با چالش. اطالعات با مشکل مواجه بود

ي نوین در عملیات جستجو و نجات تا حدودي مورد استفاده قرار گرفتنـد، در  ها فناوري که 1382سال جز  هب -5
بـدین ترتیـب اثربخشـی    . و امکانات پیشـرفته صـورت نگرفـت    ها فناوري، استفاده ملموسی از این مواردسایر 

  .از حد قابل اجرا بوده است تر کمي سنتی ها روشاقدامات انجام شده به واسطه استفاده از 
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در نقـاط   تجارب، در اغلب دیده آسیبمات ارائه شده توسط نهادهاي مختلف و ستادهاي مستقر در مناطق خد - 6
  .مختلف غیرمنسجم و ناهماهنگ بوده است که این امر مشکالت زیادي را براي بازماندگان ایجاد نموده بود

یدادهاي مـورد بررسـی در   ي مختلف واکنش اضطراري و در روها بخشي داوطلب در نیروهامیزان استفاده از  -7
ي داوطلـب خـدمات   ، نیروهـا 1382و  1369هـاي   موارد سالبه عنوان مثال در . این طرح متفاوت بوده است

معهذا بـه سـبب نبـود همـاهنگی قبلـی و ضـعف       . ي بهداشت و درمان ارائه نمودندها بخشقابل قبولی را در 
  .مورد بررسی صورت نگرفته استموارد از  یک هیچدر  نیروهااي از خدمات این  ، استفاده بهینهریزي برنامه

ي مختلف متفاوت بوده اسـت ولـی در   ها بخشیند مدیریت واکنش اضطراري در آمیزان مشارکت مردم در فر -8
البته باید توجه داشت که اغلب مـردم ایـن منـاطق    . اي را در این رابطه ایفا نمودند مجموع مردم نقش عمده

ي موجـود،  هـا  هماهنگی، به دلیل مشکالت ایجاد شده و نابحراناولیه بعد از بعد از گذشت ساعات و روزهاي 
  گی گردیدند؛ هانگیز دچار سرخوردگی و بی

توجه شـده   تر کم) نظیر استاندارد اسفر( المللی بیندر ارائه خدمات واکنش اضطراري به استانداردهاي معتبر  -9
ي ارائه کننده خدمات و یا معیارهاي موجـود در  ها سازماناست و اقدامات انجام شده اغلب مطابق با بضاعت 

ارائـه خـدمات یکسـان و     مسـاله ایـن  . متولی امور تعریف شده بودند هاي دستگاهجمعیت هالل احمر و سایر 
  .را با مشکل مواجه نموده است دیده آسیبحداقل نیازهاي مردم مناطق  تامین

از نحـوه   رسـانی  اطالعدر ارائه خدمات و نیز ضعف منسجم، ضعف هماهنگی نهادها  ریزي برنامهبه سبب نبود  -10
که ایـن   ؛مردم با درجات مختلفی از سردرگمی مواجه بودندموارد، دریافت خدمات مورد نیاز، تقریبا در کلیه 

منجـر   ،نمودنـد  یند واکنش اضطراري و بازسازي با مشکل مواج میآرا در فر ها آنامر عالوه بر اینکه مشارکت 
  .گردید مینیز  ها آنروحی و روانی در  به ایجاد مشکالت

  مقایسه موضوعات حوزه اسکان موقت و بازسازي - 2- 10- 1
 بلیـه در چهـار   و بازسـازي  اي از نتایج ارائه شده در رابطه با اسکان موقت خالصهبه ترتیب ) 12-1(و  )11-1(ول اجد

  .دهد میمقایسه نشان  صورت بهمورد بررسی در این طرح را 

  در حوزه اسکان موقت هاي رخداده، بحراناي  یسهبررسی مقا - 11-1جدول 
  1385  1382  1381  1369  موضوع

  متوسط  ضعیف  متوسط  ضعیف  مسکن موقت یکسان تامینهماهنگی ستاد در 
  ضعیف  ضعیف  ضعیف  ضعیف  برآورد مناسب از طول زمان اسکان موقت

  -  ضعیف  -  ضعیف  ي مناسبها مکانبرپایی اردوگاه اسکان موقت در 
  کم  متوسط  کم  کم  ...نکات ایمنی، رفاهی، بهداشتی وتوجه به 

  متوسط  متوسط  کم  کم  توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی بازماندگان
  کم  متوسط  کم  کم  تناسب نوع اسکان موقت با شرایط اقلیمی

  زیاد  متوسط  زیاد  زیاد  ي ضعیفها ساختمانشرایط نامطلوب زندگی در ساخت  تاثیر
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  در حوزه بازسازي هاي رخداده، بحراناي  سهبررسی مقای -12-1 جدول
  1385  1382  1381  1369  موضوع

  خیر  خیر  خیر  خیر  بحرانوجود آمادگی و برنامه قبلی براي بازسازي در صورت وقوع 
  ضعیف  ضعیف  ضعیف  ضعیف  ارزیابی توزیع خسارات و میزان خسارت واحدها

  متوسط  خوب  سطمتو  متوسط  ي مصوب بازسازيها برنامهو  ها سیاستجامعیت 
  ضعیف  متوسط  ضعیف  ضعیف  و مصوبات مربوطه ها سیاستو اجراي  ریزي برنامهنحوه 

  مصالح و نیروي کار تامین

  ضعیف  ضعیف  ضعیف  ضعیف  ها وضعیت بازار مصالح و نوسان قیمت بینی پیش
  متوسط  متوسط  متوسط  ضعیف  حجم مصالح مورد نیاز بینی پیش

  خوب  کم  کم  کم  اکنیني بومی و سنیروهااستفاده از 
  متوسط  متوسط  کم  کم  اي حرفهدر دسترس بودن نیروي کار 

  متوسط  متوسط  متوسط  زیاد  نوسان دستمزد

  ها طرحنحوه اجراي 

  متوسط  متوسط  کم  کم  تطابق الگوها با شرایط بومی، فرهنگی و اجتماعی
  متوسط  متوسط  کم  کم  رضایتمندي از مشخصات الگوي مسکن ارائه شده

  ضعیف  متوسط  ضعیف  ضعیف  ن محلی در ارائه الگوي مسکنمسووالجه به نظر مردم و تو
  کم  کم  کم  کم  استفاده از مشاورین بومی

  خوب  متوسط  خوب  متوسط  نحوه نظارت بر اجرا

  بازتوانی اقتصادي

  متوسط  متوسط  کم  کم  زایی در کنار بازسازي توجه به اشتغال
  کم  کم  کم  کم  ر بیمهعمومیت ساختارهاي جبران خسارت نظی

  زیاد  متوسط  زیاد  زیاد  آسیب احشام به عنوان محل درآمد جانبی مردم
  متوسط  زیاد  متوسط  زیاد  سوداگري افراد سودجو

  متوسط  متوسط  متوسط  زیاد  اقتصادي مسایلجرم و جنابت به واسطه 

  بازتوانی اجتماعی

  کم  متوسط  کم  کم  توجه به ساختارهاي اجتماعی بازماندگان
  متوسط  کم  کم  کم  ي اجتماعی محلیها سازمانتوجه به مشارکت مردم و 

  کم  متوسط  کم  کم  دیده آسیبتوجه به نظام اجتماعی و طبقاتی مناطق 
  کم  کم  کم  کم  توجه به نقش زنان در بازسازي

  عملکرد ستادها

  متوسط  متوسط  کم  کم  ها فعالیتهماهنگی 
  کم  متوسط  کم  دزیا  ها در حین بازسازي تغییر مدیریت

  متوسط  متوسط  -  کم  اشتراك اطالعات و منابع انسانی و تجهیزاتی
  متوسط  ضعیف  ضعیف  ضعیف  ن محلیمسووالارتباط و همکاري ستادها با مردم و 

  کم  کم  کم  کم  شفافیت اقدامات اداري براي بازماندگان
  ضعیف  ضعیف  ضعیف  ضعیف  وضعیت آواربرداري و بازیافت

  کم  متوسط  کم  کم  توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادي در جابجایی روستاها  ي هادي و جامعها طرحاجراي 
  متوسط  متوسط  کم  کم  ي جامع و هاديها طرحدر  بلیهتوجه به خطر 

مورد  هاي بحرانمورد استفاده در ارزیابی اثربخشی اقدامات انجام شده در حوزه اسکان موقت و بازساي در  کیفی يھا شاخص - 13-1جدول 
  بررسی در این مطالعات

  ها شاخص ردیف
  )نظیر اسفر(المللی  میزان تطابق الگوي اسکان موقت با استانداردهاي بین  1
  هاي اولیه بینی طول زمان بازسازي با توجه به پیش  2
  سازيهاي اسکان موقت و باز میزان توجه به شرایط بومی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي در تهیه و اجراي طرح  3
  هاي مقاوم میزان توجه به ساخت ساختمان  4
  هاي اسکان موقت و بازسازي و تشریک امکانات و دستاوردها میزان هماهنگی ستادها در اجراي طرح  5
  میزان استفاده بهینه از نیروهاي بومی و توجه به مشارکت مردمی در بازسازي  6
  مورد نیاز براي بازسازيمیزان خطا در برآورد مالی بازسازي و حجم مصالح   7
  دیدگان دیده و تامین معاش آسیب میزان توجه به بازسازي اقتصادي مناطق آسیب  8
  میزان توجه به مسایل فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و امنیتی در طول دوره اسکان موقت و بازسازي  9
  دیدگان میزان توجه به بازتوانی اجتماعی، روحی و روانی آسیب  10
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اثربخشی اقدامات انجام شده در این حوزه در ) 14-1(، در جدول )13-1(در جدول ي ارائه شده ها شاخصبه با توجه 
که با درنظر گرفتن مجموعه پارامترهاي  دهد میاین مقایسه نشان . مورد مقایسه قرار داده شده است ،مورد بررسیسوانح 

نیازهـاي اولیـه    تـامین در نتیجه مشکالت متعددي بـراي  کلی در حد مطلوب نبوده است و  طور بهفوق، وضعیت بازسازي 
ین نکـات  تـر  مهـم . وضعیت قابل قبول بوده اسـت  ها شاخصبازماندگان وجود داشته است؛ هرچند در مواردي در برخی از 

  .گیرد میي زیر مورد اشاره قرار ها قسمتحاصل از این ارزیابی در 

  مورد بررسی در این مطالعه در حوزه اسکان موقت و بازسازيهاي  بحرانارزیابی کیفی اقدامات انجام شده در  -14-1 جدول

  ها شاخص  بالیاي مورد بررسی
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

  کم  کم    زیاد  کم  کم  زیاد  زیاد  کم  کم 1369
  کم  کم    زیاد  کم  کم  زیاد  زیاد  کم  کم  1382
  کم  متوسط    متوسط  متوسط  کم  زیاد  زیاد  متوسط  کم  1383
  متوسط  متوسط    متوسط  زیاد  کم  زیاد  زیاد  طمتوس  کم  1385

  ي بین المللی و نهادهاي مردمیها کمکمقایسه موضوعات حوزه  -3- 10- 1
ي هـا  سـازمان به مناطق آسیب دیده و نیـز مشـارکت    المللی بین هاي کمککه در فصول قبل ذکر شد، ارائه  طور همان

ي مختلفی بـوده اسـت کـه برخـی مـوارد در      ها شچالمورد بررسی، همراه با  وقایعغیردولتی در کمک به آسیب دیدگان 
  :نشان داده شده است) 15-1(جدول 

  و نهادهاي مردمی المللی بین هاي کمکاي در حوزه  مقایسه بررسی - 15-1جدول 
  1385  1382  1381  1369  موضوع

  خیر کم خیر  خیر  هاي غیردولتی هاي بین المللی و مشارکت سازمان وجود برنامه قبلی براي استفاده از کمک
  ضعیف  متوسط  ضعیف  ضعیف  رسانی مناسبه و به موقع از نیازهاي مناطق آسیب دیده اطالع

  ضعیف  متوسط  ضعیف  ضعیف  ها نحوه جذب و توزیع کمک
  متوسط  خوب متوسط متوسط  ها نیروهاي امدادي نحوه استفاده از کمک

 کم کم  متوسط  کم  المللی هاي بین هاي فنی سازمان میزان استفاده از کمک
  کم  متوسط  کم  متوسط  المللی اثربخشی اقدامات نهادهاي بین

  ضعیف ضعیف ضعیف ضعیف  هاي غیردولتی وجود سیاست مشخص از نحوه استفاده از خدمات سازمان
  ضعیف ضعیف ضعیف ضعیف  هاي غیردولتی نحوه ساماندهی امور مربوط به سازمان

  کم  متوسط کم کم  هاي غیردولتی اثربخشی اقدامات سازمان
  

المللـی و نیـز مشـارکت     هـاي بـین   توان بـه نکـات زیـر درخصـوص کمـک      با بررسی مفاد جدول فوق می بدین ترتیب
  :دیدگان اشاره نمود هاي غیردولتی در کمک به آسیب سازمان

ي ها سازمانو  کشورهاي ها توانمندياي براي استفاده از  برنامه جامع و از پیش تعریف شده موارداز  یک هیچدر  –
 .ي مردم نهاد داخلی وجود نداشته استها سازمانو نیز  المللی ینب
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مـورد   المللـی  بـین  هـاي  کمـک در مواردي که استفاده از (از نیازهاي مناطق آسیب دیده  رسانی اطالعوضعیت  –
ي که برخی از کاالهاي ارسالی عمال قابلیـت اسـتفاده   طور بهنیز بسیار ضعیف بوده است ) قرار گرفته بود تایید

 . شرایط بومی، اجتماعی و فرهنگی مناطق آسیب دیده را نداشته است در

  گیري نتیجه - 11- 1

ي هـا  درسو مرور آمار خسارات مختلف سیل در طی سالیان گذشـته، همگـام بـا رشـد اقتصـادي جوامـع،        آوري جمع
هد که هرچند د ان میآمار و اطالعات و سوابق مربوط به سیل و خسارات آن در سطح جهان نش. اي را با خود دارد آموزنده
، تلفات انسانی ناشی از سیل را محدود کند اما خسارات مـالی سـیل   موقع به رسانی اطالعد با توان مییافتگی جوامع  توسعه

، اي سـازه ي ها روشمهار سیل توسط بعضی  و ایمنی کاذب ناشی از ي سیالبی و توهمها دشتدر  ها سرمایهتمرکز  دلیل به
  .ه استهمواره سیر صعودي داشت

  هاي مختلف مرتبط با مدیریت بحران و کاهش ریسک هاي مورد مطالعه در حوزه اي بحران مقایسه بررسی -16-1جدول 
  1385  1382  1381  1369  موضوع
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  هاي مختلف مرتبط با مدیریت بحران و کاهش ریسک هاي مورد مطالعه در حوزه اي بحران مقایسه بررسی -16-1ادامه جدول 
  1385  1382  1381  1369  موضوع
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  هاي مختلف مرتبط با مدیریت بحران و کاهش ریسک هاي مورد مطالعه در حوزه اي بحران مقایسه بررسی -16-1ادامه جدول 
  1385  1382  1381  1369 موضوع
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  کاهش ریسک هاي مختلف مرتبط با مدیریت بحران و هاي مورد مطالعه در حوزه اي بحران مقایسه بررسی -16-1ادامه جدول 
  1385  1382  1381  1369  موضوع

  
 

  وضعیت مطلوب  وضعیت متوسط  وضعیت نامطلوب 
  

 تیریمختلـف مـرتبط بـا مـد     يهـا  حـوزه از اقدامات صورت گرفته در  يا خالصه یبه صورت اجمال )18-1(در جدول 
ـ اکه در  طور همان. پروژه ارائه شده است نیدر ا یمورد بررس بحرانبحران در چهار  ـ جـدول د  نی  برخـی در  شـود  مـی ه دی

از  يا است و در پاره دهیموجود گرد تیوضع یسال گذشته منجر به بهبود نسب ستیاقدامات انجام شده در طول ب ها حوزه
مختلف تکـرار   يدادهایمربوطه در رو مسایل جهیموجود مبذول نشده است و در نت تیبه بهبود وضع یتوجه کاف زیموارد ن

نمـوده   ییناسادارند را ش تر بیشبه توجه  ازیکه ن ییها حوزه یبه صورت اجمال توان میجدول  نیاده از ابا استف. شده است
  .نمود ییو اجرا ریزي برنامه، اقدامات الزم را ها بخشموجود در آن  تیو در جهت بهبود وضع
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ي مقابله با بالیـا و دامنـه   ها طرحي انجام شده در ها گذاري سرمایهي بین میزان دار معنیاز لحاظ تئوري بایستی رابطه 
ي مقابله بـا بالیـا،   ها طرحدر  گذاري سرمایهبدین معنی که با افزایش . وجود داشته باشد ها آنو یا خسارات ) خطر(ریسک 
 تـاثیر امـا ایـن رابطـه خطـی نبـوده و میـزان       ). 21-1 شـکل (متوسط خسارات مربوطه کاهش یابد  طور به رود میانتظار 
. بشدت افزایش خواهند یافت ها هزینهبراي دستیابی به سطوح ایمنی باالتر، . در همه سطوح یکسان نیست گذاري سرمایه

، جهت کاهش ها ارزشي توسعه یک جامعه و در صورت قابلیت کمی سازي کلیه ها نقشه براساسلیکن از لحاظ اقتصادي 
  .محاسبه نمود را گذاري سرمایهنقطه بهینه میزان  توان میخسارات متوسط سالیانه، 
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  گذاري و دامنه خطرات بالیا رابطه بین میزان سرمایه - 21 -1 شکل

گرفته کار بهي ها روشدر مقابله با سیل و نوع  گذاري سرمایهکه نحوه  دهند مینشان  خوبی بهآمده  دست بهاما تجربیات 
گیري کار بهي کالن در ها گذاري سرمایه. دارد ها گذاري سرمایهبسیار مهمی در راندمان  تاثیرشده در کاهش خسارات سیل 

هرچنـد در   هـا  روشاست که ایـن   میالدي نشان داده 90در دهه  خصوص بهیافته  ي توسعهکشورهادر اي  سازهي ها روش
از  تـر  بـزرگ ي هـا  سیالب. شده هستند بینی پیش تاثیراما به تنهایی در بلند مدت فاقد راندمان و  اند بوده موثرکوتاه مدت 

نفر کشته در اثـر   22. راحی و یا شکست ناشی از ضعف در طراحی و یا اجرا، خسارات فراوانی را به بار آورده استسیل ط
و یا خسـارات طوفـان کاترینـا در سـال     ) Rhoneرودخانه (در جنوب فرانسه  2003خاکی در سال  بند سیلروگذري یک 

  .ویکم هستند دو گواه این حقیقت در قرن بیست 2005
در  خصـوص  به، آموزش نحوه مقابله و سیستم هشدار سیل، آگاهی پیشدر بخش  گذاري سرمایهال، راندمان در عین ح

واقف شده و اکنون اي  سازهي غیرها روش تاثیربه  خوبی بهویکم  بشر قرن بیست. کاهش تلفات انسانی، بسیار باال بوده است
ترکیبـی از  ، آموخته است که جهت کاهش خسـارات سـیل،   ي انتهایی قرن گذشته پرداختهها دههبا هزینه گزافی که در 

ي سـاخت  ها نامه آییناصالح کاربري اراضی با تدوین . باشد میبهینه  راه حلدر اغلب نقاط اي  سازهو غیراي  سازهي ها روش
وزه سـیالبی امـر   کلـی مـدیریت یکپارچـه دشـت     طـور  بهگیري بیمه و کار به، تغییر الگوي کشت، ها دشت سیالبو ساز در 
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ي توسعه یافته بوده که بعضی توفیقاتی در این مسیر داشته و برخی به سرعت در حال کـار و تـالش در   کشورهاسرلوحه 
  .هستند ها زمینهاین 

ي گذشـته رونـد   هـا  سـال ي انجام شده، خسـارات سـیل در   ها گذاري سرمایهو  ها تالشدر کشور ما ایران نیز، علیرغم 
ـ دال نیتر مهماز شده در کشور  آوري جمعآمار و اطالعات  با توجه به. افزایشی داشته است از  یخسـارات ناشـ   دیتشـد  لی

 میمجـاز در حـر  رینامناسب، دخل و تصـرف غ  یتقاطع ي، احداث سازه هایاهیپوشش گ بیتخر ر،یاخ يدر سال ها لیس
  .بوده است لیهشدار س و بینی پیشسیستم و  آگاهی بحث پیش به کافیرودخانه و عدم توجه 

 گـذارد  مینشدنی را از خود به یادگار  ی تلفات جانی فراوان یک فاجعه، مانند سیل گلستان، خاطره ناگوار فراموشگاه
آیـا راه  و آیا این فاجعه باز هم و بـه صـورت مکـرر در کشـور روي خواهـد داد؟       کند که میرا در ذهن ایجاد  این سوال و

  لوگیري از عواقب اجتماعی و اقتصادي آن وجود ندارد؟اي براي مقابله با این حجم تلفات انسانی و ج چاره
و بـا توجـه بـه     اي از کشور است تقریبا در هر نقطه ،احتمال وقوع فجایع نشان دهندهاطالعات وقایع سیل  از آنجا که

در  نمـدیریت بحـرا  ریـزي   هاي الزم براي انجام برنامه عزم و خواست عمومی و پشتوانه قانونی فعلی، در حال حاضر زمینه
  .هاي موجود جهت کنترل دامنه بحران و کاهش خسارات وجود دارد منظور استفاده از کلیه پتانسیل سطوح مختلف به

توجه به آموزش و فرهنگ سازي یکی از عوامل بسیار مهم در آمـادگی مقابلـه بـا بحـران و کـاهش خسـارات محسـوب        
آگاهی و مقبولیـت عمـومی    وط به مدیریت بحران به میزان پیشهاي مرب توان گفت که توفیق دیگر فعالیت اصوال می. شود می

  .هاي همگانی باشد هاي ایجاد فرهنگ و آموزش ها و تصویب قوانین بایستی همراه با برنامه نامه تدوین آیین. بستگی دارد
اثـرات   درصد اعتبارات ساالنه طـرح کـاهش   70 گذشته هاي سالست که در از آن یوزارت کشور حاک يبرآوردها البته

در حالیکـه چنانچـه اعتبـارات     .شده است لیاز س یمترقبه صرف جبران خسارات  ناش ریو ستاد حوادث غ یعیطب يایبال
بازپرداخت خسارات اظهار شده توسـط حادثـه دیـدگان، صـرف پیشـگیري از وقـوع، سـازماندهی         جاي بهتخصیص یافته 

و رانـدمان آن اعتبـارات    تـاثیر ین پدیده طبیعـی شـود، یقینـا    و آموزش نحوه واکنش مردم در برابر ا مسوول هاي دستگاه
و اي  سـازه ي کنتـرل سـیالب، اعـم از    هـا  روشخواهد بود و از طرف دیگر مطالعه جـامع و بررسـی عملکـرد کلیـه      تر بیش
یـدار  ي توسـعه پا هـا  طـرح و  حوضه آبریـز ، نه تنها در طول یک بازه محدود زمانی و مکانی، بلکه در قالب یک اي سازهغیر

  .و اجرا شوند ریزي برنامهبایستی دیده شده، اي  منطقه
ارائه ساختار تشکیالتی به همراه یک دستورالعمل کلی، شـامل اقـدامات الزم در سـه مرحلـه     هدف از انجام این پروژه 

ائه شـده  هدف ساختار سازمانی ار .قبل، حین و بعد از واقعه، به عنوان نکات مهم مدیریت وضعیت بحران سیل بوده است
هاي موجود نیست بلکه تالش بر آن بوده است تا با اصالح روابط  در این پروژه معرفی تشکیالت موازي با ستادها و کمیته
سازي الزم براي سـهولت و   ها، در انجام وظایف هر دستگاه روان بین سازمانی و سلسله مراتب موجود و شفافیت مسوولیت

  .رددسرعت واکنش به وضعیت بحران ایجاد گ
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  2فصل 2

 ییامور اجرا يها دستورالعمل نیتدو
 ساختار(ي مورد اقدامات فور در
و اقدامات قبل از وقوع  یالتیتشک

  )لیس
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  89  )لیس وقوع از قبل اقدامات و یالتیتشک ساختار( يفور اقدامات مورد در ییاجرا امور يها دستورالعمل نیتدو -دوم فصل

 

صل  دو -دومف اجرا يها دستورالعمل نیت یامور  دامات فور در ی تیتشک ساختار(ي مورد اق ل از وقوع س یال دامات قب   (لیو اق

ي اصلی و کلیات ها واژهتعاریف ابتدا مختلف مرتبط با بحران سیل،  هاي دستگاهائه شرح وظایف در این فصل، قبل از ار
در حال حاضر در اسـناد باالدسـتی و    .گردد مورد استفاده مطرح شده و سپس ساختار پیشنهادي مقابله با بحران ارائه می

ي هـا  گروهکشـور و سـتادهاي اسـتانی و کـار     ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبهاصطالحاتی همچون ، بسیاري از مستندات
هدف ساختار سازمانی ارائه شده در این پروژه معرفی تشکیالت موازي با . گیرند مورد استفاده قرار می، همگی ...و  مربوطه
بلکه تالش بر آن بوده است تا با اصـالح روابـط بـین سـازمانی و سلسـله       ؛موجود نیست هاي ها و کارگروه کمیته ،ستادها

ي الزم بـراي سـهولت و سـرعت واکـنش بـه      سـاز  روان، در انجام وظایف هر دستگاه ها مسوولیتراتب موجود و شفافیت م
حداکثر مطابقت را با ساختار کنونی مـدیریت   ساختار سازمانی ارائه شدهسعی شده همچنین . وضعیت بحران ایجاد گردد
هـا   ي مختلف، عمده مسـوولیت ها بخشتشریح شده در ي ها مسوولیتبا توجه با شرح وظایف و . بحران کشور داشته باشد

  .باشند میو مختص حین وقوع سیل ن دائمی بوده

  کلیات -2-1

  :شوند المللی و کاربردي، سه واژه سیل، بحران سیل  و مدیریت بحران سیل به صورت زیر تعریف می براساس مفاهیم بین
که از مسیر دائمی خود خارج شده و خساراتی را صورت غیرمعمول  جریان هر آبراهه است به بدهافزایش  :سیل –

  .در پی داشته باشد
پـذیري   اي است حاصل برآیند شرایط جوي و توپوگرافی خاص بـه همـراه آسـیب    العاده وضعیت فوق :بحران سیل –

العـاده، سـایر    ایـن وضـعیت فـوق   . جوامع در مقابل جریان آب، که نتیجه آن، میزان خسـارات قابـل توجـه باشـد    
موقع، دامنه خسـارات آن در جامعـه    اي روزمره را به شدت تحت تاثیر قرار داده و در صورت عدم مهار بهه فعالیت

  .خواهد شد) در سطح محلی، استانی و یا حتی ملی(ناپذیري  گسترش خواهد یافت و موجب ضایعات جبران
اي  گونـه  ، بـه گیـرد  میام مجموعه اقداماتی است که قبل، حین و بعد از وقوع سیالب انج :مدیریت بحران سیل –

ـ   تاثیرات منفی ناشی از وقوع سیالب در منطقهکه  الزم در  اترا به حداقل رسانده و ضمن فراهم نمـودن امکان
راستاي مواجهه با سیالب و انجام اقدامات اضـطراري، در حـداقل زمـان ممکـن جامعـه را بـه شـرایط عـادي         

ها نقش قابل توجهی را ایفـا   نجات جان و حفظ مال انسان مناسب بحران سیل، درو  موقع بهمدیریت . برگرداند
 . خواهد نمود

وجـود برنامـه و شـرح     اوال شناخت پدیده سیل و جوانـب آن و ثانیـا   ترتیب ویژگی مهم سیستم مدیریت بحران بدین
آمده مهار شده و  وجود بهي محلی، بحران ها سیلمرتبط با موضوع است تا با استفاده از کلیه پتان هاي دستگاهوظایف همه 

  .، به حالت عادي اولیه خود بازگرددتر سریعوضعیت جامعه، هرچه 
 ي اصلیها مولفهبایستی داراي  بندي خطر، هاي پهنه ضمن استفاده از نقشه بدین منظور، سیستم مدیریت بحران سیل

  :زیر باشد
  سامانه هشدار سیل –
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  )سیم بی صورت به(مخابرات و انتقال مطمئن اطالعات  رسانی، اطالع سیستم –
 دهنـده  سـامان ي ایجاد کننده موانع موقت در برابر سیالب، تخلیه و هدایت جریان به مسیر اولیـه و  ها سازمان –

  وضعیت آبراهه
رفـاهی و   مسـایل بـا در نظـر گـرفتن    ( هـا  آنبه مناطق امـن و اسـکان موقـت     زدگان سیلانتقال  هاي دستگاه –

  و برقرار کننده نظم و امنیت) بهداشتی
  زیربنایی و مناطق مسکونی تاسیسات، اعم از زده سیلاجرایی بازسازي مناطق  هاي تگاهدس –
  سازي و جلوگیري از رکود اقتصاديي بیمه کننده در برابر سیل براي جبران خسارات، تسریع در بازها شرکت –

 هـا  مولفـه ل ایـن  برنامه دهنده، کنتـرل کننـده و نقطـه اتصـا     عنوان بهنقش محوري مدیریت بحران، ) 1-2( شکلدر 
  .نشان داده شده است ها آنایجاد هماهنگی الزم بین  منظور به

  
  ي مدیریت بحران سیلها مولفه -1-2 شکل

سیستم هشدار 
 سیل

سیستم ارتباطات و 
 انتقال اطالعات

 مدیریت بحران

  مدیریت سیالب
  سیل حفاظت در برابر -

 کاهش خطر سیل -

  مدیریت اجتماعی
  تخلیه سیلزدگان -

  اسکان موقت  -
آب و  تهیه پوشاك گرم، -

  غذاي سالم
  برقراري نظم و امنیت -

  بازسازي
  ها ها و خیابان راه -

  ها پل -
 مناطق مسکونی -

  بهداشت و درمان
  ها کنترل شیوع بیماري -

  درمان مصدومین -
 ها تدفین کشته -

  بیمه سیل
  ارزیابی خسارات -
  جبران خسارات -
 نامه محاسبه بیمه -
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و  1روز بـه  .باشـند  مـی بحـران   مـوثر سیستم هشدار سیل و سیستم قابل اعتماد ارتباطاتی دو الزمه اولیه براي مدیریت 
امروزه با گسـترش جوامـع بشـري، عمـال،     . بودن این دو سیستم، مشخصه مهم مدیریت نوین بحران در دنیاست 2هنگام به

چشم و گوش مـدیریت   عنوان به توان میبنابراین از این دو سیستم . ، فلج و درمانده خواهد بودها آنمدیریت بحران بدون 
نشان داده شده در این شکل نیز هر کدام، سهم قابل تـوجهی در کـاهش خسـارات    ي دیگر ها مولفه. بحران سیل یاد کرد

د توان میشده و اجباري سیل  محاسبه نامه بیمهالبته در این میان، بیمه سیل نقش جبران خسارات را داشته و . سیل دارند
  .از اندازه در حریم و بستر رودخانه باشد ي بیشها گذاري سرمایهعامل بازدارنده 

و تقویت نقـاط   ها ناکامیعبرت آموزي از  منظور بهنین، مستندسازي رویدادهاي سیل و تجربیات مدیریت بحران همچ
 مولفـه  عنـوان  بهکه در اینجا  باشد میتی یضعف در مجموعه عملیاتی مدیریت بحران، یکی دیگر از ضروریات سیستم مدیر

  .مطرح نشده است
، در واقع، الیـه انتهـایی جریـان مـدیریت بحـران را      )1- 2(ان داده شده در شکل هاي نش البته بایستی توجه داشت که مولفه

هاي فوقانی به هر دلیل مانعی بر سر راه این جریان باشـند، عملیـات مـدیریت بحـران و      بدیهی است چنانچه الیه. نماید ارائه می
  .اند نشان داده شده) 2- 2(حران در شکل هاي جریان مدیریت ب الیه. کاهش خسارات، قابلیت الزم و موثر را نخواهد داشت

  
  جریان مدیریت بحران -2-2 شکل

                                                      
1- Up to Date 
2- On Line 

 گذاري سیاست

 تشخیص هویت و خصوصیات بحران

 ارزیابی و تحلیل بحران

 پذیري و پیشگیري از وقوع تحلیل آسیب

 آمادگی

 ها اقدامات فوري و انجام دستورالعمل
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در مردم، درخواست جدي عموم مردم براي مقابله با بحران پس از ) خواستن(در صورت وجود فرهنگ مقابله با بحران 
کلـی   طـور  بهکه در آن  گردد میوب قوانینی ظاهر و در چارچ گذاري صورت سیاست ه خودجوش، ابتدا بهي پراکندها تالش

هـاي   حـل  راهسـپس، بـراي ارائـه    . شـود  میمختلف ذکر  هاي دستگاهي ها مسوولیتنحوه برخورد با انواع مختلف بحران و 
ي جامعـه احتمـال   پـذیر  آسـیب ی که به دلیل وجود خطرات گوناگون و های بحراني بروز ها ریشهاجرایی بایستی عوامل و 

ارزیابی زوایاي مختلف و ابعاد بحران، احتمال وقوع و چگونگی توسـعه آن در  . مشخص و شناخته شوند رود می ها نآوقوع 
سـرانجام بـا اصـالح سیسـتم     . ي موجود نیز بایستی مشـخص گردنـد  ها سیستمو نقاط ضعف و قوت  ها حساسیتجامعه، 

ي هـا  دسـتورالعمل ي هـر بخـش،   هـا  توانـایی و شرح خدمات  براساسي، پذیر آسیبموجود و تقویت نقاط ضعف و کاهش 
بـه  . و تهیـه شـوند   ریزي برنامهپیشگیرانه قبل از وقوع و اقدامات فوري پس از وقوع بحران  هاي فعالیتاجرایی براي انجام 

  :در مراحل ذیل خالصه نمود توان میعبارت دیگر این فرآیند را 
  مطالعات پایه –
  سوانح و خطرات بینی پیش –
  يرپذی آسیبتحلیل  –
  اقدامات پیشگیرانه –
  آمادگی –
  اقدامات اضطراري –
  بازسازي –
  بازتوانی –

در انجـام   مسـوول  هـاي  دسـتگاه درصورت وجود روند منطقـی در جریـان مـدیریت بحـران سـیل و کـارکرد صـحیح        
ه در انتظار داشت که حاصل این فرآیند، نتایج و آثار مهمی، مشابه موارد ذکر شد توان میي اقدامات فوري، ها دستورالعمل

) زمـان صـفر  (ي زمانی نسبت بـه لحظـه شـروع واقعـه سـیل      ها گام براساس ها فعالیتدر این جدول . باشد) 1-2(جدول 
  .اند شده بندي اولویت

یت مسـوول تقسـیم وظـایف و   ساختار تشکیالتی سیستم مقابله با بحران، ، )1-2(جدول  هاي فعالیتبراي عملی شدن 
 جـویی  صرفهشده باشد تا در هنگام وقوع بحران، ضمن  ریزي برنامهام شده و از قبل مختلف باید به خوبی انج هاي دستگاه

بـدین منظـور   . آیـد  دست به وري بهرهي موجود حداکثر ها توانمندياتفاق نیافتاده و از  کاري موازيدر زمان، تداخل کار و 
پس از ارائه ساختار تشکیالتی، انجام شده،  بندي تقسیمیی را باید تدوین نمود که در این فصل، با توجه به ها دستورالعمل

این گـزارش بـا توجـه بـه      الزم به ذکر است که. شود میي امور اجرایی در مورد اقدامات فوري پرداخته ها دستورالعملبه 
و گام نخست و پیشـین تهیـه    پردازد میبه نکات اساسی و مهم  تر بیشست که ها دستورالعملعنوان آن، راهنماي تدوین 

اي خاص کاربرد دارد و این بـدان معناسـت کـه     هر دستورالعمل براي منطقه .الزم و کاربردي است جزییاترالعمل با دستو
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براي هر رودخانه و حوضه آبریز الزم است دستورالعمل اجرایی و ساختار تشکیالتی مدیریت بحران سیل جداگانه براساس 
  .تهیه و تدوین گردد... و  ها راهعی، کشاورزي، وضعیت رودخانه، جانمایی مناطق مسکونی، شرایط اجتما

  اقدامات الزم در زمان مناسب نسبت به لحظه شروع واقعه سیل - 1-2جدول 
  شرح فعالیت  گام زمانی

1  
موجود، مدت زمـانی بـین چنـد روز تـا چنـد       سنجی آبو  سنجی بارانو تجهیزات هواشناسی،  حوضه آبریزبسته به فیزیوگرافی : هشدار

هاي  ، براساس نقشهل از رخداد سیل، هشدارهاي الزم بر حسب احتمال وقوع و بزرگی آن به ساکنین مناطق در معرض بحراندقیقه قب
  .ي ضروري براي هر هشدار آگاهی کامل دارندها واکنشمردم نسبت به . شود میداده  خطر، بندي پهنه

مهم و حیاتی و ایجاد موانع براي جلـوگیري از خـارج شـدن سـیالب و      اقداماتی نظیر انجام خاکریزي در اطراف اماکن: تدابیر حفاظتی  2
  رسوبات آن از مسیر اصلی

ي اصـلی و کنتـرل نظـم و    هـا  راهبا قطعی شدن وقوع سیل، تدابیر ویژه ترافیکی و انتظامی براي بـاز نگهداشـتن   : برقراري نظم و امنیت  3
  . شود میآرامش عمومی انجام 

لحظه شروع (
  )سیل

پذیري باالتر انجام شده و امدادگران مردم را بـه منـاطق امـن     ملیات تخلیه ساکنین و اموال به تدریج از مناطق داراي ریسک آسیبع: تخلیه
  .اند اند، خود زودتر منطقه خطر را ترك کرده البته کسانی که هشدارهاي داده شده را جدي گرفته. کنند از پیش تعیین شده هدایت می

  .پیوسته ادامه دارد صورت به ها ساختمانهدایت و تخلیه سیالب به مسیر اصلی و مقابله با نفوذ آن به : عملیات کنترل سیل  1

2  
مـواد غـذایی، آب سـالم،    . کنـد  مـی ، مفقودین و مجروحان ادامه پیدا زدگان سیلرسیدگی به وضعیت : یرسان کمکاقدامات بهداشتی و 

. شـود  مـی تهیـه و توزیـع    هـا  آندر محـل اسـکان موقـت     ... ي بهداشتی وها ویسسرهمچون  زدگان سیلپوشاك گرم و دیگر مایحتاج 
  .است شدگان به سرعت آماده و مهیا شده ي بهداشتی و تشریفات به خاك سپاري کشتهها سرویس

3  
میـزان خسـارات    انجام شـده و ضـمن بـرآورد    ها ساختمانو  ها خیابان، ها پلکردن سیل، بازدید از  با فروکش: دیده آسیببازرسی نقاط 

عوامل وقوع سیل و خروج سیالب از مسیر اصلی تحقیق شده و مستندسازي . گردد میبررسی  ها آن سازي مقاوموارده، نحوه بازسازي و 
  .شوند میو ثبت 

 بـرداري  رهبهـ سرعت شروع شده و بـراي   ي دولتی و بیمه، بهها کمک، با دیده آسیب تاسیساتو  ها ساختمانبازسازي : عملیات بازسازي  4
  . گردند میمجدد آماده 

متقاطع و ساماندهی مسیر و توجه به حریم و بستر رودخانه و نواحی پرخطر، اسـکان مجـدد و شـروع     هاي سازهبا اصالح : اسکان مجدد  5
  .شود میین زمان ممکن انجام تر سریعفعالیت در ناحیه در 

آمـده در   دسـت  بـه از نقاط ضعف موجود و ثبـت تجربیـات بـا ارزش     آموزي تعبرمستندات برداشت شده از حادثه، براي : تهیه گزارش  6
  .قرار گیرد برداري بهرهتا در آینده مورد استفاده و  شود میو تدوین  آوري جمعگزارشی 

  تدوین ساختار سازمانی مقابله با بحران - 2-2

ـ . وجود ساختار تشکیالتی، اولین رکن تصمیم جدي براي مدیریت بحران سیل است ن سـاختار بایسـتی اعضـاي    در ای
هاي اجرایی مختلف نیز بایستی جایگاه این تشکیالت مشـخص   در دستگاه. تشکیل دهنده و وظایف هر یک مشخص باشد

  .و مصوبات آن ضمانت اجرایی داشته باشند

  ارائه ساختار تشکیالتی مدیریت بحران سیل -2-2-1
کـه از طرفـی موجـب     شـود؛ اي بنا نهـاده   ول پایهبراساس اصسیالب بایستی ساختار مورد استفاده در مدیریت بحران 

هـاي   هـا و عملیـات سـازمان    گـذاري  اطمینان یافتن از به کارگیري موثر منابع و از سویی کاستن از اختالالت در سیاسـت 
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اصول  .هاي مسوول به کار گرفته شوند این اصول بایستی براي هر نوع بحران و هر سطحی در تمام سازمان. گو گردد پاسخ
  :از عبارتند 1(ICS)مانه فرماندهی حادثه سا

با الگـوي مشـخص، اصـالت کـار، سیسـتم ارتبـاطی منسـجم،         دهی سازمانزبان مشترك، ساختار مشترك و یکسان، 
ي مشخص، مدیریت جامع منـابع  ها پایگاهي عملیاتی حادثه به شکل متمرکز، حوزه مدیریتی قابل کنترل، اماکن و ها طرح

  .دو سیستم فرماندهی واح
  :بنابر راهنماي سامانه فرماندهی حادثه، ساختار این سامانه در بردارنده اجزاي زیر خواهد بود

  .حادثه مسوولیت تام دارد ۀمدیریت در صحن يفرمانده سانحه است او برا ةهدایت وظایف بعهد :فرماندهی -1
 .باشد اقدامات پاسخ می ياین بخش مسوول اجرا :بخش عملیاتی -2

 .سازد کلیه پرسنل، تجهیزات، خدمات و تسهیالت را فراهم میبخش  این: بخش پشتیبانی -3

شـرایط سـانحه و    هاطالعـات دربـار   يکـارگیر  انتشـار و بـه   ،یارزیـاب  ،يگردآور این بخش :ریزي بخش برنامه -4
 .عهده دارد موقعیت منابع را به

 يهـا  سیاسـت  يراسـتا هـا را در   در سانحه مسـوولیت دارد و هزینـه   یمدیریت مال يبرا: بخش اداري و مالی -5
 .کند یسازمان هدایت م

  .نیز در ساختار مدیریت بحران مورد انتظار است» حراست«و » سازمانی روابط بین«، »روابط عمومی« يها بخشهمچنین 
 مناسـب و روان  جریـان برقـراري   منظـور  بـه هاي انجام شده و با استفاده از نظرات مدیران صـاحب تجربـه،    در بررسی

بـراي   )3-2( کلی شکلساختار  در سطح شهرستانی و محلی خصوص به، هماهنگی در زمان رخداد سوانحاطالعات و سیر 
  .گردند میپیشنهاد ها  ها و شرکت ها، سازمان وزارتخانهدر سطح  هاي مدیریت بحران ها و گروه ها، کمیته کارگروه

 
 ...و ها شرکت، ها زمان، ساها خانهیت بحران سیل وزارتطرح پیشنهادي ساختار کلی مدیر -3-2 شکل

                                                      
1- Incident Command System 

  فرمانده عملیات
 )مدیر عامل شرکت(

  عملیات 
ت بر معاون نظار( 

 )برداري بهره

  پشتیبانی 
 ) معاون طرح و توسعه(

  ریزي برنامه
 )معاون برنامه ریزي(

  اداري و مالی
معاون هماهنگی و ( 

 )پشتیبانی

  روابط عمومی حراست
 سازمانی روابط بین
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، هر کدام بایستی ساختار کمیته مـدیریت بحـران سـیل    )2-2جدول (هاي مرتبط با بحران سیل  بدین ترتیب دستگاه
  .را تشکیل دهند) 3-2(مشابه ساختار ذکر شده در شکل 

ي زیر داراي زیـر  ها بخشخود، در  يها با فعالیتمتناسب  ،ها گردد که ساختار تشکیالتی شرکت همچنین پیشنهاد می
  : مجموعه باشند

  : ي زیر وجود داردها بخش، باشد میبرداري عهده دار امور  در این بخش که معاون بهره :بخش عملیات -1
  مدیر امور فنی و خدمات مهندسی  –
  مدیران مناطق عملیاتی –
  ...مدیر برق و انرژي، آب، گاز و –
  مدیریت مصرف  –
هاي زیر باید در زیر مجموعـه ایـن بخـش     این بخش به عهده معاون مالی بوده و قسمت :مالی بخش اداري و -2

  : ایجاد شود
  مدیر امور مالی  –
  مدیر امور کارکنان  –
  مدیر امور انبارها  –
  مدیر امور بازرگانی و قراردادها  –
  : یر باید باشدهاي ز این بخش به عهده معاون طرح و توسعه بوده و در بردارنده قسمت :بخش پشتیبانی -3
  مدیر امور اجرایی –
این مدیر از مدیران زیر مجموعه مـالی و پشـتیبانی در حالـت عـادي بـوده و در زمـان       (مدیر خدمات عمومی  –

  .) بحران به این واحد منتقل می شود
  : شدهاي زیر را داشته با رود که قسمت ریزي است و انتظار می این بخش بر عهده معاون برنامه :ریزي بخش برنامه - 4
  ریزي میدانی  مدیر برنامه –
  ها مدیر امور آزمایشگاه –
سـازمان محسـوب    کیبحران  تیریساختار مد نهیمهم در زم يها بخشاز  یکیبخش که  نیا :یروابط عموم -5

  :آن عبارتند از يها بوده و اهم قسمت یروابط عموم ریبر عهده مد ،شود می
  یمسوول روابط درون سازمان –
  يمسوول روابط درون کشور –
  المللی مسوول روابط بین –

هـاي تخصصـی کـه بسـته بـه وظیفـه هریـک، از         مجموعه سازمان مدیریت بحران کشور، با در اختیار داشتن کارگروه
  . هاي مختلف را بر عهده دارد اند، نقش هماهنگ کننده دستگاه هاي مختلف اجرایی تشکیل یافته نمایندگان دستگاه

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 مدیریت بحران سیل تدوین برنامه عملیاتی اي بر مقدمه  96

 

و مخـاطرات   لیامور سـ اي در کارگروه  ها، با حضور نماینده خانه وزارتها و  در سازمانسیل ي مدیریت بحران )ها گروه(ها  کمیته
در شـرایط الزم، بنـا بـه درخواسـت دبیرخانـه      . گردنـد  به ریاست وزارت نیرو، هماهنگ و مـدیریت مـی  برق، آب و فاضالب  ،ییایدر

  .گردد نماید، تشکیل می که دبیرخانه کارگروه تعیین می، جلسه کارگروه، در محلی باشد میکارگروه که در وزرات نیرو مستقر 
یت و نقش هر دستگاه مسوولمتناسب با  ،مختلف هاي دستگاهمدیریت بحران سیل در سطح  گروه/البته ساختار کمیته

تار بـه عنـوان مثـال سـاخ    . باشد) 3-2(ي ارائه شده در شکل ها نمونهو یا مختصرتر از  تر مفصلتواند  کنترل بحران، میدر 
تواند مختصرتر باشد در حالیکه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیالت  کمیته سیل سازمان هواشناسی می

شود ساختار کمیتـه مـدیریت    هاي مختلف در کشور، پیشنهاد می لذا با توجه به تجربه بحران. تري مورد نیاز است گسترده
  .طور کلی از ساختار ارائه شده پیروي نماید نواخت نبوده اما بهبحران سیل در هر سازمان یا شرکت صد در صد یک

  .دهد میرا نشان  ها آنو وظایف مهم  مسوول هاي دستگاه )2-2(جدول 

  هاي مسوول در مدیریت بحران سیل اهم وظایف دستگاه -2-2جدول 
  شرح وظایف  دستگاه

، سازمان مدیریت بحران کشور( وزارت کشور
نتظامی، اداره راهنمایی و نیروي اها،  استانداري

  )رانندگی

اي عالوه بر جلسات اضطراري سازمان مدیریت بحران، ایجاد هماهنگی و ابالغ  برگزاري جلسات دوره
وظایف اعضاي سازمان، برقراري نظم و امنیت، اعمال قوانین ترافیکی ویژه مختص وضعیت اضطراري، 

  ت کشته شدگانهاي مختلف، اعالم هوی برآورد خسارات وارده در بخش

و آب اي  منطقه و برق ي آبها شرکت( وزارت نیرو
  )و فاضالب استانی، شهري و روستایی

 -سازي بارش ها، انجام مدل بانی سطح آب رودخانه انجام مطالعات و نصب سیستم هشدار سیل، دیده
مناطق بینی  یی استان، پیشایو مخاطرات در لیامور سرواناب و درخواست تشکیل جلسه کارگروه 

منظور شستشو و شرب در  ها، فراهم کردن آب سالم به ها و خیابان ها، باغات، راه زمین: مورد تهدید سیل
  موقع برق ها جهت تسهیل عبور سیالب، قطع و وصل به زده، بهسازي و اصالح شبکه آبراهه مناطق سیل

هاي ذیربط و  اعالم هشدار قطعی به دستگاه بینی اوضاع جوي، اعالم هشدار اولیه عمومی، پیش  سازمان هواشناسی کشور
  یی استان ایو مخاطرات در لیجلسه کارگروه امور سدرخواست تشکیل 

  شهرسازيو  وزارت راه

گرفتگی و  گیري از آب هاي مورد تهدید، انجام اقدامات الزم براي پیش هاي آبگرفته و پل برآورد راه
تهیه ، زدگان تسهیل عملیات امدادرسانی و تخلیه سیل هاي موقت، ها، احداث پل ها و پل بازگشایی راه

زدگان، انجام تحقیقات و ارائه خدمات تقویت پی و  زمین با امکانات اولیه براي اسکان موقت سیل
  هاي ضدآب پذیر، در و پنجره ها آسیب دیوارهاي ساختمان

معاونت (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
رمان در حوادث و سالمت، کارگروه بهداشت و د

  )سوانح غیرمترقبه، سازمان انتقال خون ایران

، احداث ها آنبرآورد جمعیت مورد تهدید و خدمات بهداشتی و درمانی مورد نیاز و فراهم نمودن 
هاي بهداشتی و حمام صحرایی، نظارت بر بهداشت عمومی،  هاي صحرایی، احداث سرویس بیمارستان

  هاي واگیردار، صدور جواز دفن کشته شدگان ي از شیوع بیماريمواد غذایی و آب سالم، جلوگیر

گیر شهري، احداث موانع موقت براي ضدسیل کردن برخی معابر اصلی و اماکن مهم نظیر  تعیین مناطق سیل  )سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی(ها  شهرداري
  ي شهري، اقدام به دفن کشته شدگانها ها و پل رسانی، بازگشایی خیابان ها، ارائه خدمات کمک بیمارستان

هاي کشاورزي آبگرفته، انجام اقدامات الزم براي هشدار و تخلیه  برآورد مناطق روستایی و زمین  وزارت جهاد کشاورزي
  ها  هاي کشاورزي، محصوالت باغی و دام ، تخمین مقدار خسارات وارده به زمینها آنروستاییان و اموال 

هاي اولیه، تهیه و توزیع مواد  ، امداد رسانی و ارائه کمکها آنزدگان و اموال  مدیریت اجرایی تخلیه سیل  ان امداد و نجاتو سازم جمعیت هالل احمر
  هاي داوطلبانه مردمی غذایی مورد نیاز، چادر و لباس گرم، هماهنگی کمک

یی استان، ایو مخاطرات در لیامور سوه هاي کارگر موقع هشدارهاي عمومی، پخش اطالعیه رسانی به اطالع  سازمان صدا و سیما
  هاي ساده نظیر ترك خودرو و حرکت به سمت نقاط مرتفع، شنا نکردن در جریان سیالب ارائه آموزش

  زدگان، برقراري نظم و امنیت زیر نظر کارگروه مربوطه کمک به تخلیه و اسکان سیل  نیروهاي نظامی و بسیج

منظور عدم نشت به  ها به ها، نظارت بر حفاظت صحیح مواد شیمایی کارخانه ارخانهکنترل پساب ک  سازمان حفاظت محیط زیست
  ها جریان سیل در صورت غرقاب شدگی، حفاظت آب و خاك از آلودگی

   ها آنزدگان و سرشماري سریع  همکاري در اعالم هویت کشته شدگان، صدور مدارك شناسایی موقت سیل  ثبت احوال سازمان
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  مور سیل و مخاطرات دریاییکارگروه استانی ا - 2-2-1-1
گردد، عموما  اي استان تشکیل می دبیرخانه آن در شرکت آب منطقه استان که ییایو مخاطرات در لیامور س کارگروه

که اعضاي دقیق آن از طریق مراجع مربوطـه   باشد می عضو کارگروه کشوريهاي  دستگاهرده استانی متشکل از نمایندگان 
در جلسـات   شـود،  اي و یا در محلی با اعالم دبیرخانه کارگروه اسـتانی تشـکیل مـی    منطقهآب در شرکت گردد و  ابالغ می

آمادگی و سـازوکار الزم جهـت   ، تا قبل از وقوع وضعیت بحرانی کند میخود شرح وظایف هر عضو را به وي ابالغ اي  دوره
شـرح وظـایف    .آمـده باشـد   عمـل  بـه  ،دولتی براي گذر از این وضعیت با حداقل خسـارت  هاي دستگاههمسویی پتانسیل 

ـ و مخـاطرات در  لیامـور سـ  نامه کـارگروه   مطابق تصویب ییایو مخاطرات در لیامور سکارگروه استانی  ، بـرق، آب و  ییای
  :باشد میفاضالب با مسوولیت وزارت نیرو به شرح ذیل 

رژي در اسـتان بـر مبنـاي    ي ارتباطی، خطوط انتقال انها راهبندي شهرها، روستاها، شبکه  شنانسایی و اولویت -1
پذیر در برابر سیالب و مخاطرات دریایی و تعیـین راهکارهـاي مناسـب بـراي افـزایش       اهمیت و میزان آسیب

 هاي داخل و جارج از شهرها اعم از محدوده ها آنایمنی 

 دستهاي مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه کاهش خسارات و پیشنهاد آن به کارگروه تخصصی باال تعیین ضرورت - 2

بنـدي   هاي مرتبط با پیشگیري و کاهش خسارات سیل، مخاطرات دریایی، آلودگی آب و اولویـت  ساماندهی فعالیت - 3
 ي مذکورها طرحهاي اجرایی در رابطه با انجام  ي مطالعاتی و اجرایی و هماهنگی بین دستگاهها طرح

 ننامه پیشگیري و کاهش خسارات در سطح استا ریزي براي تدوین نظام برنامه -4

 هاي اولیه اجراي مانور و تمرین مدیریت بحران به صورت محلی و استانی و برنامه ها طرحتهیه، تدوین و پیشنهاد  - 5

 هاي تخصصی مدیریت مخاطرات و پیشگیري حوادث و سوانح استان ایجاد هماهنگی با سایر کارگروه - 6

 ز سیل و طغیان رودخانههاي عملیاتی آمادگی استان در مواقع بروز بحران ناشی ا همکاري با گروه -7

هـا و   هـاي زیسـت محیطـی، انسـانی و اقتصـادي سـیالب       تهیه بانک اطالعاتی از مشخصات و میـزان آسـیب   -8
 مخاطرات آبی در استان

 به مراجع و کارگروه مسوول باالدست ي عوامل ایجاد تشدید سیل در استان و ارائهها تهیه گزارش –

 باالدست مسوولو کارگروه ر استان و ارائه به مراجع هاي تحلیلی پس از وقوع سیالب د تهیه گزارش –

هـا، آبخیـزداري و    ها و گزارشات مربـوط بـه حفاظـت رودخانـه     ها، پروژه بررسی و اعالم نظر در خصوص برنامه –
 کنترل سیالب در سطح استان

ی و هاي هشدار سـیل و نوسـانات آب دریـا، مخـاطرات دریـای      ها براي نصب سیستم تعیین و پیشنهاد اولویت -9
 ها در سطح استان اندازي این سیستم پیگیري تامین اعتبار الزم براي تهیه، نصب و راه

هاي اجرایی کـه   و اجراي دستورالعمل) در سطح عمومی و تخصصی(هاي آموزشی  ریزي و اجراي برنامه برنامه -10
 .ربط تهیه و به تصویب کارگروه تخصصی باالدست رسیده است توسط زیرکارگروه ذي
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ي تحقیقاتی اضطراري و جـامع مـورد نیـاز بـراي پیشـگیري و کـاهش       ها طرحبودجه ساالنه مطالعه  پیشنهاد -11
 خسارات سیل، مخاطرات دریایی، مخاطرات آبی در سطح استان به شوراي هماهنگی مدیریت بحران استان

 10الی  1منظور تامین اعتبار مورد نیاز جهت عملیاتی شدن راهکارهاي مندرج در بند  پیگیري الزم به -12

  ارائه گزارش عملکرد ساالنه به زیرکارگروه تخصصی باالدست -13
هاي ذیربط بـراي آمـادگی    هاي دستگاه استفاده از حداکثر توانایی ییایو مخاطرات در لیامور س یوظیفه اصلی کارگروه استان

دسـتگاه  (و ساختار هر مجموعه  و مقابله منطقی با بحران در چارچوب یک الگوي از پیش طراحی شده با توجه به قوانین موجود
ریـزي   ها در سطح محلی بایستی به نحو مناسبی در این کارگروه برنامـه  ایجاد هماهنگی بین شرکت .باشد می) یا خصوصی دولتی

هاي موجود در هر منطقه، با توجـه بـه تجربیـات قبلـی      بسته به شرایط محلی و پتانسیل. شده و در مانورهاي منظم تمرین شود
  .با سیل، برنامه نحوه عملکرد و همکاري هر سازمان با سازمان دیگر باید طراحی و تدوین شودمقابله 

، با توجـه  )اتاق بحران استان(در مراکز مدیریت بحران استان  یجلسات کارگروه استانشود در زمان بحران،  توصیه می
هـاي مختلـف بتواننـد     ایسـتی نماینـدگان دسـتگاه   در مراکز مدیریت بحران استانی، ب. به امکانات این مراکز،  برگزار شود

به عنوان مثال نماینده سازمان هواشناسی باید بتوانـد اطالعـات   . انجام دهند 1هنگام وظایف خود را به صورت پیوسته و به
ان آب تراز جری. هاي اتفاق افتاده را در هر لحظه به دیگر اعضاي کارگروه ارائه دهد هاي جوي و بارش بینی مربوط به پیش

... ها و ترافیک حمل و نقل توسط نماینده اداره راه و و پل ها راهاي، وضعیت  ها توسط نماینده شرکت آب منطقه در رودخانه
  .گیرد در اختیار اعضاي کارگروه قرار می

ا، بـا  هماهنگی اعضـ  منظور اي به دورهعالوه بر جلسات  ییایو مخاطرات در لیامور س یکارگروه استانشود  پیشنهاد می
مسـوول  . نیـز تشـکیل جلسـه دهـد     به صورت اضـطراري اي  منطقهکل هواشناسی استان و یا شرکت آب  درخواست اداره

هاي مسوول عالوه بر معرفی نماینده دائمی خود باید نماینـده   کلیه دستگاه. باشد میاي استان  کارگروه، شرکت آب منطقه
پیشـنهاد  . به نماینده اصلی، از وي در جلسات اضطراري دعـوت شـود  رزرو را نیز معرفی کنند تا در صورت عدم دسترسی 

  .ثبت گردد) 3-2(شود مشخصات اعضاء کارگروه به صورت جدول  می

  استان ییایو مخاطرات در لیامور سمشخصات اعضاي کارگروه  -3-2جدول 
  مراهتلفن ه  آدرس و تلفن محل سکونت  آدرس و تلفن محل کار  خانوادگی نام و نام  نام دستگاه

          رییس کارگروه  اي منطقهشرکت آب 
          جانشین

          نماینده اصلی  شرکت آب و فاضالب
          نماینده رزرو

          نماینده اصلی  اداره کل هواشناسی
          نماینده رزرو

          نماینده اصلی  . . . 
          نماینده رزرو

                                                      
1- On Line 
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یل جلسه اضطراري بایستی ابعاد بحران را به سرعت بـرآورد  استان پس از تشک ییایو مخاطرات در لیامور سکارگروه 
ها را از طریق نمایندگان خود در کارگروه فعال کنـد و در صـورت تخمـین     هاي بحران سیل دستگاه گروه/ها نموده، کمیته

و  لیسـ امـور  رسانی در سطح ملی، مراتب را براي تشکیل جلسـه کـارگروه    یک فاجعه بزرگ و فرا استانی و نیاز به کمک
با مسوولیت وزارت نیرو به اطالع اداره کل مدیریت بحران استان و بـه تبـع آن شـوراي عـالی مـدیریت       ییایمخاطرات در

  . بحران استان برساند

  با مسوولیت وزارت نیروبرق، آب و فاضالب  ،ییایو مخاطرات در لیکارگروه امور س -2-2-1-2
ي هـا  اسـتان و یا نیاز به استفاده از امکانـات  ) استان 2 سیل گسترده در بیش از(در صورت وقوع بحران در سطح ملی 

ـ و مخـاطرات در  لیکارگروه امور س. دهد جلسه میتشکیل ) استانی کارگروهبا درخواست ( کارگروهمعین، این  بـرق،   ،ییای
ه و در بـود  مسـوول  ي مرکـزي هـا  سـازمان و یا  ها خانهوزارتمتشکل از نمایندگان ) رویوزارت ن تیمسوولبا (آب و فاضالب 

در شرایط بحرانی این کـارگروه در مراکـزي    شود پیشنهاد می. شود می لیتشک، محلی دیگرو یا با ابالغ آن در  نیرووزارت 
  .شکیل شودتمتري و مانیتورینگ  داراي امکانات تله

  :عبارتند از رویوزارت ن تیمسوولبرق، آب و فاضالب با  ،ییایو مخاطرات در لیامور ساعضاي کارگروه 
 زارت نیروو -1

 وزارت کشور -2

 وزارت جهاد کشاورزي -3

 و شهرسازي راهوزارت  -4

 )مرکز سنجش از دور(آوري اطالعات  وزارت ارتباطات و فن -5

 آوري وزارت علوم، تحقیقات و فن - 6

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -7

 سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران -8

 سازمان هواشناسی کشور -9

 ورشناسی کش سازمان زمین -10

 ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور معاونت برنامه -11

 ها سازمان شهرداري -12

 سازمان محیط زیست -13

 بنیاد مسکن انقالب اسالمی -14

 هالل احمر جمهوري اسالمی ایران -15

 نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران -16

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 مدیریت بحران سیل تدوین برنامه عملیاتی اي بر مقدمه  100

 

 نیروي مقاومت بسیج سپاه پاسداران -17

به غیر از جلسات اضطراري خود،  )رویوزارت ن تیمسوولبا ( برق، آب و فاضالب ،ییایو مخاطرات در لیکارگروه امور س
وزارتخانه در ارتباط /هاي هر سازمان کارگروه شناسایی توانایی این وظیفه اصلی. دهد جلسات ادواري ماهانه نیز تشکیل می

ر مجموعـه و  پیگیري ایجاد سـاختار مـدیریت بحـران در هـ    . ستها آنبا مدیریت بحران و ایجاد آمادگی و هماهنگی بین 
  . هاي الزم نیز از جمله وظایف این کارگروه است دهی سازمان

و بـه تبـع آن   ) با مسوولیت وزارت نیرو(اعتبارات مورد نیاز کارگروه امور سیل و مخاطرات دریاي، برق، آب و فاضالب 
  .شود کشور تامین می اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران نامه آیین 31هاي استانی، براساس ماده  کارگروه

ـ و مخـاطرات در  لیسـ هاي مدیریت بحران سیل از طریق کـارگروه   ه گرو/ها ارتباط کمیته اسـتان و در رده بـاالتر    ییای
ارتباط عوامـل   )4-2(شکل . باشد می) رویوزارت ن تیمسوولبا (برق، آب و فاضالب  ،ییایو مخاطرات در لیکارگروه امور س

  .دهد یرا نشان م لیبحران س تیریمد

  
  نحوه ارتباط عوامل مدیریت بحران سیل -4-2 شکل

 رویوزارت ن
 برق، آب و فاضالب ،ییایو مخاطرات در لیکارگروه امور س

  مخاطرات دریایی وزارت نیروزیر کارگروه تخصصی سیل و 

  زیر کارگروه استانی امور سیل و مخاطرات دریایی

  شوراي عالی مدیریت بحران استان

  اي استان آب منطقه
  ییایو مخاطرات در لیامور س یاستاندبیرخانه زیرکارگروه 

  شوراي عالی مدیریت بحران کشور

  استانداري  سازمان مدیریت بحران کشور
  اره کل مدیریت بحران استاناد

نمایندگان 
 هاي اجرایی دستگاه

  نمایندگان
 هاي اجرایی دستگاه
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  ها کارگروه يو اعضا ییسر یبو نا ییسمعیارهاي انتخاب ر - 2-2-1-3
ي فردي و ها تواناییساالري،  شایسته براساسمدیریت بحران همواره باید  هاي کارگروهانتخاب رییس و نایب رییس در 

در . باشـد  می کارگروهی با مفهوم مدیریت بحران و تسلط بر اصول آن از جمله نیازهاي اولیه مدیریت آشنای. مدیریتی باشد
  :مدیریت بحران پیشنهاد شده است هاي کارگروهرییس و اعضاء  یبنا ،یسیرادامه خصوصیاتی براي انتخاب 

  : عبارتند از کارگروهمعیارهاي انتخاب رییس 
گیـري در   بلیت هماهنگی و کنتـرل کـارگروه، خالقیـت و قـدرت تصـمیم     ن و قاتجربه مدیریت و سوابق روش -1

 شرایط بحران

 اجرایی مرتبط برون سازمانی هاي دستگاهي سایر روساشناخت و ارتباط مناسب با  -2

   پذیر آسیبي گذشته و شناخت مناطق ها بحرانتجربه  -3
 صلی انتقال آبهاي سطحی و زیرزمینی و وضعیت و محل مخازن و خطوط ا شناخت نسبی شبکه آب -4

 ي کالن دولت در ارتباط با رویارویی با شرایط بحرانی ها سیاستآشنایی با  -5

 آشنایی یا دارا بودن مطالعه کافی در مورد مدیریت بحران در حوادث گوناگون  - 6

 و داراي محبوبیت شخصیتی ) مرجعی(ترجیحا دارا بودن شخصیت کاریزماتیک  -7

  . انتخاب گردد ها سازماناي پست اجرایی مهمی بوده و از میان نمایندگان ، دارکارگروهکه رییس  گردد میپیشنهاد 
  : عبارتند از کارگروه مقام قائم/معیارهاي انتخاب معاون

  ي داخل سازمان روساشناخت و ارتباط مناسب با  -1
  ي عملیاتی ها بخشآشنایی با اصول مدیریت بحران در خصوص  -2
  ینه مورد نظر دارا بودن تخصص فنی و تجربه اجرایی در زم -3
  و مناطق کلیدي و حیاتی سیستم  تاسیساتآشنایی و اشراف کامل به مسیرهاي سیالبی، خطوط،  -4
  ي قبل از بروز شرایط بحرانی ها دستورالعملتجربه اجراي  -5
  پذیر مسوولیتداراي شخصیتی قوي، فعال، پر انرژي و  - 6

  : عبارتند از کارگروهمعیارهاي انتخاب اعضاي 
  شرکت در مانورهاي اجرا شده دارا بودن تجربه  -1
  تخصصی و فنی  صورت بهو مسیرهاي سیالبی و امداد و نجات  تاسیساتشناخت منطقه،  -2
  پذیر مسوولیتدارا بودن شخصیتی قوي، فعال، پرانرژي و  -3
  تخصص و تجربه مرتبط با شرح وظایف تعیین شده در چارت سازمانی مدیریت بحران  -4
  توانایی کارِگروهی و همکاري تیمی  -5
  سوابق اجرایی و توان کار در شرایط سخت - 6
  نشده  ریزي برنامهشده و  بینی پیشو اختیار اجرا در شرایط  گیري تصمیمقدرت  -7
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  ها کارگرودفاتر  يها ویژگی - 2-2-1-4
در ادامه اهم موارد ذکر . اي باشد بایست داراي شرایط ویژه محل تشکیل جلسات کارگروه، بویژه در شرایط بحرانی، می

  .شده است

  عیت موق -الف

  دسترسی مناسب  منظور بهآهن و فرودگاه  ي اصلی، راهها راهنزدیکی به بزرگ -1
  داراي استحکام و پایداري الزم و ایمنی کافی در شرایط بحرانی  -2
  دارا بودن امکان حفظ و حراست محل -3
  داراي فضاي کافی براي تجهیزات و نیروهاي امدادي -4
  ي بهداشتی و درمانیها سرویسدارا بودن تجهیزات اضطراري مانند برق،  -5

  تجهیزات  -ب
  ژنراتور برق -1
  سوخت -2
  ، دکل مخابراتی و تکرار کننده سیم بیتجهیزات ارتباطات رادیویی مانند  -3
  تخلیه آب و لجن منظور بهانواع پمپ  -4
  تانکرهاي ذخیره بهداشتی آب  -5
  و تصفیه آب ) ضدعفونی آب(قرص کلر  - 6
  ابزار و قطعات و لوازم یدکی  -7
  نیکی و ابزار حفاري جرثقیل و بیل مکا -8
  منابع مالی و صندوق  -9

  ي اولیه ها کمکي ها بسته -10
  حریق يتجهیزات مربوط به اطفا -11
  چادر و پتو و اقالم زیستی براي نیروهاي اعزامی  -12
  لوازم سرمایشی و گرمایشی -13

ـ  مـی ضـروري نیسـت و    تشکیل جلسات کارگروهوجود کلیه این تجهیزات در محل  هـاي بحـران    کمیتـه د توسـط  توان
  .نگهداري گردد ها کتشر
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  دبیرخانه کارگروهنیروي انسانی مستقر در  -ج
  :شود نیروي انسانی مستقر در دبیرخانه کارگروه به شرح ذیل و یا مطابق ساختارهاي متعاقب ابالغی پیشنهاد می

  کارگروهرییس  -1
  کارگروه دبیر -2
  نیروهاي خدماتی  -3
  نیروهاي پشتیبانی  -4
  مالی  مسوول -5
   ریزي برنامه مسوول - 6
  کارگروهروابط عمومی و سخنگوي  مسوول -7
  مشاور حقوقی  -8
  مشاور بهداشتی  -9

  مستندسازي به همراه تجهیزات الزم  مسوول -10

  ها آن، اعضا و وظایف مقابله با بحران يها تیم یینتع -2-2-1-5
طه مقابله با سیل در هر نق منظور بهمستقر در مرکز فرماندهی یا اتاق بحران، استان  ییایو مخاطرات در لیکارگروه س

که متشـکل از افـراد محلـی     ها تیماین . گیرد میي عملیاتی مقابله با بحران بهره ها تیمیت خود، از مسوولاز محدوه تحت 
در لحظات اولیه اعالم هشدار وظیفه بازبینی و نظارت از نزدیک بر اوضاع  باشند میمختلف  هاي دستگاهخبره و نمایندگان 

ـ و مخـاطرات در  لیرگروه سکارا داشته و سپس به عنوان بازوهاي  در محـل وقـوع حادثـه حضـور داشـته و      اسـتان   ییای
با تقسیم کار بـین   توان میمختلف  هاي دستگاهالبته در صورت وجود پرسنل مکفی از . کنند میدستورات کارگروه را اجرا 

  .ف، به عملیات امداد سرعت بخشیدي مختلف، ضمن تخصصی کردن وظایها تیم
  : گردد مییی به بحران سیالب پیشنهاد گو خپاسسه نوع تیم براي 

  تیم ارزیابی  –
 تیم امداد و نجات  –

 تیم پشتیبانی  –

 هـاي  دسـتگاه نیـز در   اي ویـژه ي هـا  آمـوزش داراي شرح وظایف، ترکیب و تجهیزات خاص بوده و  ها تیمهریک از این 
بـا  هـر تـیم از قبـل     مسـوول . اختیـار باشـند  در مراکز و نواحی باید بسته به وسعت حادثه در  ها تیماین . اند مربوطه دیده

در صـورت عـدم   . گـردد  مـی براي آن تهیه  )3-2(تعیین شده و جدول مشخصات اعضاء مشابه جدول  هماهنگی کارگروه
هـاي   هاي ذکر شده در این بند، بایستی مستندسازي و تبادل اطالعات بین تـیم  هاي ترکیبی از سازمان امکان تشکیل تیم

  .به سهولت قابل انجام باشدها  مجزاي سازمان
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  تیم ارزیابی -2-2-1-5-1
  :شرح وظایف تیم ارزیابی

  مناطق مورد تهدید سیل  بینی پیش –
  گیر  بازدید، بررسی و تعیین میزان نفوذ سیالب به مناطق سیالب –
  )و خطوط انتقال ها چاهشامل سدها، مخازن، (آب  تامین تاسیساتبازدید، بررسی و تعیین میزان خسارت به  –
 دوده تحت پوشش مناطق خسارت دیده ارزیابی مح –

 ارزیابی تقریبی جمعیت تحت پوشش  –

 هـا  آنامور فوریتی که جلوگیري، تـرمیم و بازسـازي    ویژه بهتهیه و ارائه گزارش از حوادث و سوانح و اثرات آن  –
 . اولویت دارد

  و خسارات وارده  دیده آسیبتهیه و ارائه گزارش کتبی در خصوص ارزیابی مناطق  –
 سریع نتایج بازدید به تیم امداد و نجاتاعالم  –

  : ترکیب پیشنهادي تیم ارزیابی
  آبی  تاسیسات، دو نفر شامل کارشناس مهندسی رودخانه و تکنسین اي منطقهاز شرکت آب  –
  )حضور فیزیکی ایشان ضروري نیست(از اداره کل هواشناسی، یک نفر  –
 از اداره کل جهادکشاورزي، یک نفر  –

 یک نفر  -راننده  –

  : جهیزات تیم ارزیابیت
   4WDخودروي  –
 دوربین دیجیتال  –

  سیم بی –

 اي  تلفن ماهواره –

– GPS 
 متر نواري و لیزري  –

 چراغ قوه شارژي  –

 کاله ایمنی  –

 چکمه به مقدار کافی  –

 ي اولیه ها کمکجعبه  –

 جعبه ابزار  –

  نشانی آتشکپسول  –
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 کپسول و ماسک اکسیژن  –

  : ي مورد نیاز تیم ارزیابیها آموزش
  پذیر آسیبي دسترسی منطقه، نقاط امن و نقاط ها راهو  ها آبراههبا توپوگرافی، آشنایی  –
  آبی  تاسیساتي ها آسیبي ارزیابی ها روشآموزش  –
  GISو  GPSآموزش کار با تجهیزات همراه،  –
  ي اولیه ها کمکآموزش  –
 حریق يي جلوگیري و اطفاها روشآموزش  –

  م ارزیابیچک لیست تی -4-2جدول 

طول   محل آسیب  اتتاسیسنوع   ردیف
  جغرافیایی

عرض 
  جغرافیایی

  /تعداد
  مقدار

شرح 
  آسیب

  گستره سیالب  1

            مرز شمالی
            مرز جنوبی
            مرز شرقی
            مرز غربی

  سدها  2

            شکستگی کلی 
            جانبی تاسیسات

            سوراخ شدگی
             جزیینشت 

  مخزن ذخیره آب  3

            شکستگی کلی 
            ترك خوردگی 

            شکستگی لوله ورودي 
            شکستگی لوله خروجی 

  ها چاه  4

            تخریب ساختمان 
            سرچاهی  تاسیساتتخریب 

            تخریب جدار چاه 
            تخریب تابلو برق 

            تخریب دکل  خطوط تلفن  5
            شدگی سیم قطع

  خطوط انتقال برق  6

            تخریب دکل
            سقوط ترانسفورماتور

            شدگی سیم قطع
            تماس سیم با آب

7  
            سوراخ شدگی لوله/ شکستگی  شبکه انتقال آب

            استغراق کانال
            کالورت/ گرفتگی سیفون

 آوري جمعشبکه   8
  فاضالب

سوراخ شدگی لوله و / شکستگی
  نشت فاضالب

          

            سوراخ شدگی لوله/ شکستگی  وط انتقال گازخط  9
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  م ارزیابیچک لیست تی -4-2ادامه جدول 

طول   محل آسیب  تاسیساتنوع   ردیف
  جغرافیایی

عرض 
  جغرافیایی

  /تعداد
  مقدار

شرح 
  آسیب

  پل  10

            عرشه گرفتگی آب
            شکستگی عرشه
            شکستگی پایه
            شستگی پایه

  راه  11

            راه فتگیگر آب
            شستگی راه

            گرفتگی کالورت
            انسداد راه

            تخریب گاردریل

  م گزارش دهی روزانه تیم ارزیابیفر -5-2جدول 
  مالحظات  پیشرفت فیزیکی  برنامه  شرح عملیات  ردیف

1          
2          
3          

  امداد و نجاتتیم  -2-2-1-5-2
) 6- 2جـدول  (هسـته اصـلی ایـن تـیم     . شود با تیم ارزیابی، تیم امداد و نجات فعال میزمان  پس از قطعی شدن وقوع سیل، هم

این تـیم،  . توانند گروهی را در یک ماموریت خاص هدایت و رهبري کنند اي است که هر یک می مرکب از پرسنل اجرایی و با تجربه
  . باشد میمنظور کاهش خسارت  به استان ییایت درو مخاطرا لیکارگروه سهاي  بازوي اجرایی اولیه و خط مقدم مجموعه فعالیت

  : وظایف اصلی تیم امداد و نجات عبارتست از
   ضمن استعالم وضعیت از تیم ارزیابی حضور به موقع در محل حادثه –
، نظیر ایجـاد موانـع موقـت، اعمـال     ی جهت کاهش و رفع مشکالت روي دادهو کنترل انجام اقدامات پیشگیرانه –

 و انتقال به محل امن ها آنو اموال  زدگان سیلیژه و تخلیه مقررات ترافیکی و

و  لیکـارگروه سـ  ي مـورد نیـاز از   هـا  کمـک و درخواست  منظور کاهش خسارات اقدامات به بندي اولویتانجام  –
 استان ییایمخاطرات در

 آمده  وجود بهتجهیزات الزم جهت رفع یا کاهش مشکالت  مدیریت –

  )کاهش خسارات(اهداف اصلی  تامینل زمان و سرعت عمل در اجرا با رعایت حداق –
 تهیه گزارش اقدامات انجام شده و اقدامات الزم بعدي نظیر اعزام تیم پشتیبانی –

  .آورده شده است )6-2(توجه به وظایف ذکر شده، در جدول  امداد و نجات باتیم پیشنهادي ترکیب 
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  ترکیب پیشنهادي تیم امداد و نجات -6-2جدول 
  اهم وظایف  نفراتتعداد  دستگاه
  برآورد خسارات و امکانات الزم، برقراري نظم ترافیکی و امنیت  2  استانداري

  ها آنبرآورد خدمات بهداشتی و درمانی مورد نیاز و اقدامات الزم براي تهیه   1  اداره کل بهداشت و درمان
  و انجام اقدامات الزم براي تخلیه و کمک رسانیي کشاورزي آبگرفته ها زمینتخمین مناطق روستایی و   1  اداره کل جهادکشاورزي

   زدگان سیل، کمک به تخلیه ها پلو  ها خیاباناحداث موانع موقت، بازگشایی   1  شهرداري
  موقت هاي پل، احداث ها پلو  ها راهانجام اقدامات الزم براي بازگشایی   1  اداره کل راه

   و جمعیت هالل احمر
  زدگان ملزومات اولیه مورد نیاز سیلتهیه و توزیع  زدگان، سیلي اولیه، تخلیه ها کمکسانی و ارائه امدادر  2  سازمان امداد و نجات

  ، توانایی تعمییرات ضروري خودروها راه، آشنایی دقیق با )سیالبی(رانندگی در شرایط سخت   2  راننده
  

  تجهیزات تیم امداد و نجات -
  کلیه تجهیزات و ابزار حفاري  •
 ژنراتور برق •

 هیزات روشنایی تج •

 تجهیزات ایمنی  •

 آچار دریچه و میله واسط •

 هاي دسترسی و نقاط امن نقشه خطوط آب و برق و گاز و تلفن، راه •

• GPS 
 و وسایل الزم ارتباطات مخابراتی  سیم بی •

 هشدار دهنده  عالیم •

  جعبه ابزار کامل  •
 هاي اولیه جعبه کمک •

  ) ر صورت لزومد(سنگین  آالت بوس، کامیون و ماشین اتوبوس، مینی •

  امداد و نجاتي مورد نیاز تیم ها آموزش -
   ها آن، اتصاالت، شیر آالت و نحوه تعمیرات با انواع خطوطآشنایی  •
  نقشه خوانی •
   GIS هاي و بانک GPSنحوه استفاده از  •
  سیم بینحوه استفاده از  •

  و کار گروهی مدیریت بحراناصول  •

 در سیلي اولیه ها ایمنی و کمک •
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  امداد و نجاتتیم ) ارزیابی(چک لیست  -
و  هـا  ایسـتگاه ي مهـم ماننـد   هـا  مکـان ي اصـلی و  هـا  خیابـان  گرفتگـی  آبجلوگیري از  منظور بهاحداث موانع  •

  ها بیمارستان
  ها پلو  ها راهبازگشایی  •
  و انتقال به محل امن ها آنو اموال  زدگان سیلعملیات تخلیه  •
  برقراري نظم و امنیت •
  رمانیارائه خدمات بهداشتی و د •
  تهیه و توزیع چادر و مواد غذایی •
  تهیه گزارش عملکرد، میزان موفقیت عملیات انجام شده، نقاط قوت و ضعف •

  رم گزارش دهی تیم امداد و حوادثف -7-2جدول 

ابزار و وسایل مورد   عملیات انجام یافته  نوع حادثه  محل حادثه  نام گروه  ردیف
  استفاده

  زمان صرف شده
  )زمان شروع و پایان(

1              
2              
3              
4              
5              

  تیم پشتیبان - 2-2-1-5-3

  ف تیم پشتیبانیشرح وظا -
  وازم و نیروي انسانی مورد نیازو آماربرداري ل بینی پیش •
 لوازم و نیروي انسانی مورد نیاز  تامیندرخواست یا تالش براي  •

  دثه به محل حا ها آنبندي لوازم و ارسال  ي رسیده، دستهها کمکدریافت  •
  ي آن تیم تا برطرف شدن خطرات احتمالیها فعالیتپشتیبانی و حمایت تیم امداد و نجات و ادامه  •
  ي عملیاتی ها به گروه ها آنهاي فنی تخصصی و ارسال  کمکشناسایی و دریافت  •
پوشـاك، تغذیـه و آب سـالم، بهداشـت و درمـان،      ( هـا  آنمایحتـاج اولیـه    تـامین و  زدگـان  سیلاسکان موقت  •

 )ي بهداشتیها سسروی

 آماربرداري مستمر از لوازم موجود   •

  ي اعزامی ها تیمامکانات زیستی  تامین •
  سرشماري، اخذ جواز دفن و تدفین بهداشتی و قانونی کشته شدگان •

  .آورده شده است )8-2(در جدول پیشنهادي تیم پشتیبانی با توجه به وظایف فوق، ترکیب 
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  انیترکیب پیشنهادي تیم پشتیب -8-2جدول 
  اهم وظایف  تعداد نفرات  دستگاه

ي الزم با دیگر ها هماهنگیو نیروي انسانی الزم، انجام  ها دستگاه تامینو  آالت ماشینآماربرداري لوازم،   2  استانداري
  ، تعیین هویت کشته شدگان توسط اداره تشخیص هویت، برقراري نظم ترافیکی و امنیتها دستگاه

  انجام خدمات بهداشتی و درمانی مورد نیاز، نظارت بر بهداشت و کیفیت مواد غذایی، صدور جواز دفن   2  اداره کل بهداشت و درمان
  کاهش خسارات دامی و زراعی منظور به، انجام اقدامات الزم زدگان سیلتخلیه و کمک رسانی به   1  اداره کل جهادکشاورزي

   کشته شدگان، دفن زدگان سیلکان ، کمک به تخلیه و اسها پلو  ها خیابانبازگشایی   2  شهرداري
  ي انتقال آبها سیستم، ترمیم مخازن، خطوط و زدگان سیلفراهم نمودن آب سالم براي   1  شرکت آب و فاضالب

فراهم ، زدگان سیلموقت، کمک به تخلیه  هاي پل، احداث ها پلو  ها راهانجام اقدامات الزم براي بازگشایی   1  شهرسازياداره کل راه و 
  ، ارائه تسهیالت براي مرمت و ساخت مسکنزدگان سیلزمین در مکان امن براي اسکان موقت  نمودن

سازمان  و جمعیت هالل احمر
 رسان، هماهنگی و مدیریت نیروهاي داوطلب کمک، زدگان سیلي اولیه، تخلیه ها کمکامدادرسانی و ارائه   2  امداد و نجات

  لباس گرم تهیه و توزیع مواد غذایی مورد نیاز، چادر و
  ي زیستیها توصیه، ارائه ها آلودگیحفاظت آب و خاك از انواع   1  سازمان حفاظت محیط زیست

  ها آنو سرشماري  زدگان سیل، صدور مدارك شناسایی موقت کشته شدگاناعالم هویت کمک به   1  سازمان ثبت احوال
  توانایی تعمییرات ضروري خودرو ،ها راه، آشنایی دقیق با )سیالبی(رانندگی در شرایط سخت   4  راننده

  
  : آالت و تجهیزات کمکی دیگري نیز نیاز دارد عالوه بر تجهیزات ذکر شده براي تیم امداد و نجات، تیم پشتیبانی ماشین

  و سواريوانت : آالت سبک ماشین –
 لودر  ،بیل مکانیکی ،لیفتراك ،جرثقیل: آالت سنگین ماشین –

 ...سنگ برش، تجهیزات روشنایی و کش، ور جوش، موتور برق، پمپ کفموت: تجهیزات و ابزارآالت پشتیبان –

  ي مورد نیاز تیم پشتیبانیها آموزش -
  مدیریت منابع  •
 تیمی  کارگروهی و •

 مدیریت بحران  •

 پشتیبانی در سوانح  •

  آشنایی با تجهیزات پشتیبانی در حوادث •
  .پیشنهاد شده است) 9-2(دهی تیم پشتیبان در جدول  نمونه فرم گزارش

  انفرم گزارش دهی تیم پشتیب -9-2جدول 
منبع اعالم   ردیف

  درخواست
 تاییدمنبع 

  درخواست
و ابزار  آالت ماشین

  مورد نیاز
نحوه 
  تامین

زمان 
  پیشنهادات  اعزام/نحوه ارسال  تامین

1                
2                
3                
4                
5                
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  ي قبل از وقوع سیلها دستورالعملتدوین  - 2-3

نسـبت بـه آن، بـراي انجـام      ها سرمایهو دیگر  تاسیسات، ها ساختماني پذیر آسیبمنه و بزرگی خطر و میزان برآورد دا
با داشتن این اطالعات، تالش اصلی در اقدامات قبل از وقوع سیل، معطوف بـه پیشـگیري از   . اقدامات بعدي ضروري است

هـا،   آبراهـه کـاربري اراضـی، سـاماندهی و بهسـازي      اصـالح . ي منطقه مورد تهدید استپذیر آسیبوقوع بحران با کاهش 
و استفاده از بیمه براي تقسیم خسارات و جلـوگیري از شکسـتگی در سـاختار اقتصـادي جامعـه، دیگـر        آمادگی، آموزش

هاي مدیریت بحـران سـیل در هـر دسـتگاه بـه نسـبت        کمیته )).5-2( شکل( باشند میاقدامات مهم پیش از وقوع سیل 
  .د، مشابه زمان وقوع سیل، وظیفه پیگیري و انجام اقدامات الزم را قبل از وقوع سیل نیز دارندهاي خو مسوولیت

  
  اقدامات واکنشی و دفاعی الزم قبل از وقوع سیل -5-2 شکل

  پذیري بینی و برآورد خطر و آسیب پیش - 1- 2-3
وجود اطالعات دقیق و جـامعی دارد   هاي موجود نسبت به آن، نیاز به پذیري سرمایه برآورد دامنه خطر تهدید کننده و آسیب

ـ و مخـاطرات در  لیکارگروه امور سـ که مطابق شرح وظایف مصوب در   ،)رویـ وزارت ن تیبـا مسـوول  (بـرق، آب و فاضـالب    ،ییای
امـروزه سیسـتم اطالعـات    . صورت قابل استفاده براي تلفیق اطالعات ذخیره گردد آوري و به جمع یکارگروه استانبایستی توسط 

  .برداري الزم را داراست هاي مختلف و سپس بهره قابلیت مناسب براي ذخیره اطالعات در الیه GIS جغرافیایی
ي مربـوط بـه   هـا  دادهسـطح واقعـه، بایسـتی اطالعـات هواشناسـی و       بنـدي  طبقهو  بینی پیشبراي ارزیابی شرایط و 

یـا  ) اتـاق بحـران  (رکـز مـدیریت بحـران    واقع در محوضه آبریز در یک اطاق کنترل  سنجی آبو  سنجی باران هاي ایستگاه
و مراقبت شـده و   آوري جمعین جمعیت ساکن در حوضه متعلق به آن است تر بیشاستانی که  دبیرخانه کارگروه سیل در
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این عملیـات  . نقشه مناطق مورد تهدید تهیه گردد هنگام به صورت بهدر صورت فرا رفتن مقدار بارش از یک مقدار آستانه 
انجـام شـده و یـا     مـامور و با خط تلفـن توسـط    سنجی باراني ایستگاه ها دادهر ساده و تجربی با استفاده از د بسیاتوان می
  .اي و رادارهاي هواشناسی کار کند ي ماهوارهها داده، با استفاده از متري تلهخودکار و  صورت به

 ضوابط تهیه بانک اطالعات توصیفی سیستم مدیریت بحران سیل  - 1- 1- 2-3

هـاي مـدیریت بحـران در حـین وقـوع       ریـزي  منظور استفاده در برنامـه  صیفی سیستم مدیریت بحران بهبانک اطالعات تو
دور  روز و واقعی بوده و به این اطالعات بایستی به. گردد آوري و تدوین می سیالب و مراحل بعدي توسط سازمان مربوطه جمع

  :ها لحاظ گردد عبارتند از بایست در ایجاد این بانک یاهم مواردي که م. از تشریفات اداري و الزامات قانونی تهیه شود
هاي مرتبط با موضوع سیل که در  کارگروه مدیریت بحران در دستگاه/گروه/چارت سازمانی و تشکیالت کمیته -1

زیر نظر  ها کارگروه/گروه/تهیکماین . با هم مشخص شده باشد ها آنهاي مختلف، مسوولین و ارتباط  آن پست
) 6-2(نمونـه ایـن چـارت در شـکل     . کنند استانی امور سیل و مخاطرات دریایی فعالیت میمستقیم کارگروه 

  .نشان داده شده است

  
  هاي استانی مرتبط با سیل مدیریت بحران در دستگاهکارگروه /گروه/تهیکمنمونه چارت سازمانی  -6-2 شکل

مدیریت بحران کارگروه /گروه/تهیکم
  شرکت استانی/سازمان

  :جانشین اول
  :جانشین دوم
 :جانشین سوم

 ییایو مخاطرات در لیامور س یکارگروه استان

 روابط عمومی بحران

 اداره حراست و امور محرمانه

 سرپرست پشتیبانی سرپرست امور مناطق سرپرست عملیاتی سرپرست ایمنی و امداد

 رسانی سرپرست آموزش و اطالع
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تحصیالت، محل کار، تلفن تمـاس، پسـت الکترونیـک و نظـایر      اطالعات پرسنلی شامل تعداد، جنسیت، سن، -2
این اطالعات در یک بانک اطالعـاتی  . الزم خواهد بود ها آنپرسنل و ارتباط با  دهی سازمان منظور بهکه  ها آن

  .گردند میذخیره ) 10-2(الکترونیکی مشابه جدول 
موجود در ) ها آنو نظایر  ، انبارهابرسانیسبک و سنگین، تانکرهاي آ آالت ماشینتجهیزات، (فهرست امکانات  -3

هاي اطالعـات الزم نظیـر نـام،     ي مناسبی با ستونها لیستدستگاه که در مقابله با سیل کاربرد دارد باید در 
  .آورده شده است) 11-2(در جدول  ها لیستاي از این  نمونه. نوع، تعداد و محل نگهداري تهیه و تنظیم گردد

  عاتی منابع انسانیبانک اطال - 10-2جدول 

یف
رد

  

  شرکت استانی کارگروه/گروه/تهیکمسمت در 

گی
واد

خان
ام 

 و ن
نام

  

نی
زما

سا
ت 

 ثاب
ست

ن پ
نوا

ع
  

یم
ستق

ن م
تلف

  

راه
هم

ن 
تلف

  

س
فاک

  

کار
ل 
مح

س 
آدر

  

زل
 من
س
آدر

زل  
 من
فن

تل
کی  
ونی
کتر

ت ال
پس

  

                    رییس  1
                    جانشین اول  2
                    جانشین دوم  3
                    بحران روابط عمومی  4
                    سرپرست امور مناطق  5
                    سرپرست عملیاتی  6
                    سرپرست ایمنی و امداد  7
                    سرپرست پشتیبانی  8

 موجود آالت ماشین -11-2جدول 

  تعداد  نوع
  /ظرفیت

مشخصات 
  فنی

محل 
  نگهداري

شماره 
  پالك

  مشخصات راننده جانشین  مشخصات راننده

  ام ون
  نام خانوادگی

تلفن 
  تماس

آدرس 
محل 
  سکونت

  نام و
نام 

  خانوادگی

تلفن 
  تماس

آدرس 
محل 
  سکونت

خودرو سواري 
  و وانت

                    
                    
                    

  لودر و گریدر
                    
                    

                      آمبوالنس
کامیون و تانکر 

  آبرسانی
                    
                    

                      جرثقیل
                      سایر تجهیزات
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 موجود انبارهاي -12-2جدول 

  
گیـر   هاي منطقـه سـیل   گیر موجود بر روي رودخانه هاي مناطق سیل هاي موجود بر روي رودخانه فهرست پل -4

ارفرمـا، مشـاور، پیمانکـار،    هاي اطالعات الزم نظیر نام پـل، سـال احـداث، ک    باید در جداول مناسبی با ستون
اي از ایـن   نمونه. پل تهیه و تنظیم گردد پل و مشخصات محل در رودخانه پل، مشخصات جغرافیایی موقعیت

  .آورده شده است) 13-2(جداول در جدول 

   گیر سیلمنطقه  هاي رودخانهموجود بر روي  هاي پلمشخصات  - 13-2جدول 

  ردیف

نام پل، سال 
احداث، 
کارفرما، 

ر، مشاو
  پیمانکار

  مشخصات پل  مشخصات رودخانه در محل پل  موقعیت جغرافیایی پل

  شیب  نام  ارتفاع  طول  عرض  توضیحات
  )درصد(

  عرض
  )m(کل 

  عرض
مفید 

)m(  

  طول کل
)m(  

طول 
  مفید

)m(  

تعداد 
  پایه

مقطع 
  پایه

  ارتفاع
)m(  

                             
                              
                              

  ، اطالعات، آمار وضعیت و پتانسیل موجودها ضوابط تهیه نقشه - 2- 1- 2-3
ي مختلف دولتی و ها سازمان، اطالعات مربوط به پرسنل و تجهیزات کارگروه استانی امور سیل و مخاطرات دریاییدر 
  .شود میو در یک بانک اطالعاتی ذخیره  آوري جمعخصوصی فعال در سطح استان  مرتبطي ها شرکت

یکسـان   هـا  نقشـه مقیاس پایه تهیه کلیه . سال بازنگري و تجدید شوند 5داکثر هر و اطالعات بایستی ح ها نقشهکلیه 
تر نیز  هاي دقیق برحسب ضرورت با تشخیص کارشناسان مربوطه، بایستی از نقشه .باشد می 1 :25000بوده و حداقل برابر 

  :باید حاوي اطالعات زیر باشند ها نقشهاین  .استفاده نمود
 اي توسط شرکت آب منطقه -)ريهیدرومت( سنجی آبو  سنجی باران هاي ایستگاه ، محلحوضه آبریزمحدوده  –

 هاي حریم و بستر محدوده –

  بردار بهره  نوع
  /ظرفیت

مشخصات 
  فنی

مختصات   نشانی
  جغرافیایی

  مشخصات انباردار  مشخصات محتویات

  فراوانی  نوع کاال
آخرین 

روز  هب
  رسانی

  نام و
نام 

  خانوادگی

تلفن 
  تماس

آدرس 
محل 
  سکونت

  انبار تجهیزات
                    

                    
                    

انبار مواد 
  غذایی

                    

                    

انبار مواد 
                      شیمیایی
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 هاي مختلف هاي خطرپذیري براساس سیالب با دوره بازگشت نقشه –

 برداري نقشهتوسط سازمان  -ها گذرگاهو  ها خیابان، ها راه –

 استان شهرسازياي و اداره کل راه و  ، شرکت آب منطقهريبردا نقشهتوسط سازمان  - ها ها و محل پل ها، مسیل آبراهه –

 برداري نقشهتوسط سازمان  -)توپوگرافی(ي طبیعی ها بلنديپستی و  –

و  نشـانی  آتـش ، مراکز ها پاسگاه، مدارس، مساجد، ها بیمارستان، ها پاركمحل ساخت و سازها، (کاربري اراضی  –
 توسط شهرداري -)هالل احمر

 و شهرسازي راهتوسط شهرداري و وزارت  -منطقهپراکندگی جمعیت در هر  –

  .باشند GISالکترونیکی بوده و قابل ذخیره در بانک اطالعات  صورت بهي اطالعاتی فوق بایستی ها الیه
و بـا   مسـوول مختصات نقاط مورد نظـر، توسـط دسـتگاه     GPSدر صورت عدم وجود نقشه در هر مورد، با استفاده از 

کارگروه . شود مییی در بانک اطالعات ذخیره ها الیه صورت بهوه مدیریت بحران، ثبت شده و کارگر/گروه/کمیتهدرخواست 
  .باشد میپیگیري و دریافت این اطالعات  استانی امور سیل و مخاطرات دریایی مسوول

  ضوابط تهیه بانک اطالعات هواشناسی و هیدرولوژي  -3- 1- 2-3
جداگانه تهیه شده، اطالعـات موجـود در    طور به ضه آبریزحوبانک اطالعات هواشناسی و هیدرولوژي بایستی براي هر 

یک حوضه آبریز چنـد اسـتان را در بـر     که درصورتی. آن ثبت شده و به تدریج در وقایع سیل بعدي تکمیل و اصالح شود
مـدیریت و همـاهنگی الزم توسـط    . گیـرد  مـی  عهـده  بـه تشکیل شده و تقسیم وظایف را  ها استانگیرد، کارگروه مشترك 

این بانک حداقل حاوي اطالعات زیر بوده . ین جمعیت ساکن در حوضه متعلق به آنستتر بیشتانی باید انجام شود که اس
و درصورت عدم وجود، در ابتدا توسط مهندسین مشاور قابل تهیه خواهد بود؛ امـا تکمیـل تـدریجی آن توسـط سـازمان      

  .اي انجام خواهد شد منطقههواشناسی و شرکت آب 
ي مرطوب، جهت و سرعت وزش بـاد، ارتفـاع ابـر،    ها جبهه، شامل خصوصیات آفرین سیلي ها ههجبمشخصات  –

 دما و رطوبت نسبی

بـا   مقـدار بارنـدگی آسـتانه   این . براي تولید سیل) در واحد سطح کل حوضه(الزم  موثرحداقل مقدار بارندگی  –
 .آید می دست به تجربی صورت بهسیل ثبت شده و یا ) هیدروگراف(استفاده از حجم آبنگار 

اوج، مدت زمان پایه سیل، مدت زمان  بدهي قبلی نظیر آستانه وقوع سیل، ها سیالباطالعات مربوط به آبنگار  –
ساعت باشـد، واقعـه از    5از  تر کمچنانچه مدت زمان پایه سیل . رسیدن به اوج، حجم سیالب و حجم رسوبات

 .شود می بندي طبقهنوع تندسیالب 

و  هـا  آبراهـه فیزیوگرافی حوضه، طول و شیب آبراهه اصلی، نوع و تراکم شبکه : حوضه آبریزاطالعات مربوط به  –
  .زمان تمرکز
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  يمتر تلهضوابط طراحی شبکه هیدرومتري و  - 4- 1- 2-3
رسانی بایستی تک الیه نباشند تا در صورت ازکارافتادن یـک سیسـتم بـه     گیري و اطالع هاي اندازه اصوال شبکه –

بدیت ترتیب اطالعات ثبت شـده  . برداري و استفاده باشند یا جایگزین قابل بهرههاي موازي و  هر دلیل، سیستم
اي مسـوول   هاي آب منطقـه  شرکت. توانند با هم مقایسه شوند و مقدار خطا در هر سیستم کنترل گردد نیز می

  . ها هستند ها و برداشت و ثبت و تحلیل داده نصب ایستگاه
 هـا  آنهاي  کند که با استفاده از داده بکه آبراهه در صورتی کفایت میهاي هیدرومتري در یک ش تعداد ایستگاه –

امـا  . بـرآورد نمـود  ) درصـد  5تـر از   کـم (بتوان بده رودخانه را در هر نقطه دیگر از شبکه با خطاي قابل قبولی 
کیلومتر باشد و در محل ورودي هـر شـاخه مهـم فرعـی، یـک       10طورکلی فاصله دو ایستگاه نباید بیش از  به

هاي کیفی، حداکثر فاصـله   ها براي ثبت داده البته در صورت نیاز به استفاده از ایستگاه. ایستگاه مورد نیاز است
  .باشد تر از این مقدار بوده و وابسته به مشخصات هیدرولیکی جریان می کم

گاه مرکـزي  هاي زمانی معین، ثبت شـده و بـه یـک ایسـت     صورت خودکار و در فاصله تراز آب در هر ایستگاه به –
طـور کلـی    این فاصله زمانی بستگی به سرعت اوج گرفتن سیل و فروکش کردن آن دارد و بـه . شود مخابره می

  .تواند متغیر باشد هاي بزرگ می ها تا یک ساعت براي حوضه دقیقه براي تندسیالب 5بین 
وقوع سیل در پایین دست بایستی تراز آستانه ) حداقل در یک نقطه(در نقاط کنترل معین در باالدست حوضه  –

دسـت   به این مفهوم که اگر تراز آب در آن نقاط از حد معینی باالتر برود، وقوع سـیل در پـایین  . مشخص شود
  .هاي آن دارد تعداد نقاط کنترل، بستگی به مساحت حوضه و میزان توسعه شبکه آبراهه. حتمی خواهد بود

 گیر و امن ک مناطق سیلنحوه تحلیل خطر و تعیین پهنه تقریبی سیل و تفکی - 5- 1- 2-3

سـیل   بازگشـت  دورههمچنین محاسبه . شود مییا احتمال وقوع مطرح  دوره بازگشتمیزان خطر سیل و بزرگی آن با 
از آنجا کـه مشخصـات فیزیـوگرافی یـک     . است پذیر امکانو یا بارندگی  بدهدر هیدرولوژي با استفاده از آمار سري زمانی 

میـزان بارنـدگی    تـوان  مـی سـیل را   بازگشـت  دوره، عامل تعیین کننده بزرگی و یا شود میحوضه دچار تغییرات ناگهانی ن
رابطه مشخصی بین الگوي بـارش در حوضـه و    حوضه آبریزبدین ترتیب، در هر . دانست) شدت، مدت و وسعت بارندگی(

ن بارنـدگی و آبنگـار تولیـد    برقراري ارتباط بـی (براي این منظور . سیل تولیدي توسط آن وجود دارد) هیدروگراف(آبنگار 
  .شود میتوصیه  ها حوضهابزاري مناسب و ساده است که استفاده از آن در کلیه  HEC-HMS افزار نرم، )شده

در حالـت جریـان    HEC-RAS افزار نرمو استفاده از  گیر سیلاز طرفی با برداشت مقاطع عرضی نمونه در طول منطقه 
  .شود میتعیین ) اشل -بدهرابطه (در هر نقطه هاي مختلف، تراز آب  بدهدائمی، براي 

، مقدار بارندگی در سطح حوضه توسط مدل، بـه  حوضه آبریز سازي مدلهاي ذکر شده و افزار نرمبنابراین با استفاده از 
البتـه  )). 7-2( شـکل ( باشـد  مـی و تراز آب در مقاطع مـورد نظـر    بدهسرعت، قابل تبدیل به رواناب و پس از روندیابی، به 
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رفته است، امروزه متداول  کار بهي مختلف ها طرحو  ها نامه پایاني گذشته در ها سالکه در  سازي مدلاین عملیات  زییاتج
  .بوده و در این گزارش الزم به ذکر نیست

هابرداشت داده    
 -  مشاهده میزان و وسعت بارندگی

افزار هیدرولیکی استفاده از نرم     
  اشل در مقاطع نمونه –محاسبه نمودار دبی  - 

 محاسبه تراز آب   
 در مقاطع مورد نظر   

 استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی    
 برآورد ناحیه مورد تهدید سیل - 

افزار مدل حوضه استفاده از نرم     
تبدیل بارندگی به رواناب  - 
روندیابی هیدرولوژیکی آبنگار سیل  - 
  محاسبه دبی اوج در مقاطع مورد نیاز - 

  
  برآورد پهنه تقریبی سیل -7-2 شکل

 سـنجی  آب هـاي  ایستگاهي ها داده، با استفاده از )7-2( شکلتعیین پهنه تقریبی سیل توسط روند نشان داده شده در 
  . تدقیق نمود توان میرا نیز  سازي مدلقابل کنترل و اصالح بوده و به تدریج ضرایب ) در صورت وجود(

تـوان از روش حجـم    سازي حوضه، می کیلومترمربع و در صورت عدم امکان مدل 25تر از  ي کوچکها حوضهدر مورد  –
بازگشت مختلـف و نسـبت دادن    از احجام سیالب در آبنگارهاي با دوره در این روش با استفاده. سیالب کمک گرفت

در واقـع در  . آیـد  دسـت مـی   گرفتگی در هر سیالب به اي در ترازهاي مشخص، تراز آب به احجام شبکه رودخانه ها آن
وجـود  تجربه نشان داده است با توجه بـه خطاهـاي م  . شود نظر می اي سیستم رودخانه صرف این روش از ذخیره گوه

ي تقریبـی  هـا  روشو پارامترهاي موثر در هیـدرولیک جریـان، اسـتفاده از    ) توزیع مکانی و زمانی(در مقادیر بارندگی 
  .ي اتفاق افتاده نیستها بندي دشت سیالبی، قابل قبول بوده و چندان دور از واقعیت پهنه

 جـدول (نمـود   بنـدي  سـیم تقبـه کوچـک، متوسـط و بـزرگ      تـوان  مـی را  ها سیالبکلی،  بندي تقسیمدر یک  –
بـار آورده و خسـارات جـانی چنـدانی      ي کوچک تنها خسارات زودگذر محلی بـه ها سیل)). 14-2( پیشنهادي

جا گذاشته و بـا واردآوردن تلفـات جـانی     ي بزرگ، خساراتی در یک ناحیه بزرگ بهها سیلدر حالی که . ندارند
  .شوند میراحتی از اذهان پاك ن بسیار، به
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  ها سیالبکلی  بندي رده - 14-2جدول 
  )نفر(تلفات جانی   )سال(دوره بازگشت   نوع سیل
  10تر از  کم  25تر از  کم  کوچک
  50تا  10بین   100تا  25بین   متوسط
  50بیش از   100تر از  بزرگ  بزرگ

 خطرپذیري و اعتمادپذیريبرآورد  - 1- 5- 1- 2-3

 آن در دوره برگشـت مفـروض بـراي طـرح    اگر در طول عمر منظور شده براي یک سازه، میزان سیالب از مقدار نظیر 
 q ،احتمـال رخـداد یـک پدیـده در یـک سـال باشـد        p اگر .فراتر رود، احتمال دارد آن سازه تخریب شود )طرح سیالب(

  :]35[ت اساحتمال عدم رخداد آن 
)2 -1(  q 1 p= −  

   سال یا اعتمادپذیري آن چنین است nاحتمال عدم وقوع آن سیالب در 
)2 -2(  R (1 p)n= −  

  :اعتمادپذیري را به صورت زیر بیان کرد توان می ،(T) با توجه به تعریف دوره بازگشت سیالب
)2 -3(  R (1 1/ T)n= −  

 :و نیز احتمال وقوع یا میزان خطرپذیري برابر است با

)2 -4(  ( )nR 1 1 1/ T= − −  
 بـا  جزییشده یا تثبیت شده یک سري ساالنه نباشد و به صورت یک سري با طول  گیري اندازه اگر سري پیشامدهاي

  :آید میمشاهده در سال باشد، معادله خطرپذیري به صورت زیر در  K میانگین
)2 -5(  ( )nkR 1 1 1/ T.K= − −  

، شـود  میحی یک سازه در نظر گرفته که دوره بازگشتی که براي طرا شود میبا مراجعه به معادله گفته شده، مالحظه 
و طول عمر سازه مورد حفاظـت   R دوره بازگشت سیالب طراحی براي خطرپذیري. مقدار خطر قابل قبول بستگی دارد به
n  شود میبرحسب سال به صورت زیر بیان:  

)2 -6(  1
n

1T
1 (1 R)

=
− −

  

 ضریب و حاشیه اطمینان - 2- 5- 1- 2-3

اگـر مقـدار محاسـبه شـده سـیالب      . نسبت به سیالب برآورد شده منظور نمود 1(SM)ن الزم است که حاشیه اطمینا
حاشیه اطمینان از دو رابطه و  2(SF) ضریب اطمینان، برقرار باشد Cو سیالب طرح انتخاب شده  L براساس تحلیل آماري

  :آید زیر به دست می
                                                      

1- Safety Margin 
2- Safety Factor 
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)2 -7(  SF C / L=  
)2 -8(  SM C L= −  

و طول عمر منظور شده براي یک سازه، دوره برگشت مورد نیاز را  R به طور کلی، براي مقادیر مشخص از خطرپذیري
ي بده سیالب ها دادهسیالب مربوط به همان دوره برگشت با استفاده از تحلیل فراوانی  (L) بنابراین. محاسبه کرد توان می

و یا بـا اضـافه نمـودن     (SF)در ضریب اطمینان L از حاصلضرب توان میسیالب طراحی را  C پس مقدار است برآورد قابل
  .به دست آورد L حاشیه اطمینان به

 هاي زیربنایی و نقاط کنترل پذیر، امن، سازه ي آسیبها مکانفهرست  -6- 1- 2-3

ر نتیجـه  از آنجا که اطالع قبلی از امکان رخداد بحران در یک منطقه، در ایجاد آمادگی و انجام اقدامات پیشگیرانه و د
نمـود تـا امکانـات و     بنـدي  دسـته را شناسـایی و   سـاز  بحرانو  پذیر آسیبنقاط  بایداست،  موثرکاهش دامنه بحران کامال 

همچنین با مشخص شدن . ي و میزان خطر در هر نقطه به آن تخصیص یابندپذیر آسیباعتبارات موجود براساس اولویت 
  . وط به امداد و نجات و اسکان موقت بهره جستهاي مرب ریزي در برنامه ها آنمناطق امن از 

یک مکـان نسـبت بـه     بودنِ پذیر آسیبنیست، اما تخمین  اي سادهي موضوع پذیر آسیبهرچند محاسبه دقیق میزان 
اقتصادي،  هاي آسیبي مفهوم عام آن، شامل پذیر آسیبمنظور از . و سرعت جریان آب چندان پیچیده نیست گرفتگی آب

شده نیز بایستی در مجموعـه   بندي دستهلذا یک بناي تاریخی که جزء آثار باستانی  ؛و یا فرهنگی است بهداشتی، سیاسی
و یـا انبارهـاي    ،، مراکز تجمع، مراکز صـنعتی حسـاس بـه رطوبـت    ها بیمارستانمدارس، . قرار گیرد پذیر آسیبي ها مکان

  .شوند میتلقی  پذیر آسیبغالتی که ضد آب نشده باشند همگی 
تعیـین چنـد نقطـه    . کنترل، نقاطی هستند که عمق آب در آن نقاط، معرف عمق آب در منـاطق دیگـر دشـت اسـت    نقاط 

  .سازي یاري خواهد نمود بینی و شبیه هاي اصلی، مدیریت بحران را در تدقیق نتایج پیش کنترل در هر منطقه، نظیر محل پل
بحران و یا به واسطه توسـعه ناهنجـار در مجـاورت نقـاط     با سابقه وقوع خسارت و ایجاد  ساز بحرانو  پذیر آسیبنقاط 

 پـذیر  آسیبي ها مکانفهرست . پتانسیل ایجاد بحران در صورت وقوع سیالب را دارند) ها خانهحریم و بستر رود( گیر سیل
  .بندي گردند بندي و اولویت دسته تنظیم شده و برحسب میزان خطرپذیري، ها آنکد ارتفاعی  براساسبایستی 

هـاي حـد بسـتر و     پذیر مورد استفاده قرار گیرد، نقشه تواند در زمینه تعیین نقاط آسیب دیگر از ابزارهایی که مییکی 
ها نسبت به شناسایی میزان تصـرفات و تـاثیر آن بـر افـزایش      رو الزم است با تهیه این نقشه ها است؛ از این حریم رودخانه

  . خطر ناشی از سیالب اقدام نمود
 تـاثیر  براساسدر این جداول، هر مکان یا سازه . شود میبا استفاده از جداول زیر انجام  ها سازهو  ها مکان بندي اولویت

  .گردند میاقتصادي، سیاسی و فرهنگی بر مردم و جامعه امتیازدهی 
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  اقتصادي تاثیر براساسامتیاز  -15-2جدول 
  E (R)بهاء به ریال   اقتصادي تاثیر

  R>1`000`000`000`000  4  بسیار زیاد
  R<1`000`000`000`000  3>000`000`000`500  زیاد

  R<500`000`000`000  2>000`000`000`10  متوسط
  R<10`000`000`000 1  کم

 سیاسی تاثیر براساسامتیاز  - 16-2جدول 

  P  انهدام یا آسیب شدید تاثیر  سیاسی  تاثیر
  4 المللی بینبه خطر افتادن امنیت ملی و امکان تهدیدهاي   بسیار زیاد

  3  المللی بینبرهم خوردن امنیت داخلی و امکان بروز اغتشاشات داخلی، تیرگی روابط   زیاد
  2  ایجاد اعتراضات مردمی در سطح ملی  متوسط

  1  ایجاد اعتراضات مردمی در سطح محلی  کم

  فرهنگی تاثیر براساسامتیاز  - 17-2جدول 
  C انهدام یا آسیب شدید تاثیر  فرهنگی تاثیر
  UNESCO 4یا  المللی بیناماکن ثبت شده در فهرست آثار   ار زیادبسی

  3  المللی بیناماکن ثبت شده در فهرست آثار ملی و اماکن داراي جاذبه گردشگري   زیاد
  2  اماکن مذهبی، آموزشی و یا داراي جاذبه گردشگري ملی  متوسط

  1  اماکن داراي جاذبه گردشگري محلی  کم
  

یا امـاکن، مطـابق    ها سازه، اهمیت هر یک از پذیر آسیب هاي سازهجداول فوق به هر یک از  پس از اختصاص امتیازات
باشـند کـه براسـاس     تـاثیر مـی  ، بیـانگر اهمیـت وزنـی هـر     m3تا  m1در این رابطه ضرایب . گردد میرابطه زیر مشخص 

ولـی   1اقتصادي ضـریب وزنـی    تاثیربراي مثال بدان معنا که ممکن است . شوند میي سازمانی مشخص ها گذاري سیاست
  .اعمال گردد 2سیاسی ضریب وزنی  تاثیربراي 

اهمیت هر مکان یا سازه  براساس گیري تصمیماهمیت، فهرست شده و  براساس پذیر آسیبو اماکن  ها سازهدر نهایت، 
  )).18-2(جدول ( گیرد میانجام 
)2 -9(  I m1(E) m2(P) m3(C)= × ×  

  و اماکن ها زهساتعیین اهمیت  -18-2جدول 
I  اهمیت  

1 2 3I 64m m m≥  بسیار زیاد  

1 2 3 1 2 327m m m I 64m m m≤   زیاد  >

1 2 3 1 2 38m m m I 27m m m<   متوسط  >

1 2 3I 8m m m≤  کم 
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  بینی و فرضیات مربوط به شرایط وضعیت بحران هاي پیش ضوابط تهیه نقشه -7- 1- 2-3
تعیـین پهنـه و    براساس بینی پیشي ها نقشههر منطقه پس از وقوع سیالب، الزم است شرایط در  بینی پیش منظور به
اي  به گونـه  ها نقشهاین . مختلف در منطقه مورد مطالعه تهیه گردند بازگشت دورهي با ها سیالبناشی از  گرفتگی آبعمق 
  :لحاظ گردد ها آنکه موارد زیر در  شوند میتهیه 

  مان ماندابی شدنو مدت ز گرفتگی آبعمق و مرز  –
  بندي با استفاده از رنگ گرفتگی آبتفکیک عمق  –
  بندي با استفاده از رنگ گرفتگی آبتفکیک زمان  –
  ها نقشهشهري در تمامی  )کنترل( فتعیین نقاط معر –

هـاي زمـانی پـس از     در بـازه  گرفتگـی  آبسرعت پیشرفت سیالب، عمق و پهنـه   بینی پیش، ها نقشهاهمیت ایجاد این 
ي قابل استفاده و موارد ها راهو تعیین نقاط امن، ) 5-1-4-2در تحلیل خطر، بند (ب با دوره بازگشت تخمینی رخداد سیال

ي تهیـه  هـا  نقشهپس از مشخص شدن سیالب مورد نظر، . باشد میي مدیریت بحران سیالب ها ریزي برنامه منظور بهمشابه 
بـا  . گیرنـد  میمورد استفاده قرار و به تبع آن مناطق امن ی تعیین مناطق بحران منظور بهسیالب مورد بحث  براساسشده 

خواهند شد مشخص و با اولویت زمان رسـیدن سـیالب بـه     گرفتگی آبي تهیه شده، مناطقی که دچار ها نقشهاستفاده از 
زان همچنـین تعیـین میـ   . گردد میي هشدار صادر شده و در صورت لزوم نسبت به تخلیه منطقه اقدام ها پیامهر منطقه، 

 در واقـع . گیـرد  ها انجام می اي انجام شده بر پایه این نقشه خسارات و تلفات احتمالی براساس نوع و میزان ساخت و سازه
  .شود میبرآورد  ها نقشهمیزان خطر و ابعاد بحران ناشی از سیل، با استفاده از این  فرضیات مربوط به

 پذیر مختلف براي نقاط آسیب زيسا ایمنهاي  پذیري و طرح ضوابط انجام مطالعات آسیب - 8- 1- 2-3

همچنین با توجه به میـزان خطـر    ،6-1-4-2روش ارائه شده در بند  براساس پذیر آسیبمناطق  بندي اولویتبا انجام 
ي و اجـراي  پـذیر  آسـیب تـر را بـراي انجـام مطالعـات      مناطق حسـاس  توان می) 5-1-4-2بند (تهدید کننده در هر نقطه 

و با ارزشی که در پهنه سیالب کوچک قرار دارنـد در اولویـت    پذیر آسیببدیهی است مناطق  .برگزید سازي ایمني ها طرح
  .در اولویت بعدي قرار دارند تر بزرگي ها سیالباما اماکن واقع در پهنه . گیرند میقرار  سازي ایمنانجام طرح 

  يپذیر آسیبانجام مطالعات  -الف
که در فازهاي اولیه مـدیریت جـامع بحـران بـه      باشد میاي  گسترده ي از جمله مطالعات اساسی وپذیر آسیبمطالعات 

شـناخت شـرایط    منظـور  بـه ي، تعیین نقاط ضعف و قوت اجزاي سیستم پذیر آسیبفلسفه انجام مطالعات . آید میاجرا در 
ز بررسی شرایط مبتنی بر تجربیات حاصل ا سازي ایمني ها طرحو تدوین  سازي مقاوم بندي اولویتموجود و برآورد نیازها، 

  :باشد میهاي کلی زیر مورد نظر  ي، پاسخ پرسشپذیر آسیبدر شروع مطالعات . باشد میموجود 
  رسانی عامل آسیب -1
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  رسانی فرآیند آسیب -2
  ها آسیبانواع  -3
  رسان عامل آسیب تاثیري تحت ها مجموعهاجزاي  -4

ي حـادث شـده، در   هـا  سیالبي بازگشت اه دورهي، الزم است با عنایت به پذیر آسیبانجام کارآمد مطالعات  منظور به
  .کامپیوتري نیز بهره جست سازي شبیهي تاریخی، از ها سیالبصورت لزوم ضمن بررسی آمارهاي حوادث ناشی از رخداد 

  سازي ایمني ها طرحتدوین  -ب
، موجـود، تاریخچـه رخـداد حـوادث     هـاي  سـازه ، شناخت خصوصیات منطقه، انـواع  سازي ایمني ها طرحالزمه تدوین 

رخداده و در نهایت شـناخت کامـل اسـتاندارهاي مـورد اسـتفاده در طراحـی اجـزاي         هاي بحرانجامانده از  به هاي آسیب
  :آیند میبندهاي ذیل به اجرا در  سازي ایمني ها طرحدر تدوین . باشد می ها آنسیستم و شناخت نقاط قوت و ضعف 

  وارده به اجزاي سیستم هاي آسیببررسی  -1
  سیباستخراج منبع آ -2
فشـار ناشـی از عمـق آب، مومنتـوم جریـان،      (ي قبلـی  هـا  نامـه  آیینمنبع آسیب در  بینی پیشبررسی وجود  -3

  )روانی و غیره آبشستگی، شن
  ي قبلیها نامه آیینبررسی وجود راهکار براي مقابله با عامل آسیب در  -4
و اي  سـازه ي هـا  روشاع انـو (تبیین راهکارهـاي مقابلـه بـا عامـل آسـیب       منظور بهي مطالعاتی ها طرحانجام  -5

  )اي غیرسازه
  نامه آیینمقابله با عامل آسیب و تصحیح  منظور بهارائه راهکارهاي اجرایی  - 6
  جهت اجرا ها سازمانبه  سازي ایمن نامه آیینابالغ  -7

ي طراحی انجمن کارهاي آبـی  ها نامه آیینگیري از  ، بهرهسازي ایمناستخراج راهکارهاي مناسب در مطالعات  منظور به
 5نامـه اروپـا   و آیـین   4، انجمن مهندسین عمران امریکـا 3، انجمن مهندسین عمران ژاپن2، انجمن کارهاي آبی امریکا1ژاپن

  .شود میتوصیه 

 )خفیف، متوسط و حاد(هاي ممکن مجموعه در برخورد با شرایط بحرانی در سطوح مختلف  تدوین استراتژي - 9- 1- 3- 2

شده و اقدامات  بندي طبقهبحرانی، الزم است شرایط بحرانی ارزیابی و  مواجهه با شرایط هاي استراتژيتدوین  منظور به
  .اضطراري مربوط به هر سطح از بحران، تدوین و در مواقع الزم به تفکیک به اجرا درآیند

                                                      
1- Japan Water Work Association (JWWA) 
2- American Water Works Association (AWWA) 
3- Japan Society of Civil Engineers (JSCE) 
4- American Society of Civil Engineers (ASCE) 
5- Euro-Code 
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ه توانند شامل س عنوان مثال می این نواحی به. بندي گردد دشت سیالبی الزم است از لحاظ میزان خطر به نواحی مختلف تقسیم
بـا دوره  (هـاي کوچـک    ناحیه پرخطر، مناطق پست اطراف آبراهه است که در اثـر سـیالب  . خطر باشند خطر و بی ناحیه پرخطر، کم

خطـر مـورد تهدیـد     منـاطق کـم  . افتـد  خساراتی اتفاق مـی  ها آنگرفتگی شده و در  ، به سرعت دچار آب)سال 25تر از  بازگشت کم
گیري نداشته  دهد و نواحی مرتفعی که سابقه سیل با تاخیر زمانی قابل توجهی روي می ها آنهاي کوچک نبوده و خسارت در  سیالب

  .شوند خطر محسوب می گیرند، بی قرار می) ساله 1000تر از  بزرگ(هاي استثنایی  بندي سیل، در محدوده سیل هاي پهنه و در نقشه
 پذیر آسیبي ها مکانص شده و به همراه فهرست مشخ ها نقشهپرخطر در دشت سیالبی، بایستی از قبل بر روي  ناحیه

کلیه اقـدامات الزم در ابتـداي شـروع بحـران، نظیـر اعـالم هشـدار،        . امداد رسان قرار گرفته باشد هاي دستگاهدر اختیار 
  .باشد میتعطیلی مراکز پرجمعیت و تخلیه ساکنین و اموال، متمرکز بر این ناحیه 

  ارزیابی شرایط واقع شده -الف
بنـدي   ظور تفکیک وقایع حادث شده از نظر سطح اضطرار، وقایع را به سه سطح کیفی خفیف، متوسـط و حـاد تقسـیم   من به

الزم به ذکر است با توجه به اقـدامات ملحـوظ   . بندي به هر واقعه شرح داده شده است در ادامه، شرط اختصاص طبقه. نماییم می
بنـدي بـه    بندي وقایع در حال رخـداد، اختصـاص طبقـه    اعی و سیاسی طبقهدر ارتباط با هر شرایط و پیامدهاي اقتصادي، اجتم

  .گیرد اند انجام می ها و تجارب الزم در این زمینه را کسب نموده حوادث توسط مراجع داراي صالحیت الزم که آموزش
ربـوط بـه   ي مهـا  دادهسـطح واقعـه، بایسـتی اطالعـات هواشناسـی و       بنـدي  طبقهو  بینی پیشبراي ارزیابی شرایط و 

اتـاق  (ا واقع در مرکز مدیریت بحران استان ترجیححوضه آبریز در یک اطاق کنترل  سنجی آبو  سنجی باران هاي ایستگاه
شده و در صورت فـرا رفـتن مقـدار     آوري و یا دبیرخانه کارگروه استانی امور سیل و مخاطرات دریایی جمع) بحران استان

بر حسب وسعت مناطق مورد تهدیـد و  . ، نقشه مناطق مورد تهدید آماده شودنگامه به صورت بهبارش از یک مقدار آستانه 
  .شود میسطح واقعه انجام  بندي طبقهمیزان خطر، 

  کیفیت وقایع بندي طبقه -ب

  خفیف -1
، احتمال ضعیف وقوع سیالب ناشی از بارنـدگی،  )ها(ي سیستم مانیتورینگ سدها دادهي هواشناسی یا ها داده براساس

  . وجود دارد) ها(و یا لزوم استفاده از سرریزهاي اضطراري سد) ها(سد برداري بهرهدر سیستم  اختالل

  متوسط  -2
، سـیالب  )هـا (ي سیسـتم مانیتورینـگ سـد   ها دادهیا  سنجی باران هاي ایستگاهي ها دادهاطالعات هواشناسی،  براساس

الوقوع و یا در  قریب) ها(فاده از سرریزهاي اضطراري سدو یا است) ها(سد برداري بهرهناشی از بارندگی، اختالل در سیستم 
  .گیري است حال شکل
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  حاد -3
، سیالب رخ داده و در حـال پیشـروي بـه    )ها(و یا شکست در سد) ها(بر اثر بارندگی، استفاده از سرریز اضطراري سد

  .باشد میي مسکونی ها مکان، کارخانجات، مناطق صنعتی و یا تاسیساتسمت محل اجتماع 

  1سازي تهیه فلوچارت آگاه -ج

بـه وي اعـالم    بنـدي  طبقـه نموده و یـا   بندي طبقهمربوطه که شرایط را  مسوولپس از مشخص شدن سطح اضطرار، 
  .ین و مراجع مربوطه اقدام نمایدمسوولسازي  سازي، نسبت به آگاه گردیده است، وظیقه دارد مطابق فلوچارت آگاه

بـرداران،   جداگانه تهیه و در اختیار بهره طور بهقوع شرایط خفیف، متوسط و حاد، سازي براي سه حالت و فلوچارت آگاه
  .گیرد میبرده شده است و نیز سایر مراجع مربوطه قرار  ها آنیی که در فلوچارت نامی از ها سازمانافراد و 

  .این باره ارائه گردیده استسازي در انجام اقدامات اضطراري، در ادامه توضیحاتی در  با توجه به اهمیت فلوچارت آگاه

  سازي چیست؟ فلوچارت آگاه -
. باشـد  مـی سازي افراد ذیربط در مـدیریت بحـران    شماتیک در بر دارنده روند و توالی آگاه صورت بهسازي  فلوچارت آگاه

کـه چـه    نماینـد  مـی ها یا جداول مشـخص   این فلوچارت. شود میاي از جداول استفاده  فلوچارت از مجموعه جاي بهگاهی 
تعیـین   عنـوان  بـه با توجه به اهمیت ایـن فلوچـارت   . کسی باید از چه طریق و توسط چه شخصی از بروز حادثه آگاه شود

برجسته و  صورت بهکننده اولین اقدامات قابل انجام در صورت تشخیص هرگونه شرایط اضطراري، الزم است این فلوچارت 
  .شود ارائهي مدیریت بحران ها دستورالعملکامال شفاف در 

  :باشد میساعته مرتبط با موارد ذیل  24هاي  سازي شامل اسامی اشخاص، ادارات و شماره تلفن فلوچارت آگاه
  دست پایینهاي باالدست و سد مسوولسازمان بردار یا  بهره -1
 ي محلی مرتبط با مدیریت بحران سیل و ادارات مربوطهها سازمان -2

 سیلنهادهاي استانی مرتبط با مدیریت بحران  -3

بـه دلیـل   (خیـز قـرار دارنـد     سـد یـا نـواحی سـیالب     دسـت  پایینساکنین و صاحبان امکاناتی که درست در  -4
 ).از خطر ها آنمحدودیت شدید زمانی در مطلع نمودن 

 .گذارندتاثیرپذیرفته یا بر آن تاثیراي که به نوعی از سیالب  ذخیره هاي سازهبرداران سدها و سایر  بهره -5

  لزوم موارد دیگر، درصورت - 6

                                                      
1- Notification Flowchart 
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اسـتاندارد تـدوین    15شـده در ایـن گـزارش حاصـل مطالعـه قریـب بـه         ارائـه هـاي   سـازي  هاي آگـاه  نمونه فلوچارت
حداکثر تطابق بـا سیسـتم    منظور بهکه پس از تلفیق و اعمال تصحیحات الزم  باشد میي اقدامات اضطراري ها دستورالعمل

  ].67تا  53[اند  گردیده ارائهایران، مدیریت بحران 

  سازي نمونه فلوچارت آگاه -

  در شرایط خفیف -1

    
  .نیست گونه اینمربوطه باشند ولی الزاما  شرکت در استان کارگروه/گروه/تهیکموقایع بهتر است از اعضاي  بندي طبقهمرجع یا مراجع مجاز * 

  .محرز گردد بندي طبقهي متفرقه باید براي مرجع یا مراجع ها دادهصحت ** 
  

  *بندي وقایع  مراجع مجاز طبقه
1:  
2:  
3: 

  )کارگروه/گروه/یس کمیتهیر عموما(متبوع ول مدیریت بحران سیل در سازمان ومس
  :ام جانشینن  :ولونام مس

  :تلفن محل کار  :تلفن محل کار
  :تلفن منزل  :تلفن منزل

  :ساعته 24تلفن   :ساعته 24تلفن 
  

  کارگروه استانی امور سیل و مخاطرات دریایی
  :نام جانشین  :ولونام مس

  :تلفن محل کار  :تلفن محل کار
  :تلفن منزل  :تلفن منزل

  :ساعته 24تلفن   :ساعته 24تلفن 

 هاي مانیتورینگ سدها هاي سیستم داده
 هاي هواشناسی داده

 ...) **مشاهدات و (هاي متفرقه  داده
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  در شرایط متوسط -2

  
  

  .نیست گونه اینکارگروه شرکت در استان مربوطه باشند ولی الزاما /گروه/تهیوقایع بهتر است از اعضاي کم بندي طبقهمرجع یا مراجع مجاز * 
  .محرز گردد بندي طبقهي متفرقه باید براي مرجع یا مراجع ها دادهصحت ** 

  )کارگروه/گروه/تهیکم سیرئ عموما(حران سیل در سازمان متبوع ول مدیریت بومس
  :نام جانشین  :ولونام مس

  :تلفن محل کار  :تلفن محل کار
  :تلفن منزل  :تلفن منزل

  :ساعته 24تلفن   :ساعته 24تلفن 

  ات دریاییکارگروه استانی امور سیل و مخاطر
  :نام جانشین  :ولونام مس

  :تلفن محل کار  :تلفن محل کار
  :تلفن منزل  :تلفن منزل

  :ساعته 24تلفن   :ساعته 24تلفن 

  کارگروه امداد و نجات
  :یسینام ر

  :تلفن محل کار
  :تلفن منزل

  :ساعته 24تلفن 
  

  کارگروه حمل و نقل
  :یسینام ر

  :تلفن محل کار
  :تلفن منزل

  :ساعته 24تلفن 
  

  کارگروه بهداشت و درمان
  :سیینام ر

  :تلفن محل کار
  :تلفن منزل

  :ساعته 24تلفن 
  

  *بندي وقایع  مراجع مجاز طبقه
1:  
2:  
3: 

 هاي هواشناسی داده
 هاي مانیتورینگ سدها هاي سیستم داده

 ...) **مشاهدات و (هاي متفرقه  داده

یر 
سا

... 
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  در شرایط حاد -3

  
  

  .نیست گونه اینکارگروه شرکت در استان مربوطه باشند ولی الزاما /گروه/تهیوقایع بهتر است از اعضاي کم بندي طبقهمرجع یا مراجع مجاز * 
  .محرز گردد بندي طبقهي متفرقه باید براي مرجع یا مراجع ها دادهصحت ** 

  )کارگروه/گروه/تهیکم سیعموماً رئ(ول مدیریت بحران سیل در سازمان متبوع ومس
  :نام جانشین  :ولونام مس

  :تلفن محل کار  :تلفن محل کار
  :تلفن منزل  :تلفن منزل

  :ساعته 24تلفن   :ساعته 24تلفن 

  کارگروه استانی امور سیل و مخاطرات دریایی
  :نام جانشین  :ولونام مس

  :تلفن محل کار  :تلفن محل کار
  :تلفن منزل  :تلفن منزل

  :ساعته 24تلفن   :ساعته 24تلفن 

 هاي مانیتورینگ سدها هاي سیستم داده
 هاي هواشناسی داده

  کارگروه امداد و نجات
  :یسینام ر

  :تلفن محل کار
  :تلفن منزل

  :ساعته 24تلفن 
  

  کارگروه حمل و نقل
  :یسینام ر

  :محل کارتلفن 
  :تلفن منزل

  :ساعته 24تلفن 
  

  کارگروه بهداشت و درمان
  :یسینام ر

  :تلفن محل کار
  :تلفن منزل

  :ساعته 24تلفن 

  سازي سیستم اعالم خطر  فعال
  :نام جانشین  :ولونام مس

  :تلفن محل کار  :تلفن محل کار
  :تلفن منزل  :تلفن منزل

  :ساعته 24تلفن   :ساعته 24تلفن 

هاي آبی  برداران سدها و سازه اطالع به بهره
  دست پایین

  :1سد 
  :2د س

  :3سد 
  :4سد 

یر 
سا

... 
  *بندي وقایع  مراجع مجاز طبقه

1:  
2:  
3: 

دست به ترتیب زمان  اطالع به ساکنان و مالکین پایین
  رسیدن سیالب

1:  

 ...) **مشاهدات و (هاي متفرقه  داده
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  گرفتگی آبزمان  روش برآورد مدت -10- 1- 2-3
 تـاثیر امـداد و نجـات،    هـاي  فعالیتآن در پیشبرد  تاثیربا توجه به  یک منطقه) ماندابی شدن(گرفتگی  آبمدت زمان 

بر میـزان خسـارات اسـت کـه بـه حجـم سـیالب و         موثریکی از عوامل بسیار .. .ي عملیاتی وها هزینهمستقیم بر افزایش 
 گرفتگـی  آبباشـد، مـدت زمـان     تـر  بیشو شیب دشت سیالبی  تر کمم سیالب هرچه حج. توپوگرافی منطقه بستگی دارد

  .خواهد بود تر کوتاه
مختلف در هر ناحیه، با استفاده از مدل حوضه قابل محاسـبه   بازگشت دورهي با ها سیالببراي  گرفتگی آبمدت زمان 

ي مـدل قابـل اعتمـادتر    ها خروجیشود،  انجام تر دقیقو عملیات واسنجی مدل  تر بیش سازي مدل جزییاتهرچه . باشد می
محاسـبه شـده توسـط     گرفتگی آبالبته با توجه به حجم تقریبی سیالب و سرعت متوسط جریان، مدت زمان . خواهد بود

  .دهد مینمونه اطالعات قابل تهیه قبل از وقوع بحران را نشان ) 19-2(جدول . باشد میمدل، قابل کنترل و قضاوت 

  )ساعت( سیالبی گرفتگی در هر نقطه از دشت آب مانز مدت -19-2جدول 
  بازگشت سیل دوره

  )سال( 
  :نام محله  :نام محله  :نام محله

  گرفتگی آب مانز مدت  گرفتگی آب مانز مدت  گرفتگی آبمان ز مدت
5        

10        
25        
50        
100        
250        

  ي احتمالیاه آسیبروش برآورد نیروي انسانی الزم جهت تعمیرات و بازسازي  -11- 1- 2-3
، خطوط مخـابراتی، انتقـال نیـرو، آب، گـاز و     ها راه، ها سازه جزییاحتمالی مواردي همچون تخریب کلی و  هاي آسیب

ي مربوطـه،  هـا  شـرکت و  هـا  سازماندر هر مورد . شوند میرا شامل  زیست محیطو تخریب  گذاري رسوبنفت، فرسایش و 
  . نماید می تامین از محل تامین اعتبارات استانیو منابع مالی آن را  دارند عهده بهیت بازسازي و بازتوانی را مسوول

  :شود میزیر عمل  صورت بهبراي برآورد تقریبی نیروي انسانی مورد نیاز 
براساس آمارهاي تعمیرات روزانه، تعداد و نوع پرسنل الزم براي تعمیر یک آسـیب معـین مشـخص گردیـده و      –

  .گردد میزمان تعمیرات مربوطه نیز ملحوظ 
هاي مورد نیاز براي انجام تعمیرات اضطراري در زمان سیالب و پـس از آن مشـخص    تعداد پرسنل و تعداد تیم –

  . گردد می
  .به زمان کل مورد نیاز دست یافت توان میو زمان الزم براي هر تعمیر  ها تیمبا توجه به تعداد  –
امکانات اساسی شـامل خوابگـاه،   . برآورد نمود وانت میي کمکی را ها تیمدر صورت نیاز و وجود امکانات، تعداد  –

  .باشد میلباس، ابزار کار، غذا و دستمزد 
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رسـانی   نیروي انسانی الزم را باید طوري برآورد نمود که بتوان تعمیرات اضطراري را براي شروع مجدد خدمات –
 .هفته انجام داد 4از  تر کمدر 

 ي احتمالیها آسیبازسازي روش برآورد مواد و مصالح الزم جهت تعمیرات و ب -12- 1- 2-3

در هـر ناحیـه    پـذیر  آسـیب  تاسیسـات و  ها سازهي گذشته و خسارات وارده، بهترین مرجع براي تعیین ها سیالبتجربه 
میـزان   تـوان  مـی موجـود در منـاطق پرخطـر     هـاي  سـازه سـیل و بازرسـی    بندي پهنههمچنین با استفاده از نقشه . است

ي خطـوط  هـا  دکـل ، هـا  آبراههي مجاور ها ساختمانو  ها راه، ها پل. سی برآورد نموداحتمالی را با قضاوت مهند هاي آسیب
  . هستند پذیر آسیب هاي سازهدیگر خطوط حیاتی در زمره  تاسیساتانتقال نیرو و 

و خطوط ارتبـاطی بایسـتی از قبـل تخمـین زده      تاسیساتاندازي سریع  مقدار مواد و مصالح حداقل الزم براي تعمیرات و راه
  :گردد براي مشخص شدن اقالم و مواد و مصالح مورد نیاز از روش زیر استفاده می. بینی شود نیز پیش ها آنده و نحوه تامین ش

  . گردد می، فراوانی هر آسیب و اقالم مورد نیاز براي تعمیر آن برآورد ها آسیببا توجه به تعداد و نوع  –
بعـد از سـیالب چـاره اندیشـی      هـا  آن تامینو براي  ي برآورد شدهپذیر آسیبتجهیزات خطوط طبق مطالعات  –

 . گردد می

بـه تعـداد و مقـدار الزم در    ) شـود  مـی مـثال از خـارج وارد   (طوالنی است  ها آنتهیه  زمان مواد و مصالحی که –
 .شوند میي مناسب ذخیره ها محل

مان سیالب و بعـد از آن منعقـد   نیاز در ز تامینقرارداد ویژه براي  ها آنبراي تهیه سایر موارد با تولیدکنندگان  –
 .گردد می

 آالت و تجهیزات مورد نیاز براي اقدامات اضطراري و بازسازي روش برآورد ماشین - 13- 1- 2-3

  :ین اقدامات اضطراري پس از وقوع سیل شامل موارد زیر استتر مهم
  ي خروج سیل از مسیر اصلی و ایجاد مانع در برابر سیالبها راهبستن  –
  اطق پرخطر به مناطق امن از پیش تعیین شدههدایت و تخلیه ساکنان من –
  و ایجاد امکانات اولیه زیستی و رفاهی زدگان سیلاسکان موقت  –
  کشته شدگاناقدامات بهداشتی و مراقبتی مصدومین و تدفین  –

و  آالت ماشـین خسارات سیل، بایسـتی قبـل از وقـوع سـیل،      موثرانجام اقدامات اضطراري فوق براي کاهش  منظور به
  : شوند میمحدود ن ها آناین تجهیزات موارد ذیل را شامل شده ولی به . شده باشد بینی پیشالزم آماده و  تجهیزات
  )لودر، بولدوزر و کامیون خصوص به( سازي راه آالت ماشین –
  خودروهاي نقلیه عمومی  –
  چادر، تانکرهاي آب، پتو و پوشاك گرم، توالت صحرایی –
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  )کلر زنی و غیره(جهیزات گندزدایی بیمارستان صحرایی، تجهیزات پزشکی و ت –
  ي ضدآبها لباسقایق و  –
   کش لجني آب و ها پمپ –

البته باید توجه داشـت کـه   . ذکر شده دارد حجم اقدامات اضطراري و بازسازيتعداد و مقدار تجهیزات فوق بستگی به 
لـذا بـراي بـرآورد مناسـب      .اسـت ) معموال در حد چند سـاعت (براي انجام اقدامات اضطراري بسیار محدود  زمان موجود

و تجهیزات مورد نیاز، بایستی ضمن تخمین حجم عملیات در هر مورد، توانایی تجهیزات و پرسنل موجـود را   آالت ماشین
کـارایی   بینـی  پـیش و نقـاط ضـعف آن، و    هـا  آبراههتخمین حجم عملیات نیاز به شناخت کافی شبکه . نیز در نظر گرفت

و تجهیزات مورد نیاز بـراي   آالت ماشینبنابراین . ستها آنجربه کاري در شرایط مختلف با تجهیزات و پرسنل و نیازمند ت
بـا مشـورت کارشناسـان     هاي اجرایی مربوطـه و  دستگاهاقدامات اضطراري و بازسازي بایستی توسط کارشناسان با تجربه 

  .مدیریت بحران انجام شودخبره 
  : قرار داد مد نظر توان میدر هر حال، موارد کلی زیر را 

و ازدحـام جمعیـت در     هـا  طور خرابی برخی سازه ها و مسیرهاي ترافیکی و همین ها، پل جاده گرفتگی آببا توجه به   - الف
آالت  تر مناطق تقریبا غیرممکن شـده و حتـی ماشـین    وجود دارد، تردد در بیش ها آنمسیرهایی که امکان تردد در 

آالت و تجهیزات مورد نیاز براي انجام تعمیـرات اضـطراري    لذا، ماشین. بودموجود شرکت نیز قابل استفاده نخواهند 
 . گردد هاي عملیاتی در داخل شهر برآورد می هاي امدادي و تعداد تیم و عملیات بازسازي، براساس پایگاه

 . شود میبا توجه به شرایط عادي در تعمیرات روزمره برآورد  ها تیممورد نیاز  آالت ماشین  -ب

هایی هستند که در شـرایط عـادي مـورد اسـتفاده قـرار       نیز به طور عمده همان ها تیمهیزات و ابزار مورد نیاز تج  -ج
 . گیرد می

  .شود میي آبگیري تعیین ها پایگاهحجم آب مورد نیاز و تعداد  براساستعداد تانکرهاي آبرسانی   -د
هـا   سازهسازي معابر، برآورد خسارات و بازسازي با فروکش کردن سیل، اقدامات بعدي شامل تخلیه سیالب و پاک  - ه

 .دیده بایستی انجام شود آسیب تاسیساتو 

 ي انجام شدهها فعالیتتعیین معیارهاي الزم براي ارزشیابی میزان اثربخشی  -14- 1- 2-3

ر این رو الزم است از قبل معیارهاي الزم د از این. باشد الزمه انجام هر فعالیت می 2و بررسی میزان اثربخشی 1ارزشیابی
  .ها مورد استفاده قرار گیرند زمینه تعریف و در زمان اجراي فعالیت

در . ارزیابی یک فعالیت انجام گرفته الزم است هدف از انجام فعالیت با ماحصل انجام فعالیـت مقایسـه شـود    منظور به
و روش   ت کامل نوع فعالیـت ؛ که این امر به معناي مطابقشود میبهترین شرایط اختالفی بین دو مورد یاد شده مشاهده ن

                                                      
1- Evaluation 
2- Effectiveness 
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اما در شرایط واقعـی بـه   . براي انجام آن فعالیت و نحوه اجراي آن است ریزي برنامهانجام آن با هدف مورد نظر سازمان از 
کامـل اهـداف    طـور  بههاي قبلی و اقدامات عملی انجام شده  بینی پیشنشده،  بینی پیشدلیل دخالت عوامل غیرمترقبه و 

ارضاي اهداف  منظور به ها آن، نسبت به تدقیق ها فعالیتهمواره الزم است با ارزیابی  رو ایناز   .دهند مینسازمان را پوشش 
  .سازمانی اقدام نمود

یابی علـل انحـراف از    و ریشه ها فعالیتتهیه و نسبت به ارزیابی ) 20-2(در این راستا الزم است جدولی مطابق جدول 
  .انجام پذیرد هدف سازمان اقدام و تصحیحات الزم

مـورد نیـاز و کلیـه    .. .، مصـالح و آالت ماشینند مواردي چون برآورد نفرات، توان میمورد ارزیابی  هاي فعالیتو  ها برنامه
  .اجرایی را شامل شوند هاي فعالیت

  شده ریزي برنامه هاي فعالیتارزیابی  -20-2جدول 

هدف از انجام   شرح فعالیت  ردیف
  فعالیت

 طور بهلیت آیا انجام این فعا
موارد انحراف از   کامل مفید واقع گردیده است؟

  اهداف انجام فعالیت
پیشنهاد براي 
  تصحیح فعالیت

سایر توضیحات 
  خیر  بلی  الزم

1                
2                
3                

  
ات وقـایع  کـاهش خسـار   براسـاس انجام شده،  هاي فعالیتکلی، معیارهاي الزم براي ارزشیابی میزان اثربخشی  طور به

  :لذا این معیارها عبارتند از میزان. شوند میسیل نسبت به رخدادهاي مشابه تعیین 
میزان حفظ امـوال منقـول و   /ها سازهشامل تخریب (و مالی  )ها، مفقودین تلفات، زخمی( کاهش خسارات جانی –

  )غیرمنقول
  کاهش تلفات دامی و ضایعات محصوالت کشاورزي –
  )اندابی شدن منطقهم( گرفتگی آب مانز مدتکاهش  –
  تاسیساتدر معابر و  گذاري رسوبو  ها راهکاهش مقدار فرسایش و تخریب  –
  قطعی خطوط ارتباطی و حیاتی  مانز مدتکاهش  –

  پیشگیري - 2- 2-3
ایـن مهـم مـورد توجـه خـاص      . یکی از اصول مدیریت بحران قبل از هر اقدام دیگر، پیشگیري از وقـوع بحـران اسـت   

ایـن  . شـود  مـی در این بخش به سلسله اقدامات الزم در ایـن خصـوص پرداختـه    . باشد می نیزبحران  تیریمد يها گروهکار
  :گردند میاقدامات عمدتا در سه محور خالصه 

  ي مورد انتظارها سیالبمحاسبه بزرگی  :بارگذاري  -الف
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 مـوج سـیل  جذب و یا هـدایت ایمـن انـرژي     منظور به، افزایش ایمنی و ایجاد تغییرات الزم سازي ایمن :طراحی  -ب
  )اي کاهش خسارات سیل اي و غیرسازه ي سازهها روشاستفاده از (
  .با جبران خسارات احتمالی توسط بیمه سیل گذاري سرمایهایجاد اطمینان و آرامش در  :اعتماد سازي  -ج

  .موارد زیر به ترتیب در یکی از این محورها جاي خواهند داشت

  وها و شیب معابر شهرينحوه محاسبه بارندگی طراحی در محاسبات آبر - 1- 2- 2-3
در  1فراوانـی  - مـدت  - مشخصات رگبارهاي طراحی براي محاسبات مربوط به سیالب شـهري بـا اسـتفاده از نمودارهـاي شـدت     

ي جدیـد  هـا  روش. آینـد  دست مـی  در سطح یک حوضه به 2مدت بارندگی - عمق - سنجی و یا روابط سطح محدوده هر ایستگاه باران
البتـه در  . هاي مختلف با توجه به الگوي بـارش در هـر منطقـه اسـت     حاسبه عمق آب در محدودهمحاسبات سیل طرح، مبتنی بر م

  .اي استفاده نمود نظر نموده و تنها از یک نمودار تیپ منطقه بندي صرف توان از این تقسیم هاي کافی می صورت عدم وجود داده
  :گی طرح باید انتخاب شوندو مدت زمان بارند بازگشت دورهمحاسبه ارتفاع بارندگی،  منظور به

  دوره بازگشت بارندگی طراحی -الف
بازگشت کوچک، موجب تخریـب زود هنگـام سـازه و     بازگشت بزرگ، طراحی را غیر اقتصادي و انتخاب دوره انتخاب دوره

نی مورد نظـر  بازگشت مناسب، به اقتصاد طرح و اهمیت سازه و میزان ایم بنابراین انتخاب دوره. شود عدم ایمنی کافی آن می
پذیر نیست، همواره بایستی سـطحی از ریسـک و یـا     در هر صورت، از آنجا که ایمنی صد درصد امکان. بستگی خواهد داشت

  ]: 41[دارد ) n(و عمر مورد نظر براي طرح ) T(بازگشت انتخابی  بستگی به دوره) R(خطر شکست . خطر شکست را پذیرفت

)2 -10(  
n

n
T T

1 1R 1 [1 P(X x )] 1 1 ; P(X x )
T T

 = − − ≥ = − − ≥ =  
  

خطـر شکسـت را    تـوان  مـی بدین ترتیب با افزایش دوره بازگشت بارندگی طراحی و یا کاهش عمر سـازه مـورد نظـر،    
 هـا  آني بـراي  تر مدتطوالنی  دهی سرویسکه  ها، ، مانند بیمارستانبا اهمیت هاي سازهبه عبارت دیگر، براي . کاهش داد

-2(معادلـه   براساس) 8-2( شکلدر . ي را انتخاب نمودتر کمسک باالتر و ری بازگشت دوره، بایستی شود میدر نظر گرفته 
  .انتخابی براي پنج عمر دلخواه سازه رسم شده است بازگشت دورهنحوه تغییرات خطر شکست نسبت به ) 10

 باشد میآن  دهی سرویسبنابراین با آگاهی از سطح ریسک قابل تحمل که به مفهوم خطر شکست سازه در مدت زمان 
البته این دوره بازگشت که نمایانگر بارگذاري سازه مورد نظـر  . دوره بازگشت بارندگی طراحی را انتخاب نمود انتو مینیز 

  .باشد میسطح ایمنی درنظر گرفته شده براي آن نیز  نشان دهندهاست، 

                                                      
1- Intensity Duration Frequency (IDF) 
2- Area Depth Duration (ADD) 
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  بازگشت بارندگی طراحی  بر حسب دوره) R(تغییرات خطر شکست طرح  - 8-2 شکل

)T ( دهی  سرویس مانز مدتنسبت به)n (به سال  

) ، بنـدها و خاکریزهـاي کوتـاه   ها راههاي آبگذر  هاي شهري، پل مانند زهکش(اهمیت  هاي کوچک و کم طور کلی براي سازه به
 1000تـا   100بازگشـت   دوره) نظیر خاکریزهاي بلنـد و سـدهاي کوتـاه   (هاي متوسط  سال، براي سازه 100تا  1دوره بازگشت 

سال در نظـر گرفتـه    100،000تا  1000بازگشت  دوره) مانند سدهاي متوسط و بزرگ(بزرگ و پراهمیت هاي  سال و براي سازه
  .بازگشت انتخابی براي طراحی و انجام محاسبات مربوطه پیشنهاد شده است دوره) 21- 2(در جدول ]. 68[شود  می

  بازگشت بارندگی طراحی در محاسبات آبروها توصیه دوره -21-2جدول 
  )سال( Tدوره بازگشت بارندگی،   )درصد( Rخطر شکست،   ) سال( nدهی،  مدت زمان سرویس  نوع سازه

  )خیابان(راه محلی 
  )کالورت(آبگذر -

  
10  

  
50  

  
15  

  راه فرعی
  )کالورت(آبگذر  -
  )سیلبند(خاکریز  -

  
15  
15  
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30  

  راه اصلی
 )کالورت(آبگذر  -
 )سیلبند(خاکریز  -
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20  
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 )کالورت(آبگذر  -
 )سیلبند(خاکریز  -

  پل -

  
25  
25  
25  

  
22  
10  
5  

  
100  
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500  

، شیب طولی یکی از پارامترهاي مهم در تعیین ظرفیت جریان عبوري است که بایستی بـا  ها پلدر طراحی آبگذرها و 
  .ی در نظر گرفته شودشده و در محاسبات هیدرولیک گیري اندازهتوجه به شرایط محلی 
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  مدت زمان بارندگی طرح -ب
این مدت زمان با توجه به مشخصات اقلیمی محلـی، ارتفـاع از سـطح دریـا، خصوصـیات فیزیـوگرافی و مـدت زمـان         

دقیقـه   15د مقداري از توان میاین مدت زمان با توجه به شرایط اقلیمی کشور . شود میرگبارهاي حدي ثبت شده تعیین 
فراوانـی، بـا افـزایش مـدت زمـان بارنـدگی در یـک دوره بازگشـت          -مـدت  -در نمودار شـدت . ا اختیار کندساعت ر 6تا 
با زمان تمرکز کوتاه، نباید مدت زمان بارنـدگی طـرح را    اي حوضهلذا در . ، از شدت بارندگی کاسته خواهد شدخصوص به

  . مورد توجه قرار داد اي حوضهین بیش از زمان تمرکز در نظر گرفت بلکه افزایش شدت بارندگی را در چن
بـراي یـک   . روانـاب بخـوبی بهـره گرفـت     -ي بـارش ها مدلاز  توان میدر انتخاب مدت زمان بارندگی طرح همچنین 

. شوند میفراوانی در حوضه مورد نظر مدل  -مدت -ي مختلفی با توجه به نمودار شدتها بارشانتخاب شده،  بازگشت دوره
 عنـوان  بـه تولیـد کنـد    در حوضـه مـورد نظـر    سیل را بدهحداکثر  وره بازگشت انتخاب شدهدر د شدت و مدت بارشی که
  .گردد میبارندگی طراحی انتخاب 

  غالب جهت محاسبه عرض و عمق تعادلی رودخانه بدهنحوه محاسبه  - 2- 2- 2-3
قطـع  غالب آن مقدار از شدت جریان آب در رودخانه است که در صورت تداوم آن در طـی سـالیان دراز، شـکل م    بده

با توجه به شیب رودخانه و جنس مصالح بسـتر و   بدهاز لحاظ تئوري، این مقدار . اصلی رودخانه مشابه وضعیت فعلی شود
و فرسـایش   گـذاري  رسـوب نیـاورده، موجـب    وجـود  بـه در یک بازه، تغییر قابل توجهی در شکل فعلی رودخانـه   ها دیواره

  .استفاده نمود ها خانهاسبه عرض و عمق تعادلی رودبراي مح بدهاز این مقدار  توان میلذا . شود مین
هاي قابل دسترس در کشور، بـده اوج   ها و مقادیر پیشنهاد شده براي محاسبه بده غالب، با توجه به داده از میان روش

  .گردد انجام محاسبات بعدي توصیه می منظور بهساله به عنوان بده غالب  5سیالب با دوره بازگشت 

  هاي متقاطع الب طراحی جهت محاسبه ابعاد سازهنحوه انتخاب سی - 3- 2- 2-3

اي وجـود دارد،   اي نه چندان دور، اعتقاد بر آن بود که از آنجا که در هیدرولوژي احتمـال وقـوع هـر واقعـه     در گذشته
به ایـن مفهـوم کـه    . اصوال انتخاب مقدار سیالب طراحی بستگی به شرایط اقتصادي هر کشور و تراز ایمنی مورد نیاز دارد

، رسـانی  اطـالع ي ها شبکهاما امروزه با توسعه . ي انجام شودتر بیش گذاري سرمایهراي دستیابی به سطح ایمنی باالتر باید ب
 رسـانی  اطـالع  منظور بهد توان میکه  1اي در مورد بالیایی نظیر سیل، طوفان و خشکسالی، با توجه به زمان فرجه خصوص به
 صـورت  بهي هشدار ها سیستم، ایده استفاده از تر بزرگبا بارگذاري  تر بیش گذاري ایهسرمجاي  گردد، به برداري بهره موقع به

و در عوض مقدار  شود میبدین ترتیب از مقدار سیالب طراحی بدون کاهش سطح ایمنی، کاسته . جدي مطرح شده است
  . گردد میاولیه صرف برقراري سیستم هشدار  گذاري سرمایهکمی از 

                                                      
1- Lead Time 
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ي خود قـرار  ها برنامهدر جنوب شرق آسیا، سرلوحه  2005نیز پس از فاجعه سونامی سال  الملل ینباین ایده را جامعه 
  .یکی از اقدامات راهبردي سازمان ملل متحد اعالم نموده است عنوان بهداده و 

ي طراحی بزرگ ها سیالبي هشدار، انتخاب ها سیستمبر این اساس، با فرض حرکت سریع کشور به سمت استفاده از 
پیشـنهاد  ) متناسب بـا بارنـدگی طراحـی   (مقادیر سیالب طراحی ) 21-2(در جدول . شود میجدید توصیه ن هاي پروژهدر 

  .شده است

  ها سازي پل هاي مقاوم ضوابط نحوه اجراي پروژه - 4- 2- 2-3
ه با ظرفیت آبگذري محـدود، عـالو   هاي پلاحداث . باشد میین سازه مزاحم عبور جریان سیل، پل تر متداولین و تر مهم

زدگی آب و امکان افزایش شدت موج سیل، با انحراف سیالب، مناطق مجاور را نیـز بـه    بر به خطر افتادن خود سازه، پس
لذا افزایش ظرفیت آبگذري هر پل، هرچنـد در مقـاوم سـازي پـل نقشـی نـدارد، امـا در بهبـود عملکـرد          . اندازد میخطر 

  .کند می ي را ایفاموثرهیدرولیکی پل در هنگام وقوع سیل نقش 
  :ندنکات زیر قابل توجه هست ها پلبدین ترتیب در مورد 

لذا بایسـتی تـا   . رودخانه، خسارات وارده به پل حداقل خواهد شد) تعادلی(با کاهش اختالف طول پل و عرض  –
  .حد امکان از کاستن عرض رودخانه در محل پل اجتناب نمود

شیب و عمق رودخانـه   توان میایمنی و شرایط تعادلی،  در صورت لزوم، با انجام محاسبات الزم و رعایت نکات –
 .را در محل پل افزایش داد

مقاطع تبدیل در ورودي و خروجی مقطع پل باید گردگوشه باشند تا از هرگونه اغتشـاش در جریـان ناشـی از     –
 . تنگ شدگی مقطع پرهیز شود

ي مقابل جریان آب، ها نیمرخکلیه . قل شودي پل حداها پایهي مناسب انتقال بار، تعداد ها سیستمبا استفاده از  –
 .، باید گردگوشه با شعاع قوس مناسب باشندها پایهاز جمله سطح مقطع 

اي، با توجه به نیروي عرضی وارده به پل از طرف سیالب، بایستی ایـن سـازه در برابـر نیروهـاي      از لحاظ سازه –
ان در محل پل دارد که با توجه بـه سـیالب   مقدار این نیرو بستگی به عمق و سرعت جری. عرضی تقویت گردد

 .ي پل در محل پی، باید در برابر فرسایش و آبشستگی مقاوم باشندها پایههمچنین . طراحی قابل محاسبه است

 .ي پل، محل اتصال پی به پایه و پایه به دال اصلیها پایهنقاط بحرانی در مقاوم سازي عبارتند از پی  –

بـا   سـازي  مقـاوم  هاي پروژهموجود باید مورد توجه و بازنگري قرار گیرد اما اولویت انجام ي ها پایههرچند عملکرد کلیه 
براي این منظـور مشخصـات کلیـه    . اند گرفتهو یا در خطر واژگونی قرار  دیده آسیبي گذشته ها سیلی است که در های پل
مت توضیحات آن، پس از انجام بازدیـد،  شده و در قس آوري جمع) 22-2(در جدولی مشابه جدول  گیر سیلدر بازه  ها پل

  .شود میمشخص  سازي مقاومبررسی سوابق و انجام محاسبات الزم، نیاز آن به عملیات 
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   گیر سیلمنطقه  هاي رودخانهموجود بر روي  هاي پلمشخصات  -22-2جدول 

  ردیف
نام پل، سال احداث، 

کارفرما، مشاور، 
  پیمانکار

  مشخصات پل  خانه در محل پلمشخصات رود  موقعیت جغرافیایی پل

  شیب  نام  ارتفاع  طول  عرض  توضیحات
  )درصد(

  عرض
  )m(کل 

  عرض
مفید 

)m(  

طول 
  کل

)m(  

طول 
  مفید

)m(  

تعداد 
  پایه

مقطع 
  پایه

  ارتفاع
)m(  

                             
                              
                              
  

هـاي   براسـاس سیاسـت  ) با مسوولیت وزارت نیرو( برق، آب و فاضالب ،ییایو مخاطرات در لیکارگروه امور سکارگروه 
پیگیري این موضـوع در شـهرها   . نماید ها را به اعضاي کارگروه ابالغ می سازي پل بندي ساالنه، موضوع مقاوم کلی و بودجه

 و سـازي  مقـاوم یت انجام اقدامات مسوول. گیرد انجام می شهرسازيتوسط شهرداري و در خارج از شهر توسط وزارت راه و 
ي خارج از شـهر بـا وزارت راه و   ها راهو در  ها شهرداريهزینه آن در محل شهرها با  تامینو  ها پلافزایش ظرفیت آبگذري 

ي آب هـا  شـرکت ، )که متعلق به اموال عمـومی اسـت  ( ها خانهبا توجه به انجام این عملیات در محل رود. است شهرسازي
در  و عملیات اجرایـی پیمانکـار   در مورد هیدرولیک جریان سین مشاورمحاسبات مهند تاییدیت نظارت و اي مسوول منطقه

  . دهد میروند انجام عملیات را نشان ) 9-2( شکل. خواهند داشت عهده بهرا  خصوص حفظ شرایط طبیعی رودخانه

  
  ها سازي پل روندنماي اجراي عملیات مقاوم -9-2 شکل

  

 ابالغ
کارگروه سیل

 مناطق شهري

 اي شرکت آب منطقه شهرداري

 مناطق غیرشهري نظارت

 هرسازيراه و ش

 اي انجام محاسبات هیدرولیکی و سازه

 شرکت مهندسین مشاور خبره

 عملیات اجرایی

 پیمانکار مجرب

 هاي بعدي مستندسازي رفتار پل در سیالب

 کارگروه سیل
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  اراضی براي کاهش خساراتضوابط تغییر کاربري  -5- 2- 2-3
  .باشد میها در مناطق شهري و غیرشهري، هر دو به نحوي حایز اهمیت  ایجاد تغییرات در کاربري اراضی حواشی رودخانه

  مناطق غیرشهري -الف
ي مختلـف، در  ها حوضه، براي جلوگیري از تطابق زمانی نقطه اوج آبنگارهاي سیل مربوط به زیرحوضه آبریزدر مقیاس 

بدین ترتیب، در واقع مدیریت حوضـه  . ، زبري جریان بایستی افزایش و در برخی دیگر کاهش داده شودها حوضهزیربعضی 
سیاست فوق نیـاز بـه مـدیریت    . دهد می، شدت سیالب را در کل حوضه کاهش ها حوضهبا ایجاد تغییر در زمان تمرکز زیر

  .دارد حوضه آبریزیکپارچه 
هـاي بتنـی و یـا کاشـت درخـت و درختچـه در حواشـی رودخانـه          ژیک از قبیل بلوكایجاد هرنوع مانع صلب یا بیولو

 سـازي  مدل. شود میموانع درشت موجب کاهش زبري  گونه ایند باعث افزایش زبري و برعکس، پاکسازي دشت از توان می
  .ناپذیر است حوضه و انجام مطالعات دقیق قبل از ایجاد چنین تغییراتی اجتناب

  مناطق شهري -ب

براي ایـن  . است گرفتگی سیالب و آبعمدتا کاهش خسارت ناشی از  اراضی، ر محدوده شهرها هدف از تغییر کاربريد
و  شـود  مـی ي بـاز اختصـاص داده   ها گاه تفریحي بازي یا ها زمینبه فضاي سبز و  تر بیشي مجاور رودخانه ها زمینمنظور 

در منـاطق دورتـر از   . یا صنعتی در این محدوده ممنـوع اسـت  درمانی و  -احداث هر نوع بناي تجاري، فرهنگی، بهداشتی
برحسب نیاز، کاربري را اصالح نمـود،   توان می، به تدریج گرفتگی آبدلیل کاهش خطر  ، بهتر مرتفعي ها محلرودخانه، در 

تفاده از و اسـ  هـا  پنجـره اما در هر صورت رعایت نکات ایمنی، آمادگی براي همزیستی با سیل، ضد سیالب کردن درهـا و  
  .شود میي هشدار توصیه ها سیستم
  :شود میکلی معیارهاي زیر در کاربري اراضی توصیه  طور به

در این  ایجاد فضاي سبز. تساله، احداث هر نوع ساختمان و مرکز تجمع اموال ممنوع اس 25در پهنه سیالبی  –
  .شود میناحیه توصیه 

مجـاز نیسـت   ) بسـته (ي سرپوشـیده  هـا  سـالن بزرگ و ي ها ساختمانساله، احداث  50تا  25در پهنه سیالب  –
 .ي تفریحی و ورزشی سرباز احداث نمودها مکان توان میدر این پهنه ). مراکز تجمع کودکان خصوص به(

 .سال به تدریج قابل احداث هستند 50باالتر از  هاي پهنهفرهنگی و مسکونی در  -بهداشتی -مراکز تجاري –

  .ساله قرار داشته باشند 500بایستی در پهنه باالتر از سیالب و انبارهاي مربوطه  ها خانهکار –
  .معیارهاي کلی کاربري در دشت سیالبی مشخص شده است) 23-2(در جدول 
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  )مناطق شهري(ي مجاز در دشت سیالبی ها کاربري -23-2جدول 
  کاربري غیرمجاز  کاربري مجاز  سیالبی پهنه دشت

  فضاي سبز -  سال 25تا 
  زمین بازي -

  *پارکینگ -
  سالن ورزشی سرپوشیده -
  درمانی و یا صنعتی -هرنوع مرکز تجاري، فرهنگی، بهداشتی -

  سال 50تا  25
  پارکینگ -
  مکان ورزشی سرباز -
  آهن راه و راه -

  **سالن ورزشی سرپوشیده -
  سال 10از  تر کمهر نوع مرکز تجمع کودکان  -
  **ستهنفر در فضاي ب 20مراکز با جمعیت ثابت بیش از  -

  مراکز تجاري کم تراکم -  سال 100تا  50
  مراکز فرهنگی کم جمعیت -

  **نفر 100مراکز با جمعیت بیش از  -
  هر نوع انبار  -

  ساختمان مسکونی -  سال 500تا  100
  مراکز بهداشتی -

  *کارخانه مواد شیمیایی -
  **نفر 200مراکز با جمعیت بیش از  -

  معمولیمراکز صنعتی  -  سال 1000تا  500
  انبار مواد غیرحساس به آب -

  **نفر 500مراکز با جمعیت بیش از  -
  *انبار مواد غذایی -

  .در صورت ایجاد تمهیدات ایمنی و ضد سیالب شدن مجاز است*
  .در صورت وجود سیستم هشدار سیل مجاز است**

  نامه و شرایط استفاده از بیمه سیل نحوه محاسبه بیمه -6- 2- 2-3
. خصـوص بالیـا و سـوانح اسـت     به ،ها زمینهیافتگی بیمه در کلیه  پیشرفته و مترقی، توسعهي جوامع ها شاخصیکی از 

هرچند بیمه سیل، خسارات سیل . تضمین کننده رشد اقتصادي و پیشرفت و ادامه حیات جامعه است بیمه یکی از عوامل
ن اعضاي جامعه، فقر و ورشستگی را ي مختلف و تقسیم آن بیها سال، اما با توزیع خسارت در دهد میرا مستقیما کاهش ن

  . کند میاز مناطق مورد تهدید دور 
تـر  خطر کـم را در منـاطق   هـا  فعالیـت اي محاسبه شود تا ضمن جبران خسارات سیل، رشد  گونه سیل باید به نامه بیمه

باید محاسبه شده ، امید ریاضی خسارات آن دوره ها نامه بیمهبا فرض جبران خسارات یک دوره زمانی توسط . تشویق کند
با توجه . احتمال وقوع سیل باید محاسبه شود -به عبارت دیگر سطح زیر منحنی خسارت. تقسیم گردد ها سالو بر تعداد 

به آنکه احتمال وقوع هر سیل در هر سال مشخص است، اگر بتوان خسـارات وقـوع آن سـیل را محاسـبه کـرد، منحنـی       
که اشاره گردید، متوسط خسارات مورد انتظار  طور همانح زیر این منحنی، سط. احتمال وقوع ترسیم خواهد شد -خسارت
  .]40[است  1ساالنه

ي که به مناطق پرخطرتـر،  دشت سیالبی به نحو گیر سیلمختلف  هاي پهنهبا تقسیم خسارات مورد انتظار ساالنه بین 
براي ایـن منظـور ضـریب    . ال خواهد شدمتر، اع ي اختصاص یابد، سیاست تشویقی فعالیت در نقاط امنتر بزرگ نرخ بیمه

  .شده استو پیشنهاد تعریف ) 24-2(بیمه در جدول  نرخ
  

                                                      
1- Expected Annual Damage 
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  مختلف هاي پهنهدر  ضریب پیشنهادي نرخ بیمه -24-2جدول 
  i(  1  2  3  4  5(شماره ردیف پهنه 
  ساله 1000تا  500  ساله 500تا  100  ساله 100تا  50  ساله 50تا  25  سالهz(  25(پهنه دشت سیالبی 

  k( 3  2  5/1  1  5/0( نرخ بیمهضریب 
  

ام به مترمربع باشد، آنگاه محاسـبه شـاخص بیمـه سـاالنه هـر       iمساحت پهنه  Aiچنانچه ) 23-2(با توجه به جدول 
  .شود صورت زیر محاسبه می واحد مساحت در دشت سیالبی به

)2 -11(  r 5

i i
i 1

EADC
k A

=

=

∑
  

ساالنه هر واحـد   لذا هزینه بیمه. باشد میام  iپهنه  نرخ بیمهضریب  kiالنه و خسارات مورد انتظار سا ،EADکه در آن 
  :آید می دست بهو سپس در شاخص بیمه  نرخ بیمهام با ضرب مساحت آن واحد در ضریب  iواقع در پهنه 

)2 -12(  i rAC U .k .C=  
مثـال هزینـه بیمـه سـاالنه      عنـوان  بهلذا . ام است iدر پهنه  Uهزینه بیمه ساالنه واحدي به مساحت  ،ACکه در آن 

که البته واحد آن همـان واحـد   ( باشد می 1.5UCrو یا  Uk3Crساله برابر  100تا  50در پهنه سیل  Uواحدي به مساحت 
EAD است.(  

  :سیل به شرح زیر خواهد بود دامات الزم براي محاسبه نرخ بیمهبدین ترتیب اق
این خسارات شامل مواردي است که بیمه (ز هر سیل با دوره بازگشت معین محاسبه خسارات تقریبی ناشی ا -1

  )شود میمتعهد به بازپرداخت آن 
احتمال وقوع براي منطقه مورد مطالعه و بـا   -با ترسیم منحنی خسارت 1محاسبه خسارات مورد انتظار ساالنه -2

 ي آیندهها سالدر نظر گرفتن رشد اقتصادي منطقه در 

 )Ai(مختلف  گیر سیل هاي پهنهتعیین مساحت  -3

 )Cr(محاسبه شاخص بیمه ساالنه هر واحد مساحت در دشت سیالبی  -4

 )AC(ساالنه هر واحد  محاسبه هزینه بیمه -5

هاي بیمـه در صـورت    بینی، شرکت تجربه نشان داده است که به علت وقوع حوادث استثنایی سیل و خسارات غیرقابل پیش
این موضوع نه تنها در مورد سیل بلکه در مـورد دیگـر بالیـاي    . هاي دولتی خواهند بود هاي بزرگ نیازمند به کمک وقوع سیالب

تر شدن دوره آماري، افزایش دقت آمار و تـدقیق سـرعت رشـد و افـزایش سـرمایه در       البته با طوالنی. کند طبیعی نیز صدق می
لذا الزم اسـت تـا مقـدار خسـارات مـورد انتظـار       . تر خواهد شد سیالبی، به تدریج مقدار خسارات مورد انتظار ساالنه واقعی دشت

  .نامه اصالح گردد ساالنه، بعد از هر سیل بزرگ و یا حداکثر پس از هر دوره پنج ساله مجددا محاسبه و پیرو آن بیمه

                                                      
1- EAD 
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 ]36[ سیل اي بیمه پوشش در متداول ابزارهاي و ها روش -1- 6- 2- 2-3

 سـیل،  نظیـر  طبیعـی  بالیاي و حوادث بیمه جمله از دارند کمک و حمایت به نیاز ها این بیمه: غیرتجاري هاي بیمه  - الف
 همراهها  دولت اي هاي یارانه کمک با معموال کشاورزي بخش به وارده هاي خسارت خصوصا زلزله و یخبندان طوفان،

بودجـه   بایسـت در  مـی  قابل پرداخت توسط دولـت  بیمه حق سهم درصد کشاورزي هاي بیمه نیز ما کشور در .است
بیمـه   حـق  بـه  دولـت  کمـک  سهم است توضیح به الزم .شود بینی پیش کشاورزي محصوالت بیمه دوقصن سالیانه
 .شود می پرداخت گذاران بیمه خود توسط مابقی و گردد می تعیین اقتصاد شواري توسط ساالنه طبیعی حوادث

 بـزرگ اسـتفاده   اعـداد  قـانون  از تجربـی  طور به و خطرات تکرار میزان براساس این روش: بیمه نرخ تعیین روش  -ب
 .گیرد می قرار گذار بیمه انتخاب معرض در اختیاري طور به متفاوتی هاي نرخ و شود می

 .گردد میتعیین  علمی منطق براساس که بیمه مورد شیء واقعی ارزش براساس بیمه حق نرخ  -ج

به مـوارد   توان میجمله  از هک است شده انجام کشورها سایر در کاربردي-علمی ي متعددها روش سیالب بیمه مورد در
  :ذیل اشاره نمود

 میـزان  طبـق  بـر  و گذشـته  در تکـرار سـیل   بـه  توجـه  با 1958 سال در :آمریکا فدرال نمایندگی گروه روش –
 پوشـش  میـزان  است مختار خود گذار بیمه گردید، یعنی تهیه حقیقی بیمه حق میزان ،ها خانواده پذیري ریسک
 توافـق  مـورد  کـه  )سـیل (آب  بـه سـطح   بسـتگی  و نمایـد  انتخـاب  )سهم و ددرص(اموال خود  از را خود بیمه
 توافـق  مـورد  آب عمـق  تشـخیص  مشکل موجود .شود می تعیین گر بیمه تعهد و بیمه حق است بوده گذار بیمه
 فقـدان  و نظر مورد نرخ براي تعیین گذار بیمه توان عدم جمله از نمود، وارد روش این بر ایراداتی توان می .است

 ایسـتگاه  محـل  در سـیل  دیگـر اینکـه ارتفـاع    و مرتبط آمارهاي و مختلف مناطق در گیري اندازه يها ستگاهای
 .باشد مسکونی مناطق کل براي اندازه همان به سیل کننده تبیین دتوان مین

 در سـال  متحـده  ایـاالت  شهرسـازي  نماینـدگی  توسـط  روشی سیالب بیمه نرخ تعیین در :آبریز حوضه روش –
 ایـن  کـدام از  هـر  در و شـده  تقسـیم  اصـلی  رودخانه يها حوضه به کشور روش این در که گردیده هارائ 1953
 تکـرار  و حوضـه  بنـا در  بـه محـل   بسته و شود می ارائه مشخص ساالنۀ نرخ ساختمان بناي به توجه  با ها حوضه

 مـوفقیتی  عملـی  و تئـوري  يهـا  جنبه لکن در .شد اجرا آمریکا بیمه يها شرکت اکثر توسط روش این سیالب،
 ریسکی مبناي و نیست قابل اعمال حوضه رودخانه وسیع ناحیه یک براي یکنواخت نرخ یک نشد؛ چون حاصل
 ایـن  کـه  دهـد  می ترجیح را بیمه بداند نرخ متوسط از تر بیش را سالیانه خسارت مالک اگر حالت این در .ندارد
 .دارد نام معکوس روش بیمه صنعت در روش

 و نظیـر  گردید ارائه 1958 در متحده ایاالت شهرسازي نمایندگی توسط نیز روش این :یمهب هاي شرکت روش –
 بـین  متفـاوت سـیالب   ریسـک  امـا  .باشد می قیمت و ساختمان نوع محاسبه مبناي ،سوزي آتش بیمه نرخ نظام
 ایران در روش این .است نشده گرفته نظر باشند در آب سطح از باالتر واقعی طور به که اموالی از غیر ها خانهرود
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و  بـود  خواهـد  محاسـبات غلـط   کـرد،  تعیـین  یکنواخـت  نـرخ  توان مین نیز روش این در ،شود می اجرا بندرت
 .بود خواهد متفاوت نیز قسمت هر به وارده خسارت همچنین

 نموده مطرح) 1966(آمریکا  شهرسازي و معماري اداره که روش این براساس :سیالب اي ریسک منطقه روش –
-25 ،25-10 ،10-5دوره  فرضـا ( نمـوده  تقسیم مختلف هاي ریسک به را سیالب تناوب، دوره مبناي بر است،

 منطقـه  یک در مشابه ابنیه براي سالیانه د بر پایه میانگینتوان میو یک نرخ ) باالتر سال 100و  50-100 ،50
 بـراي  اسـتاندارد  بیمـه  حـق  یدبا ساله 10-5زیرزمین  با یک طبقه چوبی يها خانه کل مثال براي .شود اعمال
 پیشـگیرانه  تمهیدات که افرادي مشکلی که در این روش وجود دارد این است که. بدهند سیل خسارت جبران

 کـه  نماینـد  مـی  پرداخـت  واحـد  بیمه حق اند را نکرده کار این کسانیکه و اند برده کار به خود خانه يها سازه در
. گـردد  مـی  انـد  شده خود بناهاي در سیالب ي ایمنیها هزینه ملمتح که کسانی سودآوري عدم یا زیان موجب
 طـور  بـه و  توأمـا  یبایسـت  مـی ناگزیر  برآوردها صحت به اطمینان عدم و دلیل مشکالت به شده اشاره يها روش

 :آورد دست به سیالب بیمه نرخ محاسبه در را صحیحی بتوان متغیرهاي تا شوند استفاده ترکیبی

 داشـت کـه   خواهـد  کـاربرد  اقتصادي ارزیابی با روش یک در هیدرولوژیکی دیدگاه از روش این :ترکیبی روش –
 :است زیر شرح به اجزایی داراي

 ابنیه يها خسارت - تراز منحنی تخمین -1

 وقوع فراوانی - دبی روند و سنجش ایستگاه در سیالب )تناوبی(تواتري  جریان -2

قـرار   بنـدي  تقسـیم  و مورد سـنجش  منطقه، بسیال ریسک سیالب و بندي پهنه براساس ها زمین يگیر سیل -3
 خواهدگرفت

 و شـده  اعمـال اي  سـازه  غیـر  راهکارهـاي  ،هـا  آن حفـاظتی  وضـعیت  سـیالب،  وضعیت حیث از بناها بررسی -4
 زمین به نسبت ساختمان کف ارتفاع گیري اندازه

را  ابنیـه  بـراي هـر   سـالیانه  بینی پیش قابل خسارات میزان نهایت در مرتبط هاي منحنی استخراج و مراحل این مجموعه
  :موثر هستند عبارتند از سیل بیمه نرخ محاسبه ماخذ در که عواملی .گردد می معین بیمه حق میزان نموده و قابل محاسبه

  بیمه است مورد جغرافیایی مختصات و جغرافیایی توزیع شامل که شده بیمه اموال مشخصات -1
  )نو، کهنه، ساده، تجارتی و صنعتی(ریسک  نوع -2
  )و غیره ساختمان، محتویات(شده  بیمه وردم -3

 بیمه عمومی مقررات - 2- 6- 2- 2-3

 بیمـه  امـوال  به آن از تر کم برابر یا وارده ، به این ترتیب که خسارتباشند می خسارت از بخشی که فرانشیزها -1
 ).درصد 15 تا 10 بین(شود  پرداخت متقبل گذار را بیمه شده
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 ایـن  .نمایـد  مـی  بیمـه  را خـود  يها دارایی از سقف معینی تا گذار تنها بر این اساس بیمه: گذار بیمه مشارکت -2
 .نماید می تشویق را گذار بیمه و پیشگیري احتیاطی اقدامات عامل

در  گر به بیمه تا شده آورده قرارداد در گذار بیمه براي خسارت اعالم زمانی سقف یک معموال: زمان محدودیت -3
  .آن بازه زمانی ملزم به اطالع خسارات باشد

 سیل حوادث در ریسک ارزیابی هونح -3- 6- 2- 2-3

 پتانسـیل  معـین نمـودن   یعنـی  ریسـک  ارزیـابی  .خطـر  آن وقـوع  احتمال درجه بودن دارا با است خطر همان ریسک
 بیمه يها شرکت براي کار و اساس بود خواهد همراه احتماالت و ها فراوانی و ارزیابی با که شده بیمه مقادیر براي خسارت

 لحـاظ  به آن نیاز دقیق ارزیابی ولی شود میوارد  سالیانه انتظار مورد خسارت حدي در محاسبهتا  سیالب ریسک .باشد می
 و اجبـاري  روش صـورت  دو بـه  معمـوال  ریسـک  مبنـاي  بر بیمه اجراي. باشد می آن شروط و شده بیمه موارد خصوصیات

 .شود می اختیاري انجام

 مشـخص  بیمه واقعی مورد نرخ بایستی باشند می انجام هسال 100 زمانی محدودة در که مناطقی اجباري، در روش در
 .نماید می پرداخت را درصدي و شود می عمل وارد سوبسید یا دولت معموال اجباري روش در .شود

 100 فرضـا  زمانی محدودة در ،اند شده محاسبه احتماالت و آمار بر حسب که بیمه تجربی هاي اختیاري، نرخ روش در
 در نیـز  ها دولت اگر البته .کنند می ها نامه بیمه به خرید اقدام تمایل براساس افراد و گیرد می قرار رهاخانوا اختیار در ساله
 خواهـد  جامعـه  در اي بیمـه  فرهنـگ  موجب ترویج و بود گذاران خواهند بیمه مشوق بدهند )یارانه(سوبسید  بیمه نوع این
 بیمـه  حـق  تعیین روش از اي نمونه .باشد میدر هزار  2/0حاضر  شورایعالی و در حال با بیمه هاي نرخ تصویب ایران در.شد

  :است زیر فرمول  طبق واقعی
)2 -13(  [E(L) S](1 X)= +  حق بیمه −

X :هزینه عامل 

S :ریسک عامل بیمه حق 

E :انتظار مورد خسارت 

 سالیانه احتمالی يها خسارت محاسبه روش -4- 6- 2- 2-3

 :شود می تقسیم قسمت دو به سیالب از ناشی خسارت

  گیري اندازه قابل يها خسارت -1
  گیري اندازه غیرقابل خسارت -2
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  گیري اندازه غیرقابل خسارت -1
 اجتمـاعی  ضـایعات  که فردي سالمت و و جسمی روحی وارده خسارت :مانند ندارند شدن کمی قابلیت ها خسارت این
 .باشند مین پول به تقویم قابل و شوند می نامیده

  گیري اندازه قابل خسارت -2

وارد  سـایر  و وابسـته  و صـنایع  دامـی  و کشـاورزي  محصـوالت  و متعلقـات  و هـا  ساختمان به مستقیما ها خسارت این
 .باشد می پول به قابل تقویم بوده و کمی که شوند می

اد   و خاشـاك  رسـوبات،  ماننـد  .باشند می رؤیت قابل کند می وارد مستقیم طور به فیزیکی نظر از سیل که خساراتی مـو
 اجتمـاعی،  يهـا  هزینـه  مانـد  مـی  بـاقی  سـیل  از غیرمسـتقیم  که خساراتی. روستاها و شهرها تاسیسات اموال و در شناور
 .باشند میمرتبط  موارد و زیست محیط

 خسارت شاخص تعیین روش - 5- 6- 2- 2-3

 منظـور  بـه  را زیـر  فرمـول  آمریکـا  مسـکونی  واحدهاي از شده آوري جمع بررسی آمارهاي با استانفورد تحقیقات مرکز
  :است نموده ارائه خسارت -عمق تعیین توابع

)2 -14(  c
s

s

V
100 42.0818 0.00072V

V
= − 

cV= شده گرفته نظر در %30که زده سیل منازل محتویات عمومی ارزش 

sV= زده سیل ساختمان عمومی ارزش  
)2 -15(  t s s cD D V DcV= + 

)2 -16(  t s cV V V= +  

)2 -17(  t s c
1 4

t 3 33

D D D
V

 
= +  

 
 

tV =و محتویات ساختمان کل ارزش  

tD= وارده کل خسارت 

sD= خسارت ضریب 

cD=  %محتویات خسارت 

  :اند کرده پیشنهاد را زیر فرمول وارده خسارت میزان تعیین براي آلکیکو و ویلیس - یسید آقاي
)2 -18(  K kL a.M d=  

kL = خسارت وارد به سازه از نوعkام  
a =ضریب خسارت  
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kM= نوع  از ساختمان یک واقعی ارزشk  
d =است گردیده تعریف زیر صورت به که سیالب عمق  

)2 -19(  d                     p d
0 /1p               p d

<
 >

 

 در خطی تابع به صورت را اثاثیه و ها ساختمان به وارده خسارت عمق کم يها سیالب براي ولی، جیمز آقاي همچنین
  اند گرفته نظر

)2 -20(  d d sC K M d=  
d =فوت به سیالب عمق 

dC =وارده خسارت 

sM= سیل توسط شده پوشیده بناهاي ارزش مقدار 

Kd =دارد سرعت و رسوبات میزان تغییرات به بستگی که است 044/0 به میزان خسارت تاریخی عامل  

 ایران در سیالب بیمه علمی راهکارهاي -6- 6- 2- 2-3

 بینـی  پـیش  بیمه سیالب براي باشد داشته جانبه همه معیارهاي و علمی دقیق محاسبات که متعارفی الگوي ایران در
 پرداخـت  و باشـد  مـی  غیـر مترقبـه   حوادث و بازرگانی هاي بیمه سایر مشابه بیمه حق فنی محاسبات تر بیش و است نشده

 بهرمنـد  علمـی  و بمطلـو  الگـوي  یـک  از بتـوانیم  براي اینکه اما .گیرد می انجام ها ریسک سایر همانند نیز وارده خسارت
 وارده يهـا  خسـارت  پرداخـت  و همچنین بیمه تعرفه در علمی در برآوردهاي دخیل مختلف متغیرهاي یبایست می گردیم
 بـا  شد، مشاهده عملی يها راه و کشورها سایر تجربیات در که  يطور همان سیالب مقوله بیمه در .گیرند قرار استفاده مورد

 بستر شامل اجزاء این .کیفی هستند تعدادي و کمی برخی که داد قرار محاسبه مورد باید را بیمه، اجزایی ماهیت توجه به
 .باشـد  مـی  آن جـنس  و وزن و رسـوبات  مقـدار  مسیر و شیب و تراز سطح و تخریب قدرت آب و سرعت دبی، عمق، سیل،

بـا هـدف    دولتـی  موسسـات  یـا  و گذار بیمه که حفاظتی و اقدامات بازدارنده و پیشگیري يها سازه نظیر اجزایی همچنین
 گـر  بیمـه  محاسبات در نوعی به بایستی اند نموده ایجاد جانی و مالی خسارت نقصان در نتیجه ریسک کاهش و جلوگیري

 .بود خواهد نیاز برآوردي يها شاخص و ها مدل به سیالب بیمه پوشش در خصوص لذا باشند؛ داشته سهم

 تـراز  هاي منحنی ارائه با که باشد می اماکن به وارده خسارت و سیل تراز بین منطقی ارتباط برقراري الگوها این از یکی
 را خسـارات  درصـد  و را بیـان نمـوده   خـود ابنیـه   و امـاکن  در موجـود  يهـا  دارایی و خسارات بین روابط خسارت و سیل
 و حجـم  و بازدارنـده  عامل زمین، سطح به ابنیه نسبت کف ارتفاع مرتبط، توابع آوردن دست به براي .نمایند می بینی پیش

 خسـارت  محاسـبات  در سـیل  موثر ارتفاع از لزوم استفاده .باشند میمورد توجه  شوند می ها ساختمان وارد آب که ارتفاعی
 محاسـبه  هـا  فنداسـیون  به وارده خسارات و بازسازي و مرمت نرخ براساس توان می را ها ساختمان و تاسیسات به مستقیم

 کـه  ییهـا  هزینـه  از یکـی  .نمـود  اسـتفاده  زفرانشـی  عنـوان  تحت بیمه يها شرکت با مشارکت وانت میدر نتیجه  که نمود
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 زمـین  به نسبت ها آن ارتفاع و ها ساختمان وضعیت بررسی شوند متحمل باید سیل بیمه مورد اجراي در بیمه يها شرکت
بـه  بـود،   خواهـد  مثبـت  نتایج ودش مشخص عامل این اگر .منطقه است یک براي خسارت تراز منحنی دقیق براي تعیین
 منـاطق  بنـدي  تقسیم از بعد که است این بیمه يها شرکت وظایف رودخانه یک حریم در سیل بیمه انجام براي طوري که
  .نمایند تهیه را خسارت - تراز منحنی و بازدید منطقه هر از سیالب، مختلف ریسک براساس

 پیشنهاد و گیري نتیجه -7- 6- 2- 2-3

 :رسید زیر نتایج به ودش می فوق مباحث مجموعه از

 تـراز  منحنـی  و و منطقه سیل يها ویژگی و مختلف عوامل از که ریاضی منطق ماخذ با وارده خسارت تعیین -1
 .گردد محاسبه مربوطه

 نمود استفاده (GIS)جغرافیایی  سیستم اطالعات از مناسب و دقیق اطالعات تهیه جهت -2

 .تهیه نمود باشد ها سازه کف از سیل تراز و خسارت ددرص و بیمه مورد بیانگر که را مناسب ریاضی توابع -3

تعیـین   بـراي  (EAD1) الزم آماري هاي داده براساس سیل بیمه نرخ تعیین و خسارت بینی پیش از الگوریتم -4
 .نمود استفاده سالیانه انتظار قابل خسارت

  وارده خسارت تعیین و بیمه حق تعیین در فنی محاسبه مناسب هاي تکنیک سایر از استفاده -5

 مدیریتی پیشنهادات - 8- 6- 2- 2-3

 با مشـارکت ) گذاران بیمه(خصوصی  بخش توسط مشاع بیمه عام هاي تعاونی نظیر نهادهایی توسعه و تشکیل -1
 دولت مالی و فنی حمایت و

 غیرمترقبه حوادث خسارت خاص بیمه بانک تاسیس -2

 )خطر تمام(طبیعی  حوادث بیمه خاص قانون تصویب -3

غیرمترقبـه   حـوادث  يها ریسک قبول بر الزام و بیمه يها شرکت امور ادارة قانونی الیحه اصالح و نظر تجدید -4
 )طبیعی(

 از همچنـین سـهمی   و سالیانه بودجه قانون الحاقی هاي تبصره در اعتبارات خاص سهم اختصاص و بینی پیش -5
 بیمه حق به دولت اي یارانه کمک سهم تعیین و دولت گردان تنخواه اعتبارات

 کشور در بیمه يها شرکت فنی ذخائر همچنین و احتیاطی هاي اندوخته و سود از سهمی تعیین - 6

 ي بیمهها شرکت با غیرمترقبه حوادث خسارت بیمه مالی توان افزایش منظور به اتکایی بیمه مشارکت و بسط -7
 المللی بین و ملی يها سازمان و ها اتحادیه و جهانی معتبر

                                                      
1- Expected Annual Damage 
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 کاهش خسارات منظور به ممکن طریق از هشداري و مندهوش يها سیستم ایجاد و پیشگیرانه اقدامات توسعه -8

 بیمه يها شرکت توسط بزرگ خسارات نمودن سرشکن جهت مشترك بیمه خدمات نظام از گیري بهره -9

 در منـاطق  سـیل  خصوصـا  خطـر  عامـل  تخریبـی  قدرت کاهنده و مانع و کنترلی مکانیکی يها سازه احداث -10
 مختلف تولیدي يها زمینه در بهینه ستفادها و زیرزمینی هاي سفره در آن پخش و خیز سیل

 آمادگی -3- 2-3

 نحوه تامین نیروي انسانی مورد نیاز -3-1- 2-3

ي عملیاتی ها تیمنیروي انسانی مورد نیاز خود در  تامین منظور به اعضاي کارگروه امور سیل و مخاطرات دریاییاساسا 
  : و در جریان سوانح، از نیروهاي زیر استفاده می نمایند

  نیروهاي موظف -1
  وهاي پشتیباننیر -2
  نیروهاي مشاور -3
  نیروهاي داوطلب -4

همـاهنگی   ي عملیـاتی و پشـتیبانی  هـا  تیمشرکت انتخاب شده و در قالب سازمان یا نیروهاي موظف از بین همکاران 
انتظـار تعهـد و    ،ایـن نیروهـا   ي عمـومی و تخصصـی الزم  هـا  ویژگـی بـا در نظـر داشـتن    . شـوند  مـی و به کار گرفته  شده

ي بـاالتري را  ها مسوولیتي عملیاتی و پشتیبانی، نیروهاي موظف ها تیمدر . وجود دارد ها آني از تر شبیي پذیر مسوولیت
 گردند میدر سوانح از بین نیروهاي موظف استان آسیب دیده انتخاب  هاي عملیاتی تیمپذیرا شده و غالبا اکثر فرماندهان 

و اعـزام ایـن نیروهـا، از فرآینـدهاي      تـامین در . شوند میانتخاب  ها استانو سایر فرماندهان از بین نیروهاي توانمند سایر 
حکـم  و حـوادث   بیمـه ي تابعه استفاده شده و کلیـه نیروهـاي شـرکت کننـده مکلفنـد داراي      ها شرکتاداري مستقر در 

  . یت از امور اداري شرکت تابعه باشندمامور
انتخاب شـده و   ها استانو سایر  دیده آسیبر استان ي همکار و پشتیبان مربوطه دها سازماننیروهاي پشتیبان از بین 

ـ  هـا  آني همکار و پشـتیبان و نحـوه تعامـل    ها سازمانشرح . گردند استفاده می رزرو و به صورت پشتیبان نامـه و   یندر آی
ـ اعزام این نیروهـا   ..گردد ها و نیز کارگروه استانی تعیین و ذکر می شرکتکارگروه /گروه/کمیتهي ها دستورالعمل  منظـور  هب

 تاکیـد بایـد  . اسـتان باشـد  اي  منطقـه یا شرکت سهامی آب  مسوولتحت امر بودن در حوزه آب باید با هماهنگی سازمان 
ي عمـومی و اختصاصـی الزم برخـوردار باشـند و اعـزام      هـا  ویژگیاز  ها استانو  ها سازمانگردد که پرسنل اعزامی از سایر 

  . خواهد افزود ها آنرا حل نکرده بلکه بر مشکالت  مسوولسازمان نیروهاي ناکارآمد به منطقه نه تنها مشکل 
ي هـا  شرکتگیري کار بهو آب و فاضالب استانی داراي سازوکار الزم براي اي  منطقهآب  نظیر یهای شرکتنظر به اینکه 

. انتخـاب نمـود  ) آزادکارشناس (ي مشاور یا به صورت انفرادي ها شرکتاز  توان می، لذا نیروهاي مشاور را باشند میمشاور 
در عین حال . به آن پرداخته شود بندي زمانشرح وظایف و خدمات این نیروها در قالب پروژه تعریف شده و باید براساس 
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ي مشـاور  ها شرکتکه  رود میباید به خاطر داشت که موضوع حوادث و سوانح، امر انسان دوستانه محسوب شده و انتظار 
  .دهندبه خرج  در انجام امور محوله در حین عملیات الزم را ، انعطافها فعالیتدر انجام 

دیـدگان قـرار    داشـت در خـدمت آسـیب    عموما در جریان سوانح، نیروهایی وجود دارند که داوطلبانـه و بـدون چشـم   
سـتی از  این نیروهـا بای . ند نقش مهمی در انجام عملیات داشته باشندتوان میاین افراد به عنوان نیروي داوطلب . گیرند می

  .دهی شده باشند قبل نام نویسی، پتانسیل سنجی و سازمان
ند بسته به توان میمرتبط با مدیریت بحران  هاي فعالیتاظهار داشت که نیروي انسانی الزم براي انجام  توان میدر کل 

، الزم اسـت از قبـل   هـا  ارگـان گیري از نیروهاي سایر  بهره منظور به. گردند تامینهاي مورد نیاز از منابع مختلفی  تخصص
بـا   کـارگروه اسـتانی  هاي مورد نیاز از طریق مدیریت شرکت با هماهنگی  ي الزم با ذکر تعداد نیرو و تخصصها هماهنگی

دسترسی آسان به نیروهاي کمکی در شـرایط اضـطراري الزم اسـت     منظور به. ي معین و سایر مراکز انجام گیردها شرکت
روها شامل مشخصات فردي، تخصص، سازمان محل خـدمت، سـمت مـرتبط بـا مـدیریت      بانک اطالعاتی مرتبط با این نی

 پرسنل رسمی :عبارتند از نیروي انسانی تامینمنابع مختلف از تعدادي  .تشکیل گردد... تماس و  هاي بحران، شماره تلفن
  .دیده مردمی وزشنیروهاي آم و نیروهاي خدماتی، ي معینها ، شرکتي تابعهها اصلی و شرکت شرکت و قراردادي

گیري از نیروهاي مرمی، الزم است هر سازمان نسبت به برقراري ارتباط کارآمد با مـردم اقـدام نمایـد و     منظور بهره به
برقراري ارتباطات مردمی . هاي مردمی نسبت به جلب مشارکت عمومی اقدام نماید ضمن ارزیابی سطح دانایی و توانمندي

هاي اجتمـاعی اسـت کـه اکیـداٌ      اي و ترکیبی از مالحظات فنی و تخصص بین رشته هاي عمومی مبحثی و جلب مشارکت
ها با استفاده از خدمات مشاورین داراي تجربه در این زمینه، نسبت بـه بررسـی موضـوع و تـدوین      شود سازمان توصیه می

هـا و   پتانسـیل بـاالي کمـک    گیـري از  هاي ارتباطات مردمی و جلب مشارکت عمومی اقدام و راه را براي بهره دستورالعمل
ات در زیـر مجموعـه   مگونـه اقـدا   اي از ایـن  نمونه. دهی شده و هدفمند مردمی باز نماید هاي هدایت شده، سازمان حمایت

  ]33. [ها قرار گیرد تواند سرلوحه سایر سازمان شرکت گاز ملی ایران انجام گرفته که می

 ها آنتعیین میزان مشارکت و نحوه همکاري  هاي غیردولتی و بررسی و ها و ارگان تعیین سازمان - 3-2- 2-3

تحقیقـاتی،   موسسـات ي مهندسی مشـاور، پیمانکـاران،   ها شرکتهمچون  غیردولتیي ها ارگانو  ها سازماناستفاده از 
و انجـام   ریـزي  برنامـه ي مشـابه در  هـا  سازمانهاي فعال در زمینه علوم فنی و اجتماعی و سایر NGOي علمی، ها انجمن
  .ناپذیر است ش از وقوع بحران امري اجتنابپی هاي فعالیت
در سلسـله   ،تـا اجـرا   ریـزي  برنامـه را از مرحلـه   ها سازمان، الزم است این غیردولتیي ها سازمانگیري از  بهره منظور به

اده از و استف ها سازماني این ها سیلامر امکان استفاده بهینه از امکانات و پتاناین . مدیریت بحران دخالت داد هاي فعالیت
مـورد نیـاز در زمینـه مـدیریت      هاي فعالیتدر این راستا الزم است . نماید میرا میسر  ها آنتجربیات و نظرات کارشناسی 

 هـا  آني فعال یا داراي امکان فعالیت در هر زمینـه شناسـایی و فهرسـت    ها سازمانبندي و  کلی دسته طور بهبحران سیل 
یت مسـوول ي تخصصی مشخص در شرکت ها گروهي کارها سازمانانات و نظرات این گیري از امک بهره منظور به. تهیه گردد
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در هر زمینـه بـا تعامـل و همفکـري بـین       گیري تصمیمو  ریزي برنامهاندیشی با هر گروه را بر عهده گرفته و  مذاکره و هم
  .ي غیردولتی مدعو صورت پذیردها سازمانشرکت و 

گیري از  بهره منظور بهمدیریت بحران سیل  هاي فعالیتبندي کلی  دسته سبراسانمونه بانک اطالعاتی  )25-2(جدول 
  .نماید میرا ارائه  غیردولتیي ها سازمانامکانات و کارشناسان 

  ملحوظ در مدیریت بحران سیل هاي فعالیت براساس غیردولتیي ها سازمانبانک اطالعات  -25-2جدول

  نوع فعالیت  ردیف
 غیردولتیسازمان 

ي امکان فعال یا دارا
  فعالیت

نوع فعالیت   وضعیت سازمان
  سازمان

  مشخصات سازمان
  نام مدیرعامل، نشانی،(

  داراي امکان فعالیت  فعال  )تلفن، فکس

مطالعات پیش از   1
  وقوع سیالب

         Aمهندسین مشاور 
         Bمهندسین مشاور 
         Cمهندسین مشاور 
          Dمهندسین مشاور 
         Eر مهندسین مشاو

دستورالعمل مدیریت   2
  بحران سیالب

         Aمرکز مطالعات 
         Aه مطالعات موسس

         Bمهندسین مشاور 
         Cمهندسین مشاور 
          Dمهندسین مشاور 

پیشگیري از وقوع   3
  سیالب

         Aمرکز مطالعات 
         Aه مطالعات موسس
         A غیردولتیارگان 

         Cاور مهندسین مش
          Dمهندسین مشاور 

  کاهش اثرات سیالب  4

         Aمرکز مطالعات 
         A غیردولتیارگان 
         B غیردولتیارگان 

         Cمهندسین مشاور 
          Dمهندسین مشاور 

  اقدامات اضطراري  5

         Aمرکز مطالعات 
         Aمهندسین مشاور 

         A غیردولتیارگان 
         A غیردولتیگان ار

         Aشرکت پیمانکار 

6 
اقدامات پس از وقوع 

  سیالب

         Aمرکز مطالعات 
         A غیردولتیارگان 

         Aشرکت پیمانکار 
         Bشرکت پیمانکار 
         Cشرکت پیمانکار 
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  در مدیریت بحران سیل ملحوظ هاي فعالیت براساس غیردولتیي ها سازمانبانک اطالعات  -25-2جدولادامه 

  نوع فعالیت  ردیف
 غیردولتیسازمان 

فعال یا داراي امکان 
  فعالیت

نوع فعالیت   وضعیت سازمان
  سازمان

  مشخصات سازمان
  نام مدیرعامل، نشانی،(

  داراي امکان فعالیت  فعال  )تلفن، فکس

  مستندسازي  7

         Aمهندسین مشاور 
         Aشرکت پیمانکار 

         Bنکار شرکت پیما
         Cشرکت پیمانکار 
         Dشرکت پیمانکار 

  ارزیابی  8

         Aمرکز مطالعات 
         Aه مطالعات موسس
         A غیردولتیارگان 

         Cمهندسین مشاور 
          Dمهندسین مشاور 

 ها آنهاي معین، وظایف و نحوه همکاري  ضوابط تعیین استان -3-3- 2-3

ي معین جهت انجام خدمات مورد نیاز در مناطق آسیب دیده به ویژه سـیل زده، مـوارد زیـر    ها استانتعیین  منظور به
  : باید مدنظر قرار گیرند

سازمان مدیریت بحران کشور و به تبـع آن  یی باشد که ها استانبایست مطابق با  ي معین میها استانانتخاب  -1
   .اند صی در محدوده آسیب دیده تعیین نمودهرا براي ناحیه خا ها آن ها شوراي عالی مدیریت بحران استان

ي اجتماعی و فرهنگی محدوده آسیب دیده آشنا باشـند و ترجیحـا از   ها ویژگیبایست با  ي معین میها استان -2
 . اشتراکاتی نیز برخوردار باشند

ي معین در نقشه محـدوده آسـیب دیـده، بـه موقعیـت واقعـی       ها استانموقعیت جغرافیایی تعیین شده براي  -3
 . ستان معین نزدیک باشدا

 .حادثه مطلع باشد تاثیربنایی مربوطه محدوده تحت تان معین از اطالعات تخصصی و زیراس -4

 . استان معین زیر نظر استان آسیب دیده فعالیت نماید و فرماندهی این استان را پذیرفته و به آن عمل نماید -5

ي عملیـاتی در اختیـار داشـته    هـا  تیمو پشتیبانی استان معین کلیه تجهیزات و لوازم مربوط را براي عملیات  - 6
ي معین در زمان حادثه لوازم و اقالم مصرفی تیمی و عملیـاتی  ها استانکه  رود میبدیهی است انتظار ن. باشد
 . طلب نمایند دیده اعضاي کارگروه استان آسیبرا از 

شوراي عالی مدیریت بحران ر هاي مصوب د استان معین مکلف است در بحث ارتباطات و مخابرات از فرکانس -7
شایان ذکر است که عدم توجه به این موضـوع موجـب تـداخل فرکانسـی و مخـابراتی      . استفاده نماید استان

 . خواهد شد
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نکته مهم و اساسی قابل ذکر آن است که حتی در صورت ضعیف بودن استان آسیب دیده براي رویارویی و مقابلـه بـا   
د در منطقه آسیب دیده، استان آسیب دیده باید به عنوان محور کارهـا و مرجـع درنظـر    ي توانمنها استانحادثه و حضور 

  .نخواهد بود دیده آسیبیت استان مسوولي معین در محل، رافع ها استاندر عین حال حضور . گرفته شوند

  ي هشدارها ایستگاهضوابط و امکانات الزم در  -3-4- 2-3
رانـدمان و  . باشد سارات سیل نسبت به هزینه اجراي آن میهاي کاهش خ سیستم هشدار سیل یکی از موثرترین روش

، 1اصوال یک سیستم هشدار سیل از سه مولفه پـایش . عملکرد این سیستم بستگی به نحوه کارکرد هریک از اجزاء آن دارد
یـف  هایی که شرایط از پیش تعر این سه مولفه به صورت هوشمند در زمان. تشکیل شده است 3گیري و تصمیم 2بینی پیش

براي رسیدن به این مقصود، سیستم پایش، شـرایط آب و هـوایی بـه همـراه     . گردند شوند فعال می شده سیالب پایش می
جـا وضـعیت حوضـه     آوري اطالعات مخابره نموده و در آن مشخصات هیدرولیکی رودخانه را در زمان واقعی به مرکز جمع

بینی فعال شده و هیدروگراف سـیل   ط وقوع سیل، سیستم پیشبا تشخیص شرای. شود آبریز به صورت پیوسته ارزیابی می
گیري در مورد نحوه اعالم هشدار  بینی به زیرسیستم تصمیم با انعکاس نتایج پیش. کند بینی می را در مناطق مختلف پیش

  . شود گیري می به مردم تصمیم
، بایـد زمـان   آن انجـام داد  مقابلـه بـا  بـراي   ه و اقدامات الزم و موثر راهشدار داد ،براي آنکه بتوان پیش از وقوع سیل

البته بایستی توجه داشت که افزایش این مدت زمان در یک حوضه، بـه   .به اندازه کافی طوالنی باشد )فرجه( هشدار پیش
  .]21[بینی سیل منجر نشود  قیمت کاهش قابل توجه دقت سیستم در پیش

هاي استانی سـیل، بـه سیسـتم هشـدار      شود که همه کارگروه یبا توجه به تجربیات جهانی، در این گزارش پیشنهاد م
  :گردد هاي زیر ارائه می در این راستا توصیه. سیل مجهز شوند

اي، اداره کـل   اندازي این سیسـتم بایسـتی متشـکل از نماینـدگان اسـتانداري، شـرکت آب منطقـه        کمیته راه –
انـدازي   اعضا کارگروه سیل استان هستند که در راهالبته این افراد، همان . هواشناسی و اداره کل مخابرات باشد

  .نمایند سیستم مشارکت می
) اتاق بحران استان(اي یا ساختمان مرکز مدیریت بحران استان  محل نصب سیستم مرکزي، شرکت آب منطقه –

  .است
  .است بینی جوي و یا استفاده از هشدارهاي سازمان هواشناسی، یکی از اجزاي مهم سیستم وجود سامانه پیش –
هـاي هواشناسـی و هیـدرومتري توسـط یـک خـط        هاي ایستگاه در سیستم هشدار سیل بایستی بتوان از داده –

  .هنگام بهره برد مخابراتی مطمئن به صورت به

                                                      
1- Monitoring 
2- Forecasting 
3- Decision-Making 
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هـاي   هاي شاخص یـا تـراز آسـتانه جریـان آب در محـل      در هر حوضه آبریز، مقدار آستانه بارندگی در ایستگاه –
  .باید مطالعه و تعیین گردد منظور اعالم هشدار، مشخص به

  .در مورد زمان و نحوه اعالم هشدار به عهده کارگروه سیل استان است گیري تصمیم –
هاي گزاف، باید به این نکتـه توجـه نمـود کـه در سیسـتم هشـدار سـیل، اسـتفاده از          براي پیشگیري از صرف هزینه

سنجی در یـک   در حالت ساده، نصب یک ایستگاه باران. تقیمت ضروري نیس متري گران اي و یا ابزار تله تجهیزات ماهواره
رسـانی   آوري و ثبت اطالعات به همراه یـک روش اطـالع   ، یک خط تلفن، یک دفتر جمع)باالدست حوضه(خانه روستایی 

هـاي سـاده، همـاهنگی بـین اجـزاي سیسـتم و        البته در سیسـتم ]. 69[دهد  مناسب، سیستم هشدار سیل را تشکیل می
هـاي آب   که خوشبختانه در همه شـرکت (تجارب کارشناسان خبره و آشنا به هیدرولوژي و فیزیوگرافی حوضه استفاده از 

شود کارگروه استانی سیل، مطالعات مربوط به نصب و  در هر صورت، پیشنهاد می. ضروري است) شوند اي یافت می منطقه
اي و اداره کل هواشناسی  آن را به شرکت آب منطقه اندازي سیستم هشدار سیل را به مهندسان مشاور سپرده و نظارت راه

ها بر پایه اصول مهندسی و با نگاه بـه توسـعه    سازي این قبیل سیستم گردد، پیاده همچنین اکیدا توصیه می. واگذار نماید
اولیـه و تهیـه   بر این اساس، انجام مطالعـات جـامع   . ها انجام گیرد در آینده و با قابلیت امکان اتصال به شبکه سایر استان

  . ها در کشور بسیار ضروري است استاندار برپایی این سیستم

 هاي مورد نیاز بینی سیستم مناسب انتقال اطالعات، آموزش همگانی و تهیه اطالعیه پیش - 3-5- 2-3

از آنجـایی کـه اطالعـات    . باشـد  مـی مـدیریت بحـران    ویـژه  بهگردش اطالعات از ارکان بسیار مهم در مقوله مدیریت و 
، فرآیند به روز رسانی بـه ویـژه در شـرایط بحرانـی از اهمیـت دوچنـدانی برخـوردار        باشند میات مز اتخاذ تصمیسا زمینه
  .گردد بینی پیشبحرانی  شرایطاستفاده در  منظور بهدر این راستا الزم است سیستم مناسب انتقال اطالعات . باشد می

  سیستم انتقال اطالعات - 1- 3-5- 2-3

انتقـال و تبـادل اطالعـات     منظـور  بـه ي متنوعی ها روش 2و تکنولوژي ارتباطات 1تامروزه با پیشرفت تکنولوژي اطالعا
منطقـه و سـایر    آوري موجـود در  فنبدیهی است انتخاب هر روش وابسته به نوع کاربرد، هدف از کاربرد، . باشند میمطرح 

  .باشد میپارامترهاي اجرایی و اقتصادي 
انتقـال و تبـادل اطالعـات در     منظـور  بـه  توان میي متعارفی که ها روشهاي موجود در کشور، از  با توجه به تکنولوژي

  :به موارد ذیل اشاره نمود توان میشرایط بحرانی بهره جست 
  قابل اتصال به دستگاه مودم سیم بیي کوچک مقیاس تلفن با ارتباط ایستگاهی ها شبکه –
  با دستگاه سانترال قابل اتصال به مودم سیم بیهاي  تلفن –

                                                      
1- Information Technology (IT) 
2- Communication Technology (CT) 
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  موبایل قابل اتصال به مودمهاي  تلفن –
  اي قابل اتصال به مودم هاي ماهواره تلفن –
 1کامپیوتري سیم بیي ها شبکه –

  تلویزیونی موبایل هاي ایستگاه –
  بلندگو –
  منور –

 مورد نیاز روابط عمومی آگاهی آموزشی و پیش هاي اطالعیه - 2- 3-5- 2-3

انجام دهد، اقـدامات قبـل، حـین و     بایست در ارتباط با مدیریت بحران مجموعه اقداماتی که روابط عمومی شرکت می
آشنایی عموم مردم با  منظور بهي الزم ها آموزشعمومی و انجام  رسانی اطالعاز آنجایی که . شود میبعد از بحران را شامل 

د کمک بسزایی در کاهش صـدمات ناشـی از   توان از بحران، میآبرسانی شهري  زهکشی و يها سیستم تاثیرپذیريبحران و 
بایست قبل از وقوع بحران مورد توجـه قـرار    مرتبط با مدیریت بحران نماید، این مهم می هاي فعالیتپیشبرد  بحران و نیز

  :انجام دهد عبارتند از براي هر منطقه از جمله اقداماتی که روابط عمومی باید قبل از وقوع بحران. گیرد
  یآن بر روند زندگ تاثیرهاي آموزشی در ارتباط با سیل و  تهیه کلیپ –
  هاي معمول رسانی شرایط سیالبی و شرایط قطع خدمات تعیین وظایف مردم در زمان وقوع –
  ي کسب آمادگی براي مواجهه با شرایط اضطراريها روشآموزش  –
  در مصرف آب و انرژي به ویژه در شرایط اضطراري جویی صرفهي ها روشآموزش  –
  رسانی ي خدماتها سازماني آموزشی در قبوض ها پیامدرج  –
االنجـام بـراي عمـوم مـردم در      هاي احتمـالی و اقـدامات الزم   هاي آموزشی در ارتباط با بحران اري کارگاهبرگز –

  منطقه
  رسانی کافی در مورد موقعیت، ظرفیت و نحوه دسترسی به مناطق امن و اسکان موقت به تفکیک مناطق اطالع –

هاي زمانی مناسب تکرار شوند تا همـواره   ر بازهبایست د رسانی می الزم به ذکر است که این اقدامات آموزشی و آگاهی
  .مردم را با این موضاعات مرتبط نگاهدارند

رسـانی الزم را   را اطالعات دقیقی را ارائـه نمـوده و اطـالع   باید فو روابط عمومی، دهد میسیالبی بزرگ رخ  که هنگامی
  :مهم استآگهی جهت پخش براي روابط عمومی به عنوان مثال مقاطع زمانی زیر . انجام دهد
  پس از قطعیت وقوع، پیش از وقوع سیل –
  بالفاصله بعد از وقوع حادثه –

                                                      
1- Wireless LAN 
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  به محض قطع خدمات –
  در حین عملیات بازسازي –
  به محض اتمام بازسازي یک منطقه –
، کـارگروه از طریق تلویزیون، رادیو، روزنامه و خودروهـاي بلنـدگودار بـا همـاهنگی      تواند می تبلیغی هاي فعالیت برخی

  .شودانجام 
 هـا در هـر منطقـه، روابـط عمـومی کـارگروه امـور سـیل         و تمرکز فعالیت تر بیشمنظور هماهنگی  به شود میپیشنهاد 

  .نماید قبول مسوولیتاین نقش،  يایفا منظور به
  .توانند مسوولیت روابط عمومی کارگروه را بر عهده بگیرند اي با توجه به تخصص خود، می هاي آب منطقه شرکت

مرتبط با مدیریت بحران، در ادامه به شـرح اهـم    هاي فعالیته موارد مذکور و اهمیت نقش روابط عمومی در با توجه ب
  .پردازیم د به انجام رساند میتوان میاقداماتی که این بخش 

  )مقدماتی هاي فعالیت(عمومی درشرایط عادي  رسانی اطالع هاي فعالیت -

 موسسـات  ،رادیـویی  هاي ایستگاهتلویزیونی،  هاي ایستگاه، ها روزنامهنظیر ي خبري ها رسانهگروه روابط عمومی باید با 
گـروه روابـط    عـالوه  به. ارتباط داشته باشد سیالب،سریع گزارش اطالعات مربوط به وقوع  تایید منظور بهغیره تبلیغاتی و 
 ارسال با سیالب هنگامدر  مردم ایمنی تامین براي مشارکت در تبلیغات جهت رعایت و ها رسانهبایست از این   عمومی می

  .بگیرد از قبل تهیه شده، کمکنوارهاي ویدئویی مناسب  یامتون 
رسانی عمـومی و انتشـار    هاي اطالع فعالیت، گروه روابط عمومی باید همواره توجه به نیاز مراکز تامین، تولید و نشر خبربا 

  .را با توجه به این اسناد و مدارك تربیت و آموزش دهد متون از پیش تعیین شده و غیره را مدنظر قرار داده و پرسنل
همـواره در  ... رسانی و خبر پراکنی نظیر صدا و سیما، نشریات و توجه به این نکته بسیار ضروري است که مراکز اطالع

ان آخرین امور در جری«وسیله انتظارات مردم درباره  پی انتشار جدیدترین اخبار در ارتباط با آخرین وقایع هستند تا بدین
پردازد و بعد از آن منتظر  بنابراین رسانه چنانچه خبر موثقی نداشته باشد به انتشار احتماالت می. را برآورده نمایند» بودن

بایست به محض وقوع حادثه، خبر موثـق را در اختیـار    بنابراین روابط عمومی کارگروه می! تاییدیه یا تکذیبیه خواهد ماند
  .ا به بهترین نحو به هدایت مردم بپردازدرسانه قرار دهد ت

تدابیر شـرکت و نظـایر آنـرا،     مرتبط با سیالب، بایست اقدامات احتیاطی گروه روابط عمومی می بحران،جهت مقابله با 
ی یا قبض آب هر منزل، مدرسـه  تلویزیون هاي اطالعیه در روزنامه، آگهیجزوه،  از طریقنظران منطقه  صاحب و مردمبراي 

  .نماید اعالمتشریح و ه، غیر و
موقـع   براي تبادل اطالعـات در  نشانی آتشین محلی، ایستگاه پلیس و ایستگاه مسوولبایست با  گروه روابط عمومی می

   .عمومی نیز باشدي خبري ها رسانهیی به گو پاسخ آماده بایست حال می عیندر  .ارتباط داشته باشد سیالببروز 
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مجـوز الزم را از اداره کـل مـدیریت بحـران      هاي مهم قبل از پخش عمـومی،  آگهیبه دالیل مختلف ضروري است که 
اي طراحـی گـردد کـه تـاخیري در انتشـار       الزم به ذکر است که فرآیند اخذ تاییدیه باید به گونـه . استان، استعالم نمایند

هـا هسـتند و    رابر جـان انسـان  توجه به این نکته بسیار ضروري است که در بحران لحظات ب. هاي مهم ایجاد ننماید آگهی
بنـابراین هـر لحظـه    . ي بر نجات جان افراد دارندتر بیششوند که تاثیر  ها مهم یا حساس تلقی می اصوال آن دسته از آگهی

  .تاخیر در انتشار یک آگهی حیاتی ممکن است به قیمت جان چندصد نفر بیانجامد
 درو تبلیـغ  همگـانی   رسـانی  اطالعي خبري، ها رسانهیی به گو پاسخ مسوولگروه روابط عمومی باید سازمان و پرسنل 

  .کند اضطراري، تعیینرا براي موارد  ها رسانه
در  مسـوول براي حضـور پرسـنل    میزان اتالف وقت در طی مسیر را،حضور در شرکت و  هنحوگروه روابط عمومی باید 

را کـه   مسـوول بایست طرز برخورد پرسـنل   می ، گروهعالوه به. کند  مشخص ،»عمومی در وضعیت اضطراري رسانی اطالع«
  .، به طور واضح مشخص سازدباشد موثر ناشی از وقوع بحرانهاي  كود در برابر شتوان می

) ، شماره تلفن، شماره فکس، حضور در شب یا در روزرابطنام ( مرتبط موسساتباید لیست  هاي زیر دستههر کدام از 
  .هیه کنندت ،گزارش اطالعات بحران ارسال را جهت

هـاي پخـش برنامـه در     و ایسـتگاه  مخـابراتی هاي  سسات ناشر روزنامه، شرکتوبه م متعلقهاي خبر  هریک از بخش  خبري يها گوي رسانه پاسخ دسته
  .شهر

نامـه  هاي پخش بر سسات ناشر روزنامه و ایستگاهومربوط به م سسه پخش آگهیوم هاي تجاري و هر هریک از بخش  پخش آگهی هاي رسانه دسته
  .شهردر 

با بحران  ل مقابلهوومس پرسنل
  منطقه )و اداري(هاي تجاري  بخش

هـاي محلـی    ایسـتگاه  هاي محلـی،  سسات منتشر کننده روزنامهوهاي خبري بیان شده، م هاي رسانه از شاخه هریک
  پخش برنامه

  .، انجمن بانواننندگانک مصرف ، انجمن صنفیهاي  هاي عمومی، انجمن محلی، مقامات دولتی و اداره مسوولین
  

  .باشد میدر زمان بحران مدنظر  ها آنهستند که استفاده از امکانات ي تجاري ها ها مختص پخش آگهی برخی رسانه: تذکر
را همـراه بـا    هـا  آنهمـواره   و نمـوده را فـراهم   سـیالب عمومی مربوط به ات گروه روابط عمومی بایستی اسناد اطالع

 .نمایدمربوطه در یک مکان محافظت شده نگهداري  هاي دستوالعملو دیگر  بسیالدستورالعمل مقابله با 

  :اند شدهتدوین عمومی که  اتاطالعشیوه انتشار 
رسـانی، تخلیـه و فـرار و     سـیالب، کمـک  مقابله با بحـران   اقدامات در توصیف بروشور، نشریه و دفترچه راهنما •

  عزیمت به مناطق امن
 و عمومی شامل موارد اضطراري رسانی اطالعتابلوي  ،برگیرندة موارد اضطراري در  عمومی تصویري رسانی اطالع •

  متون توضیحی
 ..).در تشـدید یـا کـاهش سـیالب و     موثرچگونگی تشکیل سیالب، عوامل (اولیه در ارتباط با سیالب  اطالعات •

 گرفتگی خصوص براي مناطق محتمل براي وقوع آب به

 ي خبـري هـا  رسـانه هـاي   ت فنی در مصـاحبه سواالي گو پاسخبایستی ) اند دهاز قبل تعیین گردی که(ی منتخب مدیران
ي خبـري  هـا  رسـانه مصاحبه بـا   منظور به،  بایست با توجه به اولویت میاین افراد . پیرامون اقدامات مقابله با سیالب باشند
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باید عضو سیستم مـدیریت بحـران    بدیهی است این افراد الزاما. انتخاب شوند سیالبراجع به نکات فنی اقدامات مقابله با 
 .هاي کارگروه امور سیل باشند شرکت تابعه و در جریان مستقیم فعالیت

ó  عمومی  رسانی اطالع هاي فعالیتنحوه  

  ي خبريها رسانه به گروه جوابگو -الف

  .باشند هستند ارتباط داشته سیالباخبار حوادث  مسوولي خبري که ها رسانهاین گروه باید با 
  .عمومی توضیح دهد رسانی اطالعرا براي بخش سیالب شرکت وه باید اقدامات مقابله با این گر

 .گزارش نماید سیالبدر هنگام وقوع  راگزارش اطالعات ضروري  تا نماید میدرخواست » بخش تماس«از این گروه 

  ها رسانهدر پخش آگهی  گروه -ب

اطالعات کند و  تاییدو را تعیین  تبلیغاتیو هر عامل  یباطهر رسانه ارت سیالباین گروه باید بخش متصدي اطالعات 
  .گزارش کند را به آن بخش

وقـوع  در موقـع   در خصوص پخش آگهـی  تبلیغاتیایستگاه پخش برنامه و هر عامل  قرارداد با هر داراياین گروه باید 
  .باشد سیالب

درخواسـت   و متـون تبلیغـاتی   ارياضـطر بـراي همکـاري در پخـش آگهـی      مذکوربخش ارتباطی از این قسمت باید 
   .همکاري نماید

   سیالبوقوع  هنگامعمومی در  رسانی اطالع هاي فعالیت -
 خـود  دهـی  سـازمان  طبـق و  سـیالب وقـوع  در مورد با توجه به اولین اطالعات  ،گروه روابط عمومی باید بدون معطلی

 ، اعـم از اینکـه  باشـد  مـی  بـا سـیالب  ت اولیه مقابلـه  برگیرندة اقداما درکه ی های فعالیت بایست این گروه می. تشکیل شود
  .نمایدطبق این دستورالعمل اجرا باشد یا نه،  شتهوجود دا ها آناطالعات 

 مورد ي اضطراري درها برنامهپخش تقاضاي رادیویی و تلویزیونی  هاي ایستگاهگروه روابط عمومی سازمان یافته باید از 
 .ایدرا بنم ثانویه هاي بحرانجلوگیري از 

وجـود   آنجـدي در   خسارت و تلفاتاي که امکان  ناحیه ساکنین هباید ب ،جلوگیري از بحران ثانویه منظور به این گروه
 .دارائه نمای هاي ایمنی وصیهدارد، ت

 در براي همکـاري آن و از کرده مبادله  بدنه کارگروه امور سیلاطالعات مربوطه را با  مستمر طور د بهروابط عمومی بای
  .کمک نماید تقاضاي عمومی شهروندان رسانی عاطال

  
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  155  )لیس وقوع از قبل اقدامات و یالتیتشک ساختار( يفور اقدامات مورد در ییاجرا امور يها دستورالعمل نیتدو -دوم فصل

 

ó  عمومی رسانی اطالع هاي فعالیتنحوه  
  عمومی رسانی اطالعاستقرار سیستم  -الف

اصلی شرکت  هاي فعالیتهاي گروه روابط عمومی باید در  دسته، هر یک از درصورت وقوع سیالب در مناطق مسکونی
  .ندگرد هم آی کرده و

هاي خبري، اطالع رسانی عمومی داخلی  خواست رسانهدر پاسخ به  گروه روابط عمومیرییس   نی عمومیرسا مدیریت بخش اطالع
  هاي ارتباطی شرکت و تعمیم پخش آگهی به رسانه

  هاي خبري جوابگوي رسانه دسته مانند  گروه روابط عمومیپرسنل   رسانی عمومی پرسنل بخش اطالع
  همگانیمانند قسمت اطالع رسانی عمومی 

  ها پخش آگهی رسانه ي پرسنل دسته  گروه روابط عمومی  آگهیپرسنل بخش 
  

  . نمایدآماده  از قبل را سیالباطالعات عمومی مرتبط با ي ها دادهگروه روابط عمومی باید 

  مسوولپرسنل کدام از هر  هاي فعالیت -

ó ي خبريها رسانهبه  ییگو پاسخ دسته  

  دگرفتن اطالعات مربوط به وضع موجو -الف
  : براي موارد ذیل در ارتباط باشد کارگروه امور سیلبایستی با  دستهاین 
o ها خرابی وضعیت  
o دهی شده است، نام سازمان، تعداد اعضا چه وقت و کجا سازمان( درباره آن اتیبخش مقابله با بحران و کلی معرفی.(  
o  تماسو تعداد  امحتو(مردم  يها درخواستاخذ اطالعات و (  
  .کند آوري جمعتلویزیون و رادیو  ازبحران را مربوط به ي خبري باید اطالعات کلی ها رسانه بهی جوابگوی دسته
 .ثبت نماید دفتر ثبت اطالعاتشده را برروي وایت برد و یا  آوري جمعباید اطالعات  دستهاین 

  ثانویه  هاي بحرانعمومی براي جلوگیري از  رسانی اطالع هاي فعالیت نجاما -ب
o جهت پخش اطالعات اضطراري  یرادیویی و تلویزیون هاي ایستگاهاز  دي خبري بایها رسانه ی بهیوگ پاسخ دسته

  .کمک بگیرد مرتبط یا سیالب
o اضـطراري   رسـانی  اطـالع تـابلوي  عمـومی و   عمـومی اضـطراري   رسـانی  اطالعویدئو نوار  :رسانی اطالعي ابزارها

  ون تکمیلیمت، عمومی
o  مشـابهی   يتصـویر وسایل صـوتی و  پخش برنامه وجود ندارد،  هاي ایستگاهدر ا امکان استفاده از این ابزارهاگر

 .فرستاده شود ها ایستگاهباید به 
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  ي خبريها رسانهي ها خواستهپاسخ به اطالعات و  تامین -ج
 .تهیه نماید ي خبريها رسانهبراي را با حداکثر سرعت ممکن  مورد نیازگروه روابط عمومی باید اطالعات 

ي خبـري بفرسـتد و اطالعـات    ها رسانهفاکس براي یا  شده را به وسیله تلفن گردآوريباید خالصه اطالعات  ن گروهای
  . ی که اطالعات خالصه شوند، به همان رسانه ارسال کندهنگامکامل مکتوب را، 

طالعات بخش ، ادر شرکتمقابله با بحران شرکت، وضعیت اقدامات تجهیزات  به خسارت :طالعاتی که باید تهیه شوندا
  .مردمها و تحقیقات از  ي پرسشاشده است و محتو دهی سازمانتخصصی  مقابله با بحران که به صورت

 هـاي  بحـران ي خبري جهت پخش اطالعات مربوط بـه جلـوگیري از   ها رسانهگروه باید از این  ،رسانی به موازات اطالع
  .داستفاده نمایثانویه 

  ي خبري ها رسانهیی به خبرنگاران گو پاسخ -د
o  ي خبـري و بازدیـد خبرنگـاران از    هـا  رسـانه یی به خبرنگـاران  گو پاسخگروه روابط عمومی باید مکانی را جهت

  .فراهم نمایدشرکت 
o خبرنگاران تعیین کندهمگانی را براي  اخبار و هدف هزگروه باید حو .  
o تعیین نمایدهاي فنی خبرنگاران پرسش یی بهگو پاسخرا براي  شخصیباید  گروه ،.  
o  شده خبري شامل خبرهاي تلفنی را ضبط و ثبت کند آوري جمعگروه باید تمام موارد. 

  کنفرانس خبري  اندازي راه - ه
 تـاثیر آید، در مواردي که امکـان   دست بهها  مالقاتو  ها تلفناز شرکت با  ياخبار متعدد شود می بینی پیشاز آنجا که 

 .باشد، بایستی نسبت به آن اقدام نمودبه جامعه زیاد  رسانی اطالعکنفرانس خبري در 

کنفـرانس را   برگـزاري  ، پس از هماهنگی با مراجع ذیصالح،اضطراري حالت حتی در »يکنفرانس خبر«هنگام اجراي 
  .اطالع دهد خبرپراکنی موسساتها و  خبرگزاري به هر یک از

  :دانجام ده يکنفرانس خبر شروعگروه باید موارد زیر را قبل از 
o مصاحبه شوندگانیس کنفرانس و یدربارة ر يگیر تصمیم  
o فرضی هاي بیانیۀ رسمی، اطالعاتی که بایستی به خبرنگاران داده شود و پرسش و پاسخ سازي آماده  

ó و همگانیعمومی  رسانی اطالع دسته  
 .ا ثبت کندجاري هر ناحیۀ خسارت دیده ر وضعها و تصاویر مربوط به اقدامات مقابله با بحران و  باید عکس دسته این
  .هایی مشابه بخش فوق، در این بخش نیز قابل پیگیري است فعالیت
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ó ي خبريها رسانهپخش آگهی  دسته  
  .را متوقف نماید بازرگانیو پخش آگهی  تجاري باید تبلیغات دستهاین 
  .نماید ش، آگهی پخراجع به رعایت نکات ایمنی ها روزنامهتلویزیون و  ،ي رادیوها برنامهدر  دبای دستهاین 
  :آورد عمل بهي الزم را ها حمایتاقدامات زیر  اجراي جهت مردمبه  رسانی باید از گروه خدمات دستهاین 
o غیره دستی و بلندگويرسانی عمومی،  اطالع خودروبه وسیله ردم کارگیري نکات ایمنی براي م آموزش مستقیم به.  
o ولتی و عمومید، محلی به هر عامل اداري در مورد اوضاعاطالعات  ارسال .  

  خدمات قطع هنگام عموم دربه  رسانی اطالع هاي فعالیت -
اي کـه   هکننـدگان در ناحیـ   به همـه مصـرف   ،ي رادیو و تلویزیونها برنامهبایست بوسیله پخش  می گروه روابط عمومی

شیر کنتور وزیع آب، ي تها شبکهبا توجه به احتمال نفوذ آلودگی به . را اطالع دهد خدماتقطع  شده،قطع رسانی  خدمات
  . مجاز نیست آب و فاضالبایمنی توسط شرکت  کنترلتا تکمیل  آبباید بسته نگه داشته شود و استفاده مجدد از آب 

به مردم رادیو و تلویزیون  از طریق را رسانی خدماتادامه یا عدم ادامه ، گروه باید در منطقۀ تحت بررسیاین همچنین 
  . ایمنی استنکات منوط به تکمیل بررسی  خدماتمجدد شروع اعالم کند که  اطالع داده و

 منظـور  بهمردم را رادیو و تلویزیون  قطع نشده است، از طریق ها آن در رسانی خدماتنواحی که  در ن گروه باید حتییا
  . دنآموزش ده یمنیا نکاترعایت 

 ازرا فـورا  منـاطق  وارهـاي موجـود در آن   قطـع گردیـده و تعـداد خان    ها آندر رسانی  خدماتکه را گروه باید مناطقی 
 .اطالع دهند ي خبريها رسانهبه  ،مطبوعاتی همصاحب همچون یطریق

 .کنندگان منتشر کند ي خبري براي مصرفها رسانهاز طریق عمومی را یه بایست متن اطالع میهمچنین گروه 

ó اطالع رسانی عمومی هاي فعالیت نحوه  

  ي خبري ها رسانهیی به گو پاسخ دسته -الف
شـرایط   خـدمات و قطـع   مـدت تعـداد خانوارهـا،   و اطالعاتی نظیـر  ارتباط داشته  کارگروه امور سیلباید با  دستهاین 
  .را دارا باشد کنندگان مهم مصرف

قطعا براي ایمنی انجام گرفته  خدمات، گزارش دهد که عملیات قطع یي خبري تبلیغاتها رسانهباید فورا به  دستهاین 
  .منتشر نماید ردممراضی نگه داشتن براي را  یي خبري اطالعاتها رسانهین از هم و است

Å مواردي که باید منتشر شود :  
، سیسـتم  نماینـد  مـی ی کـه خـدمات دریافـت ن   آن قطع شده است، تعداد خانوارهای رسانی خدماتنام بخش اداري که 

  . بازسازي، دورنماي عمیراتجاري، طرح ت بازسازي
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 ضـروري اسـت،  ایمنی  حفظجهت آگاهی کامل از آن ي خبري براي انتشار موارد دیگري که ها سانهرباید از  این گروه
 .دبگیرکمک 

Å خدماتقطع  واحیدر ن اقدامات مربوط به مردم  
بـه عنـوان مثـال در مـورد شـبکه آب شـهري       . رسانی الزم به مردم براي انجام اقدامات فردي باید انجـام شـود   اطالع

  :وان ارسال نمودت اطالعات زیر را می
  .را ببندد هاي منشعبشیرسایر و نیز  آبهر مشترك در این نواحی باید شیر کنتور  -
، هنشـد  تاییـد  آب و فاضـالب تا زمانی که بررسی تجهیـزات توسـط شـرکت     آبباید از نهر مشترك در این منطقه  -

  .استفاده کند

  ها رسانهدر  پخش آگهی دسته -ب
 براسـاس مـدت بازسـازي و غیـره را     بینـی  پیشهاي ایمنی،  هاي شرکت دربارة توصیه یهاین دسته باید تذکرات و توص

  . درج کندو سایر نشریات در دسترس عموم ي خبري، در روزنامه ها رسانهمحتویات منتشر شده از 
  .هاي ایمنی را از طریق رادیو و تلویزیون اعالم کند این دسته باید تذکرات مربوط به توصیه

  .ارائه نمایدکارگروه الزم را به بخش مقابله با بحران  پشتیبانیید با دستهاین 
ارسـال اطالعـات    منظـور  سایر نهادهاي عضو کارگروه بـه حمایت الزم را از روابط عمومی  دگروه روابط عمومی بای** 
  .آورد عمل به ،ههاي پخش برنام ایستگاه انتشار روزنامه و موسساتهاي محلی  به شعبهمربوطه 

ي هـا  محلایجاد مخازن ذخیره اضطراري آب، انبار مواد غذایی، چادر و پوشاك گرم در  ضوابط - 2-4
  مناسب

با توجه به نیاز مبرم به آب در شرایط اضطراري، احیاي آبرسانی پس از وقوع هر بحران از اولین اقدامات در مـدیریت بحـران   
در ایـن  . باشـد  مـی مله اقدامات اساسی در مدیریت بحران بینی براي آبرسانی اضطراري از ج در این راستا پیش. شود محسوب می

و مخـازن موقـت و متحـرك مـدنظر     ) همیشگی(منظور ایجاد امکان آبرسانی اضطراري ساخت مخازن اضطراري ثابت  راستا و به
  .یی از مخازن ثابت و موقت و توضیحات مربوط به هریک ارائه گردیده استها نمونهدر ادامه . گیرد قرار می

  ن ثابتمخاز -2-4-1
و ساخت مخازن اضطراري ذخیره آب بـا ظرفیـت بـاال     بینی پیشي توزیع آب، ها شبکهبا توجه به احتمال شکست در 

جهـت جوابگـویی بهتـر بـه      متـري  تلـه شونده و ارتباط و دریافت فرامین از طریق سیستم سـامانه   مجهز به شیرهاي قطع
آب و داشـتن ذخیـره    تـامین جهـت   و نیـز ) س از وقوع سیالبآبرسانی اضطراري پ(نیازهاي مختلف مردم بعد از سیالب 
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کیلـومتر و بـا ظرفیـت     2این مخازن در فواصل معین به شعاع حدود . گیرند میمناسب براي مواقع اضطراري مدنظر قرار 
 .گردند میمترمکعب احداث و به خطوط آبرسانی متصل  50-80حدود 

ه در صورت وقوع بحران این مخازن محلی بتوانند تا سه روز اول، روزانـه  حجم این مخازن باید با این مبنا تعیین گردند ک
این مخازن در درون خاك مدفون بوده و تنها امکانات برداشـت آب در مواقـع   . لیتر ذخیره آب داشته باشند 3به ازاي هر نفر 

ه و در شـرایط عـادي آب   ضمنا این مخازن به صورت موازي به شبکه متصـل شـد  . ضروري براي آن درنظر گرفته شده است
شود و در صورتی که در خروجی تغییرات ناگهانی فشـار اتفـاق بیافتـد شـیرهاي مربوطـه       وارد مخزن شده و از آن خارج می

  .تواند مورد استفاده قرار گیرد طور خودکار بسته و حجم ذخیره بدون تلف شدن آب در درون مخزن باقی مانده و می به
هزار نفر، بیـانگر آن اسـت کـه دو     40هت ساخت مخازن اضطراري آب سالم براي حداقل ج المللی بینتجارب متعدد 

  : مورد استفاده قرار می گیرد تر بیشنوع مخازن اضطراري آب 
  هزار لیتر آب  70مخزن ذخیره آب به گنجایش  -1
 هزار لیتر آب  95مخزن ذخیره آب به گنجایش  -2

  
  مخازن اضطراري آب -10-2 شکل

  
 ت مخزن ذخیره اضطراري آب در سطح شهر براي مواقع اضطراري و بحرانساخ - 11-2 شکل
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بینی الزم براي طراحی، ساخت و نصب این مخازن را بـه تعـداد کـافی در منـاطق      شرکت آب و فاضالب بایستی پیش
  .مورد نیاز بنماید

  مخازن موقت - 2-4-2
هـاي   و برخی توصیه ها آنروش نصب  که باشند میاز دیگر انواع مخازن اضطراري، مخازن موقت، متحرك یا صحرایی 

پـذیر   تـوان بـه انـواع سـخت و انعطـاف      طور کلی مخـازن موقـت را مـی    به .ارائه گردیده است گزارش) 2(الزم در پیوست 
  . بندي نمود دسته

  مخازن سخت - 2-1- 2-4
مترمکعـب در محـل    50تر از  کوچک قابل حمل هستند اما معموال این مخازن در احجام بزرگ) صلب(مخازن سخت 

  .دهد اي از این مخازن را نشان می نمونه) 12-2(شکل . شوند ساخته می

  
  از مخزن اضطراري آب نصب شده در بماي  نمونه - 12-2 شکل

پی، دیواره، پوشش ضد آب، شیرهاي ورودي و تخلیه، سرریز، هواکش : طور کلی عبارتند از اجزاي یک مخزن سخت به
الزم به ذکر است این مـوارد صـرفا جنبـه    . رتباط با این مخازن ارائه گردیده استها در ا در ادامه برخی توصیه. و اتصاالت

  :هاي مربوطه مراجعه نمود نامه بایست به آیین اي داشته و در هر مورد می توصیه
  .فونداسیون مخزن بایستی سنگی یا بتنی و یکپارچه بوده و در اثر وزن آب نشست نکند :پی –
، قابلیت انتقال بار جانبی آب به پـی را داشـته   5/1اره بایستی با ضریب اطمینان اي، دیو از لحاظ سازه :دیواره –

 .تواند ورق فلزي یا پالستیک فشرده باشد جنس آن می. باشد
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الیه ضد آب از جنس پالستیک یا مواد قیري براي پوشش کف و دیواره داخلی مخزن و جلـوگیري از   :پوشش –
 .   نشت آب در نقاط اتصال الزم است

  .لح مورد نیاز براي ساخت مخزن بایستی یا در منطقه موجود باشد و یا بتوان به سرعت به محل حمل نمودمصا
  .بینی ساخت مخازن موقت در هر حوضه است شرکت آب و فاضالب مسوول برآورد مصالح و پیش

  پذیر مخازن انعطاف -2-2- 2-4

 .روند و انواع مختلفـی دارنـد   کار میه ب ل آباضطرار و گاه براي حمل و نق مخازن براي ذخیره آب براي زمان گونه این
هاي خالی از  به علت حمل و نقل آسان کیسه. باشند میاي هستند که شبیه به بالش  نوع از این مخازن، مخازن کیسهیک 

  .شود میاستفاده  ها آنآب، درهنگام بحران از 

  
  پذیر در مواقع بحران از مخزن انعطافاي  نمونه -13-2 شکل

بندي آب مجهز شـوند تـا در صـورت     هاي بسته ها به دستگاه هاي آب و فاضالب در مراکز استان شود شرکت توصیه می
  .زده را تامین و ارسال نمایند نیاز به سرعت آب شرب مورد نیاز منطقه سیل

   پذیر آسیبلیست اقدامات حفاظتی و ایمنی الزم در نقاط  - 2-5

بـراي ایجـاد   . پذیر و در معـرض بـال بـودن    قوع بالي طبیعی، آسیبو: اصلی ایجاد شرایط بحرانی عبارتند از سه شرط
دشـت قـرار    اي که در بلندي خارج از سـیالب  به عنوان مثال خانه)). 14-2(شکل (خسارت وجود هر سه عنصر الزم است 

و هاي متعددي هـم اتفـاق افتـد، هرگـز دچـار بحـران        پذیر باشد و سیالب گرفته و در معرض سیل نیست، هرچند آسیب
  . گردد خسارت ناشی از سیالب نمی
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بدین ترتیب براي کاهش دامنه ریسک و احتمال وقوع بحران، بایستی در صورت امکان، شعاع هر یـک از عناصـر یـاد    
تـرین روش دوري از شـرایط    البته با توجه به اینکه وقوع بالي طبیعی خارج از اراده بشر است، منطقی. شده را کاهش داد

و یا مدت زمان قرارگیري در منطقه مورد تهدید با اصـالح کـاربري   » در معرض بودن«ارات، کاستن بحرانی و کاهش خس
  ].70[دشت و ساخت و ساز خارج از آنست  اراضی در سیالب

  
  مولفه، فصل مشترك سه محدوده ریسک -14-2شکل 

  :پذیر متمرکز است با توجه به مطالب فوق، فهرست اقدامات زیر بر کاهش میزان آسیب
 ]22[هاي دسترسی در هر حوضه و تکثیر و توزیع آن  تهیه نقشه مناطق مورد تهدید سیالب، مناطق امن و راه –

  آموزش عمومی رفتار سالم و صحیح در برابر سیل –
 هاي با ارزش در تراز باالتر و قرار دادن اموال و دارایی تاسیساتها و  دار کردن انبارها، ساختمان کرسی –

 روانی در صورت افزایش تراز آب منظور عدم ایجاد شن هتثبیت خاك زیر پی ب –

  ها ضد سیالب کردن دیوارها، درها و پنجره –
 اطمینان از مقاومت کافی دیوارها در برابر نیروي افقی ناشی از فشار آب –

 گرفتگی آبتامین وسایل مورد نیاز، نظیر قایق، چکمه بلند و لباس ضد آب، براي تردد در زمان  –

 شرب، مواد غذایی و پوشاك گرم براي مدت سه روز، در محلی مناسب و به دور از رطوبتذخیره کافی آب  –

 پذیر در برابر سیالب هاي مهم آسیب ایجاد حایل یا دیوار محافظ براي نقاط و مکان –

 هاي دسترسی مناسب  و مرور راه) مرتفع(مطالعه نقشه منطقه، یافتن نقاط امن  –

 صادر شده در مورد سیل هاي توجه به هشدارها و دستورالعمل –

  حفظ آرامش و خونسردي در هنگام وقوع سیل –
هاي وابسـته بـه خـود، مـوارد      کارگروه مدیریت بحران سیل بایستی در مجموعه/گروه/در هر سازمان یا شرکت، کمیته

  .نظارت نماید) براساس اطالعات، امکانات و اعتبارات(تا حد ممکن  ها آنفوق را تذکر داده و بر رعایت 
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  زدگان سیلي الزم جهت اسکان موقت ها مکانرایط ش - 2-6

، مکان مناسب براي اسکان موقت در مناطق گیرد میاز آنجا که معموال سیالب تنها قسمتی از محدوده مسکونی را فرا 
 گرفته داشته اصوال محل اسکان موقت نباید فاصله زیادي تا مناطق آب. باشد میي اطراف آن ها زمینهمان محل یا  مرتفعِ

در اختیـار قـرار دادن    مسـوول و شهرسـازي   راهوزارت . ي انجام شـود تر بیشبا سرعت  زدگان سیلباشد تا عملیات تخلیه 
  .باشد میي الزم براي اسکان موقت ها زمین

  یابی مکان - 2-6-1
 ي سـناریو هـا  سـیالب ي پهنه و عمق سیالب که با توجه بـه تحلیـل   ها نقشهیابی مناطق اسکان موقت بر مبناي  مکان

   .شود میاند، انجام  ایجاد گردیدهدست آمده و  به )ف طراحیهد(
ي هـا  سـیالب در  گرفتگـی  از آب برده، مناطقی که به دالیل توپوگرافی یا هـر دلیـل دیگـري   نام يها نقشهپس از تهیه 
معـین   هـا  نقشـه بـر مبنـاي ایـن     هـا  آني دسترسـی بـه   ها راهمشخص و  ها سیالب، به تفکیک باشند میمختلف در امان 

  :اساسی ذیل توجه نمود د به نکاتدر حالت کلی براي انتخاب این مناطق بای. گردند می
  .گرفتگی نشود در سیالب سناریو دچار سیل -1
ي موجـود و یـا راه اضـطراري    هـا  راهپس از وقوع سیالب سناریو، امکان دسترسی بـه منطقـه بـا اسـتفاده از      -2

  .العبور وجود داشته باشد سهل
سـکونت، در مجمـوع مسـاحت الزم را دارا     نظـر بـراي   یابی شده و جمعیت مورد مکان طنقابا توجه به تعداد  -3

  .باید تمهیدات خاص در راستاي اسکان موقت دیده شود صورت ایندر غیر . باشند

  امکانات و تجهیزات مورد نیاز -2-6-2
اسـتفاده در   منظـور  بـه تـی  ، بایـد تجهیزا گیرند میاسکان موقت مورد استفاده قرار  منظور به ها مکاناز آنجایی که این 

  :اهم این موارد عبارتند از. در نظر گرفته شوند ها مکانشرایط اضطراري در این 
  ، محوطه سازي و زیرسازي الزم براي آنچادر –
  و زیرسازي الزم براي آن کانکس –
  حمام صحرایی –
  توالت صحرایی –
  مخازن اضطراري آب –
  مخازن اضطراري سوخت –
  ريتجهیزات تولید نیروي برق اضطرا –
  سیم بیتجهیزات برقراري ارتباطات  –
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  ...انبارهاي ذخیره غذاهاي خشک، پودرهاي خشک بهداشتی و –
  سایر موارد در صورت نیاز –

  مانور مدیریت بحران -2-7

قـرار  خـاص  مـورد توجـه    غیرمترقبـه حوادث و سوانح ي اخیر و با وقوع زلزله مهیب بم، آمادگی و مقابله با ها سالدر 
و  در سرتاسر کشور ناگزیر است براي کاهش اثرات بالیاي طبیعی در شـهرها  کشوري و محلیارشد  مدیریت. گرفته است

ي هـا  روش، از کارایی بسیار باالیی برخوردار باشد و آن را با گذشت زمان افزایش دهد؛ همچنـین، همـواره   مناطق مختلف
ي شـهر بهبـود بخشـد و    هـا  سـاختمان و  تاسیسـات ي موجود را به ویژه در مورد ایمن سازي خـدمات  ها فناوريمدیریت و 

ابعاد وسیع خسارات و تلفات ناشـی از بالیـاي طبیعـی در شـهرهاي گونـاگون جهـان سـبب شـده اسـت           .نماید هنگام به
هاي کـاربردي   آشکار است که پژوهشو  ایمن سازي شهرها انجام گیرد ارتقاياي در زمینه  هاي کاربردي گسترده پژوهش

هـا و یـافتن بهتـرین     ي شهرها در برابر بالیـاي طبیعـی سـبب افـزایش ابتکـارات در طراحـی      در امور مربوط به ایمن ساز
  .خواهد شد ها فناوريو  ها روشترین  و کارآترین و با صرفه ها سیاست
 .افزایش داشته اسـت  غیرمترقبهشهرهاي بزرگ ایران در برابر حوادث و سوانح ) خطرپذیري(ي اخیر ریسک ها سالدر 

هاي اقتصـادي و اجتمـاعی بـه     زمینه توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور از یک سو و دگرگونی تحوالت عظیم در
ي نوین، اثرات متقابل مهمی را در ساختار آتی اجتماعی و اقتصـادي شـهرهاي بـزرگ    ها فناوريي آسیا و کشورهاویژه در 

  .شتکشور خواهند دا

  شرایط بحرانی سازي شبیهمانور؛  -2-7-1
یی را از انجام مانور یا تمـرین بـراي رسـیدن بـه آمـادگی مخـابره و       ها گزارشهر از چندگاه اخبار و ي جمعی ها رسانه

 جراتشاید به . ارتقاي سطح آمادگی در جامعه است ها آنیی هستند که هدف ها مانورها مجموعه تمرین. کنند ر میمنتش
بـراي   هـا  فراگیرترین نوع تمرینز بالیاي طبیعی مانورهاي شرایط اضطراري ناشی ا ،ي نظامیها تمرینبتوان گفت پس از 

جمهوري اسالمی  ها مانور، به ویژه از سوي جمعیت هالل احمر در ایران نیز هر ساله ده. آید میآمادگی در جهان به شمار 
کـه در   آیـد  میهاي متنوع به اجرا در  ي امدادرسان و ارائه کننده خدمات در سطوح مختلف، با شیوهها با همکاري سازمان

  . از بعد کمی به صدا در آمدن زنگ زلزله در تمامی مدارس کشور در زمانی واحد است ها آنحال حاضر فراگیرترین 
به شکل علمی و جدید آن در ایـران از سـابقه چنـدانی در مقایسـه بـا برخـی       مقابله با سوانح گرچه برپایی مانورهاي 

ر ایران و به تبـع آن انجـام   مقابله با سوانح دده است که عملیات ي جهان برخوردار نیست، اما چند عامل سبب شکشورها
  :ي ارائه خدمات در شرایط اضطراري از کیفیت باالیی برخوردار باشدها تمرین

کشور جهـان در   انزدهایران جزو پ شود گردد؛ چنانچه گفته می باز می بودن کشور خیزحادثه عامل نخست به  -1
از این رو، به دلیل قرار گرفتن مداوم در شرایط اضطراري ناشی از بـروز  . یدآ میبه شمار زمینه بالیاي طبیعی 
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ان رسـانی در ایـران جایگـاه خاصـی دارد و امـدادگر      زلزله، امدادگري و امـداد سیل و بالیاي طبیعی، به ویژه 
ي گذشـته  ها سالهاي شدید  به عنوان مثال کارشناسان معتقدند وقوع زلزله. اند ایرانی با تجربه و ورزیده شده

ي بسیاري بـراي  ها درسیی نظیر گلستان، ها سیالبو نیز در رودبار، اردبیل، شمال و جنوب خراسان و طبس 
  .ي مدیریت شهري، امدادرسانان و نیز مردم در بر داشته استها سازمان

قـدس و  در ایران بـه دوران دفـاع م   دیدگان سوانح به آسیب رسانی عامل دوم باال بودن کیفیت خدمات امداد -2
ها شهر بزرگ کشور در غرب و جنـوب مـورد تهـاجم     دورانی که در آن ده. گردد میساله تحمیلی باز  8جنگ 

بـه ایـن   . دشمن قرار گرفت و شهرهاي دیگر کشور نیز از بمباران هوایی و پرتاب موشک بی نصـیب نماندنـد  
بـا   هـا  د و رویارویی مدیران و سازمانان ر شرایط اضطراري کامال آشنا شدهترتیب مردم با مقوله امداد رسانی د

  .چنین شرایطی، شاخص آمادگی مقابله آنان با شرایط بحرانی را ارتقا داده است

از جملـه سـابقه و   . تـر قـرار دارد   ینیکه در درجـه پـا   شود میدر کنار این دو عامل، از عوامل دیگري نیز یاد  -3
 . ي فرهنگی امداد رسانی در تمدن کهن ایرانها ریشه

برگـزاري مـنظم و مرتـب انـواع مانورهـاي       ،هر جهت با وجود برخورداري از چنین امتیازي، به اعتقاد کارشناسـان  به
ي گذشته با پیشرفت دانش و فناوري و افزایش جمعیـت و وسـعت شـهرها،    ها به ویژه آنکه در دهه ؛ضروري است آمادگی

ش و فنـاوري، تهدیـد جدیـدي بـراي حیـات انسـان       نوع و کیفیت حوادث متحول شده است و حوادث جدید ناشی از دان
پیشگیري، آمادگی، مقابلـه  (در نگاهی دیگر براساس دانش جدید مدیریت بحران و مراحل چهارگانه آن . شود میمحسوب 

  .شود میانجام مانورهاي مختلف براساس هر چهار مرحله توصیه ) توانیو باز

  تدوین دستور العمل اولیه مانور - 2-7-2

  ی و ایجاد آمادگیارتقاي سطح آگاه - 1- 2- 2-7
قشرهاي مختلف  مسوولین و ، ارتقاي سطح آگاهی و ایجاد آمادگی در بینسیالبي کاهش خطرات ناشی از ها راهیکی از 
العمـل صـحیح و سـریع در برابـر      نقش مهم آن در ایجاد آمادگی الزم جهت انجام عکـس  »مانور«حسن اجراي . جامعه است

پـس از وقـوع یـک حادثـه      .شـود  مـی  سـیالب تلفات ناشی از خسارات و جب کاهش آن، مو که نتایج حاصل از بودهحوادث 
هاي داوطلب بـا امکانـات خـود وارد منطقـه آسـیب دیـده        ، نیروهاي مردمی و نهادهاي دولتی و سازمانسیالبطبیعی مثل 

ناهماهنـگ انجـام    دیـدگان بـه صـورت پراکنـده و     هاي آنان به آسیب شوند، اما اغلب عملکردي ناهماهنگ دارند و کمک می
  .اي برخوردار است العاده گیرد؛ حال آن که ایجاد هماهنگی میان نیروهاي امدادرسان در چنین مواقعی از اهمیت فوق می

طرح . شرایط اضطراري و بحران ممکن است در هر زمانی رخ دهد؛ بنابراین، همواره باید براي مقابله با آن آماده باشیم
با اجـراي تمـرین و مـانور     .ا این هدف براي اداره شرایط اضطراري تهیه شده و اجرا می گرددنیز بسیالب مدیریت بحران 

ي مقابله با بالیاي طبیعی را آزمایش، ارزیابی و به طور مسـتمر مـورد تجدیـد نظـر و تکامـل      ها طرحاجزا و کلیت  توان می
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ري براي سـنجش اجرایـی بـودن و عملکـرد برنامـه      و معیا کنند ها و افراد را مشخص می مانورها، عملکرد سازمان. قرارداد
  .مدیریت حوادث هستند

  بندي مانورها دسته - 2- 2- 2-7
ي رسیدن به آمادگی بر حسب زمان، مکان و اهداف آن بر چند نوع تقسیم می شـوند کـه توضـیح    ها مانورها یا تمرین

  .در پی می آید ها آنبرخی از انواع 

  تمرین توجیهی -الف
تمـرین  . دهـد  ي برنامه جامع مانور را تشکیل میو مانورهاي مدیریت بحران است و مبنا اه تمرین توجیهی پایه تمرین

ي مقابله با بحران ها برنامهین مدیریت بحران که در مسوولتوجیهی یک رویداد برنامه ریزي شده است که براي گردهمایی 
  .وین شده باشدیک تمرین توجیهی باید داراي اهداف مشخص و تد. شود میمشارکت دارند، تهیه 

  تمرین میدانی -ب
بـا بالیـاي طبیعـی را بـه آزمـایش      تمرین میدانی یک فعالیت برنامه ریزي شده است که یـک یـا چنـد روش مقابلـه     

تمرین میدانی بر یک جزء و یا . باشد می ي میدانی معموال شامل عملیات میدانی محدود مقابله با بحرانها تمرین. گذارد می
  .تا آن را آزمایش و ارزیابی نماید و بهبود بخشد نماید م مدیریت بحران تمرکز میستاجزاي محدودي از سی

  تمرین دورمیزي  -ج
نظیـر  سـیل  ي درگیـر امـر مـدیریت بحـران     هـا  سـازمان ن نهادهـا و  مسووالو  ها کارگروه در تمرین دورمیزي مدیران

ده، بـدون محـدودیت زمـانی،    ش سازي شبیهدر معرض شرایط اضطراري و آب و فاضالب استان اي  منطقهي آب ها شرکت
هاي دورمیـزي   تمرین. دهد در محیط یک اتاق کنفرانس روي می این تمرین دورمیزي معموال غیر رسمی و. گیرند قرار می

ي عملیـاتی  ها روشو  ها شوند تا مسایل مربوط به برنامه ه با مشارکت اعضاي جلسه طراحی میي سازندها براي ایجاد بحث
و اخـذ  بجـاي   تـا  شـوند  کنندگان تشویق مـی  ین تمرین، شرکتدر ا. ت بحران مورد تجزیه و تحلیل قرار گیردطرح مدیری

  .تصمیمات اخذ شده را به طور عمیق مورد بحث قرار دهند ،تصمیمات سریع و خود جوشاجراي 
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  اي از تمرین عملکردي نمونه -15-2 شکل

  تمرین عملکردي  -د
بـه عـالوه، ایـن    . گـردد  میي فردي و سازمانی الزم در مدیریت بحران طراحی ها مهارتتمرین عملکردي براي ارتقاي 

. شـود  بر وظایف افراد به کار گرفتـه مـی   تاکیدتمرین براي ارزیابی صالحیت و توانایی سیستم مدیریت بحران یک شهر با 
شامل تشریح وضعیت اضـطراري  این تمرین . شود یک وضعیت اضطراري حقیقی انجام می سازي شبیهاین تمرین براساس 

یـک تمـرین عملکـردي،    . ، یک نمودار جامع سلسله مراحل رویدادها و ارتباطات بین شبیه سازان و عامالن است)سناریو(
این تمرین باید در . کند فراهم می) بازیگران(براي عامالن را  غیرمترقبهشده حضور در یک حادثه  سازي شبیهتجربه کامل 

  .، مانند ساختمان مرکز مدیریت بحران یا پست فرماندهی، انجام شودها هماهنگی فعالیتمکان مناسبی براي 

  تمرین مقیاس کامل -ه
تمرین مقیاس کامـل، فعالیـت   یک . تمرین مقیاس کامل به آزمایش گذاشتن کامل برنامه جامع مدیریت بحران است

ه وظـایف  و بخش عمـد  دهد روي می قبهرثه غیرمتشده حاد سازي شبیهاي است که در یک محیط واقعی  ریزي شده برنامه
و همـاهنگی بـین سـازمان هـا فعـال      پشتیبانی  تامینامکانات و تسهیالت مناسب براي . گیرد می مدیریت بحران را در بر

اسب براي بـه نمـایش گذاشـتن    این نوع مانور، شامل فعال سازي، به حرکت درآوردن و اعزام پرسنل و منابع من. شوند می
  .ي اجرایی طرح جامع مدیریت بحران استها توانایی و ها قابلیت

و ي همگـانی  هـا  و مقیاس کامل براي ارزیـابی آمـوزش  از میان انواع تمرینات ذکر شده، به نظر می رسد انواع میدانی 
  .شندتر با مردم مناسبو  ها دستگاهشده درباره مقوالت مرتبط با بالیاي طبیعی و بررسی وضعیت مشارکت  ارائهتخصصی 

مقابله بـا بحـران    براساساین گونه مانورها  شود میدر ایران، توصیه  غیرمترقبهحوادث و پیامدهاي با توجه به شرایط 
 هاي عضو کارگروه امور سیل و مخـاطرات دریـایی، بـرق، آب و فاضـالب     دستگاهفرضی و با مشارکت  سیالبناشی از یک 

  . نجام شودا
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  اهداف مانور -3- 2- 2-7
از  ، مشاهده و ارزیابی نحوه اسـتفاده سیالب مه عملیاتی برخی از اجزاي طرح جامع مدیریت بحرانارزیابی عملکرد برنا

ي عملیـاتی تعیـین شـده، آزمـایش میـزان آمـادگی و همـاهنگی بـین         هـا  روشهـا و   تجهیزات فیزیکی، تقویت سیاسـت 
  .باشد مینور جمله اهداف برگزاري این ماو نیز برآورد کیفی و کمی منابع از  مسوولي ها سازمان

  :چنین برشمرد توان مانور را می نجاماهداف ا
  ها آنبراي مقابله بالیاي طبیعی و کنترل  تر بیشایجاد آمادگی  -1
  ي ارائه شده ها ریزي مشخص نمودن نقاط ضعف برنامه -2
  مسوولي ها سازمانبهبود بخشیدن به هماهنگی بین  -3
  ها ها و مسوولیت روشن نمودن نقش -4
  ي اجرایی طرحها بلیتاطمینان یافتن از قا -5
  هاي مدیریت بحران در شرایط واقعیها و نظام آزمایش نمودن طرح - 6
  ي دولتی و منابع بخش خصوصی و شهروندانها سازمان، مسوولواحدهاي استحکام بخشیدن همکاري بین  -7
  سیالبنشان دادن کاربرد سیستم جامع مدیریت بحران  -8
    مسوولهاي مدیریت بحران شهري آزمایش مقدماتی عملکرد محدود برخی از سازمان  -9

  مشاهده نحوه استفاده از تجهیزات فیزیکی -10
  مسوولي یا واحدها ها هاي عملیاتی تعیین شده براي سازمان ها و روش تقویت سیاست -11
  برآورد کیفی و کمی منابع -12
  )ICS1(سامانه فرماندهی حادثه تشکیل  -13

واحدهاي عملیاتی نه باید هنگام وقوع یک حادثه، براي آنکه مشخص شود چگو سیالب،در طرح جامع مدیریت بحران 
 بایـد  )ICS( و نیز خدمات رسانان وارد عملیات شوند و چه شیوه مدیریتی بایـد اعمـال شـود، سـامانه فرمانـدهی حادثـه      

بنـابراین  . شـود ي آمریکایی و اروپایی و براساس ساختار تشـکیالتی کشـور طراحـی    کشورهابراساس تجربه جهانی برخی 
بـا اسـتفاده از    مسـوول ي هـا  کـه سـازمان   باشد میبحران، سامانه فرماندهی حادثه مورد استفاده در مانور مدیریت ساختار 

ویژگی این ساختار آن است کـه براسـاس اصـولی بنـا     . نمایند نسبت به پیاده کردن آن اقدام می ي عملیاتی خودها برنامه
ها و  گذاري سوي دیگر اختالالت در سیاستو از  شود میحاصل شده است که طی آن اطمینان از به کارگیري موثر منابع 

ي هـا  سازماناین اصول باید براي هر نوع بحران و در هر سطحی در تمام . دهد گو را کاهش می هاي پاسخ عملیات سازمان
  . شودبه کار گرفته  مسوول

  : اصول سامانه فرماندهی حادثه عبارتند از
                                                      

1- Incident Command System 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  169  )لیس وقوع از قبل اقدامات و یالتیتشک ساختار( يفور اقدامات مورد در ییاجرا امور يها دستورالعمل نیتدو -دوم فصل

 

  زبان مشترك -1
 نساختار مشترك و یکسا -2

 با الگوي مشخص دهی سازمان -3

 اصالت کار -4

 سیستم ارتباطی منسجم -5

 ي عملیاتی حادثه به شکل متمرکزها طرح - 6

 ه مدیریتی قابل کنترلضحو -7

 ي مشخصها اماکن و پایگاه -8

  مدیریت جامع منابع و سیستم فرماندهی واحد -9

  ي مختلفها مکانها و  تهیه سناریوهاي مناسب مانور در زمان - 4- 2- 2-7
  : بندي هستند مانور در قالب چهار بخش قابل دسته به طور کلی سناریوهاي

  از نظر زمانی  بندي دسته  -الف
  از نظر مکانی  بندي دسته  -ب
  از نظر کارکردي  بندي دسته  -ج
  از نظر نوع حوادث  بندي دسته  -د

  : در زیر شرح هر کدام آورده شده است

  از نظر زمانی بندي دسته -الف
  : اي زیر وجود دارددر این بخش توصیه تدوین سناریوه

یی و آمـادگی  گـو  پاسـخ این نوع مانور معموال براي سـنجش میـزان   : اي برگزاري مانور ساعت صفر یا مانور لحظه  -الف
  . گیرد میي کمی را در نظر ها جنبه تر بیشو  شود میپرسنل دست اندرکار توصیه 

، در شود رج از وقت عادي اداري انجام میا که خااین نوع مانوره: برگزاري مانورهاي شبانه یا خارج از وقت اداري  -ب
  . قابل اجراست تر بیشي داراي کارکنان موظف یا داراي تعهد ها سازمان

  . پذیرد میاین مانورها در ساعات حضور یا موظفی کارکنان صورت : برگزاري مانورهاي روزانه یا در ساعت اداري  -ج

  مکانی بندي دسته -ب
  ر محل جلسات یا مرکز اداري مرکزيد: يدور میز/ مانورهاي ستادي –
  در محل تمرینات که براي کارکنان شناخته شده است: مانورهاي عملیاتی –
  مانورهاي با مکان ناشناخته –
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  عملکردي بندي دسته -ج
  :شوند می بندي تقسیماالشاره به صورت زیر  با توجه به موارد فوق

  تمرین توجیهی  –
  تمرین میدانی  –
  تمرین دورمیزي  –
  عملکردي  تمرین –
 تمرین مقیاس کامل –

  از نظر نوع حوادث  بندي دسته -د
  سیل –
  طوفان –
  زلزله با خسارات خفیف –
  زلزله با خسارات شدید  –
  خشکسالی  –
  مخاطرات زیست محیطی و صنعتی  –
  جنگ، آوارگان و پناهندگان –

  راي مانورجضوابط ا - 5- 2- 2-7

  ساختار مانورهاي مدیریت بحران -الف
کـه از طرفـی    شـود اي بنـا نهـاده    اصول پایه براساسبایستی  حران و مانورهاي آنساختار مورد استفاده در مدیریت ب

هـا و عملیـات    گـزاري  منـابع و از سـویی کاسـتن از اخـتالالت در سیاسـت      مـوثر موجب اطمینان یافتن از بـه کـارگیري   
به کار گرفته  مسوولي ها سازماناین اصول بایستی براي هر نوع بحران و هر سطحی در تمام . گردد گو پاسخي ها سازمان

  .قبال ذکر گردید اصول سامانه فرماندهی حادثه .شوند
  :ضروري است ها سازمانبنابراین، به دو دلیل، وجود سامانه فرماندهی حادثه براي تمام 

  مدیریت بهینه و استاندارد حوادث داخل یک سازمان –
کار مشخص و نسـبتا   مسوولرف سازمان مدیریت استاندارد بخشی از امور مدیریت بحران، در صورتی که از ط –

  .مستقلی به آن سازمان واگذار شده باشد
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کـارگروه  زیر نظر سامانه فرماندهی حادثه امـور مربوطـه و همچنـین     ،در این شرایط، سامانه فرماندهی حادثه سازمان
از امور، خود را با سلسله مراتب لذا هر سازمان باید با توجه به همکار یا پشتیبان بودن هریک . نماید میفعالیت  امور سیل

  .مربوطه هماهنگ نماید مسوولسامانه فرماندهی حادثه سازمان 
حضـور   1فرمانـده محلـی   عنوان بهنفر در میدان عملیات  باید چندمدیریت بحران مناطق نیز  هاي کارگروهاز هر یک از 

  . نده باشداشت
  :موارد زیر باید در هر مانور مشخص گردد

  ي مانورها مکاندر  ها از سازمانکننده  رکتضاي شتعداد اع -1
  کننده مانور در هر منطقۀ عملیاتی دو کارشناس کنترل -2
با توجه به این امر که تعدادي از پرسنل در هر زمان (در هر زمان  مسوولي ها سازماننیروي عملیاتی  برآورد -3

  )بروندي استقرار آنان ي تعیین شده براها مکانبا انجام عملیات مربوطه محل مانور را ترك و به 
  مشارکت مردمی -4
  مدیریت بحران مناطقهاي  کارگروهخبرنگاران و عکاسان و مدعوین در نظر گرفتن  -5
  در هر زمان در مناطق مانور  مورد نیاز آالت ماشین و دستگاه تعداد و نوع - 6
  ایندنم تامینهاي عملیاتی خود را  کننده در مانور بودجه ي شرکتها سازمانهر یک از  -7
  دودر نظر گرفته ش آالت ماشینبراي پارك محلی  ،ي لجستیکها پایگاهو برخی از مناطق  در -8
کننده اسـت   ي شرکتها سازمانمحل استقرار مدیران بحران  ،اتاق فرماندهی عملیات مدیریت بحران در مانور -9

ان تجهیـزات  در ایـن مکـ  . شود میتخصیص داده  )اتاق بحران( که بدین منظور اتاقی در مرکز مدیریت بحران
  .شود میکننده در مانور در نظر گرفته  افراد شرکت فرماندهی منظور بهنیز  رسانی اطالعارتباطی و 

ي هـا  سـازمان عملکـرد  با توجه به اهمیت مستندسازي مانور از نظر کاربردهاي آموزشی و ارزیابی عملیـات و   -10
و تهیه فیلم مسـتند از مجموعـه    ها انسازم  درگیر در آن، پوشش خبري گسترده مانور از سوي روابط عمومی

  .پذیرد عملیات صورت می
  ارسال تصاویر هوایی به اتاق بحران -11
اجـراي عملیـات و همـاهنگی بـا سـایر       در راسـتاي  ي شـرکت کننـده در مـانور   هـا  سـازمان توجیه نیروهاي  -12

  هاي شرکت کننده در مانور سازمان
  ي عملیات به اتاق بحران ها مکاناز  ها گزارشارسال  -13
  )اتاق بحران(مستقر در مرکز فرماندهی عملیات مقابله با بحران  مسوولي ها سازمانماهنگی بین ه -14
  بین سازمانی یارتباطاتمسیرهاي کفایت  -15

                                                      
1- Site Commander 
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ات ایمنی، جمعیت هـالل  ي آتش نشانی و خدمها سازمان ي وزارت نیرو،ها شرکتو  ها سازمانهماهنگی بین  -16
نیـروي انتظـامی، راهنمـایی و راننـدگی،      ،نیروي مقاومت بسـیج ، سازمان بازیافت و تبدیل مواد، احمر استان

 .. .و مخابرات، برق يها شرکت

بـا یکـدیگر در سلسـله مراحـل      يمـدیریت بحـران شـهر    مسـوول ي هـا  سازمان تر بیشآشنایی و هماهنگی  -17
  ، طراحی و اجراي مانورریزي برنامه

  ساختار گردش اطالعات -ب
  :هدف کلی

   کارگروه امور سیلهاي مانور و  بین سایت سازي و تبادل اطالعات فعال –
  :اهداف اختصاصی عبارتند از

  گرددواقع  موثرفرماندهان  گیري تصمیمسازي و  اطالعاتی که در تصمیم –
) سیم بیتلفن ثابت، تلفن همراه و (هاي مخابراتی گوناگون  اطالعات به موقع و در اسرع وقت با استفاده ازشیوه –

  انتقال داده شوند ه کارگروههستهاي مانور به  از سایت
  در اسرع وقت به عوامل عملیاتی در سایت مانور رسانده شوند کارگروهدستورات فرماندهان عملیات از  –

  جریان اطالعات و اخبار در اجراي مانور -ج
 کـارگروه ی ن هماهنگمسووالارسال شوند از قبل تعریف و در اختیار  ارگروهتمام اخبار و اطالعاتی که باید از سایت به 

  :قرار می گیرندبه شرح زیر 
شبکه ترانک  سیم بیاخبار از قبل تعریف شده را از سه طریق تلفن ثابت، موبایل و  ،هماهنگی منطقه مسوول -1

  دهد میاطالع  سیم بیو شبکه باز به اپراتورهاي تلفن و یا اپراتورهاي 
ي از هـا  فـرم ن هماهنگی در سایت مـانور را در  یمسوولاخبار ارسالی از  سیم بیاپراتورهاي تلفن و اپراتورهاي  -2

  .کنند میپیش طراحی شده وارد 

  .دهد میي اخبار را از اپراتورها گرفته به گروه فیلتر اخبار تحویل ها فرمانتقال دهنده اخبار،  -3

فـرم هـا   شان دارند در این و مرتبا اخباري هم که ای گیرد میي اخبار در اختیار مدیران اجرایی نیز قرار ها فرم -4
 .کنند وارد می

 .دهند میي خبر را از مدیران اجرایی گرفته و به گروه فیلتر اخبار تحویل ها فرم ،هاي اخبار انتقال دهنده -5

 .دهند میگروه فیلتر اخبار، اخبار رسیده را پردازش و مرتب کرده در اختیار اپراتورهاي کامپیوتر قرار  - 6

 .کنند می هنگام بهو اخبار را  ها سازماندول ماتریس فعالیت اخبار رسیده ج براساساپراتورهاي کامپیوتر  -7
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فرمان خود را از طریق تلفـن داخلـی بـه مـدیر اجرایـی سـازمان متبوعـه         ،فرماندهان عملیات در اتاق بحران -8
 .دهد می

 .دهند میدستورات خود را به عوامل عملیاتی در سایت مانور  سیم بیمدیران اجرایی از طریق  -9

و  دهنـد  مینتایج عملیات را به مدیر اجرایی مربوط به خود اطالع  سیم بیاز طریق  ها سازمانعوامل عملیاتی  -10
ي مخصوص وارد تا در رایانه اخبار ها فرممدیر اجرایی وقایع اتفاق افتاده مربوط به سازمان متبوعه خود را در 

  .وارد شود

  ي اجراي مانورها مکان سازي آمادهطراحی و  -د
اتاق (مدیریت بحران کارشناسان مرکز  تاییدو با  کارگروه امور سیلتوسط  در مناطق تعیین شده ایدب ي مانورها مکان

و  يشـهردار ، ها شرکتاز چند هفته قبل توسط  سازي شبیهو  سازي آماده ،ي مانورها مکاندر . در نظر گرفته شوند) بحران
  .دارداز انجام مانور ادامه کننده در مانور شروع و تا چند روز قبل  ي شرکتها سازمانسایر 

  تیم میدانی مدیریت بحران سیالبپیشنهادي ترکیب  -ه
 ي مدیریت بحرانها کارگیري و نظارت بر استفاده از دستورالعمل با هدف بهکارشناس مدیریت بحران  -1

 هاي تخصصی مربوطه و تحلیل داده روندیابی سیالببا هدف  هیدرولوژي و هیدرولیک کارشناس -2

متري و تله کنترل و تجهیزات الکترونیکی نظیـر سـرورها و    هاي تله منظور نظارت بر سیستم به ITکارشناس  -3
 هاي کامپیوتر مدل

آبی با هدف ارائه راهکارهـاي مـرتبط بـا مهندسـی قطـع، وصـل و بازیـابی تجهیـزات و          تاسیساتکارشناس  -4
  آب  تاسیسات

 رهاي ارائه شده توسط تیم کارشناسیآبی با هدف پیگیري و نظارت بر اجراي راهکا تاسیساتتکنسین  -5

 استادکار شبکه و خطوط با هدف انجام اقدامات اجرایی با کمک رده کارگري - 6

 کارگر شبکه و خطوط -7

  راننده -8
حذف عوامل ممکن است انجام مـانور را  . انجام گیرد full function صـورت  بهالزم به ذکر است مانور باید با تمام قوا و 

بنابراین بهتر است چنانچه مشکلی در عدم همـاهنگی بـین عوامـل    . گیرد ز شرایط واقعی فاصله میتر نماید، ولیکن ا ساده
  .محتلف وجود دارد، این امر در مانورها مشخص و رفع شود

  )در سر صحنه( تجهیزات مورد نیاز تیم میدانی مدیریت بحران سیالب -و
  خودرو مجهز -1
  دوربین دیجیتالی  -2
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  و شارژر  سیم بی -3
  ) در صورت امکان(اي  هتلفن ماهوار -4
5- GPS   
  متر نواري و لیزري  - 6
  چراغ قوه شارژي  -7
  کاله ایمنی -8
  الزم  تعدادچکمه به  -9

  ي اولیه ها کمکجعبه  -10
  جعبه ابزار  -11
  کپسول آتش نشانی  -12
  کپسول و ماسک اکسیژن  -13
  ژنراتور برق و تجهیزات روشنایی  -14
  ها راهنقشه  -15
  گیر سیلنقشه مناطق  -16
  هشدار دهنده  عالیم -17
  ) در صورت لزوم(نگین س آالت ماشین -18
  کلیه ابزار حفاري  -19
  پمپ کف کش -20

  اصالح دستورالعمل مانور مدیریت بحران -6- 2- 2-7

  ارزیابی مانور -6-1- 2- 2-7
صحیح و سریع در برابر حوادث است   العمل نقش مهم آن در ایجاد آمادگی الزم جهت انجام عکس ،حسن اجراي مانور

  .شود می ر حوادثبحران و سایکه نتایج حاصل از آن، موجب کاهش تلفات ناشی از 
کنندگان در مـانور جهـت گـزارش نحـوه اجـراي آن و       ارزیابی مانور در برگیرنده مشاهده عملیات و تصمیمات شرکت

ي هـا  سـازمان ها بر پایش اجراي وظایف توسط افراد و  در واقع تمرکز ارزیاب. باشد میمقایسه با وضعیت عملکردي مطلوب 
کنترل مانور با نظارت بر جریان عملیات آن در صـحنه  . یین شده براي آنان استکننده در مانور براساس اهداف تع شرکت

کننـدگان بـر    کنتـرل . گـردد  میشده اجرا  ریزي برنامهتا اطمینان حاصل شود مانور براساس اهداف  شود میعملیات انجام 
دو نفـر بـه عنـوان    عمومـا   ،در مـانور بـراي هـر میـدان عملیـاتی     . نماینـد  مـی  ي رویدادها نظـارت  ها گامسلسله مراحل و 
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و  اداره کـل مـدیریت بحـران اسـتان    ، کـارگروه امـور سـیل   کـه از بـین کارشناسـان     شود میکننده در نظر گرفته  کنترل
  .گردند میانتخاب  يامور مدیریت بحران شهر مسوولي ها سازمان

  :از تندسلسله مراحل ارزیابی و کنترل مانور عبار
  مانور و برگزاري جلسه توجیهی براي آنان  ییابن و کارشناسان ارزمسووالتعیین  -1
  )ها لیستشامل نکات مشاهده شده و چک (ي ارزیابی ها فرمتدوین روش و  -2
  پس از برگزاري مانور ماهتا یک حداکثر هاي انجام شده و تهیه گزارش ارزیابی  بررسی و ارزیابی -3

هـاي   دهـی و ارزیـابی فعالیـت    ران نقش نظارت، گزارشداو. باشند ترین ارکان اجراي مانور می داوران مانور یکی از مهم
این افراد مسیر مانور را با پایش و گزارش پیشرفت مـانور در طـی مـانور کنتـرل     . دهند کننده را انجام می هاي شرکت تیم

  ].34[نموده و در پیشرفت کارها براساس برنامه اصلی مانور تاکید دارند 

  تحلیل نتایج مانور -
  ]:34[عبارتند از ها آنشود و اهداف  ل مانور توسط مدیر اجرایی مانور اداره میجلسات موثر تحلی

تحلیل مانور براي تعیین آنچه که درست انجام شده است، آنچه که غلط اجرا شـده اسـت و اینکـه چـرا غلـط       •
 انجام شده است؟

 .ت نیامده استدس دست آمده از مانور و نتایجی که به جواب به سواالت اختصاصی در مورد نتایج به •

 .اند تشویق افرادي که کارآیی در این مورد داشته •

 .کنند جستجوي اطالعات سازنده از افرادي که در جلسه تحلیل شرکت می •

 توجه دقیق به بهبود مقررات و آموزش •

 دهی مناسب مکتوب ساختن اطالعات مختلف براي گزارش •

 ريهاي قابل پیگی خالصه نمودن نکات اصلی و پیشنهاد فعالیت •

  سواالتی که باید در یک جلسه تحلیلی جواب داده شوند -
 چه چیزي در زمان انجام مانور اتفاق افتاد؟ •

 چه کارهایی به خوبی انجام شد؟ •

 کنندگان، استانداردهاي الزم براي کارآیی را رعایت کردند؟ آیا شرکت •

 ؟آیا شرکت کنندگان توانستند با انجام مانور، توانایی خود را افزایش دهند •
 هاي آموزشی نیاز به تقویت دارند؟ ها، قوانین و برنامه آیا برنامه •

 دست آمدند؟ بینی شده به آیا نتایج پیش •

 به چه میزان، مانور حالت واقعی و موثر داشت؟ •
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 ها شد؟ آیا مانور باعث افزایش کارآیی کلی سازمان •

  جلسات تحلیل مانور -3-الف

کنندگان، گاهی نیاز به یک سري جلسات تحلیـل پشـت سـر هـم و بـر پایـه        با توجه به اندازه مانور و یا تعداد شرکت
. گـردد  و سپس به جلسات بین سازمانی منتهی می شود ها شروع می ها و تیم این جلسات با روساي سازمان. همدیگر است

دسـت   مانور نتـایج بـه  در انتها، تیم اجرایی . شوند پرسنل مانور معموال توسط مدیر اجرایی مانور به این جلسات دعوت می
  .آمده از جلسات پس از اجراي مانور را با گزارش ابتدایی قبل از مانور مقایسه خواهند نمود

  گزارش اجراي مانور -
پس از کل جلسات تحلیل مانور، مدیر اجرایی مانور باید یک گزارش تحلیل کامل را براي مـدیر اجرایـی مـانور آمـاده     

  :نماید که شامل موارد ذیل باشد
 اند؟ چه نکاتی بحث شده •

 چه نکاتی باید اقدام شوند؟ •

 چه کسانی باید اقدامات فوق را انجام دهند؟ •

 افراد فوق در چه مدتی باید اقدامات فوق را انجام دهند؟ •

با همدیگر جهت اجراي عملیات مقابله بـا حادثـه، تعیـین     ها سازمانها براي تعیین میزان هماهنگی  نتایج این ارزیابی
کننده در مانور و بازنگري عملیات بـراي مانورهـاي آتـی در جهـت      ي شرکتها سازمانمربخشی و کارآیی عملیات میزان ث

  .شود میافزایش ثمربخشی و کارایی به کار گرفته 
تابعـه مبـادرت    يهـا  شـرکت که سالیانه حداقل دو بار به انجام مانور در سطح شرکت و  شود میبه طور کلی پیشنهاد 

  .گردد برگزاري مانور مرور و به روزیکبار دستورالعمل و سالیانه  هدش

  اصالح مانور -6-2- 2- 2-7
آیا نیازهاي تعیین شده در مرحله طراحی مانور  شود در این مرحله که آخرین مرحله مدیریت مانور است، مشخص می

زمان مانور و آنچه کنندگان در  ها و شرکت در این مرحله همچنین مقایسه بین کارکرد سازمان اند یا خیر؟ پاسخ داده شده
  ]:34[جواب داده شود عبارتند از ها آنسواالتی که در این مرحله باید به . شود رفته است، انجام می انتظار می ها آناز 

 آیا مانور به نیازهاي مشخص شده جواب داده است؟ –

راري انجام دهند، کنندگان آنچه را که مجبورند در شرایط اضط ها و شرکت آیا مانور باعث شده است که سازمان –
 تمرین نمایند؟

 ها و کارآیی افراد شده است؟ ریزي آیا مانور باعث بهبودي مقررات، برنامه –

  :گیرد هاي فوق فرآیند اصالح مانور مطابق بندهاي کلی ذیل انجام می با مشخص شدن پاسخ
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هـا،   یـر دهنـد، یـا برنامـه    هـاي خـود را تغی   ها برنامه پس از فاز اجرایی و مرور دقیق مانور، ممکن است سازمان –
 .مقررات و قوانین جدیدي را ایجاد نمایند

 .شوند مانورهاي بعدي براساس نتایج نامطلوب اصالح می –

 .شوند مانورهاي جدیدي براساس نیازهاي جدید نوشته می –
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  3فصل 3

 ییامور اجرا يها دستورالعمل نیتدو
اقدامات (ي مورد اقدامات فور در

  )لیوع سوق نیح
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صل  دو -سومف عمل نیت اجرا يها دستورال دامات فور در ییامور  دامات ح(ي مورد اق   (لیوقوع س نیاق

 کلیات -3-1

 ریـزي  برنامه بایستی از قبلاما  شوند میانجام  وع حادثه سیل هرچند در زمان واقعهمجموعه اقدامات الزم در حین وق
توانند بـا آغـاز بارنـدگی بـه      این اقدامات می. زم انجام شده باشدي الها هماهنگیفراهم گردیده و کلیه  ها زیرساختشده، 

البته نـوع اقـدامات قابـل انجـام در لحظـات      . تدریج شروع شوند و تا انتهاي خروج سیل از منطقه مورد تهدید ادامه یابند
  .  مختلف، مثال در زمان شروع بارندگی با زمان وقوع سیل، متفاوت است

توان لحظه زمانی وقوع آن را با رسیدن تراز آب در یک نقطه مانند پـل بـه یـک     قه، که میهر واقعه سیل در یک منط
رخـدادهاي بارنـدگی از لحـاظ زمـانی و     . تراز آستانه مشخص نمود، معموال با رخداد بارندگی در باالدست آن همراه است

دریافـت ایـن   . رسـند  مـی  1مقدار اوجمکانی هرچند همگی تصادفی هستند اما معموال به تدریج آغاز شده و سپس به یک 
رواناب و روندیابی سـیل در   -سازي اطالعات اولیه براي مدلسازي بارش مقدار بارندگی در نقاط مختلف حوضه آبریز، آماده

سازي خروجی مدل به صورت جدول یا نمودار و احیانا بررسی سناریوهاي مختلـف، بسـته    طول رودخانه و همچنین آماده
در طـی ایـن مراحـل اطالعـات الزم     . ی و مدل طراحی شده، هر کدام مدت زمانی به طول خواهند کشیدبه شرایط فیزیک

در صورت تصمیم به . شود گیري اعالم هشدار سیل یا انجام اقدامات دیگر فراهم می منظور تصمیم براي کمک به مدیران به
اصطالحا به مدت زمـان  . کشد اي طول می دقیقهاعالم هشدار عمومی، دریافت پیام هشدار توسط مردم نیز دست کم چند 

طول مدت زمان فرجه ). 1-3شکل (شود  گفته می 2موجود بین دریافت پیام هشدار توسط مردم و وقوع سیل، زمان فرجه
اي کاهش خسارات سـیل،   هاي غیرسازه لذا یکی از اهداف اساسی در روش. اي مستقیم دارد با کاهش خسارات سیل رابطه

  ]. 21[باشد  ن فرجه ضمن اجتناب از هشدارهاي اشتباه و یا خطاي عدم هشدار به موقع میافزایش زما

  
  )هشدار سیل(اي از توالی زمانی رخدادها و اقدامات الزم در یک واقعه سیل  نمونه -1-3 شکل

                                                      
1- Peak 
2- LeadTime 

العات پیک دریافت اط
  بارش

گیري براي اعالم  تصمیم  مدل پایان اجراي
دریافت هشدار توسط   هشدار

  کلیه ساکنین
  وقوع سیالب

وقوع سیالب 
  بیشینه

پایان تحلیل 
  مقدماتی

  پایان تحلیل نهایی

  وقوع بارش

  زمان فرجه پس از اعالم هشدار

  بینی زمان فرجه پس از پیش

  گویی مدت زمان پاسخ
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سیل، توالی زمانی اتفاقات مهمی است کـه در  هاي اقدامات حین وقوع  یکی از نکات قابل توجه در تنظیم دستورالعمل
زا بـه   هجوم جبهه هواي گرم و یا باران. طول یک واقعه سیل وجود دارد و در بالیاي طبیعی دیگر ممکن است دیده نشود

منطقه، شروع بارندگی در سطح وسیعی از حوضه آبریز، ادامه و شدت یافتن بارندگی، تجاوز مقدار بارندگی و یا تراز سطح 
دشت همگی  ب در نقاطی معین از یک مقدار آستانه مشخص و باالخره خروج جریان آب از رودخانه و ورود آن به سیالبآ

تجربـه  . تواند باشد ، در واقع نشانه و یا کلید شروع یک دسته اقدامات بعدي میها آناتفاقات مهمی هستند که هر کدام از 
هـا، خسـارات سـیل بـه میـزان       در صورت توجه کافی به این نشانه الزم،نشان داده است که با وجود آمادگی و زیرساخت 

  .گیري کاهش خواهد یافت چشم

  مقابله با بحران هاي کارگروهعملیات  - 3-2

هـاي مسـوول،    هاي الزم بین دسـتگاه  مدیریت اصلی اقدامات از قبل طراحی شده در مقابله با بحران و کلیه هماهنگی
و سپس در صـورت نیـاز در سـطح بـاالتر، در     برق، آب و فاضالب  ،ییایو مخاطرات در لیامور سابتدا در کارگروه استانی 

  .شود انجام می) با مسوولیت وزارت نیرو(کارگروه امور سیل و مخاطرات دریایی، برق، آب و فاضالب 

  برق، آب و فاضالب ،ییایو مخاطرات در لیامور س يها گروهکارچگونگی تشکیل  - 1- 2- 3
کشور به عنوان متولی مقابله با کلیه حوادث و بالهاي طبیعی در سطح کشور بایسـتی از  شوراي عالی مدیریت بحران 

ـ و مخاطرات در لیامور سطریق سازمان مدیریت بحران کشور، کارگروه  بـا مسـوولیت وزارت   (بـرق، آب و فاضـالب    ،ییای
یل کـارگروه و لـزوم معرفـی افـراد     هـا، خبـر تشـک    دبیران کارگروه. هاي استانی را تشکیل دهد و به تبع آن کارگروه) نیرو

هـاي   کـارگروه /گروه/پیگیري تشکیل کمیته. کنند میابالغ  ها شرکتنماینده هر دستگاه مسوول در بحران سیل را به کلیه 
  .  باشد ها و معرفی نمایندگان از وظایف دبیران کارگروه امور سیل می مدیریت بحران در دستگاه

یه افـراد نسـبت بـه موقعیـت و     ، کلامور سیل) و در صورت لزوم کارگروه کشوري(هاي استانی  کارگروه تشکیلپس از 
رسـانی و کلیـه    ف محوله آگاهی پیدا کرده و ارتباط واحـدها بـا یکـدیگر، نحـوه خـدمات     یخود در چارت و وظا مسوولیت
یف محولـه آگـاهی الزم را   ظابا توجه به اینکه چنانچه افراد از و. گردد سازمانی و تعامالت بین گروهی تبیین میارتباطات 

بـا   و تردیـد خواهنـد شـد،    دچـار سـردرگمی   تـر  کـم در هنگام وقوع حادثـه  و به اهمیت وظایف خود واقف باشند  داشته
، هماهنگی الزم با سرعت در جهت انجام وظیفه شکل گرفته و از به هـدر رفـتن منـابع و    ها به افراد مسوولیتدهی  اطالع

  . شود میوقت جلوگیري 
،  ترین سطوح نیـروي انسـانی   اي باشد که از پایین ستاي عملیاتی نمودن فعالیت کارگروه، تقسیم کار باید به گونهدر را

بدین ترتیب در زمان وقوع حادثه، مراجعـات بـه   . وظایف آغاز گشته و نفرات نسبت به وظایف محوله آگاهی داشته باشند
هاي عملیاتی بایسـتی   هر فرد عضو کارگروه و تیم. ثر خواهد شدمدیران حداقل، و سرعت انجام امور و گردش کاري حداک

  .قبل از وقوع بحران، آمادگی الزم را جهت مواجهه با بحران در خود و مجموعه متبوع خود ایجاد کرده باشد
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داراي ارتبـاط قـوي بـا سـایر      ،ي تشکیل شده باید در زمان بروز بحران عالوه بر عملکرد مطلـوب سـازمانی  ها کارگروه
  .باشند موسساتو  ها شرکت، ها سازمان

  .کارگروه امور سیل آورده شده استتشکیل  الگوي ،)2-3( در شکل

 
  نحوه تشکیل و ارتباط اجزاي سیستم مقابله با سیل -2-3شکل 

ور کرده و در صورت وجـود  اي خود بایستی وظایف خود را مر هاي مدیریت بحران در جلسات دوره ها و کارگروه کمیته
در زمان وقوع حادثه و ایجاد بحـران، فرصـتی   . هرگونه تردید یا ضعف در هر جزء از سیستم، آن را به دقت برطرف نمایند

بـار کـار    ها بر سر دیگران پس از یک فاجعـه خسـارت   کاري انداختن گناه اشتباهات و کم. براي بحث و رفع تکلیف نیست
قطعا براي کل مجموعه  ها آنها و اموال  اما جلوگیري از وقوع خسارات کالن و نجات جان انسان. باشد نمیچندان مشکلی 

  .مدیریت بحران افتخارآمیز خواهد بود
دریافت اي  منطقههواشناسی و یا شرکت آب  اداره کل، شواهد وقوع سیل، ابتدا توسط آسا سیلدر زمان وقوع بارندگی 

  .شود میداده  رگروه استانی امور سیلدبیرخانه کاشده و هشدار الزم به 
ها مرتبط بـا موضـوع سـیل و فرصـتی بـراي تسـهیل        محلی براي حضور همه دستگاه) 2-3شکل (کارگروه امور سیل 

  . این مساله بسیار مهم بایستی در مانورهاي ساالنه تمرین شود. ارتباطات بین سازمانی است
اي در کارگروه استانی امور سیل دارد که بایسـتی کلیـه    اه نمایندهکارگروه مدیریت بحران سیل هر دستگ/گروه/کمیته

هاي آن دستگاه توسط وي به کـارگروه منتقـل شـده و بتوانـد توسـط کـارگروه از طریـق همـان رابـط           امکانات و توانایی
وه مدیریت بحران کارگر/گروه/ها در ارتباط کمیته بدین ترتیب نقش نمایندگان دستگاه. مدیریت و استفاده گردد) نماینده(

. ها با کارگروه امور سیل و در نتیجه نقش کارگروه امور سیل در مدیریت بحـران بسـیار مهـم اسـت     سیل ادارات و شرکت

  اي شرکت آب منطقه
  اعالم هشدار

  اداره کل هواشناسی
  اعالم هشدار

 کارگروه استانی امورسیل و مخاطرات دریایی
کارگروه /گروه/تهیکم

مجموعه  ریادارات کل ز
 دهاي مادرنها/ها شرکت

کارگروه /گروه/کمیته
ادارات کل زیر مجموعه 

 ها وزارتخانه

کارگروه /گروه/تهیکم
 نهاد مادر/شرکت

 کارگروه/گروه/تهیکم
 خانه وزارت

  ستاد امور سیل و مخاطرات دریایی
  )ولیت وزارت نیرووبا مس(

تیم امداد و 
 زیابیتیم ار پشتیبانی
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منظـور   هاي عملیـاتی کـارگروه بـه    هاي مختلف تجمیع شده در کارگروه، در هنگام وقوع سیل، توسط تیم امکانات دستگاه
کارگروه استانی امور سیل و مخاطرات دریایی، برق، آب و فاضالب در صورت نیاز به  .شود گرفته می کار بهکاهش خسارات 

با (کشور برق، آب و فاضالب  ،ییایو مخاطرات در لیامور سها، درخواست تشکیل کارگروه  هاي دیگر استان دریافت کمک
هاي  کارگروه/گروه/نی و کشوري، کمیتهعالوه بر وجود ارتباط مستقیم بین کارگروه استا. کند را می) مسوولیت وزارت نیرو

  ).2-3شکل (کنند  تر می ها نیز کمربند ارتباطات بین سازمانی را محکم موجود در ادارات و شرکت
ي گذشـته بـه   هـا  بحـران آمده در  دست بهبا توجه به تجربیات  ها آنو نحوه تشکیل  ها کمیته ياعضا شود میپیشنهاد 
  .یی در این موارد در این راهنما ارائه شده استها توصیه، هر چند گذاشته شود ها دستگاهاختیار خود 

  مسوول آن يها زمانبحران و سا یطضوابط اعالم شرا - 2- 2- 3
ها قبل  از آنجا که وقوع بارندگی عموما اولین عالمت خطر سیل است، در صورت توجه به مقدار و وسعت بارش، ساعت

شوند و از طرف دیگر عواملی  ها به سیالب ختم نمی ز طرفی همه بارندگیاما ا. بینی نمود توان آن را پیش از وقوع سیل می
  ).ي قبل توضیح داده شدها بخشکه در (توانند موجب وقوع سیالب و افزایش خسارات باشند  ثانویه می

هـا   اگر بحران سیل را افزایش خطر سیل تا حد عدم توانایی مجموعه در حفاظـت و حراسـت از منـابع و جـان انسـان     
اي در مهار آن و کاهش خسارات موثر اسـت،   یف کنیم، با توجه به اینکه آمادگی در برابر بحران به مقدار قابل مالحظهتعر

  . هاي وقوع بحران غافل نبود و در هر منطقه از تجربیات قبلی وقوع سیالب و عالمات آن بهره کافی برد بایستی از نشانه
و آمار  گیري اندازههاي  تخصصی در کشور هستند که با استفاده از ایستگاهسازمان هواشناسی و وزارت نیرو دو دستگاه 

بینی حدود آن هستند؛ لـذا   هاي وقوع سیل و پیش هاي ریاضی موجود، قادر به تشخیص نشانه و تجربیات و همچنین مدل
دریافـت هشـدار    کـارگروه بـه محـض   . هشدارهاي اولیه بایستی توسط این دو مجموعه به کارگروه امور سـیل داده شـود  

کـارگروه  . ها بـرآورد نمایـد   کند قبل از بحران، زمان وقوع و دامنه آن را با استفاده از آخرین داده تشکیل شده و تالش می
تواند اعالم شرایط  هاي واصله از تیم ارزیابی، می استانی امور سیل و مخاطرات دریایی، برق، آب و فاضالب براساس گزارش

هاي مسوول تشکیل شده و کارگروه استانی امور  هاي بحران کلیه دستگاه کارگروه/گروه/شرایط کمیتهدر این . بحران بکند
  . دهند میسیل را در اجراي وظایف خود یاري 

باشد؛ اما به طـور کلـی شـرایط     سیل، تشخیص وضعیت بحرانی به عهده کارگروه امور سیل میبراساس تعریف بحران 
  :ن به صورت زیر برشمردتوا اعالم وضعیت بحرانی را می

  هاي سنگین زا به حوضه آبریز و شروع بارش هجوم جبهه سیل –
  ها ز آب در رودخانهافزایش غیرطبیعی ترا –
  ها ها و تخریب پل به زیرآب رفتن راه –
  هاي کشاورزي ورود سیالب به زمین –
  نفوذ سیالب به مناطق مسکونی –
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  آب ذخیره و انتقال تاسیساتآسیب جدي به  –
 آب  و شبکه توزیع تصفیه تاسیساتآسیب جدي به  –

 ي ناشی از آب ها بیمارياحتمال یا بروز خطرات بهداشتی یا  –

 هاي نفتی به آب شرب  ورود هیدورکربن –

 گاز کلر و پیامدهاي ناشی از آن  مواد سمی نظیر نشت –

 کشته شدن، مجروحیت یا غیر قابل دسترسی بودن پرسنل  –

  استانی با میزان مورد نیاز براي حادثه هاي محلی و یا  شرکتهیزات عدم تکافوي نیروي انسانی، امکانات و تج –

  تعیین سطح بحران  -3- 2- 3
منظور سهولت تخصیص منابع و ایجاد اختیـارات کـافی و مناسـب، تنهـا در دو سـطح       به ،سیل بحرانشود  توصیه می

شده و اقدامات الزم براي گذر  هاي امور سیل نیز در این دو سطح تشکیل کارگروه. تعریف شود) ملی(اي  استانی و منطقه
  .دهند ایمن با حداقل خسارات از وضعیت بحرانی را انجام می

  .دهد را ارائه می حواین سط اي از نحوه تعیین نمونه )1-3(ول جد

  تعیین سطح بحران معیارهاي -1-3جدول 
  نشانگر  معیار  سطح بحران  ردیف

  ملی  1
  )اي منطقه(

گرفتگی نیروگاه برق، تخریب  شکستگی حداقل یک سد، آب  ربنایی مانند سدهازی تاسیساتآسیب بسیار شدید به  -
  هاي اصلی  راه

  میلیون نفر 2تهدید جمعیت بیش از   گرفتگی وسیع و ایجاد خسارت در بیش از دو استان آب -
  فر میلیون ن 2تهدید آب شرب جمعیت بیش از   آبی در بیش از دو استان تاسیساتآسیب بسیار جدي به  -
  انتظارات افکار عمومی  هاي سیاسی و انتظامی در حادثه حساسیت -
  مشاهده آالینده  آلودگی گسترده منابع آب نظیر نشت نفت در جریان سیالب -
  گستره وقوع سیل و خسارات آن  عدم وجود توانایی فنی استانی براي مقابله با سیالب -

  استانی  2

  هاي اصلی قطع آب و برق در محدوده قابل توجه، تخریب پل  ها و خطوط حیاتی  یی، راهزیربنا تاسیساتآسیب مهم به  -
  هزار نفر 500تهدید جمعیت بیش از   گرفتگی وسیع و ایجاد خسارت در چند شهر و روستا آب -
  تجاوز از حد مجاز   آلودگی محدود آب نظیر نشت گاز کلر در سطح محدود  -
  مشاهده عالیم اپیدمی  )هایی نظیر وبا و هپاتیت بیماري(آب آلوده  بروز اپیدمی ناشی از -
  گستره وقوع سیل و خسارات آن  عدم توانایی شهرداري یا فرمانداري در کنترل سیل -

  بحران ي مدیریتها گروهکار ياعضا يها ویژگی - 4- 2- 3
  :بایست شرایط زیر را دارا باشند می خود ماهیت کاري وظایف و بحران با توجه به کارگروه مدیریتاعضاي هر کدام از 

  هاي کارشناسی و مدیریتی داراي سابقه کافی اجرایی در دستگاه متبوع در رده -1
  تجربه مقابله با حداقل یک بحران در زمان اشتغال خود -2
  آشنایی کامل با محدوده و شرایط جغرافیایی منطقه عملیاتی خود -3
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  ) خانه خطوط اجرا شده، شبکه، تصفیه نظیر(هاي اجرایی  آشنایی کامل یا دسترسی به نقشه -4
  )در حال کار یا در انبار(آگاهی و آشنایی کامل به تجهیزات و لوازم موجود در منطقه تحت پوشش مجموعه  -5
  هنگام بحران هاي عملیاتی به آگاهی کامل از نحوه عملکرد تیم - 6
  داراي روحیه همکاري و کار گروهی -7
  پذیري مسوولیت -8
  مدیریت بحران و شرایط اضطراري  هاي آموزشی گذرانیدن دوره -9

  حضور مستمر و فعال در جلسات کارگروه  -10
  داشتن سابقه حضور فعال در مانورهاي عملیاتی  -11
  سالمت جسمی و روحی، القاي انرژي مثبت به گروه -12

  ها گروهکار ياعضا یگزینیجا - 5- 2- 3
ن بحـران کـه نیـاز بـه افـراد      بدیهی است در زمـا . میسر نیست ها مکاندسترسی به افراد و پرسنل در تمامی اوقات و 

همچنین در زمـان  . هاي خاص مدیریتی یا کارشناسی احاطه دارند، وجود دارد کلیدي و دوره دیده یا افرادي که به حیطه
این موضوع نه تنها در کـارگروه  . ودمنجایگزین یکدیگر را نفراتی که ماهیت کاري نزدیک به هم دارند، باید بتوان بحران، 

راننده بیل مکانیکی در دسترس نبود،  که درصورتیبه عنوان مثال، . ي اجرایی و پرسنل فنی نیز صادق استها بلکه در تیم
هـاي مـدیریتی    جایگزینی افراد از ردهبنابراین  .دنمواز راننده جرثقیل که بتواند با بیل مکانیکی کار کند، استفاده  توان می

  .بینی شده باشد بوده و از قبل پیشهاي مربوط استان مدنظر  شرکتدر باید تا کارگري 
  : مبادرت نمود کارگروهدر موارد زیر باید نسبت به جایگزینی اعضاي 

  عدم دسترسی سریع به عضو -1
  کشته شدنعدم توانایی عضو در انجام وظایف در شرایطی نظیر مجروحیت یا  -2
  مشکالت خانوادگی پرسنل ناشی از حوادث و سوانح  -3
  از حد  غلی ناشی از کار بیشخستگی ش -4
  با نیازهاي حادثه  عضوعدم تطابق صالحیت  -5
  در حادثه  عضو موثر عدم همکاري - 6
  هاي فردي و اخالقی فرد  مردود بودن صالحیت -7

  بحران يها گروهکارمات وو ملز ها ویژگی - 6- 2- 3
ا ایـن  موارد زیر در ارتباط ببه طور کلی . دنو ملزومات خاصی باش ها ویژگیبحران باید داراي  هاي محل حضور کارگروه

  :باشند ها شایان توجه می کارگروه
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بحران  يها گروهمحل حضور کارتغییر . باید داراي محلی شناخته شده باشندبحران  يها گروهمحل حضور کار -1
  . شود میدر زمان بحران توصیه ن

 . باید داراي امنیت الزم باشدبحران  يها گروهمحل حضور کار -2

 . ي تصمیم گیران کارگروه را دارا باشد و از محیطی آرام برخوردار باشدها باید قابلیت تامین آسایش برا این محل - 3

البته . تشکیل شود )اتاق بحران(ساختمان مرکز مدیریت بحران استان بحران در  کارگروهتوصیه می شود که  -4
 . این موضوع الزام آور نیست

  .باید داراي حداقل تجهیزات مورد نیاز باشدبحران  يها گروهمحل حضور کار -5

  : عبارتند ازبحران  يها گروهمحل حضور کاریزات حداقل تجه
  بیسیمتجهیزات مخابراتی و ارتباط رادیویی  -1
  تجهیزات مولد برق پرتابل و ثابت  -2
 LANو شبکه داخلی  ، اینترنترایانه -3

 دسترسی به آب اضطراري  -4

  دسترسی به غذا و امکانات زیستی  -5
  میز، صندلی و لوازم التحریر  - 6
  لباس فرم -7
  و دورنگار تلفن  -8
   هاي انتقال و توزیع زیربنایی و شبکه تاسیساتها،  ها اعم از راه نقشه -9

  تخته نمایش  وایت برد و -10

  نحوه اطالع و حضور پرسنل در محل کار در زمان بحران - 7- 2- 3
  : جهت اطالع و حضور پرسنل در محل کار در زمان بحران مراحل مختلفی مطرح است

  فراخوان -الف
تشـکیل شـده و   ) که همواره حداقل یک نفر در آن فعال است(بتدا کارگروه استانی امور سیل هشدار، اپس از دریافت 

، سـطح  توسط تیم ارزیابی و یـا منـابع موثـق    حادثه وقوع خبر تایید با گذشت زمان و. دهد وظایف اولیه خود را انجام می
ایـن  . اقدام نمود دولتی و غیردولتی موظفباید تخمین زده شده و نسبت به فراخوان نیروهاي  و گستره وقوع سیل حادثه

  .پذیرد مربوطه صورت می کار در ساعات غیراداري توسط مدیریت کشیک شرکت
  : دو شیوه براي فراخوان نیروها در ساعات غیر اداري وجود دارد
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دوده جغرافیـایی بـه   در این نوع فراخوان کل شهر یا یـک محـ  : کارکنان براساس موقعیت جفرافیاییفراخوان  -1
ه ماموریت و شرح وظیفه بدون در نظر گرفتن حوز -تري تقسیم شده و یکی از کارکنان  کوچکي ها محدوده

ایـن نـوع فراخـوان آبشـاري صـورت       .نمایـد  ، نسبت به فراخوان کارکنان اقـدام مـی  اش در حادثه تعیین شده
بـراي اطـالع از وضـعیت     این نوع فراخوان فرد محور است و. شود گفته می و به آن سیستم فراخوان گیرد می

  . رود کار می ته یا مجروح شدن همکاران بهفیزیکی پرسنل و بررسی کش
این سیستم فراخوان یکی از بهترین : در سامانه فرماندهی حادثه ها آنیت مسوولفراخوان کارکنان با توجه به  -2

نل نسـبت بـه   یت و نقـش پرسـ  مسـوول در این سیستم براساس نـوع  . شود میي فراخوان محسوب ها سیستم
. شـود  مـی در این نوع فراخوان، از اطالع و حضور نیروهاي غیر موظـف جلـوگیري   . شود میفراخوان وي اقدام 

  . این نوع فراخوان، وظیفه محور است

  حضور نیروها -ب
توصـیه  . ف مشـخص باشـد  یحضور نیروهاي موظف و مورد نیاز در محل کار باید تمهیدات الزم و شـرح وظـا   منظور به

در زمـان  . شناسی کارکنان بررسـی شـود   شود تا پس از بحران، روحیه وظیفهکه زمان حضور نیروها به دقت ثبت  دشو می
  .غیبت هر یک از نیروها، کل تیم مسوول انجام وظایف محوله به وي هستند

در محل کار و  موقع حضور به. حفظ انسجام گروهی و پرهیز از اختالفات در زمان بحران از اهم وظایف کلیه افراد است
  .انجام دقیق وظایف و کمک به دیگران در حل مشکالت گروهی یکی از مشخصات ضروري نیروهاست

  الزم يها فعالیت بندي زمانکارت اطالعات اقدامات شرایط بحرانی براي پرسنل و  - 8- 2- 3
بخش . ان ارائه شودط بحرانی باید به ایشیاي از شرا ، اطالعات پایهر پرسنل در محل کار یا صحنه آسیبدر زمان حضو

هـاي   توان در قالب کـارت  هاي اضطراري و امثالهم را می هاي رادیویی، تلفن ها، فرکانس عمده این اطالعات همچون نشانی
... هاي وارده و ها توضیحات مکملی اعم از سطح و وسعت بحران، وضعیت آسیب ضمن ارائه این کارت. اطالعاتی ارائه نمود

  : از ندعبارت براي توجیهاطالعات مورد نیاز . گویند می 1توجیهاین اقدام را که  شود براي پرسنل بیان می
  شرح وظایف هر یک از پرسنل، اقدامات ضروري مورد نیاز  -1
  جایگاه هر یک از پرسنل در سامانه فرماندهی حادثه  -2
  وضعیت و مشخصات حادثه  -3
  ي ناشی از حادثه ها آسیبوضعیت  -4
  حادثه  خطرات طبیعی یا پیامدهاي ثانوي -5
  خطرات حادثه بر روي سالمتی پرسنل  - 6

                                                      
1- Briefing 
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  هاي ایمنی  توصیه -7
  دریافت تجهیزات و لوازم کار  بندي زماننحوه و  -8
  هاي تماس نحوه ارتباطات و فهرست تلفن -9

  ها ها و سایر سازمان ارتباط با رسانه بندي زماننحوه و  -10
  هاي قبلی  شده و آموزشهاي محوله مطابق مانورهاي انجام  انجام مسوولیت بندي زماننحوه و و  -11
  ) درصورت وجود(برخی اطالعات درباره تجارب قبلی  -12
  ...) وضعیت جغرافیایی و(مالحظات عمومی منطقه  -13

هاي اجرایـی، توسـط    ها و یا تیم شود کارت اطالعات اقدامات شرایط بحرانی در کارگروه امور سیل، کمیته پیشنهاد می
اي مرور گردد و با توجه به لـزوم همـاهنگی کـارِ گروهـی و وابسـتگی       ورههر عضو تهیه و تنظیم شده و در طی جلسات د

در این کارت ممکن است ابتـدا تنهـا   . شدید کاري برخی اعضاء به یکدیگر، در طول مانورهاي بحران تدقیق و اصالح شود
سط نیروي جایگزین، بـه  یکه حتی توصورت بهسرفصل مطالب ذکر گردد اما به تدریج جزییات الزم را نیز باید به آن افزود 

  .راحتی قابل استفاده بوده و نیازي به تعبیر و تفسیر نداشته باشد
هـاي عملیـاتی، موظـف بـه      هاي مختلف و یـا تـیم   هاي مدیریت بحران سیل در دستگاه کارگروه/گروه/مسوولین کمیته

  .هاي پرسنل و اصالح تدریجی جزییات آن هستند نظارت بر تکمیل کارت

  بحران بعد از وقوع سیلمدیریت  يها گروهکارنیاز اطالعات مورد  - 9- 2- 3
  : بحران ارسال گردد هاي کارگروهبه  هاي اجرایی ، توسط تیم، اطالعات زیر باید در اسرع وقتسیلپس از وقوع 

  محل، زمان، مسیر و وسعت دقیق حادثه -1
  عوامل موثر در افزایش یا کاهش خسارات -2
  وي، طول مدت زمان عبور سیلر حداکثر دبی سیالب و سرعت پیش :شدت حادثه -3
  هاو نیروگاه زیربنایی همچون سدها تاسیساتبر روي  سیالبناشی از  هاي آسیب -4
  ها ها و پل ال، راهبر روي خطوط انتق سیالبناشی از  هاي آسیب -5
  تصفیه آب  تاسیسات منابع و بر سیالبناشی از  هاي آسیب - 6
  در مراکز بهداشتی و درمانی سیالبناشی از  هاي آسیب -7
  بر روي پرسنل و کارکنان شرکت سیالبناشی از  هاي آسیب -8
  بر روي عموم مردم و اموال عمومی سیالبناشی از  هاي آسیب -9

  اداري و مدیریتی  هاي بر ساختمان سیالبناشی از  هاي آسیب -10
  هاي محیطی ناشی از مواد صنعتی، نفت و غیره و آلودگیاحتمال نشت گاز کلر  -11
  آب و فاضالب  هاي ي کاري و فوریتها اولویت -12
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   ، کمبودهاي احتمالیمورد نیاز ، لوازم و تجهیزاتنیروهاي انسانی -13
  ي معین ها استان کمک نیاز به -14
    المللی بین و برون سازمانیهاي  کمکنیاز به  -15
  نحوه هماهنگی میدانی در کانون حادثه  -16
  بینی نشده ، مشکالت پیشي موجود در منطقه حادثهها چالش -17
  رات اولویت بازسازي و تعمی -18
  منابع مالی مورد نیاز و هزینه عملیاتی  -19
  )بینی وضع هوا نظیر پیش(مورد نیاز  و اطالعات دیگر ها نقشه -20

  ها گروهکاراطالعات در  یلو تحل یهارسال و تجز ي،نحوه گردآور -10- 2- 3
  : شود میاز چند روش به شرح زیر استفاده  ها کارگروهدر  طالعات، ارسال و تجزیه و تحلیل آنگردآوري ا منظور به

  ي گردآوري اطالعاتها روش -لفا

  1بازدید از محل -1
در . گـردد  میي گردآوري اطالعات محسوب ها روشیکی از بهترین  تحت تاثیر بحران تاسیسات محل حادثه و بازدید از

حدود این روش در صورت م استفاده از .ي موجود و نیازها به راحتی قابل تشخیص استها ظرفیت، ها آسیباین بازدیدها، 
توانـد در یـک پایگـاه اطـالع رسـانی       این اطالعات می. شود دیده و سهولت دسترسی به آن توصیه می بودن منطقه آسیب

  ].23[متمرکز ارائه شود  صورت بهتخصصی 

  GISی یا حاصله از سیستم اطالعات جغرافیای اطالعات -2
که قـبال   ي اطالعاتیها و با استفاده از الیه GISمنطقه آسیب دیده در محیط محدوده با تعریف  توان میدر این روش 

اي در سیستم  با توسعه کاربرد تصاویر ماهواره .دست آورد بهناشی از سانحه را در منطقه  هاي آسیب، برآوردي از تهیه شده
ترین  ن، سریعتری اي نزدیک، این روش دقیق اي و انتقال اطالعات، در آینده هاي رایانه اطالعات جغرافیایی، پیشرفت فناوري

  .د خسارات بالیاي طبیعی خواهد شدترین ابزار مطالعات منابع آب و دسترسی به اطالعاتی نظیر برآور و ارزان
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  1ارزیابی منطقه با بالگرد -3
دیدگان و  گیري، تخمینی از تعداد آسیب ي نمونهها روشگیري کار بهدر این روش با استفاده از بالگرد و بازدید هوایی و 

دیـده و صـعوبت    این روش در صورت وسعت منطقه آسـیب . آید دست می ماتی منطقه بهو نیازهاي خد دیده آسیبطق منا
  . شود دسترسی به آن توصیه می

  2اي برآورد ماهواره -4
  .شود اي به بررسی منطقه حادثه دیده و نیازهاي ماکروسکوپی منطقه پرداخته می در این روش با استفاده از تصاویر ماهواره

  3عات از مقامات رسمیروش گردآوري اطال -5
اي بـراي بزرگنمـایی خسـارات نداشـته      روش گردآوري اطالعات از مقامات رسمی محلی، در صورتیکه ایشـان انگیـزه  

بـا ایـن   . گـردد  هاي منطقه آسیب دیده محسوب می هاي گردآوري داده باشند، یکی از معتبرترین و قابل اعتمادترین روش
از حادثه و وضعیت پس از حادثه از طریق اجماع اطالعات بین مقامـات مسـوول محلـی قابـل احصـاء       روش وضعیت قبل

درصد قابل اعتماد دانست ولـی تجربـه نشـان     100توان  هاي گردآوري شده را نمی هر چند در این روش کلیه داده. است
در هـر حـال   . باشند ات بعد از وقوع حادثه میداده است که اطالعات قبل از حادثه مسوولین محلی قابل اعتمادتر از اطالع

سایر اطالعات ثبتی نظیر اطالعات اداره ثبت احوال و اسناد . ریزان عملیاتی بسیار مفید خواهند بود ها براي برنامه این داده
ـ . هاي راهنما عموما دقیق هستند ها و کتابچه و امالك، دفترچه تلفن ادث خـاطر داشـت کـه در حـو    ه در عین حال باید ب
یـا آسـیب ببینـد و یـا قابـل      ، از دسـت رود این اطالعات ممکن است  هاي وارده بسیار زیاد است، بزرگ که میزان آسیب

 .دسترسی نباشد

قبل از هرگونه کاربري یـا انتشـار، بـا    آوري شده از مقامات مختلف مسوول،  جمعکه اطالعات تجمعی  شود میتوصیه 
ان ریـز  برنامـه صحت ایـن اطالعـات بـراي     درجه و شده ط منطقه مقایسهیشرا وضعیت موجود زندگی افراد آسیب دیده و

  .عملیاتی آشکار گردد

  4اطالعات ثبت احوال -6
در . باشـد  مـی آوردن اطالعات مربوط به موالید، بهترین راه اخذ اطالعات مربوطه از سازمان ثبـت احـوال    دست بهبراي 

ـ  مـی اختیـار داشـته و    ده سـاله کشـور را در   هاي عین حال مرکز آمار ایران، اطالعات سرشماري د اطالعـات تکمیلـی   توان
  .نمایدارائه  هاي مختلف را حوزه
  

                                                      
1- Helicopter Assessment 
2- Satellite-Based Assessment 
3- Official Census Data 
4- Birth Registrations 
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  1هاي آسیب دیده شمارش خانه -7
اي از تعـداد افـراد    نمونـه در وهلـه بعـد    .شـود  می شمرده دیده آسیبهاي  ي منطقه یا بلوكها خانهدر این روش تعداد 

و در کـل  شـود   د ساکنین به ازاء خانوار محاسبه مـی ي انتخاب نموده و میانگین تعداگیر ها را جهت نمونه ساکن در بلوك
  . گردد میضرب  ها خانهتعداد 

  ارسال اطالعات -ب
   :شود میتوصیه  ، به ترتیبارسال اطالعات منظور ي زیر بهها روشاستفاده از 

  دهی فرم گزارش –
  سیم و تلفن بی –
  جازيي مها اینترنت و سامانه –
  دورنگار –
  سال پیکار –
  ارائه شفاهی و حضوري –

  تجزیه و تحلیل اطالعات -ج
  :باشد میدر تجزیه و تحلیل اطالعات استفاده از دو روش زیر ارجح 

  هاي الکترونیکی روش -1
ي هـا  روشدست آمده از ماهواره و انواع  دست آمده از بازدیدهاي زمینی و هوایی، اطالعات به در این روش، اطالعات به

هـا   هاي اطالعاتی مصور که قابلیت انجام تحلیل افزارهایی از نوع بانک متمرکز به نرم صورت بهدهاي پیشین ذکر شده در بن
هاي وارده، روند پیشرفت بحران، بـه لحـاظ زمـانی و     وارد شده و آسیب) Arc viewهمچون (و محاسبات ریاضی را دارند 

  .گردند تعیین شده قبلی استخراج می االجرا براساس معیارهاي مکانی و نیز مجموعه اقدامات الزم

  هاي انسانی روش -2

در این روش که اصول اولیه آن مشابه روش قبل است، بررسی و تجزیه تحلیل اطالعات توسـط کارشناسـان خبـره و    
بر این اساس هر بخـش  . گیرد بر پایه محاسبات ریاضی و هیدرولیکی اولیه انجام می تر بیشغیرمتمرکز و  صورت بهمجرب، 

از اطالعات توسط کارشناس مربوطه بررسی و سپس نتایج از طریق اجماع بین کارشناسـان تحلیـل و تصـمیمات الزم در    
  .گردد ارتباط با نحوه پاسخ به بحران اتخاذ می

                                                      
1- House Count 
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، بـر تجربیـات مـدیران و سـوابق     هـا  آنبنـدي   االجـرا و اولویـت   الزم به ذکر است، که در هر حال، تعیین اقدامات الزم
هاي دستی کارشناسی با توجه به احتمـال پیشـامد    هاي ریاضی و تحلیل اي پیشین استوار است و استفاده از مدله بحران

  .گیري خواهند بود حوادث جدید، همواره مکمل یکدیگر و مالك تصمیم

  کارگروهدر  يساز یمضوابط تصم - 11- 2- 3
نتیجه ارزیـابی،   با توجه بهسوانح بپردازند و یی به سوانح باید به ارزیابی اثرات گو پاسخي عملیاتی در مرحله ها سازمان

ی کـه بـدون   هـای  سـازمان بـدیهی اسـت   . اهداف عملیاتی خود را تعریف نموده و در مرحله بعد به اجراي عملیات بپردازند
به عملیـات میـدانی مبـادرت     ،ي محلیها توانمنديارزیابی اولیه اثرات سوانح و تعیین نیازهاي ضروري و مشخص نمودن 

نشان داده شده ) 3-3( گونه که در شکل همان. یا ناقص انجام خواهد داد غیر اصولی لیات مذکور را نادرست، زند، عمور می
  :یی به سوانح متصور استگو پاسخاظهار داشت که سه مرحله براي عملیات  توان میدرحالت کلی است، 

  ارزیابی وضعیت -1
 انتخاب اهداف و شناخت مداخالت جانبی -2

  ها و راهکارهاي جنبی براساس اهداف، توانمنديت اجراي عملیا -3

 

  یی به سوانحگو پاسخمراحل عملیات  - 3-3 شکل

  ارزیابی وضعیت -الف
زیربنـایی و   تاسیسـات بندي اطالعات حیاتی اولیه سوانح و اثـرات آن بـر    هدف از ارزیابی اولیه سوانح، گردآوري و جمع

  . باشد میدر حداقل زمان ممکن  مالی میزان تلفات جانی و
  :جهت ارزیابی نیازها در سوانح باید دو ارزیابی ویژه را نیز مورد توجه قرار داد

  نیازهاي مرتبط با انسان: 1ارزیابی نیازهاي بخشی -1
  آبی تاسیساتو  ها زیرساختنیازهاي سخت افزاري و مرتبط با  :ارزیابی نیازهاي فنی -2

                                                      
1- Sectoral 

  ارزیابی وضعیت

  انتخاب اهداف  اجراي عملیات
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مـورد   هـا  خـانواده و  ها انسانکرامت  تامینکه براي نجات و حفظ زندگی،  شوند میی اطالق نیازهاي بخشی به نیازهای
  :عبارتند از ها آنط با زندگی انسان بوده و اهم درواقع نیازهاي مرتب نیازهاي بخشی، . باشند مینیاز 

  نیاز به آب و خدمات بهداشتی -1
  نیازهاي درمانی و سالمت -2
  نیاز به غذا و تغذیه -3
  کان و سکونتنیاز به اس -4
  )فردي و خانوادگی(یازهاي معیشتی ن -5
  نیازهاي روانشناختی - 6
  نیازهاي کشاورزي -7
  نیازهاي اقتصادي -8
  نیازهاي اجتماعی -9

  نیازهاي امنیتی -10
گـاز و شـبکه    شـبکه آب، فاضـالب، خطـوط انتقـال بـرق،      ،ها راه نظیر ها زیرساختنیازهاي فنی به نیازهاي مربوط به 

خسارات بخش صـنعت و کارخانجـات و امثـال آن و نیازهـاي تجهیزاتـی آن      جبران بوط به ، نیازهاي مر ارتباطات و تلفن
  .شود میاطالق 

  ب اهداف و شناخت راهکارهاي جانبیانتخا -ب
 تاسیسـات ها با تمرکز بر روي خطـرات حـاکم بـر جوامـع آسـیب دیـده و        در این مرحله تحلیل و تفسیر بر روي داده

نیـز بـراي    1عالوه باید در این مرحله تالش شود تا برخی راهکارهاي جنبی پذیرد، به صورت می) آبی تاسیساتخصوص  به(
مهم است که درك درست و عمیقی از خطـرات  . دیده اندیشیده شود کاهش خطرات و اثرات فوري سوانح بر جامعه آسیب

راحـل اولیـه حـوادث    برخی از خطـرات و مشـکالت عمـومی شـایع در م    . دست آید عمومی حادثه و چگونگی تغییر آن به
  :عبارتند از
، آلـودگی بـا مـواد    رانـش زمـین   هـاي ثانویـه،    ماندابی شدن، وقوع سـیالب مانند : استمرار ظهور عوامل خطر -1

  و شیوع بیماري ییشیمیا
  شبکه آب آشامیدنی، شبکه فاضالب، شبکه برق و مخابرات: هاي حیاتی شریان دیدگی آسیب -2
  )مثال در آب و هواي بسیار گرم یا سرد( کمبود امکانات اقامتی و زیستی مناسب -3
  ها ها و پل دیدگی راه آسیب -4

                                                      
1- Alternatives 
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 هـا  آنکـارگیري   به یی به سوانح و نحوهگو پاسخي محلی ها توانمنديبایست  براي تبین اهداف و راهکارهاي جانبی، می
بـا   شـود؛ وطه تعریف یت و رسالت سازمانی دستگاه مربمامورهمچنین انتخاب اهداف باید متناسب با . در نظر گرفته شود

پـذیري و عملکـرد سـازمانی مـورد انتظـار       اي باشد که نیاز به انعطاف که شاید نیازهاي آسیب دیدگان به گونه استثنااین 
ف سازمانی خود اصرار نماینـد، شـاید برخـی نیازهـاي     یتنها به عمل کردن وظا ها سازمانبدیهی است که اگر تمام . باشد

  .دیدگان مغفول بماند آسیب
برخـی نیازهـاي آینـده و     بینی پیشدر این مرحله، جزء مهم دیگري نیز وجود دارد که باید به آن عنایت داشت و آن 

برخـی   بینـی  پـیش  ا قابل دسترسـی و هر فاز این جزء باید با توجه به رابطه بین نیازها و منابع موجود و ی. اي است توسعه
باید به خـاطر داشـت کـه در مرحلـه اضـطراري و حـاد       . ت صورت گیردمقاطع زمانی متفاو اي در نیازهاي آینده و توسعه

بـه مـرور زمـان بـه      ،دیـدگان بـه آب   آسیب به عنوان مثال نیاز. کند میدیدگان سریعا تغییر  سوانح، الگوي نیازهاي آسیب
  .یابد صورت تصاعدي افزایش می

  ها و راهکارهاي جنبی ، توانمندياهداف براساساجراي عملیات  -ج

  ي ارزیابی اثرات سـوانح، ها گزارشدر مراحل اولیه سوانح، عملکرد و: و سازوکارهاي عملیاتی ها سیاست تعیین -1
مـثال در   .دهنـد  مـی گیران قـرار   ي عملیاتی در اختیار تصمیمها سیاستین اهداف و یاطالعات الزم را براي تب

ن در کوتـاه مـدت و میـان مـدت و     مورد نیاز به آب، بایستی براساس مقدار و محل مورد نظر، نحوه تـامین آ 
  .گیري شود دستگاه و تیم عملیاتی مسوول تصمیم

تـا   کنـد  میگیران کمک  از ارزیابی سوانح به تصمیم حاصل اطالعات جامعه: ي اساسی منطقهها اولویتتعیین  -2
 گیري منـابع بـراي  کـار  بـه ي اساسی منطقه آسیب دیده را مشخص نموده و در ادامـه سـازوکارهاي   ها اولویت

هـاي مختلـف بایسـتی     البته در صورت مهیا بودن شرایط فعالیت، دسـتگاه . یات احیا و بازسازي ارائه شودعمل
 . ها را به صورت موازي نیز داشته باشند توانایی انجام عملیات

 ریـزي  برنامـه مرحله سوم اجراي عملیات، در بردارنده تخصـیص منـابع و    : و اجراي عملیات پاسخ ریزي برنامه -3
ي معین، درخواسـت  ها استانو تقسیم نیروهاي عملیاتی در مناطق، استفاده از  ریزي برنامهگیري منابع،  رکا به

بایست همراه با تجزیـه و   باید توجه داشت که هر مداخله و اقدامی می. باشد میاز سایر مناطق کشور  ها کمک
  .تحلیل شرایط و عملکردها باشد

هاي عملیـاتی را از قبـل معرفـی کـرده      پذیر و اولویت مناطق پرخطر و آسیب هاي گذشته، معموال تجربه وقوع سیالب
پذیر بالقوه نیز بایستی شناسایی شده و در طی مانورهاي مـدیریت بحـران تـالش     هاي خطرآفرین و آسیب اما محل. است

ت بدون فـوت وقـت وجـود    عملی تمرین و مرور گردد تا آمادگی الزم براي انجام اقداما صورت بهگردد تا کلیه مراحل فوق 
  .داشته باشد
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  یلس یدبینی محدوده مورد تهد گرفته باالدست و پیش نحوه برآورد سریع منطقه آب -12- 2- 3
ها  منظور برآورد سریع مناطق مورد تهدید سیل، بایستی اطالعات مربوط به بارندگی و شدت جریان آب در رودخانه به

هاي  توانند براي تایید و کنترل داده می) هیدرومتري(هاي آبسنجی  ستگاههاي ای داده. هنگام در اختیار داشت به صورت بهرا 
هـاي   اسـتفاده از مـدل   اشـاره شـد،   10-2-3در بنـد  کـه   طـور  همـان . رونـد  کار بهها  بینی هواشناسی و افزایش دقت پیش

بینی  سی، براي پیشي محاسباتی مهندها روشتواند براساس  ي آبریز میها حوضههواشناسی، هیدرولوژي و هیدرولیکی در 
اسـتفاده  . سنجی شده باشند ها بایستی از قبل در محدوده مورد نظر کالیبره و صحت این مدل. رود کار بهگیر  محدوده سیل

  .شود افزاري در کشور توصیه می افزاري و نرم از این روش به دلیل توسعه امکانات سخت
جدول . پذیر است بینی وقوع سیل در یک مرکز آسیب پیش هنگام به اطالعات نقاط باالدست حوضه، کلید دسترسی به

در این جدول منظور از نقطه معرف، مکان خاصی است که معموال . دهد هاي مورد نیاز را نشان می اي از داده نمونه) 3-2(
در آن نشان دهنده شدت بارندگی در محدوده قابل توجهی از حوضه یا زیرحوضه باشد و یا اینکـه رابطـه دبـی رودخانـه     

در یک حوضه بزرگ، تعـداد ایـن   . داري با دبی جریان در پایین دست، در ساعات آتی داشته باشد مکان، همبستگی معنی
همچنین در این جدول، زمان صفر، در واقع زمان . از حوضه کوچک باشد تر بیشها باید  بینی نقاط براي افزایش دقت پیش

توان یک مقدار آستانه بارندگی یا تراز جریان رودخانه را براي  می. دست استآغاز بارندگی و یا زمان شروع سیالب در باال
  . شروع پرکردن جدول انتخاب نمود

  نقاط معرف باالدست هاي دادهفرابینی وقوع سیالب با استفاده از  -2-3جدول 

  زمان
)h(  

  2نقطه معرف شماره   1نقطه معرف شماره 
مقدار 
  بارندگی

)mm(  

تراز آب 
  رودخانه

)m(  

دبی 
  جریان

)cms(  

عمق آب در 
  دشت سیالب

)cm(  

مقدار 
  بارندگی

)mm(  

تراز آب 
  رودخانه

)m(  

دبی 
  جریان

)cms(  

عمق آب در 
  دشت سیالب

)cm(  
0                  
5/0                  
0/1                  
5/1                  
0/2                  

  
با مساحت (ي کوچک ها حوضهم زمانی براي گا. شوند وارد می )2-3(جدول هاي مخابره شده در هر گام زمانی، در  داده

  .تواند کاهش یابد تا حدود ده دقیقه نیز می) کیلومترمربع 25تر از  کم
هاي ریاضی، راه حل تقریبی دیگر تخمین حجم خـالص سـیالب بـا اسـتفاده از      در صورت عدم امکان استفاده از مدل
فی منطقه، احجـام موجـود در ترازهـاي مختلـف زمـین      چنانچه براساس توپوگرا. مقدار و وسعت بارندگی در حوضه است

از قبل محاسبه شده باشد، با تطبیق حجم برآورد شده سیالب و احجام موجود در هـر تـراز   ) رودخانه(نسبت به کف دره 
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البته این روش کـامال تقریبـی اسـت و اسـتفاده از آن     . توان گستره پخش سیالب را به سرعت برآورد نمود توپوگرافی، می
  . شود ها در مناطق بدون اطالعات کافی توصیه میتن

اي در سیسـتم اطالعـات جغرافیـایی در آینـده      کارگیري تصـاویر مـاهواره   آوري به الزم به ذکر است که استفاده از فن
در حال حاضر دسترسی به تصاویر با دقت کافی، مشکل و . تواند به سرعت و به دقت مناطق آبگرفته را مشخص نماید می

هـاي هواشناسـی، اطالعـات     بینی بینی محدوده مورد تهدید نیز تلفیق پیش جهت افزایش دقت پیش. ر پرهزینه استبسیا
  .هاي ریاضی و سیستم اطالعات جغرافیایی مورد نیاز است اي، مدل ماهواره

   یسازمان ینو ارتباطات ب ها ایستگاهو  ینواح يبرا یننحوه ارسال فرام - 13- 2- 3
براساس پراکنـدگی   ها آندیدگان سوانح بوده و استقرار  به آسیب تر نزدیک در تماس) 5-1-3-2بند (عملیاتی هاي  تیم
 بایـد داراي دسترسـی مناسـب بـه معـابر بـا عـرض کـافی         ها این تیم. در هر منطقه خواهد بود ي امداد و حوادثها پست

هـا ضـروري    اي در ایـن تـیم   مـاهواره  تلفن سیم و وجود تجهیزات ارتباطی مانند بی. باشند منظور امکان جابجایی سریع به
ها به هر صورت ممکن، بایستی عالوه بر مقامات محلی، اطالعـات، مشـاهدات و برآوردهـاي خـود را بـه       لذا این تیم. است

لـذا رابطـه   . نمایـد  هـا ابـالغ مـی    در مقابل کارگروه نیز تصمیمات خود را به تـیم . کارگروه استانی امور سیل منتقل سازند
  . بازوهاي اجرایی آن کامال دو طرفه و نزدیک استکارگروه و 

هـا طـی    هاي بحـران سـازمان   کارگروه/گروه/باط بین سازمانی، نیاز است از قبل نمایندگان کمیتهتمنظور برقراري ار به
سـاعته،   24جلساتی به یکدیگر معرفی و بانک اطالعاتی نمایندگان شامل کلیه اطالعـات تماسـی اعـم از شـماره تمـاس      

هـا قرارگیـرد تـا در     ی محل سکونت و محل کار و مسوولیت در کارگروه امور سیل در اختیار کلیه نمایندگان سازماننشان
هـاي   هاي محوله از طریق کـارگروه  ها و مسوولیت بین سازمان ما هاي منعقده فی نامه زمان وقوع بحران بتوان براساس توافق

  . اقدام نمود ها آنا ، نسبت به ارتباط ب)استانی و کشوري(امور سیل 
طـور   جریان اطالعات و فرامین نیز بـه . شده است نشان داده )2-3(نحوه ارتباط اجزاء سیستم مقابله با سیل در شکل 

  .باشد میکلی به همان صورت 

   غیرالزم ياز هشدارها یزپره ياداره کردن مناسب اعالم خطرها برا -14- 2- 3
نترل هشدارها و جلـوگیري از اعـالم هشـدار غیرضـروري و یـا      در صورت وجود سیستم هشدار سیل، فرآیندي براي ک

. خاموش باید وجود داشته باشد زیرا درجه اعتماد و قابلیت این سیستم، رابطه تنگـاتنگی بـا اعتمـاد عمـومی بـه آن دارد     
 افتـد و در نتیجـه موجـب خسـارت     هشدار غیرضروري، اعالم خطري است که در واقع سیالب با گذشت زمان اتفاق نمـی 

تفـاوت اسـت در حـالی کـه خطـر سـیل        شود و در مقابل، هشدار خاموش وضعیتی است که سیستم نسبت به آن بی نمی
  . تا حد امکان پرهیز گردد ها آنهر دو حالت ذکر شده بایستی مراقبت شده و از وقوع . خسارت بار واقعا وجود دارد
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گیـري مقـدار    تر با گذشت زمـان و انـدازه   هاي کامل داده براي افزایش درجه اعتماد هشدارها، راه حل اصلی استفاده از
به عبارت دیگر اعتمادپذیري یک سیستم هشدار سیل با گذشت زمان نسـبت   .بارندگی و یا دبی جریان در رودخانه است

 توانـد فرصـت   این در حالی است که گذشت زمان در هنگام بارندگی و وقوع سیل، مـی . یابد به شروع بارندگی افزایش می
افـزایش مـدت زمـان فرجـه انجـام      . کافی براي انجام اقدامات فوري جهت کاهش خسارات را ضایع کرده و از دست ببرد

  .هاي مورد تاکید مدیران براي کاهش خسارات است اقدامات فوري یکی از خواسته
دپذیري سیستم بود زیـرا  بین زمان فرجه و اعتما 1بنابراین بایستی در هر سیستم هشدار سیل، همواره به دنبال توازنی

این موضوع بایستی مورد توجه متخصصین کارگروه امور سیل باشد و با ]. 21[شود افزایش یکی موجب کاهش دیگري می
  .ها و اتفاقات سیل، فرآیند اعالم هشدار همواره بررسی و اصالح گردد افزایش داده

افزارهاي به روز و کارشناسان باتجربه، دلسـوز   ارها و سختافز هاي مخابراتی نوین و قابل اعتماد، نرم استفاده از سیستم
  .و فعال در مدیریت سیستم هشدار سیل، در افزایش کارایی سیستم بسیار موثر است

  ي مردمیها کمکو استفاده از  دهی سازماننحوه  - 15- 2- 3
بـه درسـتی    هـا اگـر   ایـن کمـک  . هاي داوطلبانه مردمی در کشور همواره قابل توجه و خیره کننده بـوده اسـت   کمک

  .زدگان ایفا خواهند کرد هاي وارده به سیل سازماندهی و هدایت شوند نقش مهمی در کاهش خسارات و جبران آسیب
  .باشند هاي مالی مطرح می هاي مردمی عموما در قالب نیروهاي انسانی، لوازم ضروري زیستی و کمک کمک

هاي آموزشـی ضـروري را گذرانـده و بـه      ، دورهگیريکار بهز در بعد نیروي انسانی، همه افراد جوان و مستعد باید قبل ا
تواند از نیروهاي داوطلـب   هر دستگاه می. هاي مسوول درآمده باشند هاي عملیاتی دستگاه ها یا کمیته عضویت یکی از تیم

و جلوگیري هاي حساس  ها، براي حفاظت از مکان به عنوان مثال شهرداري. آموزش دیده در انجام وظایف خود بهره گیرد
همچنین سازمان امداد و نجات و یا جمعیت هالل . ها با ایجاد مانع از این نیروها استفاده نمایند از ورود سیالب به خیابان

  .مردمی آموزش دیده استفاده کنندتوانند از نیروهاي  هاي اولیه می احمر در پشتیبانی امداد رسانی و ارائه کمک
هاي عمومی ترکیبـی از مالحظـات    شاره گردید، برقراري ارتباطات مردمی و جلب مشارکتي قبل اها بخشگونه که در  همان

هـا بـا اسـتفاده از خـدمات مشـاورین داراي تجربـه در ایـن         شود سازمان توصیه می هاي اجتماعی است که اکیدا و تخصصفنی 
رکت عمـومی اقـدام و راه را بـراي    هـاي ارتباطـات مردمـی و جلـب مشـا      زمینه، نسبت به بررسی موضوع و تدوین دستورالعمل

  .دهی شده و هدفمند مردمی باز نماید هاي هدایت شده، سازمان ها و حمایت گیري از پتانسیل باالي کمک بهره
  :هاي ذیل را مدنظر قرار داد بایست اهم سرفصل هاي عمومی می هاي ارتباط مردمی و جلب مشارکت در تدوین دستوالعمل

                                                      
1- Trade off 
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  سنجی آگاهی -15-1- 2- 3
ینکه یکی از اهداف اصلی مدیریت بحـران، کـاهش خطرپـذیري، افـزایش سـطح ایمنـی عمـومی و ارائـه         با توجه به ا

ضـمن انجـام تحقیقـات الزم در مـورد جامعـه       شـود  مـی سعی  همواره، باشد می ها انسانحفظ حیات  منظور بهراهکارهایی 
کـاهش  (شناسـی، تـا حـد امکـان تـابع هـدف       ي استاندارد علوم اجتماعی و جامعه ها روشاثرپذیر از بحران، با استفاده از 
ارائـه   منظـور  بهزم است در این راستا ال .تدقیق گرددي اجتماعی ها ویژگیشناخت  براساس) خطرپذیري و مدیریت بحران

، کاهش خطرات و اقـدامات اضـطراري، شـناخت    سازي مقاومسازي،  ي پیش از بحران در ارتباط با اقدامات ایمنها آموزش
  .حاصل آیدحادثه  تاثیرن ناحیه تحت کاملی از مردما

  رسانی عمومی هاي ارتباطات مردمی و آگاهی راهکارهاي و روش -15-2- 2- 3
منظور انتخاب روش مناسب براي برقراري ارتباط با مردم، الزم است در وهله اول راهکار مناسب ارتباطی متناسب با  به

  .هدف ارتباط انتخاب نمود

  رسانی عمومی محتواي آگاهی -15-3- 2- 3

اي انتخاب گردند که اطالعات الزم در زمینـه کـاهش خطـرات ناشـی از      رسانی باید به گونه هاي آگاهی محتواي بسته
  .حادثه رخ داده را دارا باشند

  مشارکت عمومی -15-4- 2- 3
مشارکت مردم در امور مربوط به خود، قوه ابتکار و ابداع مردم تقویـت شـده و بـه نحـو احسـن مـورد        تامیناز طریق 

فاصـله بـین مـردم و    مردم به شکل واقعی و ملموس با امور اجرایی برخورد نموده و از این رو  .استفاده قرار خواهد گرفت
   .هاي محلی و نیز تعارض منافعشان رو به کاهش خواهد گذاشت هاي دولتی، دولت دستگاه

بـه نقـش    دهند نقش مردم در نجات جان زیر آوارماندگان نسبت کوبه نشان می 1995دست آمده از زلزله  آمارهاي به
  .بوده است 30به  70تر و در حدود  هاي امداد و نجات به مراتب بیش سازمان

هـا   هاي غیرمالی مردمی نظیر مواد غذایی، پتو و لباس گرم توسط جمعیت هـالل احمـر و بـا کمـک شـهرداري      کمک
  .گردد زدگان به نحو مناسبی توزیع می آوري و در محل اسکان سیل جمع

آوري و جهـت بازسـازي منـاطق     اي مالی با نظارت شوراي عالی مدیریت بحران استان جمعه گردد کمک پیشنهاد می
  .آسیب دیده هزینه شود

  اضطراري -اقدامات فوري - 3-3

هایی  منظور کنترل دامنه سیالب و جلوگیري از افزایش خسارات، فعالیت پس از وقوع سیل، مشابه زمان قبل از آن، به
گرفتگـی و   نظم و هماهنگ انجام داد که تخلیه منـاطق آبگرفتـه و یـا در معـرض آب    م صورت بهرا باید بدون فوت وقت و 
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ریزي دقیق بایسـتی از   با تقسیم وظایف از قبل و برنامه. ستها آنترین  پذیر مهم هاي آسیب حفاظت از مناطق و ساختمان
  .آشفتگی و به هدر رفتن نیروها جلوگیري نمود

  شده یینتع یشبه مناطق اسکان موقت از پ زده سیله منطق یهتخل یاتنحوه و زمان انجام عمل - 1- 3- 3
، سازمان امداد و نجـات کـه در منـاطق شـهري بـه کمـک       )12-2-3بند (بینی منطقه مورد تهدید سیل  پس از پیش

زدگـان بـه منـاطق اسـکان      ها و در مناطق روستایی با پشتیبانی ادارات کل جهاد کشاورزي مسوول تخلیه سیل شهرداري
هـاي تابعـه وزارت کشـور     و سازمان شهرسازيهاي دیگر مانند وزارت راه و  دستگاه. شود فورا وارد عمل می ،باشد میموقت 

سـازمان امـداد و نجـات    . نیز بایستی توان و امکانات مازاد لجستیکی خود را در اختیار سازمان امداد و نجات قـرار دهنـد  
آسا در هر منطقه بایستی اعالم آماده باش کرده  هاي سیل دگیهمواره پس از اعالم هشدار سازمان هواشناسی یا وقوع بارن

 صـورت  بهمناطق اسکان موقت باید  .هاي دیگر در مورد سوختگیري و آمادگی خودروهاي مورد نیاز تذکر دهد و به دستگاه
  . بوطه اعالم گرددهاي مر ازمان قرار گیرد و کمبودهاي موجود به تدریج برطرف شده و یا به دستگاهمورد بازدید ساي  دوره

و شهرسازي مسوول تهیه زمین و امکانات اولیه الزم در مناطق امن بـه کمـک وزارت نیـرو و وزارت کشـور      راهوزارت 
هـا در اکثـر شـهرهاي     رویه در حاشیه رودخانه با توجه به سکونت بی. باشد میزدگان در هر منطقه  براي اسکان موقت سیل

  . ها ضروري است اسکان موقت در کلیه استان بینی مناطق ، پیش)فصل اول(کشور 
و از طرف دیگر بایستی آب سالم و بـرق مـورد    و مناطق امن بوده گیر سیلاعالم مناطق  از طرفی مسوولوزارت نیرو 

  .نیاز مناطق اسکان موقت را تامین نماید
ل تنظیم شـده و هـر خـودرو    زدگان براساس مقررات ترافیکی خاص مواقع بحران سیل بایستی از قب مسیر تخلیه سیل

بینـی نظیـر تخریـب راه و یـا پـل،       با توجه به احتمال بروز وقایع غیرقابل پیش. مسیر حرکت خود را قبال مرورکرده باشد
  . مسیرهاي جایگزین نیز بایستی تعیین شده باشند

با عنایت به حجم . شود غاز میافتد آ تر اتفاق می سریع ها آنگرفتگی در  تر که آب عملیات تخلیه همواره از مناطق پست
عملیات و لزوم سرعت و نظم و هماهنگی در انجام آن، سازمان امداد و نجات بایستی وظیفه تخلیه هر محله را با توجه به 

بنـدي عملیـات    زمـان . از قبل تهیه کنـد ) 3-3(جدول امکانات هر دستگاه، تقسیم نماید و جدول تخلیه مناطق را مشابه 
  .اي مرور و تمرین شود کت وسایل نقلیه بایستی در مانورهاي دورهتخلیه و مسیر حر

  به ترتیب اولویت گیر سیلتخلیه مناطق  -3-3جدول 
  مکان اسکان  مسیر حرکت  دستگاه مسوول تخلیه  جمعیت تقریبی  خیابان  محله  ردیف

1              
2              
3              
4              
5              
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ایـن مـدت زمـان    . در هر منطقه وابسته به توپوگرافی و شرایط اقلیمی آنسـت گرفتگی ناشی از سیالب  مدت زمان آب
بدین ترتیب با در نظـر گـرفتن زمـان الزم    . تواند در فصل گرما یا سرما واقع شده و از یک روز تا چند هفته تغییر کند می

نظر گرفته شده بـراي اسـکان   لذا مکان در. زدگان حداقل یک ماه به درازا خواهد کشید براي بازسازي، اسکان موقت سیل
  .برداري بوده و شرایط زیستی مناسب در آن فراهم باشد موقت بایستی براي این مدت قابل بهره

  .زدگان در طول مدت زمان اسکان موقت را به عهده دارد سازمان هالل احمر وظیفه مدیریت تامین مایحتاج اولیه سیل

و ارسال  یهي عملیات تخلها تیمبراي  ها آن نحوه تعیین مسیرهاي قابل تردد و جهت حرکت در -2- 3- 3
  يضرور یزاتتجه

و  هـا  راهتـوان در صـورت افـزایش تـراز آب،      ، مـی و خطـوط تـراز توپـوگرافی    در هر منطقـه  ها آبراههبا توجه به مسیر 
در گرفتگـی   البتـه در ایـن مـورد سـوابق قبلـی آب     . شـوند از پـیش تعیـین نمـود     گرفتگی می هایی را که دچار آب خیابان
هاي مرتفـع   و خیابان ها راهدر هر صورت بایستی در عملیات تخلیه، اساسا از . باشند هاي گذشته نیز بسیار مفید می سیالب

  . ي پست تا حد امکان اجتناب کردها راهها استفاده نموده و از  نسبت به تراز آبراهه
در ایـن  . را از قبـل طراحـی نمـود    تـوان سـناریوهاي مختلـف تـردد     بدین ترتیب براساس شدت و حجم سیالب، مـی 

ممکن است در یک . هاي مختلف باید در نظر گرفته شود و حتی تخریب پل ها راهها،  گرفتگی خیابان سناریوها، احتمال آب
لذا حفـظ و حراسـت از آن   . منطقه، دسترسی و استفاده از یک محور ترافیکی، نقش مهمی در عملیات تخلیه داشته باشد

  .  هاي کارگروه خواهد بود گرفتگی آن، یکی از اولویت از آبمحور و جلوگیري 
  : دنرد زیر باید مد نظر قرار گیرامو ،ي عملیات اضطراريها تیمین مسیرهاي قابل تردد براي عیت منظور به

  . هاي ارزیابی باید از طریق وسایل ارتباطی سریعا به کارگروه امور سیل منعکس گردد نتایج بررسی و ارزیابی تیم - 1
ها و مشاهدات انجام شده، یکی از سـناریوهاي ترافیکـی را    بینی براساس آخرین پیشباید  لیکارگروه امور س -2

ي هـا  تـیم . ي انتظامی و راهنمایی و رانندگی ابالغ نمایـد نیروهانیروي انتظامی به   نمایندهانتخاب و از طریق 
عوامـل   گروه امور سیل دریافـت و بـه اطـالع   کارتردد را از قابل اخبار مسیرهاي رسانی باید  و کمکعملیاتی 

  . دنبرسان در عملیات تخلیه دست اندرکار
  .صورت یکطرفه استفاده گردند شود مسیرهاي رفت و آمد در منطقه بحران، جهت سهولت تردد، غالبا به توصیه می - 3
ي هـا  تیمض ورود یی با دقت و مقیاس مناسب در اختیار داشته باشد و به محها نقشهباید  لیکارگروه امور س -4

  . در اختیار ایشان قرار دهد رسانی کمکعملیاتی و 
ي عملیـاتی یـا ارتباطـات مناسـب     ها تیماختیار داشتن وسایل ارتباطی  از در لیکارگروه امور سضرورت دارد  -5

  . براي دست اندرکاران مدیریت بحران اطمینان حاصل نماید
ارتباط تنگاتنگی را با پلیس راه و راهـداري ایجـاد   ضو، از طریق نمایندگان ع لیکارگروه امور سضروري است  - 6

  . نموده و اطالعات مربوطه را از ایشان نیز دریافت نماید
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و مسیرهاي منطقه آسیب  ها راهساعته وضعیت  24باید فعاالنه و  کارگروهبخش مخابرات و ارتباطات رادیویی  -7
  . قرار دهد رسانی کمکو ي عملیاتی ها تیمرا بررسی نموده و اطالعات را در اختیار 

مدیریت بحران براي مدیریت تردد در مناطقی که  کارگروهدر  GISاستفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی یا  -8
  . اي دارند بسیار مفید است هاي ارتباطاتی و ترافیکی وضعیت پیچیده راه از لحاظ

بـا حضـور    کـارگروه تـاب، جلسـه   در مراحل حاد بحران هـر روز و ترجیحـا بعـد از غـروب آف     شود میتوصیه  -9
ي معـین برگـزار شـده و بـه بررسـی وضـعیت ارتباطـات، مسـیرهاي         ها استاني عملیاتی و ها تیمنمایندگان 

  .رامین و دستورات، نیازها و کمبودها پرداخته شودارتباطی، دقت یا عدم دقت دست اندرکاران به ف
آالت بـه علـت خسـتگی     و سـایر ماشـین  اي آبرسان تانکره ها،اتوبوس رانندگان با توجه به اینکه ممکن است -10

صـورت روزانـه و مکتـوب در اختیـار ایشـان قـرار گیـرد و         هاي دسترسی به راه شود میتوصیه تعویض شوند، 
ي اند ماند، در قالب دفترچهي مسدود خواهتر بیشمسیرهاي غیر قابل تردد مهم و اصلی که براي مدت زمان 

  . ملیاتی ارسال شودهاي ع تهیه و براي استفاده تیم

 یربنایی،ز يها ساختمان یرنظ پذیر آسیبدر نقاط حساس و  یالبضد س یعفهرست اقدامات سر - 3- 3- 3
   ییمواد غذا يو انبارها ها بیمارستان

ها و در معرض سیل قرار دارند باید از قبـل توسـط کـارگروه     پذیر که در حواشی آبراهه فهرست نقاط حساس و آسیب
هاي مختلف نسـبت بـه سـیالب     پذیر کاربري به آنکه حساسیت و آسیب با توجه). 1-4-2بند (د باشامور سیل تهیه شده 

تر  اما با عنایت به آنکه در هر حال پیشگیري عاقالنه. متفاوت است، طبعا اقدامات متفاوتی نیز در هر مورد باید انجام شود
. الح کاربري، قبل از وقوع سیل به تدریج اجـرا گـردد  سازي و یا جابجایی و اص شود اقدامات مقاوم از مداواست، توصیه می
تـري متوجـه    اي که با وقوع سیل آسیب کـم  یا انتخاب نوع کشت به گونه ها آنها و ضدآب کردن  مثال تعویض در و پنجره

  ]. 71[توان در زمان وقوع سیل انجام داد  محصول گردد را نمی
 و یـا بـه علـت    افتـد  گرفتگی اتفـاق مـی   یا به علت آب تاسیساتها و  هاي کشاورزي، ساختمان ایجاد خسارت در زمین

در هر مورد با توجه به حساسیت موجود، اقدامات منطقی . سرعت جریان و برخورد مواد رسوبی و گل و الي داخل جریان
  ].72[ساز باید مد نظر قرار گیرد  و چاره
  :باشند زي به شرح زیر میطور کلی فهرست اقدامات سریع جهت کاهش خسارات و ضد سیالب سا به

  گیر اعمال مقررات ویژه ترافیکی و جلوگیري از توقف وسایل نقلیه در نقاط سیل –
  گیر تخلیه مواد غذایی و دیگر اموال حساس به سیالب از انبارهاي موجود در نقاط سیل –
  سازي مسیر عبور سیل ها و به طور کلی پاك و پارکینگ ها خیابانتخلیه  –
  منظور جلوگیري از خروج سیالب از مسیر اصلی  ها به هاي آبراهه ع دیوارهافزایش موقت ارتفا –
  ) مصنوعی یا طبیعی(هاي انحرافی  ها و آبراهه هدایت و انتقال جریان به سمت کانال –
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  سازي عبور جریان سیل ها از شاخ و برگ درختان جهت روان دهانه پل سازي پاك –
  خندق در اطراف ساختمان یا حفر) هاي شن خاکریز و کیسه(ایجاد موانع  –
  تخلیه سریع آب توسط پمپ –

ارتفاع  یشو افزا یشن يها کیسه یرنظ ياضطرار يها سازهو محل احداث  یدستورالعمل چگونگ -4- 3- 3
  یزهاموقت خاکر

باشند که یا از خروج سـیالب از مسـیر اصـلی خـود در رودخانـه       طور کلی موانعی می هاي اضطراري به منظور از سازه
خاکریزي با لودر و بولدوزر و ایجاد دیواره بـا  . شوند می تاسیساتها و  د و یا مانع ورود سیل به ساختمانکنن جلوگیري می

  .باشند ها می ترین این سازه هاي شنی متداول کیسه
  : شوند هاي الزم احداث می ها معموال به صورت گسسته و محدود و در محل این سازه

  ا سست است و احتمال خروج سیل وجود دارددر نقاطی که دیواره رودخانه کوتاه و ی –
 )ها آنبراي محافظت از (گیر  هاي مهم واقع در نقاط پست و سیل اطراف ساختمان –

کـه در اسـتانداردهاي   ) سـدهاي خـاکی  (در احداث خاکریزهاي اضطراري، بایستی اصول کلی ژئـوتکنیکی خاکریزهـا   
  ]. 25و  24) [وزارت نیرو-ور فنی و تدوین معیارهاهاي دفتر ام نشریه(اند را رعایت نمود  مربوطه ذکر شده

با جریان سیل با سرعت قابل توجه که عمق آن در حال افـزایش شـدید اسـت، موجـب حساسـیت       1مجاورت خاکریز
افزایش سریع فشار آب منفذي در بدنه خاکریز، وجـود نیروهـاي هیدورسـتاتیک و هیـدرودینامیک و     . شود اجرایی آن می
به عالوه تنش برشی متغیـر در دیـواره و کـف و    . اندازند ر پی، همگی پایداري کلی این سازه را به خطر مینیروي باالبر زی
  . شوند هاي چرخشی به تدریج موجب فرسایش بدنه و زیرشویی دیواره آن می وجود جریان

همـی در مهـار سـیل و کـاهش     گیـرد، امـا از آنجـا کـه نقـش م      موقت مورد استفاده قرار می صورت بهبنابراین هرچند این سازه 
  .خسارات دارد بایستی با توجه به نکات زیر، مقاومت الزم براي پایداري در برابر حداقل وقوع یک سیل را براي آن فراهم نمود

در صورت اجراي خاکریز بر روي زمین طبیعی، برداشت خاك دستی حداقل به عمق : مناسب) فونداسیون(اجراي پی 
  .متر ضروري است 5/0

در پـی و یـا    2بینی بریدگی یا دندانـه  زمان پی و بدنه، پیش در صورت عدم اجراي هم: جاد یکپارچگی بین پی و بدنهای
 .تواند از گسستگی پی و بدنه جلوگیري کند اي از بدنه با پی می زمان قطعه اجراي هم

هـا بـا غلطـک     تـراکم الیـه  . باشـد  ضخامت داشـته  متر سانتی 25هر الیه نباید بیش از : خاکریزي و تراکم الیه به الیه
 .ها براي تراکم استفاده گردد مناسب انجام شود و در صورت عدم دسترسی، از تردد کامیون

                                                      
1- Levee 
2- Notch 
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وجـود  . شـکل باشـد   Sو در دامنه قابل قبـول، بـه صـورت    » خوب«بندي خاك باید به طور کلی  دانه: بندي خاك دانه
 .شود ندگی و مقاومت در برابر نفوذ آب میدرصد رس در مصالح مورد استفاده، موجب چسب 10حداقل 

 .متر باشد 2تر از  ارتفاع خاکریز اضطراري باید کم: ارتفاع محدود

 .باشد تر بیش) V:H( 1:3شیب بدنه خاکریز نباید از : شیب مالیم دیواره

در زیـر پـی و   هاي مختلف قیري و یا مخلوط خاك رس و آهک و آب  هاي عایق، امولسیون استفاده از ورق: بندي عایق
  . شود رویه بدنه خاکریز توصیه می

ي ها کیسه استفاده از با توان موانع را و وجود نیروي انسانی کافی می سازي راه آالت ماشیندر صورت عدم دسترسی به 
مترمکعب دارد که اگر با خاك رس پر شود  02/0، حجمی در حدود متر سانتی 40×50اي به ابعاد  کیسه. ایجاد نمود شنی

  .باشد میکیلوگرم خواهد داشت و با نیروي انسانی قابل جابجایی  30تر از  وزنی کم
ها و یا افـزایش ارتفـاع    ها و یا مرمت دیواره رودخانه معموال براي ایجاد مانع در ابعاد محدود، مثال در حفاظت از ساختمان

دیف کیسه شن نباید ارتفـاعی بـیش از یـک متـر     دیوار احداث شده با یک ر. شود هاي شنی استفاده می از کیسه ها آنجزیی 
  .را با خاك پر کرد ها آنها در چند ردیف استفاده نمود و فضاي خالی بین  توان از کیسه اما در صورت نیاز می. داشته باشد

  یلهاي ناشی از س نحوه برآورد سریع خرابی - 5- 3- 3
  : شود می توصیهزیر  يها روش، زده سیلدر یک منطقه  سیالبهاي ناشی از  برآورد سریع خرابی منظور به

، بـه انجـام   تر شرح آن رفـت  تیم ارزیابی که پیشد در قالب توان میاین امر : زده منطقه سیلبازدید میدانی از  -1
بـه بـرآورد و تخمـین     شود، در بازدیـدهاي خـود   میرسد و تیم ارزیابی که به عنوان تیم پیشرو نیز محسوب 

دانی تیم ارزیـابی بـه ترتیـب از    که بازدید می شود میتوصیه . پردازد سیالب میروي داده ناشی از  هاي آسیب
. هاي کشاورزي و سپس اموال دیگر انجام شود ها و زمین ها و پل ، سازهها راهمنابع و خطوط انتقال آب و برق، 

ل ي گزارش دهی استفاده نمود، که شرح آن در فصـل قبـ  ها فرمو  ها لیستاز چک  توان میدر بازدید میدانی 
  .شود میگفت که بازدید میدانی بهترین روش براي برآورد خسارات محسوب  توان میدر مجموع . آمده است

بـراي بـرآورد   اي نیـز   از طریق هوایی با بـالگرد یـا تصـاویر مـاهواره    توان  میگ زردر مقیاس ب: هوایی بررسی -2
  . ستادي قابل اجراست کلی هاي یبراي مناطق صعب العبور یا براي ارزیاب این روش. ها استفاده نمود آسیب

، نسـبت بـه   مسـتقیم بـا برقـراري خـط تلفـن      تـوان  میدر این روش : محلی اتاطالع آوري جمع ایجاد شبکه -3
ي داوطلـب  هـا  گـروه  توان از برخی می همچنین. ي مردمی بهره جستها گروهو  مقامات محلیگیري از  اطالع

 منطقـه  محور خواست که به بازدیـد میـدانی در سـطح   مردمی مانند نیروي مقاومت بسیج یا نهادهاي مردم 
  . را گزارش دهند ها خرابی و آسیبپرداخته و موارد 

توان با توجه به هیدروگراف و دبی سیل، بـا   ترین روش براي برآورد اولیه، می عنوان سریع به: روش محاسباتی -4
ن زد و بـا اسـتناد بـه تجـارب     گرفتگـی را تخمـی   هاي هیدرولیکی، گستره سیالب و عمق آب استفاده از مدل
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البتـه در  . هاي وارده در سیالب اخیر را برآورد نمود ، آسیبها آنهاي قبلی مشابه و خسارات  رخدادهاي سیل
توان با سیستم اطالعات جغرافیایی ترکیب نمود و خروجی را بـا   این روش، نتایج محاسبات هیدرولیکی را می

  .اي نیز کنترل کرد تصاویر ماهواره

  دیده آسیبخطوط اصلی در مناطق  ه قطع برق و گازنحو - 6- 3- 3
باید براساس اولویت هاي انتقال و توزیع برق  و نیز قطع شبکه هاي مایع و گاز خطوط انتقال سیالبستن شیر مخازن و 

ن شـیر  بستاین امر به ترتیب شامل بعبارتی دیگر . صورت پذیرد انتقال و توزیعي ها سامانهو ترتیب  یا ولتاژ خط قطر لوله
 ،کارکنـان شـرکت  بر ایـن اسـاس،   . شود میانجام  تر کوچکي انتقال، خطوط بزرگ شبکه و سپس خطوط ها لولهمخازن، 

توسط افراد غیر متخصص، عامه و نیروهـاي مردمـی    امراین  شود میو توصیه ن باشند میبهترین افراد براي انجام این کار 
دا کنند خطوط شبکه آشنا شده و به این امر ورود پیکه مردم با دستکاري د اجازه داد در جریان سوانح نبای. صورت پذیرد

  . مدار نمایند قطعاقدام به  ها خانهکه مردم در سطح انشعابات شود  و اکیدا توصیه می
در اختیار نباشد، لذا ضروري است  شبکه قطعبراي  مسوولباید به خاطر داشت که ممکن است در جریان سوانح، فرد 

  . ، این عمل در اولویت صورت پذیردر زمان عدم دسترسی به فرد موظفشده و د بینی پیشگزین براي این امر افراد جای
مدیریتی و نظـر کارشناسـان    گیري تصمیمنظر تیم ارزیابی و  براساسنیز هاي حیاتی  از شریان هریکمدت زمان قطع 

  . تعیین خواهد شد مربوطه

   دیده آسیبضطراري در مناطق نحوه تامین دارو، پوشاك و آب و برق ا -7- 3- 3
امـا بـا گذشـت    . زدگان در ساعات اولیه پس از حادثه است سازمان هالل احمر مسوول تامین کلیه نیازهاي اولیه سیل

مـثال  . زمان، هر دستگاه مسوول دیگر در بحران سیل بایستی در زمینه تخصصی خود، اقدامات مورد نیاز را شـروع نمایـد  
آموزش پزشکی بایستی در زمینه تامین دارو و خدمات درمانی و وزارت نیرو بایسـتی در زمینـه   وزارت بهداشت، درمان و 

  .تامین آب و برق وارد عمل شوند
هاي قبلـی را در مـورد تـامین مایحتـاج اولیـه       بینی رسانی بوده و پیش سازمان هالل احمر همواره بایستی آماده کمک

  :انجام دهد

  هاي معین ان و شرکتتامین از طریق تولیدکنندگ -الف
هاي تولیدي منطقه اطالع کافی داشته و قرارداد همکاري را  هر سازمان باید قبل از وقوع بحران از توانایی کلیه شرکت

  .بسته باشد ها آنبا 
، الزم است با انجام برآوردهـاي الزم قبـل از وقـوع    دیده آسیبدارو، پوشاك و آب اضطراري در مناطق  تامینمنظور  به
هاي تولید و توزیع اقالم مذکور در نواحی خارج  نامه همکاري با شرکت ن، مقدار هریک برآورد و نسبت به انعقاد تفاهمبحرا
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هاي تولیدي، درخواست ذخیـره اقـالم    ها و شرکت توان از کارخانه حتی می. بینی وقوع بحران اقدام نماید از محدوده پیش
  . نمود مورد نیاز را در انبارها تا یک مقدار الزم

  هاي مردمی  تامین از طریق کمک -ب
هاي مردمی الزم است وقوع بحـران   منظور تامین از طریق کمک رسانی در بین مردم، به با توجه به وجود روحیه کمک

نظـر بـه اینکـه صـدا و     . رسانی گـردد  اطالع) زده غیر بحران(هاي مورد نیاز به طریق مناسب به مردم سایر مناطق  و کمک
، استفاده از امکانات سازمان صدا و سیما بـراي ایـن   باشد میرسانی سریع و آسان  جمله بهترین ابزارها براي اطالعسیما از 

  . شود منظور توصیه می
نماینـده   ، ضرورت داردهاي مورد نظر کارگروه اطالعیهي جمعی جهت پخش ها رسانهارتباط با صدا و سیما و  منظور به

مناسب . اقدامات الزم را انجام دهد ها آنها و پخش  حضور فعال داشته و در تهیه اطالعیه صدا و سیما در جلسات کارگروه
هـاي مردمـی    رسانی از قبل، با هماهنگی نماینده سازمان هالل احمر که در جذب کمـک  هاي اطالع است که متون و فرم

  .داراي تجربه هستند،  تهیه گردد

  آب اضطراري تهیههاي  ضوابط و روش -8- 3- 3
خانـه   دیدگی شبکه آبرسانی و یا تصـفیه  زدگان است در صورت آسیب ترین مایحتاج سیل که آب سالم، ضرورياز آنجا 

موظف است تا انجام تعمیرات الزم و رفع نقص شبکه، آب سالم مـورد  ) شرکت آب و فاضالب(آب آشامیدنی، وزارت نیرو 
  . زدگان را فراهم نماید نیاز سیل

هاي واگیردار، وزارت بهداشت وظیفه نظارت بـر کیفیـت آب را    مومیت و شیوع بیماريمنظور جلوگیري از ایجاد مس به
  .آب سالم براي استفاده در شستشو و شرب بایستی داراي استانداردهاي تعیین شده باشد. دارد

  :ي تهیه آب جهت مصرف شرب عبارتند ازها روش
  ها خانه فیهها و یا مخازن آب در تص ها، چشمه حمل آب توسط تانکر از قنات –
 پمپاژ آب از منابع مطمئن به محل مصرف –

بـین  هاي از پیش تعبیه شده و توزیع آن در  خانه توسط دستگاه بندي اضطراري آب شرب در محل تصفیه بسته –
 )4-3 شکل( زدگان سیل

  هاي تولیدي آب معدنی در منطقه بندي شده از شرکت حمل آب سالم بسته –
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 )ژاپن - آب شهر هیروشیما  خانه تصفیهعکس از (اي  کیسه صورت بهاضطراري آب  بندي بسته دستگاه -4-3 شکل

  :ي تهیه آب جهت مصارف شستشو و نظافت عبارتند ازها روش
  هاي تهیه آب شرب کلیه روش –
صورت طبیعی براي شرب مناسب نیستند اما عاري از آلـودگی میکروبـی یـا انگلـی      استفاده از منابع آبی که به –

توان در مخازن احداث شده در حاشیه رودخانه ذخیره  آب این قبیل منابع را می. ها رودخانه باشند نظیر آب می
 .نمود تا پس از کاهش بار رسوبی و کلر زنی توسط تانکر به محل مصرف حمل شوند

  .زدگان، سهولت دسترسی به منابع آب و برق در نظر گرفته شود شود در انتخاب محل اسکان سیل توصیه می

، ، نیروي انتظامینشانی آتشدر منطقه، سازمان  کارگروه امور سیلبا  ها دستگاه تباطنحوه ار -9- 3- 3
  )گاز، برق و مخابرات(هاي حیاتی  ي شریانها شرکتو سایر  نیروهاي نظامی

هاي مسوول، در واقع پـل ارتبـاطی و حلقـه واسـط بـین       کارگروه امور سیل با توجه به حضور نمایندگان کلیه دستگاه
منظور تسریع در برخـی   البته به). 1-2-3بند (ها باید توسط آن صورت پذیرد  ت و کلیه ارتباطات و هماهنگیهاس دستگاه

  .تواند به یک یا چند دستگاه در مواردي مشخص تفویض اختیار کند امور فوري و اضطراري، کارگروه می
هـاي   به همین ترتیب، دستگاه. پذیرد ت میارتباط هر دستگاه با کارگروه از طریق نماینده آن دستگاه در کارگروه صور
  .مختلف نیز از طریق نمایندگانشان در کارگروه با یکدیگر در تماس خواهند بود
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ها واگذار گردیـده   در مورد اقدامات اضطراري در حین وقوع سیل، بسیاري از وظایف از قبل توسط کارگروه به دستگاه
نجام مانورهاي بحـران، بـا ایجـاد آشـنایی و صـمیمیت بـین نماینـدگان        ا. و نیازي به تشکیل جلسه و ابالغ مجدد نیست

  .ها، نحوه برقراري ارتباطات و جریان اطالعات در هنگام وقوع بحران را روان و تسهیل خواهد کرد دستگاه
ـ    هـا  اداري موجـود در کلیـه دسـتگاه   یند سلسله مراتبی و آدر زمان بحران، عالوه بر فر ا ، ضـرورت دارد کـه نماینـده ی

 دند، در منطقه حضور داشته باشنباش مسایلکه تام االختیار و با تجربه و آگاه به تخصصی  مادرهاي  شرکتنمایندگانی از 
  .هاي معین را تسهیل و تسریع نمایند رسانی از استان تا در صورت نیاز روند کمک

  مات الزمهدر شرایط اضطراري و اقدا یهاي مردم بندي تماس ضوابط مربوط به دریافت، جمع - 10- 3- 3
تواند در کاهش حجم کاري این تیم بسیار مـوثر   هاي مردمی در واقع در راستاي وظایف تیم ارزیابی بوده و می گزارش

 اقدامات زیر باید توسط کـارگروه امـور سـیل   ط اضطراري، یدر شرا مردمیهاي  بندي تماس دریافت و جمع منظور به. باشد
  : صورت پذیرد

ط اضطراري در سطح شهر و یدر شرا مردمیهاي  براي دریافت تماس 122تلفن مانند  مستقیمیک خط تلفن  -1
درخواست برقراري این خط تلفن توسط کارگروه بایستی قبل از وقوع بحران . روستا باید برقرار و مقدور باشد

  .رسانی الزم از طریق صدا و سیما انجام گردد صادر شده و اطالع
. هاي پلیسی نیز دریافت نمـود  فوریت 110یا  نشانی آتش 125یق تلفن هاي اضطراري را از طر تماس توان می -2

 که در سیر آن اتفاقـات  هو یا وقوع پیامدهاي ثانوی 122با تلفن  گاها در زمان عدم آشنایی مردمها  این تماس
 . گیرد مینیز روي داده، صورت  مختلف

هـایی در خصـوص نحـوه تمـاس بـا تـیم        هاطالعی گیر سیلدر مناطق تیم ارزیابی قبل از وقوع سیل، بایستی  -3
هـاي   هـا دسـتورالعمل   در ایـن اطالعیـه  . ارزیابی و یا کارگروه امور سیل در صورت وقوع سیل را پخش نمایـد 

 .شود اي نیز براي نحوه آمادگی و واکنش در مقابل سیل نیز ذکر می ساده

هـاي   ایـن تـیم، گـزارش   . قـرار گیـرد  اختیار تیم ارزیـابی  باید در  مردمیهاي  کلیه اطالعات مربوط به تماس -4
  .رساند کرده و به اطالع کارگروه میجمع بندي دریافتی را 

هاي تیم ارزیابی، کارگروه اقـدامات الزم را در خصـوص تخلیـه     هاي واصله، مشابه گزارش پس از تایید گزارش -5
   .اماکن و یا انحراف سیالب انجام خواهد داد

 یشبا برنامه از پ ها آنوابسته به  يها سازهو  یزات، تجهها سازهو حفاظت از  يدستورالعمل نگهدار -11- 3- 3
  شده یینتع

ها، خطوط توپوگرافی و شرایط اقلیمی هر منطقه به وضـوح   ها و رودخانه هاي گذشته، مطالعه مسیر آبراهه تجربه سیل
ی و نفوذپذیري دیوارها یا به لحاظ ضعف پ تاسیساتها و  پذیر سازه آسیب. نماید گیر و در خطر را مشخص می مناطق سیل
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در هر حال انجـام اقـدامات زیـر    . و یا به لحاظ عدم مقاومت در برابر بار جانبی ناشی از سرعت سیالب باشد میها  و پنجره
  :رسد ضروري به نظر می ها آنسازي  منظور مقاوم به

عنـوان   بـه . بندي شـوند  تاولوی هاي در معرض خطر سیل شناسایی شده و براساس اهمیت و ارزش هر کدام کلیه سازه
اي در زمـان بحـران برخـوردار بـوده و      ها از اهمیت ویـژه  هاي آب و یا برخی پل خانه ها، تصفیه ها، نیروگاه مثال بیمارستان

  .اجرا گردد ها آنتر در مورد  سازي هر چه سریع ي مقاومها طرحبایستی 
رل شده و سازه براي پایـداري در برابـر آن تقویـت    اي بایستی مجددا کنت با اعمال نیروي عرضی سیالب، طراحی سازه

بنـد کـردن    هـا و آب  کوبی، افزایش ابعاد دیوارها و ایجاد سپري، عـایق بنـدي در و پنجـره    افزایش عمق پی با شمع. گردد
 .سازي هستند ي معمول مقاومها روشدیوارها، 

مهـم در برابـر سـیالب از     تاسیسـات هـا و   سازي ساختمان شود براي انجام محاسبات فنی و حفاظت و مقاوم توصیه می
اما اصوال تجربیات جهانی نشان داده است کـه بـا توجـه بـه     . نظرات مهندسین مشاور متخصص در هر مورد استفاده شود

ها در برابر سیالب، کال دوري از خطـر   بینی، راه حل اساسی براي حفاظت از سازه هاي بزرگ و غیرقابل پیش وقوع سیالب
  ].26[هاي امن است  به مکان ها آنجایی تدریجی  سیل و جابه

ها و روستاهاي باستانی نیز بیانگر این واقعیت است که نیاکان ما هرچنـد کشـاورزي و فعالیـت     دشت بازدید از سیالب
   .اند گزیده سکنی می) ها باالي تپه(ها  اما همواره در بلندي اند، داده انجام می ها دشتدر روزمره خود را 
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  4فصل 4

 ییامور اجرا يها دستورالعمل نیتدو
بعد اقدامات (ي مورد اقدامات فور در

  )لیوقوع س از
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صل  دو -چهارمف عمل نیت اجرا يها دستورال دامات فور در ییامور  عد ازاقدامات (ي مورد اق   (لیوقوع س ب

  کلیات -1- 4

هـا و   شان دهنده سیر تـدریجی ارتقـاي توانمنـدي   یافته در زمینه مقابله با حوادث طبیعی ن تجربیات کشورهاي توسعه
هـاي مسـوول    بدیهی است که با وقوع هـر بـالي طبیعـی، مداخلـه دسـتگاه     . ستها آنکاهش نقاط ضعف سیستم دفاعی 

هاي در خطر شروع شده و تالش همه جانبه براي محدود کردن دامنه خسـارات بـه اوج    منظور نجات جان و مال انسان به
. گردد دیده انجام می هاي آسیب زدگان، بازسازي و مرمت سریع زیرساخت ز تخلیه و اسکان موقت سیلپس ا. رسد خود می

تـوان   شود که چگونه مـی  در این حال، بعد از برطرف شدن خطر افزایش خسارات و مهار ابعاد بحران، این سوال مطرح می
تر و یا جایگزین، به نحو  ي کاملها روشتفاده از ها و اس در صورت وقوع یک حادثه سیل مشابه، با طراحی مجدد زیرساخت

پیشگیري بهتـر از درمـان   «شعار تري را متقبل شد؟ حرکت به سمت تحقق  موثرتري با حادثه مقابله کرده و خسارات کم
ادگی و آم یابد میي ادامه تر بیشبا قوت  ،ي نظیر اصالح کاربري اراضیافزار خصوص نرم به تر جامعي ها روشبا انجام  »است

  ).1-4تصویر (آید  دست می در صورت بحرانی شدن شرایط به مناسب العمل عکسانجام  تحمل سیالب بعدي و الزم براي
حادثه 

اقدامات اولیه
اخطار  -
 نجات  -
خسارت  کاهش  -
دستورالعمل ها / اطالعات -

شرایط  کنترل
موقت  تعمیرات  -
توزیع و  تأمین  -
نقل  حمل و   هاي سامانه  -
ارتباطات  -
مالی امور  -
اضطراري  قوانین   -

بازسازي
نهایی   تعمیرات  -
بازسازي   -
سازي مقاوم  -
مالی امور  -

آمادگی 
ساماندهی   -
منابع   ریزي برنامه  -
مواجهه نحوه  ریزي برنامه  -
بیمه   -

پیشگیري
ها  زمین  کاربري   ریزي برنامه  -
فنی اقدامات  -
بیولوژیکی  اقدامات  -

هشدار  -
اطالعات  -

برآورد
 و خطرریسک 

حادثه 

اقدامات اولیه
اخطار  -
 نجات  -
خسارت  کاهش  -
دستورالعمل ها / اطالعات -

شرایط  کنترل
موقت  تعمیرات  -
توزیع و  تأمین  -
نقل  حمل و   هاي سامانه  -
ارتباطات  -
مالی امور  -
اضطراري  قوانین   -

بازسازي
نهایی   تعمیرات  -
بازسازي   -
سازي مقاوم  -
مالی امور  -

آمادگی 
ساماندهی   -
منابع   ریزي برنامه  -
مواجهه نحوه  ریزي برنامه  -
بیمه   -

پیشگیري
ها  زمین  کاربري   ریزي برنامه  -
فنی اقدامات  -
بیولوژیکی  اقدامات  -

هشدار  -
اطالعات  -

برآورد
 و خطرریسک 

  
  ]73[چرخه مدیریت ریسک  - 1- 4 شکل

تـر شـده و میـزان خسـارات در      با وقوع رخدادهاي جدید سیل، در ادامه این چرخه، نقاط ضعف سیستم به تدریج کم
زنده نگهداشتن این روند در یک سیستم، نشانه پویایی و عزم جدي جامعه در همزیستی بـا  . یابد حوادث بعدي کاهش می

  .سیل است
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  ياقدامات بازساز - 2- 4

منظور محدود کردن دامنـه بحـران و جلـوگیري از افـزایش خسـارات اقـدامات        پس از وقوع سیل و ایجاد خسارت، به
ات و نحوه انجام این اقدامات بستگی به ابعاد بحران، نوع خسارات جزیی. مختلفی بایستی انجام شود که در پی خواهد آمد

هاي کشـاورزي بـا    پذیر و نحوه افزایش خسارات در زمین به عنوان مثال آسیب. هاي محلی نقاط آسیب پذیر دارد و ویژگی
هاي محلی در  ویژگیهاي الزم پس از وقوع سیل، با توجه به  بنابراین جزییات فعالیت. مناطق صنعتی بسیار متفاوت است

  .اي باید مرور و تمرین شود مانورهاي دوره

  براي عملیات امداد و نجات ریزي برنامه -4-2-1
اي نیز تمـرین   هاي مختلف، از قبل انجام شده و در مانورهاي دوره ریزي الزم با توجه به امکانات دستگاه هرچند برنامه

وقوع آن و نوع خسارات وارد شده معموال نیاز است تـا جزییـات    گردیده باشد، اما با توجه به ویژگی هر واقعه سیل، زمان
لذا کارگروه امور سـیل در اولـین جلسـه خـود بعـد از وقـوع سـیل        . هاي از قبل تدوین شده بازنگري و اصالح شود برنامه

  .بایستی به این مهم بپردازد
، جمعیـت هـالل احمـر    هـاي  زیرمجموعه ، ازهاي سازمان امداد و نجات تخصص وعملیات امداد و نجات جز از آنجا که

ریزي و هماهنگی الزم بین اعضاي کارگروه امور سیل، دبیرخانـه کـارگروه،    بایست برنامه ، بسته به سطح بحران میباشد می
در این راستا الزم است اطالعات مربوط به مراکز درمانی . صورت پذیرد اداره کل بهداشت و درمانو  امداد و نجاتسازمان 
) 1-4(این اطالعات در جـدول  . بهنگام بروزرسانی شده و در اختیار تیم امداد و نجات قرار گیرد صورت بهصحرایی  ثابت و

  .اند ارائه شده

  هاي امداد و نجات اطالعات مورد نیاز تیم -1-4جدول 
  متولی تهیه و انتقال اطالعات  اطالعات مورد نیاز  ردیف

  تیم ارزیابی  امداد و نجاتدیدگان نیازمند  محل مصدومین و حادثه  1
  تیم ارزیابی  تعداد مصدومین  2
  اداره کل بهداشت  محل مراکز درمانی ثابت آماده پذیرش مصدومین و ظرفیت آزاد  3

  محل مراکز درمانی صحرایی آماده پذیرش مصدومین و ظرفیت آزاد  4
  اداره کل بهداشت -
          هالل احمر -
                 ارتش -

  تیم پشتیبانی  سیرهاي دسترسی به مراکز درمانیوضعیت م  5

 حفظ سالمت عمومی منظور به ریزي برنامه - 4-2-2

گرفتگی و استعداد شیوع انواع آلودگی و بیماري در منطقه، از جمله مـوارد   حفظ سالمت عمومی با توجه به وجود آب
در این راستا بـا توجـه بـه    . داخته شودهاي پس از وقوع بحران به آن پر بایست در فعالیت بسیار حایز اهمیت است که می
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هـا و انجـام    ریزي براي دو مقولـه کنتـرل آلـودگی در مـواد خـوراکی      منابع داراي پتانسیل شیوع آلودگی و بیماري، برنامه
  .در ادامه به بررسی هریک از این موارد خواهیم پرداخت. گیرد اقدامات پیشگیري در شیوع آلودگی انجام می

  خوراکی کنترل آلودگی مواد - 2-1- 2- 4

  غذا - 1- 2-1- 2- 4

با توجه به اینکه در شرایط پس از وقوع بحران، رویکرد عمده در مصرف مواد غـذایی بـه سـمت اسـتفاده از غـذاهاي      
یابد، لکن پس از گذشت  ، احتمال انتقال یا وجود آلودگی در غذاهاي مصرفی کاهش میباشـد  میبندي و کنسرو شده  بسته

، بـا توجـه بـه اسـکان مـردم در      )با توجه به ابعاد و شدت حادثه متغیر اسـت که (قریب به یک هفته از زمان وقوع حادثه 
هاي زندگی خود، آمار پخت و پز و استفاده از مـوارد خـام و تهیـه     هاي موقت و یا تمایل برخی به بازگشت به محل پایگاه

ابطـه بـا لـزوم و نحـوه حفـظ      رسـانی در ر  منظور اطـالع  لذا در حالت کلی الزم است به. یابد غذاي گرم یا سرد افزایش می
  .ریزي گردد بهداشت در استفاده از مواد غذایی، برنامه

  .دهد هاي قابل انجام در این زمینه را نشان می اي فعالیت نمونه) 2-4(جدول 

  هاي قابل انجام در زمینه کنترل آلودگی مواد خوراکی اي فعالیت نمونه -2-4جدول 
  نی در مورد احتمال آلودگی مواد غذاییرسا هایی با محتواي اطالع تهیه متن  1
  بندي و غذاهاي آماده هایی با محتواي تشویق به استفاده از مواد بسته تهیه متن  2
  منظور آموزش نحوه ضدعفونی مواد غذایی توزیع بروشورهاي از پیش آماده شده به  3
  به همراه بروشورتدارك مواد شیمیایی مورد استفاده در ضدعفونی مواد غذایی و توزیع آن  4

  
  :ها به شرح زیر است اي از این متن نمونه
، علیـرغم  باشـد  میها  ها و باکتري شهروندان عزیز، با توجه به اینکه مناطق آبگرفته محیط مناسبی براي رشد میکروب«

ثـانوي  ، خواهشـمندیم تـا اطـالع    باشـند  مـی و ضـدعفونی محـیط    گرفتگی آباینکه همکاران ما در حال تالش براي رفع 
شده یا کنسرو استفاده نموده و در صورت اجبـار در اسـتفاده از مـواد غـذایی خـام       بندي بستهاالمکان از مواد غذایی  حتی

همکـاري شـما در حفـظ    . نماییـد  ضـدعفونی را مطابق بروشورهاي توزیع شده  ها آنبراي تهیه غذا، قبل از استفاده حتما 
  ».شود میزي سالمت عمومی باعث تسریع در فرآیند بازسا

  آب -2- 2-1- 2- 4
مصرف آب با توجه به فراوانی کاربرد آن چه از لحاظ شستشوي بدن و ظروف و به عبـارتی بهداشـت عمـومی بـدن و     

در این راستا، در ادامه مباحثی در ارتبـاط  . محیط و چه به لحاظ آب آشامیدنی، از اهمیتی به مراتب باالتر برخوردار است
راري، از مرحله استحصال و توزیع تا مصارف بهداشتی و آشامیدنی بیان شده کـه  با آب و بهداشت عمومی در شرایط اضط

  .ي بهداشتی مدنظر قرارگیرندها پایگاهبایست در  می
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  هاي اسکان موقت نحوه تامین آب بهداشتی و آشامیدنی اردوگاه -2-2- 2- 4
  :ردظر نظر قرار گیر مدنید موارد زیاسکان موقت، با هاي اردوگاهدر  یدنیآب آشام تامینجهت 
پـز   دن، پخت ویآب جهت آشام یمقدار مناسب ره و استفاده ازی، ذخآوري جمع يالت و ابزار الزم را براید تسهیمردم با

  .ماند یم یتا زمان مصرف سالم باق یدنیداشته و مطمئن باشند که آب آشام يو بهداشت فرد

  يدیکل هاي شاخص -2-2-1- 2- 4
 ين گـالن هـا  یآب داشته باشد و همچنـ  ه و نگهداريلیتري براي تهی 20تا 10گالن  2د حداقل یهرخانواده با –

  .دینما تامینرا  ها آن ید آب مصرفیره آب هر خانواده همواره بایذخ
 ییجابجـا  ره، اسـتخراج و یـ ذخ يخاص برا یمنیا يا ابزارهاید دهانه تنگ و پوشش و یره آب بایذخ يها گالن –

  .رندیمصرف قرار گ آشکارا مورد و داشته باشند
ک زنانـه و  یـ و بـه تفک  یکـاف  د به تعدادیها با است، رختکن يضرور یالت حمام عمومیود تسهکه وج ییدرجا –

  .عادالنه باشد و نحوه استفاده ازاین امکانات منصفانه مردانه موجود باشند و
ـ با رسـد  میبه نظر  يضرور ییالت رختشویکه وجود تسه ییجا – ـ حـداقل   نفـر  100هـر   يد بـرا ی ک چشـمه  ی

 زنان درنظـر گرفتـه شـود تـا     يبرا یخصوص يوجود داشته باشد و مراکز شستشو) محل شستشو(یی دستشو

  .ندیبشو خود را یل بهداشتیر و وسایز هاي لباسبتوانند  ها آن
 و یطراحـ  در هاي دیگر مورد توجـه بـوده و   بیش از گروه دیبا مانند کودکان و سالمندانر یب پذیآس هاي گروه –

گـر  ین دیگزیهر جا ا استفاده ازیو ) براي هر نفر ماهگرم  250(صابون ع یتوز د ویا تولیالت حمام یساخت تسه
  .سریعا اقدام نمود ها آنبراي 

  : باشد ه شرح زیر میب الزم اقدامات

  ره آبیو ذخ آوري جمع -1
مقـاوم،  ها بایـد   این ظرف. هایی نیاز دارند مردم براي تهیه، ذخیره و استفاده از آب براي شستشو، پخت و پز و حمام به ظرف

کودکـان،  . انفرادي قابل حمل بوده و از نظر اندازه، شکل و طراحـی مناسـب نیازهـا و عـادات محلـی باشـد       صورت بهبهداشتی و 
تـري نیـاز داشـته و یـا نیـاز بـه        برند، ممکن است به ظـروف کوچـک   معلولین، سالمندان و افرادي که از بیماري خاصی رنج می

ظرفیت آب ذخیره مورد نیاز بستگی به بزرگـی خـانواده و دوام آب در دسـترس    . شود احساس ها آنطراحی ظروفی خاص براي 
  .لیتر است 4به طور مثال متوسط آب مورد نیاز هر فرد در هر روز، زمانی که آب همواره وجود دارد، . دارد

  یالت شستشو و حمام عمومیتسه -2
ـ ه ایـ اگـر ته . خود حمام کنند یحفظ منزلت انسانو با یباشند که بتوانند در خف ییازمند فضایممکن است مردم ن ن ی

ـ سـت  یکه صابون در دسـترس ن  ییدر جا. آورد وجود بهرا  يالت مرکزید تسهیفضا درسطح خانه ممکن نباشد با ا مـورد  ی
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، خصوصـا در  ها لباس يشستشو. دا نمودیبدن مناسب باشد را پ يشستشو يکه برا ینیگزید جایبا گیرد میاستفاده قرار ن
 يالت در مرکز و در دسترس بودن فضاین امکانات و تسهیقرارگرفتن ا. است يضرور یت بهداشتیک فعالیکودکان، مورد 

  .کنندگان کمک کند ت مصرفید به امنتوان میآن 

  هاي اسکان موقت اردوگاه يبرا یآب بهداشت تامینمنابع  -2-2-2- 2- 4
در . کرده و مورد اسـتفاده قـرار داده اسـت   ره یم آب باران را در مخازن و آب انبارها ذخیانسان از قد :آب باران –

ره یـ هـا، آب سـاالنه خـود را ذخ    شور است، مردم  با درست کردن برکـه  ینیرزمیران که آب زیا یجنوب ینواح
ـ ا ینسب یت بارش باران در سوانح و خشکیل عدم قطعین روش به دلیا. کنند می ه در یران، روش مـورد توصـ  ی

 . شود میران محسوب نیا

ـ و  ين جـار یزم يکه در رو شود میگفته  ییها به آب یبه طور کل یسطح يها آب :هاي سطحی آب – ا سـاکن  ی
 .آزاد در ارتباط هستند يبوده و با هوا

بایسـت بـه لحـاظ     که می... انبارهاي قدیمی و ها، آب ها، قنات این منابع عبارتند از آب چاه :هاي زیرزمینی آب –
  .رندکیفیت فیزیکی و شیمیایی مورد بررسی قرارگی

ها، استخرهاي  خانه مخازن ذخیره آب تصفیه شده شهري، مخازن تصفیه: این مخازن عبارتند از :مخازن شهري –
  ...عمومی و خصوصی و

  
  رودخانه گان با استفاده از پمپاژ آبدید آسیبآب  تامین -2- 4 شکل
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  کنندگان در فاز اسکان موقت گر مصرفیو د موسساتروزانه از یورد نحداقل آب م -3-4جدول 
  میزان مصرف  عنوان  ردیف

 ها بیمارستانو  یمراکز بهداشت  1
 ییمار سرپایهر ب يتر برایل 5

  يمار بستریهر ب يتر برایل 60-40
 ها الزم باشد مستراح یلباس و آب کش يشستشو يبرا تري بیشممکن است آب 

 با وبامراکز مبارزه   2
 مار در هر روزیهر ب يتر برایل 60
 در هر روز ین بهداشتیمراقب يتر برایل 15

 یه درمانیمراکز تغذ  3
 در روز يمار بستریهر ب يتر برایل 30
 هر پرستار در هر روز يتر برایل 15

 ها دن و شستن دستیآشام يهر دانش آموز در هر روز برا يتر برایل 3 مدارس  4

 دنیشستشو، وضو گرفتن و آشام يهر نفر در هر روز برا يآب برا تریل 2-5 مساجد  5

 یعموم هاي توالت  6
 ها دست يشست و شو يهر مصرف کننده در هر روز برا يتر برایل 2-1
 ز کردن آنیتم يدر هر روز برا توالتهر  يتر برایل 8-2

 هر نفر در روز يتر برایل 2-1 نظافت شخصی در توالت  7

 ها دام  8
 ا متوسط در هر روزیوانات بزرگ یح يتر آب برایل 30-20
 وانات کوچک در هر روزیح يتر برایل 5

  ي اسکان موقتها اردوگاهط در یه در مورد آب و بهداشت محیاول یاز سنجیست نیچک ل - 2-2-3- 2- 4

  .ردگی محلی مورد استفاده قرار میط یح شرایو تشر یمنابع بوم ییازها، شناساین یابیارز يبرا ،تسواال ن فهرستیا

 یعموم -1

 براسـاس ؟ اطالعـات را تـا حـد ممکـن     اند گرفتهن افراد در کجا قرار یاست و ا چند نفر دیده آسیبتعداد افراد  –
 بنـدي  دسـته و  آوري جمعاز قبل آماده شده  شده و يبند جدول هاي فرمجاد یره با ایت و غیجنس، سن، معلول

  .دیکن

  داشتهاي عمومی، آب و به آمار بررسی آسیب - 4-4جدول 

محل   تعداد افراد  گیدید آسیبنوع   ردیف
  ناتوان جسمی  کهنسال  بچه  زن  مرد  محل اسکان  حادثه

1                  
2                  
3                  

  
  ؟باشد میچه  يي امدادها عملیاتو  دیده آسیبمردم  يبرا یتیست؟ عوامل امنیمردم چ یر حرکت احتمالیمس –
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  امدادي يها عملیات ،عوامل امنیتی، مسیر حرکت احتمالی مردم -5-4جدول 

مسیرهاي   ردیف
  *حرکتی مردم

محل /ترین پناهگاه نزدیک  نیازهاي امدادي مورد نیاز در مسیر
  اسکان موقت

  ظرفیت
  چادر  پوشاك  بندي غذاهاي بسته  آب  ي اولیهها کمک  )نفر(

1                  
2                  
3                  
  .شود هاي بعدي تکرار می نزدیکی مسیر، مسیر در ردیفدر صورت وجود بیش از یک پناهگاه در * 

  
  اصل از آب و بهداشت محیط کدامند؟ح یا خطرات احتمالی یفعل هاي بیماري –

  ها و خطرات بهداشتی حاصل از آب آمار بررسی بیماري - 6-4جدول 
  )نفر(ظرفیت   محل اسکان موقت/ترین پناهگاه نزدیک  منبع احتمالی بیماري  خطرات احتمالی/ها بیماري  ردیف

1          
2          
3          
  .باشند میوابسته  هاي دستگاهاقدامات فوق وزارت بهداشت و  یمتول

  
  هستند؟ یا ارتباط برقرار نمود چه کسانیمشورت کرد  ها آنبا  توان میکه  يدیافراد کل –

  مشورت نمود ها آنتوان با  فهرست افراد کلیدي که می -7-4جدول 
  رابط/معرف  تلفن  محل اسکان  مشخصه خاص/سمت  ادگینام و نام خانو  ردیف

1            
2            
3            

  
  ؟دیده کدامند افراد آسیب –

  دیده فهرست افراد آسیب -8-4جدول 
  تلفن  محل اسکان  نوع آسیب  سن  جنسیت  نام و نام خانوادگی  ردیف

1              
2              
3              

  
  دارند؟ یرسالت موجود دستیا همه افراد به امکانات و تسهیآ –

  افرادي که به برخی امکانات دسترسی ندارند -9-4جدول 
  تعداد افرادي که به امکانات دسترسی ندارند  محل اسکان موقت/پناهگاه  نوع امکانات  ردیف

1        
2        
3        
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  کند؟ ید میزنان و دختران را تهد یتیچه خطرات امن -

  کند یخطراتی که زنان و دختران را تهدید م -10-4جدول 
  تعداد افراد در معرض خطر  محل اسکان موقت/پناهگاه  نوع خطر  ردیف

1        
2        
3        

  
  ؟باشد میرا انجام دهند، چه  ها آند یبا يط که در مواقع اضطراریاقدامات مربوط به آب و بهداشت مح –

  رندگی د انجامیبا يط که در مواقع اضطراریاقدامات مربوط به آب و بهداشت مح -11-4جدول 
  توضیحات  تاریخ اقدام  تعداد افراد ساکن  محل اسکان موقت/پناهگاه  نوع اقدامات  ردیف

1            
2            
3            

  

  یآب رسان -2

  کنند؟ یاستفاده م ها آناز  يموجود کدامند و چه افراد یمنابع آب –

  موجود یمنابع آبفهرست  - 12-4جدول 

منبع   ردیف
  موقعیت/آب

محل /گاهپناه  مشخصات فنی منبع آب
اسکان موقت 

فاصله /مرتبط
(km) 

آیا امکان 
استفاده از 
منبع وجود 
  دارد؟

تجهیزات 
مورد نیاز براي 

  برداري بهره

آیا تجهیزات 
مورد نیاز 
  موجود است؟

قابل استفاده 
  ..*.براي

  حجم
(lit) 

دبی قابل 
 (lit/s)استحصال 

1                  
2                  
3                  
  ... شستشوي ظروف و/استحمام/آشامیدن: ايقابل استفاده بر* 

  .باشد... ها و خانه تواند چشمه، رودخانه، چاه، مخازن ذخیره آب شهري، تصفیه منبع آب می: تذکر
  

  هر نفر در روز چقدر است؟ يزان آب موجود برایم –

  میزان آب موجود براي هر نفر در روز -13-4جدول 

محل /پناهگاه  ردیف
  اسکان موقت

اي هر آب موجود بر
  نفر در روز

(lit/day/person) 
  منبع آب

آیا تجهیزات   مشخصات فنی منبع آب
مورد نیاز براي 

برداري  بهره
  موجود است؟

منبع 
  جایگزین

  کمکی/
قابل استفاده 

  ...*براي
  حجم
(lit) 

دبی قابل 
  استحصال

(lit/s) 
1                  
2                  
3                  
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  است؟ یت کافیجمع هاي گروهمدت همه  کوتاه مدت و بلند يازهایطرف نمودن نبر يموجود برا یا منابع آبیآ –

  مدت مدت و بلند کوتاه يازهاینمودن نبراي برطرف  کفایت منابع آب -14-4جدول 

محل /پناهگاه  ردیف
 منبع آب  اسکان موقت

هاي منبع  آیا قابلیت
  ؟باشد میي نیازها گو پاسخ

یی گو پاسخدوام منبع در 
  )وزر(به نیازها 

  منبع جایگزین
  کمکی/

1            
2            
3            

  
  ن مراکز امن هستند؟یا ایک است؟ آینزد یع آب به محل سکونت افراد به اندازه کافیا مراکز توزیآ –

   تا محل مصرف منابع فاصله -15-4جدول 
  توضیحات  *وضعیت امنیت  (km)فاصله   نام مرکز توزیع آب  محل اسکان موقت/پناهگاه  ردیف

1            
2            
3            

  نامعلوم/داراي خطر امنیتی/امن* 
  

  دارند؟ یا ظروف حمل آب مردم اندازه و نوع مناسبیآ –
  ؟)يا هسته/ ییایمیا شی يولوژیکروبیم(هستند  یا در معرض آلودگیموجود آلوده  یا منابع آبیآ –

  بررسی آلودگی منابع آب -16-4جدول 

محل /پناهگاه  ردیف
  اسکان موقت

ب آع نام منب
  مرتبط

نوع 
 آلودگی

لزوم تصفیه 
نوع /آب

  تصفیه
لزوم 

  ضدعفونی
امکان 

  تصفیه آب
منبع آب 
  جایگزین

امکان /لزوم
جابجایی 
  جمعیت

  توضیحات

1                    
2                    
3                    

  
  کدامند؟ یرسان مربوط به آب یاصل یمشکالت بهداشت –
  از آب را دارند؟ یا مردم امکان استفاده بهداشتیآ –
در ...  ن ویا پـودر پرکلـر  ید یا یکلر  يها مثل قرص یمصرف خانگ يزان کم برایه کننده آب به میا مواد تصفیآ –

  دسترس مردم قرار دارند؟
  ]27[انجام گرفته است؟ کننده  ضدعفونیآموزش فرهنگ استفاده از آب و مواد  آیا –

  کننده ضدعفونیآب و مواد فرهنگ استفاده از  ي انجام گرفته در ارتباط باها آموزش -17-4جدول 
  توضیحات  ي انجام گرفتهها آموزش  ي مورد نیازها آموزش  نام منبع آب مرتبط  محل اسکان موقت/پناهگاه  ردیف

1            
2            
3            
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 هاي اسکان موقت اردوگاهآب در  یضدعفون -2-2-4- 2- 4

ن کلر در آب با استفاده از گاز کلر توان از محلول نمود هاي اسکان موقت، می منظور ضدعفونی نمودن آب در اردوگاه به
  :عبارتند از یبر کلر زن موثرعوامل . یا پودر پرکلرین استفاده نمود

  مانده باقیکلر مورد تقاضا و کلر  -1

شـود و در عمـل گنـدزدایی     مقداري از کلر اضافه شده به آب در واکنش مواد آلی و سایر مواد احیا کننده صـرف مـی  
ر کلر مورد نیاز باید مقداري کلر اضافی را براي گندزدایی به آب افزود تا غلظـت مناسـب تـامین    عالوه ب. کند دخالتی نمی

  .دانند و کلر باقی مانده می) مورد نیاز(کلر الزم براي گندزدایی را مجموع کلر مورد تقاضا . گردد

  زمان تماس و غلظت -2

ـ   . اج داردیاحت یافو مخلوط کردن ک یبه زمان تماس کاف گندزداییدن به حداکثر یرس هـر قـدر غلظـت     یبـه طـور کل
قـه ادامـه   یدق 30د حداقل یکلر زمان تماس با یر معمولیبا مقاد. خواهد بود تر کوتاه گندزدایی يباشد زمان الزم برا تر بیش

 .دا کندیپ

  ه حرارتدرج -3

 . شود میاثر کلر با کاهش درجه حرارت آب کم 

  تهیدیاس -4

  . شود میآب کم  PHزان یش میکلر با افزا گندزداییقدرت 

  يا و هسته ییایمیش یآلودگ -5

ـ  یصـنعت  هـاي  فعالیتا اطالعات مربوط به ی ینیزم يها آب يقات بر رویکه تحق ییدرجا انگر احتمـال  یـ ، بیا نظـام ی
هـا   آبن یا یزان خطرات بهداشتی، میک بررسیع با انجام یسر یلید خیباشد، با يا ا هستهی ییایمیها بامواد ش آب یآلودگ
ن بـر  یاتخاذ شود، همچنـ  یمیکوتاه مدت تصم یج حاصل و خطرات بهداشتیسپس الزم است براساس نتا. ن نمودییرا تع

مـدت از منـابع آب    یدرمورد اسـتفاده طـوالن   توان میآب بر اجتماع  یات بهداشتتاثیرل یو تحل یتخصص یابیک ارزیه یپا
  .کرد گیري تصمیمآلوده 
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  ون آب در سوانح جهت اسکان در اردوگاه موقتیلتراسیه و فیتصف -3- 4 شکل

  مزه -6

 يد حاد و فوریشور باشد، تهد يا که تا اندازه یمثال آب(باشد  ید خطر بهداشتتوان مین ییاگرچه مزه و طعم آب به تنها
ـ  ند نباشد مـرد یاما اگر مزه آب سالم خوشا.) ستیدگان نیب دیسالمت آس يبرا دن یآشـام  يبـرا  غیرسـالم  یم ازمنـابع آب

  .اندازد یرا به خطر م ها آنکه سالمت  کنند میاستفاده 

  کیفیت آب مراکز بهداشتی -7
 گنـدزدایی دار یکننده پا یا مواد ضدعفونید باکلر یبا يا هیو مراکز تغذ ی، مراکز بهداشتها بیمارستاندر یتمام آب مصرف

وجـود داشـته    یره شده به اندازه کـاف ید آب ذخیوجود دارد، با یمدت کوتاه يبراکه احتمال قطع آب  یطیدر شرا. شوند
ـ در مـورد رعا  ینظـارت کـاف  . بتوان بدون وقفه از آن استفاده نمـود  يباشد که درمواقع عاد ه و یت حـد اسـتاندارد تصـف   ی

. وجـود داشـته باشـد    یستیبا يا هیو مراکز تغذ ی، مراکز بهداشتها بیمارستاندر  یآب مصرف مانده باقیا کلر یو  ییگندزدا
  .دهد میت آب شرب را ارائه یفیک يبرا یسازمان بهداشت جهان هاي توصیه یبرخ) 18-4(جدول 
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  *]WHO[آب شرب کیفیت  هاي سازمان بهداشت آب جهانی براي اي از توصیه خالصه - 18-4جدول 

  مالحظات  واحد سنجش  حد استاندارد  متغیر کیفی
    TCU  >15  رنگ
  تر از آب گرم است عموما آب سرد مطبوع  گراد سانتیدرجه   -  ارتدرجه حر
   NTU  >5  کدورت

    Mg/L  >2/0  آلومینیوم

  قلیایی PHغلظت آستانه بوي آمونیاك در   Mg/L  5/1  آمونیاك
  حد آستانه طعم براي کاتیون آن    35

  سدیم، پتاسیم و کلسیم باشد اگر کاتیون مربوط به آنیون کلرید یکی از موارد کلرید  Mg/L  200-300  کلرید
    Mg/L  >1  مس

سولفید 
    Mg/L  05/0- 1/0  هیدروژن

    Mg/L  >3/0  آهن
  نیز برسد mg/L 5/0تواند تا  بسته به شرایط محلی می  Mg/L  >1/0  منگنز
PH 5/9 -5/6  Mg/L    

بستگی به ترکیب   سدیم
  Mg/L  شیمیایی دارد

، براي سولفات 190نیترات سدیم  ، براي150، براي کلرید سدیم 20براي کربنات سدیم 
   420کربنات سدیم  و براي بی 220سدیم 

بستگی به ترکیب   سولفات
  Mg/L  شیمیایی دارد

و براي سولفات  250- 1000، براي سولفات کلسیم 250-500براي سولفات سدیم 
  400-600منیزیم 

TDS  1000<  Mg/L    

 تولوئن
120-40  

g / Lµ  
  نه طعمحد آستا

  حد آستانه بو  170-24
g  600-1000 کلر / Lµ    

  1382ان، ی، محمد کارآموز، رضا کراچ»منابع آب هاي سیستم یفیت کیریو مد ریزي برنامه«برگرفته از کتاب * 

 سازماندهی بعد از بحران در اردوگاه - 2-3- 2- 4

  آبرسانی - 1- 2-3- 2- 4

برداري از هر یک، عملیات انتقال و  هاي موجود براي بهره حدودیتبا مشخص شدن منابع آبی و تعیین کیفیت آب و م
در ایـن راسـتا اقـداماتی مطـابق     . پذیرد توزیع آب توسط شرکت آب و فاضالب، از منابع تا مراکز اسکان موقت صورت می

  .گردد توصیه می) 19-4(جدول 
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  االجرا قبل از انتقال آب از منابع اقدامات الزم - 19-4 جدول
  آنچه نباید انجام شود  قدامات مرتبطا  موضوع

آیا منبع آب و آبرسانی 
طور منظم و عادي وجود  به

  دارد؟
  در هر دو مورد  اگر منابع کافی آب موجود نیست

از لحـاظ  (درخواست تجهیزات یا منـابع   -1
بـدون  ) هاي ویـژه  کمیت، کیفیت و تکنیک

  ارزیابی اولیه شرایط
سعی در نصب تجهیـزات  تکنولـوژیکی    -2

  پیچیده و مصنوعی تصفیه آب
پیشنهاد دادن یک دوز مشخص از ماده  -3

ضـدعفونی کننـده، بـدون دانسـتن غلظـت      
  ضدعفونی کننده

    

کیفیت آب را تست  - 1
طور مثال کلر  به(کنید 
مانده یا کیفیت  باقی

  )باکتریولوژیک آب
اگر کیفیت آب مناسب  - 2

نیست، یک سیستم 
ضدعفونی کننده نصب 

  کنید

ـانکر بـه   کیفی - 1 ت آبی که با کامیون یا ت
ـایش    دست مصرف کننده می رسـد را آزم

مانــده و کیفیــت  از نظرکلــر بــاقی(کنیــد 
 )باکتریولوژیک

اگر کیفیت آب مناسـب نیسـت یـک     - 2
  سیستم ضدعفونی کننده نصب کنید

ـاي   اگر پناهگاه کانتینرها و محفظـه  - 3 ه
 هـا  آنذخیره آب دارد، کیفیت و شـرایط  

مطمئن شوید که ظرفیت را چک کنید و 
ـاه    ـاکن در پناهگ کافی براي تعداد افراد س

ــه(را دارد  ــورت ب لیتــر در ) h/d/l 20(ص
  )ساعت در هر روز محاسبه کنید

ـافی      - 4 ـاه منبـع ذخیـره آب ک اگر پناهگ
ندارد، تعدادي تانک ذخیره آب آماده کنید 

، فایبر گـالس  pvcهایی که از  مثل تانک(
 ها آن، )وندش یا آزبست سیمان ساخته می

باید تمیز باشند، هیچ گونه شکافی نداشته 
  .باشند و سرپوشیده باشند

ــراد آب را در   - 5 ــه اف ــوید ک ــئن ش مطم
هــاي تمیــز بــا درپــوش کوچــک  بطــري

ــه . کننــد نگهــداري مــی آب تمیــز اگــر ب
ـاره    درستی نگهداري نشود مـی  توانـد دوب

  .آلوده شود

یــک نفــر بایــد بــراي ضــدعفونی آب در  - 1
ـاه و ــوان    پناهگـ ــه عن ــد آن ب ــرل فرآین کنت

  .مسوول در نظر گرفته شود
ـاده     - 2 ــتورالعمل سـ ــردم دس ــه م ــد ب بای

ـاز   ضدعفونی همراه با مواد ضدعفونی مورد نی
  :داده شود

تست کیفیـت آب قبـل از اسـتفاده از آن     - 
  .ضروري است

ـامیدن،  -  ــراي آشـ از آب ضــدعفونی شــده ب
ــوه  ــتن می ــروف    شس ــبزیجات، ظ ـا و س هـ

ــتن  ــپزخانه، شس ــدانآش ــتن   دن ـا و شس هـ
  .ها استفاده کنید دست

خطرآلودگی آب براي آب ذخیره شـده در   - 
ـا در   محفظه هایی که آلوده، غیر سرپوشیده ی

  .شرایط بد باشند وجود دارد
ــگیري از تمــاس فضــوالت    -  ــت پیش اهمی

ـا و فاضـالب   حیوانات و انسان، زبالـه  ـاي   ه ه
ـاه       ـا آب چ ـام ی ـا آب خ ـانگی ب صنعتی و خ

ــئن، آب رود ــر  مطم ـابع دیگ ـا آب منـ ـا یـ هـ
هاي  همچنین، از تماس دست. مشهود است

ـا آلـودگی کـه در اصـل از آب آلـوده       آلوده ی
ـانی درنظـر      ذخیره شده بـراي مصـارف انس

  .گرفته شده است باید جلوگیري شود

  فضوالت  - 2- 2-3- 2- 4
انـواع خـاص    گـذاري  تخـم نه پـرورش و  ین اغلب زمیهمچن. کند میمنابع آب و خاك را آلوده  ،دفع نامناسب فضوالت

ـ ابند یر یکه تخم بگذارند و تکث دهد می یفرصت ها آنو به  باشـد  میها  حشرات و آفت ـ ا تغذی ت و یه شـوند و موجـب سـرا   ی
هـاي   بیمـاري و بـه همـراه آن    یکه مواد مدفوع یو جانوران یوانات خانگین حیهمچن. شوند ها آلودگیو  ها بیماريانتقال 
 یکـه در مـدفوع زنـدگ    ییهـا  ها و کرم ها، انگل يباکتر. شوند می ها بیماريباعث انتقال ز ین کنند میرا با خود حمل  بالقوه

، عـالوه  بـه . تیفوییـد ت و تب ی، هپاتيا روده یانگل يها ، عفونتیاسهال هاي بیماريمثل  ؛هستند يماریز مولد بین کنند می
  . کند میجاد یآزار دهنده ا يبوها یند باط معموال مناظر ناخوشاین شرایا

اسـتفاده  ی، سطح يها و آب ینیرزمیز يها و محافظت از آب ها بیمارياز بروز  يری، جلوگیحفظ سالمت يبرابنابراین 
توسط شهرداري و بـا نظـارت    بایست هاي بهداشتی می این سرویس .است اجتناب ناپذیر مناسب یبهداشت هاي سرویساز 

  .وزارت بهداشت طراحی و اجرا شوند
ک یداخل آن نتوانند  يزا يماریموجودات ب تاا مجزا کردن مدفوع است یزوله کردن یفضوالت، ا یدفع بهداشتاز هدف 

ـ فضـا   يروش انتخاب شـده بـرا  . دا کنندید پیزبان جدیم ـ بـه عوامـل ز   یا منطقـه خـاص بسـتگ   ی دارد کـه شـامل    يادی
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ـ  هـا  اولویـت  ، فرهنـگ جوامـع،  )طقهمن ینیرزمیز يها آب یبررس(اي  منطقه يدروژئولوژیو ه یشناس نیزم  ی، مصـالح محل
رونـد  . باشـد  مـی ي دفع بهداشتی فضوالت اسـتفاده از سـپتیک تانـک    ها روشیکی از بهترین . باشند می ها هزینهموجود و 

   .هاي شرکت آب و فاضالب است آوري و دفع فضوالت و ساخت سپتیک تانک از مسوولیت جمع

 جامد هاي زباله -3- 2-3- 2- 4

بیان گردیده است، ایـن مهـم   ) 20- 4(گونه که در جدول  همان. باشد میها  داريهاي جامد از جمله وظایف شهر دفع زباله
هاي جامد ممکن است فضوالت، کـود   زباله. پذیرد آوري و دفن انجام تواند در شرایط بحرانی با مقداري تغییر در نحوه جمع می

. هاي ناشـی از نـاقلین اسـت    ا بروز بیماريهاي جامد متناسب ب دفع نامناسب زباله. کشاورزي، یا الشه و جسد حیوانات باشند
  . آوري، انبار کردن و دفع زباله و کود وجود داشته باشد ریزي براي جمع بایست سازماندهی و برنامه در نتیجه می

  هاي جامد در شرایط بحرانی دفع زباله -20-4جدول 
  آنچه نباید انجام شود  آنچه باید انجام شود

ـاي موجـود، سـرویس    گرفتن تعداد افراد درون اردوگاه، سـرویس  ارزیابی شرایط، در نظر - الف ـاي جمـع   ه آوري، شـرایط توپـوگرافی،    ه
  ).اگر زباله باید در محل دفع شود(قابلیت دسترسی و نوع خاك 

  .باشد هاي موجود می هاي آب، براساس تعداد افراد و سرویس برآورد کمیت، نوع و ظرفیت محفظه - ب
ـاي قابـل دفـع و ظـروف      هاي پالستیکی، قوطی هاي خالی نگهداري غذا، کیسه کاغذي ضد آب یا کیسه هبراي یک زمان کوتاه، محفظ ه

ـام پـر بـودن نبایـد از       50-  100ها و ظروف باید  ظرفیت محفظه. توانند مورد استفاده قرار گیرند یک بار مصرف می لیتر باشـد و در هنگ
  .تر باشند کیلوگرم بیش 20 - 25
را باید طوري توزیع کرد کـه هـر خـانواده بتوانـد یـک محفظـه یـا کیسـه          ها آننفر الزم است و  100براي هر  سه یا چهار محفظه - ج

  .پالستیکی در دسترس داشته باشد
ـا بایـد هـر روز تخلیـه و      محفظـه . ها نباید با زمین تماس پیدا کنند، یعنی مثال باید روي سـکوي چـوبی قـرار داده شـوند     محفظه - د ه

  .شستشو شوند
آوري مرتب و منظم کنترل شود و مراحل اختصاصـی و مناسـبی را بـراي اردوگـاه بایـد در نظـر        قابلیت دسترسی به سرویس جمع -  ه

ـاطق اطـراف در نظـر      رسانی مرتب براي اردوگاه قابل دسترسی نیست، مکان اگر سرویس و خدمات. گرفت هایی براي تخلیه زبالـه در من
 .ها باید دور از منابع آب قرار داده شوند ظههاي ذخیره یا محف صندوق. گرفته شود

  :آوري مرتب زباله و سرویس دفع نهایی وجود ندارد اگر جمع - و
 .آوري، حمل و نقل و دفع نهایی زباله سازماندهی شود کنند، سرویس جمع با تشکیل گروهی از افرادي که در اردوگاه زندگی می

ـا   . متر دفـن شـوند   2متر و عمق  5/1متر و طول  5/1هایی با عرض  گودال ها در پایان هر روز در براي دفع نهایی، زباله  cmروي زبالـه ب
نفـر   200روز بـراي   10تـوان در مـدت    از ایـن گـودال مـی   . پوشانده شده و کوبیده گردد) 1به  4به نسبت (مخلوط خاك و آهک  15

قبـل از اینکـه گـودال پـر شـود      . یابـد  متر افزایش می 3متر در 3تر اندازه گودال به تناسب، تا حداکثر  براي جمعیت بیش. استفاده نمود
پوشانده شده تا اینکه هم سطح زمـین گـردد سـپس یـک گـودال جدیـد حفـر         cm 40روي آن با یک الیه خاك و آهک به ضخامت 

 .شود می
  :ي دارویی و پزشکیها یی براي مدیریت زباله ها توصیه - ز
  .هاي  پالستیکی از هم مجزا کنید هاي محکم با درپوش و عادي را ترجیحا در محفظههاي برنده و نوك تیز، خطرناك  زباله  - 
ـاي بیمارسـتانی بایسـتی از مقـدار      در دفـع زبالـه  . هاي مشابه دفع کنید هاي عادي را در گودالی که در باال توصیف شد یا نمونه زباله -  ه

  .استفاده کرد) 1به  2نسبت (تري آهک  بیش
سوز خانگی یک استوانۀ حاوي سوخت اسـت کـه یـک سـوراخ      زباله. سوز خانگی از بین برد توان در یک زباله را میهاي خطرناك  زباله - 

ـاي   خاکسـترها در گـودال زبالـه   . درون آن بایستی یک صفحه مشبک براي نگهداشتن زباله وجـود داشـته باشـد   . تهویه در انتها دارد ه
  .شوند عادي دفن می

یـک  . دفن شوند و گودال باید با یک دال بتنی سـنگین پوشـیده شـود    3m 1ز باید در یک گودال با ظرفیت هاي برنده و نوك تی زباله - 
ـا، تیـغ   این لوله براي دفـع سـوزن  . شود متر باالي آن در نظر گرفته می 5/1از بین دال و با امتداد تقریبا  متر سانتی 5لوله به قطر  ـاي   ه ه

  .شود یها کار گذاشته م جراحی، شلنگ سرم و سرنگ
  .آلودگی باشند ي هتوانند سرچشم حیوانات مرده و فضوالت حیوانات خانگی باید فورا دفن شوند، زیرا می - ح
  .ها باید تهیه شده و نحوه دفع بهداشتی زباله به صورت دستی به مردم آموزش داده شود اطالعات مربوط به حجم و کیفیت زباله - ط

در خواســــت  ابــــزار،  -الــــف
 يهـا  ها، محفظه هها، جعب محفظه
گر بـدون  یل دیا وسای یکیپالست

  طیه شرایاول یابیارز
بـا   يمخلوط کردن زباله عاد -ب

جـه آن بـه   ی، کـه نت ییزباله دارو
  .خطر انداختن جان مردم است

 يا درخواست تکنولوژیقبول  -ج
ــچیپ ــرای ــف يده ب ــردن یتص ه ک

بـدون داشـتن    ییدارو هاي زباله
ده ید ا پرسنل آموزشیالت یتسه
  .آن ياجرا يابر
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  انجام اقدامات پیشگیري - 2-4- 2- 4
ي قبل بیان شد، شرایط خاص پس از وقوع بحـران و عـدم امکـان کنتـرل کامـل شـرایط       ها بخشبا توجه به آنچه در 

بایسـت   یکی از اقداماتی که مـی . دهد هاي عفونی و میکروبی را بسیار افزایش می محیطی و زیستی، احتمال شیوع بیماري
  .باشد میز این امر به اجرا درآورد، انجام اقدامات پیشگیرانه منظور جلوگیري ا به

  :شود بندي می اقدامات پیشگیرانه به سه گروه زیر تقسیم
کـه در  ... هاي صحیح دفع زبالـه، تـدفین اجسـاد و    پیشگیري از رشد و نمو میکروب و باکتري با استفاده از روش  -الف

  .بخش قبلی به آن پرداخته شد
  .بتال به بیماري از طریق انجام واکسیناسیون جمعیتی که در معرض شرایط کنترل نشده قرار دارندپیشگیري از ا  -ب
هـاي توزیـع آب شـهري پـس از      نمـودن شـبکه   ضـدعفونی زا از طریق  پیشگیري از انتقال و توزیع عوامل بیماري  -ج

  بازسازي با استفاده از محلول کلر
  :دارد آب شهري پس از بازسازي با استفاده از محلول کلر را بیان میمثال ذیل، نحوه ضدعفونی نمودن شبکه توزیع 

  محاسبه حجم آب درون لوله -1 گام
  :مثال

  mm 100قطر خط لوله 
 m 500طول قسمت مود نظر 

  V=π d2L/4 = 3.14*0.1*0.1*500/4 = 3.925 m3: حجم آب داخل لوله
  

  محلول کلر يآماده ساز -2 گام
 :مثال

اگـر  . میاز داریگرم کلر ن 25mg*4000=100، ما به ي پر کردن خط لوله الزم باشدمحلول کلر برا تریل 4000 حدود اگر
  : م داشتیاز خواهیر نیما به مقدار کلر ز ،%50ن است، با غلظت کلر یپوکلریپودر ه HTH منبع کلر 
  100g/0.5 = 200gن    یپو کلریپودر ه

  .دییآب و پودر را قبل از استفاده کامال مخلوط نما

 ی الملل بیني ها کمکهاي معین و یا اعالم نیاز به  نحوه اعالم نیازها و درخواست کمک از استان - 4-2-3

، ضـرورت دارد کـه   المللـی  بـین  هاي کمکاز به یاعالم ن یاو  نیمع يها استاناز و درخواست کمک از یاعالم ن منظور به
  : ردیر مد نظر قرار گیموارد ز

  .ن انجام شودشد یینها پس از رفته ویصورت پذ یابیارزد براساس یهر گونه درخواست با -1
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تجربـه الزم در   يدارا یبه عنوان مثال چنانچه استان. الزم درخواست گردد ییتوانا يد از مراجع دارایازها باین -2
 .نظور براي بازسازي درخواست شوندن مید به ای، نباایلی نیستو اتصاالت داکت ها لوله

هاي معین بایستی از قبل  ي الزم در زمینه عملیات امداد و نجات و بازسازي با استانها قراردادها و تفاهم نامه -3
 .هاي استانی امور سیل به امضا رسیده باشد بین کرارگوه

بیمـه، یکـی از    .در نظـر گرفتـه شـوند    بینی شده و از قبل پیش دیبا يو اعتبارات در بحث بازساز یمنابع مال -4
  .یاي طبیعی استمنابع اصلی جبران خسارات در بال

 يو مـورد  یمقطعـ  هـاي  کمـک . ردیدار منطقه صورت گید با هدف توسعه پایاز و درخواست کمک بایاعالم ن -5
  . ستیاثربخش ن

نشان داده شده است، ارتباط ارکان مدیریت بحران سـیل در سـطح محلـی،    ) 2-3(و ) 6-2(ر یکه در تصاو گونه همان
 یاتیـ عمل ين و ابالغ شده و شکل الزم را به خود گرفته و بارها در مانورهـا ییتب د قبل از وقوع بحرانیو ملی، بااي  منطقه

، سلسـله مراتـب و مسـیرهاي ارتبـاطی     ازها و درخواست کمـک ینبر این اساس در صورت نیاز به اعالم . ن شده باشدیتمر
  .شود میارائه گردیده رعایت  ها شکلن یمطابق آنچه در ا

) 4-4(شـکل  . گـردد  المللـی اقـدام مـی    ، در دو سطح ملی و بینازها و درخواست کمکینمنظور اعالم  بر این اساس به
  .دهد سلسله مراتب مربوطه را نشان می

  
  سلسله مراتب اعالم نیاز و درخواست کمک -4- 4شکل 

 ها کارگروه بحران سیل شرکت/گروه/کمیته

 سازمان مدیریت بحران کشور

انی
ست

ا
 

ین
ب

 
لی

لمل
ا

 المللی هاي بین سازمان 

لی
م

 

کارگروه امور سیل، مخاطرات دریایی، برق، آب 
 )با مسئولیت وزارت نیرو( و فاضالب

 کارگروه استانی امور سیل
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بوط به چگونگی ي مرها اطالعیهي جمعی در رابطه با پخش ها رسانهنحوه ارتباط با صدا و سیما و  - 4-2-4
 ها کمکو بازگشتن به منازل، ایجاد آرامش و جذب  ها خانهمقابله با سیالب، تمیزکردن 

این مهم که از . باشد می یعموم رسانی مناسب اطالعپس از سوانح، عدم  ينه بازسازین مشکالت در زمتری بزرگاز  یکی
بایست با تعامل کامل و نزدیک با  ، میباشد مییت بحران هاي دخیل در امر مدیر ها و کارگروه وظایف روابط عمومی سازمان

  .اصحاب رسانه انجام پذیرد
گیري از تجهیزات سیار ارتباطی نسبت بـه تهیـه و    دیدگی با بهره حتی در صورت آسیب ها به محض وقوع سیل، رسانه

عـدم دسترسـی بـه اطالعـات     که اصحاب رسـانه در صـورت    از آنجایی. نمایند پخش گزارش از شرایط واقع شده اقدام می
نمایند، الزم است روابط عمومی مسـوول ارتبـاط بـا     هاي شخصی و غیرکارشناسی اقدام می صحیح نسبت به انتقال گمان

هـاي لحظـه بـه لحظـه از وضـعیت حادثـه و        منظور برقراري ارتباط و ارائه گزارش ها را که از پیش تعیین نموده، به رسانه
  .مایدرسانی اعزام ن کیفیت خدمات

ها همچـون تلویزیـون و بـه خصـوص رادیـو در بـین مـردم، روابـط عمـومی           با توجه به فعال بودن بسیاري از گیرنده
بایست با اتکاء به روابط تحکیم یافته خود براساس اقدامات انجام گرفته در شرایط قبل از وقوع بحران، نسبت به انتشار  می
قوع حوادث ثانویه و درخواست از مـردم بـراي گـزارش مخـاطرات بـه مراجـع       هاي ایمنی در ارتباط با پیشگیري از و پیام
  .ها اقدام نماید بینی شده از طریق رسانه پیش

ي ها گزارش  کردن  آماده  يبرا  یبحران  تیوضع  کیدر   خبرنگاراندر تکمیل آنچه بیان شد ذکر این نکته الزم است که 
 وابط عمومی هر دستگاه با هماهنگی دبیرخانه کـارگروه اسـتانی امـور سـیل    راگر  لذا. د هستندیفشار شد  تحت  مورد نظر

کنند  یم  هیتک  يگرید  بر منابع  نباشد، آنان  یو کاف  عیسر  یاطالعات  هیتغذ  نیا اید، ننک  از دارند ارائهین  آنان  را که  یاطالعات
بایست ضمن توجه ویژه بـه ایـن موضـوع، قاعـده      ومی میبر این اساس روابط عم .دارند  يتر قیردقیو غ تر کم  اطالعات  که

  :رسانی را مطابق بندهاي ذیل رعایت نماید کلی اطالع
  ز را بگویچ  همه -1
  بگو  بالفاصله -2
  )را بگو  قتیحق( بگو  با صداقت -3

نتیجـه  ها و جلوگیري از سردرگمی خبرنگـاران کـه    بین کارگروه امور سیل و خبرنگاران رسانه تر بیشمنظور هماهنگی  به
کننده بوده و تصحیح یا تکذیب هر یک مستلزم صـرف انـرژي بسـیار از طـرف مسـوولین       آن انتشار اخبار بی اساس و گمراه

متمرکـز در   صـورت  بـه هاي دخیل در امر مدیریت بحران  گردد، کلیه اخبار مربوط به فعالیت سازمان ، اکیدا توصیه میباشد می
بنـدي و از طریـق روابـط عمـومی کـارگروه       امـور سـیل جمـع   ) بسته به ابعـاد حادثـه  استانی یا کشوري، (دبیرخانه کارگروه 

ها با مسـوولیت   بایست رابط هر یک از سازمان در این زمینه می. ها قرار گیرد در اختیار رسانه) سخنگوي از پیش تعیین شده(
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اي از  نمونـه ) 21- 4(جدول . اسایی گرددهاي سازمان متبوع تعیین و توسط دبیرخانه کارگروه شن تهیه گزارش بهنگام فعالیت
  .دهد ها را نشان می برگه شناسایی رابطین خبري سازمان

  ها سازمانبرگه شناسایی رابطین خبري  - 21-4جدول 
  توضیحات  ساعته 24تلفن و فکس   سمت  نام و نام خانوادگی  شرکت متبوع/نهاد/نام سازمان  ردیف

1            
2            
3            

  
هاي خبري و قراردادن آن  بایست مورد توجه قرار گیرد، تهیه بسته ها می که در انتشار اخبار و اطالعیه از دیگر مواردي

  .دارد مالحظات مربوطه را بیان می) 22-4(جدول . باشد میها  در اختیار رسانه

  هاي خبري مالحظات مربوط به بسته -22-4جدول 

  اطالعیه/موضوعِ خبر  ردیف
نهاد 

کننده  تهیه
  خبر

ع خبر نو
  )تصویري/صوتی(

رسانه 
  مخبر

  طول خبر
  )ثانیه(

زمان مناسب 
  براي پخش

  سطح خبرپراکنی
، اي منطقهمحلی، (

  ..).استانی، کشوري و
1                
2                
3                

  
هـاي   بایسـت گزارشـی شـامل اهـم فعالیـت      پس از بازگشت به شرایط عادي، روابط عمومی کارگروه امـور سـیل مـی   

  .و مطبوعات قرار دهد ها یل در امر مدیریت بحران در طول دوره بحران را تهیه و در اختیار رسانههاي دخ سازمان
هاي  ها و سایر سازمان خبرگزاريدرستکار و   از خبرنگاران  يتشکر و سپاسگزار  ،از بحران  پساز دیگر نکات بسیار مهم 

  .باشد مید، ان ندهرسا  یاري  بهبود وضعیت  در راستايرا  یعموم روابطخبري که 
شود قدردانی از نامبردگان طی مراسمی رسمی و با حضور مسوولین ارشد سازمان مـدیریت بحـران کشـور     توصیه می

این امر به نوبه خود موجـب  . انجام گیرد) هاي استانی در بحران(و یا اداره کل مدیریت بحران استان ) هاي ملی در بحران(
  .گردد می ها کل مدیرت بحران و رسانهت اادار/تحکیم روابط بین سازمان

  ي مسکونی ها ساختماندستورالعمل تخلیه آب از مناطق و  -4-2-5
باشد که در ادامـه در دو بخـش تخلیـه آب از     ها می تخلیه آب از درون نقاط مختلف شهري از جمله وظایف شهرداري

  .گیرد ها مورد بررسی قرار می معابر شهري و تخلیه آب از ساختمان

  تخلیه آب از معابر شهري: گام اول
با توجه به اینکه اصوال شهرها و مناطق مسکونی داراي شیب طبیعی بوده و در شـرایط عـادي آب حاصـل از نـزوالت     

شـوند،   هاي شهري از منطقه خارج می منظور هدایت آب هاي تعبیه شده به طور طبیعی و از طریق مجاري و کانال جوي به
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رونـد تخلیـه آب از   ) در صـورت گرفتگـی  (هـا   با بازرسی و گشایش این مجراها و کانال پس از وقوع سیل باید تالش نمود
  .منطقه مسکونی تسریع شود

، امکـان  )هـاي پسـت   زمـین (تر از مناطق مجاور قرار دارنـد   در برخی از مناطق که به لحاظ توپوگرافی در ترازي پایین
در ایـن  . ي مکانیکی همچون پمپاژ آب اجتناب ناپذیر استها وشرپذیر نبوده و استفاده از  تخلیه آب از طریق ثقلی امکان

منظـور تخلیـه آب از    ریـزي الزم بـه   هایی که قبال در این زمینه انجام گرفته، برنامه بایست با استناد  به شناسایی راستا می
و روسـتایی و   اي و آب و فاضـالب شـهري   هـاي بـرق منطقـه    شـرکت . بینی شود معابر شهري انجام و تجهیزات الزم پیش

  . هاي خصوصی فعال و توانمند در این زمینه بایستی با برنامه قبلی همکاري الزم را با شهرداري داشته باشند شرکت

  ...ها، مناطق مسکونی، تجاري و تخلیه آب از ساختمان: گام دوم

یه آب با حرکت از منـاطق  گرفتگی و تخل در مرحله دوم پس از شروع تخلیه آب از معابر شهري و پایین آمدن تراز آب
واقـع در منـاطق   ... ها، استخرها و ها، تونل تر، امکان تخلیه آب از مناطق مسکونی، زیرزمین تر به سمت مناطق پست مرتفع
در صـورت اسـتفاده از پمـپ    (هاي مجهز به ژنراتـور بـرق    بایست با استقرار پمپ براي این منظور می. تر وجود دارد مرتفع
  :در این راستا رعایت نکات ذیل الزامیست. هاي محصور اقدام نمود خلیه آب از داخل ابنیه و محیط، نسبت به ت)برقی

  منظور هدایت آب پمپاژ شده باز بودن مجاري هدایت آب شهري نظیر جوي و کانال در اطراف محل مورد نظر به –
  ها آنراهنمایی مستقیم  هماهنگی با مالکان و صاحبان اموال در زمان تخلیه سیالب و استفاده از کمک و –
هـاي   منظـور جلـوگیري از ورود اشـیاء منـزل، کارگـاه      استفاده از توري در ورودي دهانه لوله مکـش پمـپ بـه    –

  رسیدن به پمپ و مفقودي اشیا با ارزش کوچک و نیز جلوگیري از آسیب... زیرزمینی و
به تبع آن از طریق رابط خبري، در اختیـار  گرفتگی منطقه، گزارش مربوطه در اختیار سازمان متبوع و  پس از رفع آب

  .دهد گرفتگی منطقه را نشان می اي از فرم گزارش رفع آب نمونه) 23-4(جدول . گیرد دبیرخانه کارگروه امور سیل قرار می

  گرفتگی منطقه فرم گزارش رفع آب -23-4جدول 
  توضیحات  ت و موانعمشکال  تاریخ و ساعت خاتمه  تاریخ و ساعت شروع  شده سازي منطقه پاك  ردیف

1            
2            
3            

  زده سیلآوري رسوبات انباشته شده در نواحی  دستورالعمل جمع -4-2-6
آوري رسـوبات   جمـع . شـوند  بندي می هاي حجیم تقسیم هاي سطحی و رسوب رسوبات انباشته شده به دو گروه رسوب

کن با توجه به امکان وجـود اشـیاء ارزشـمند و نیـز     ، لباشد میها  انباشته شده در مناطق شهري از جمله وظایف شهرداري
در این راستا الزم است قبل از . بایست دقت الزم در انجام این امر لحاظ گردد زدگان در رسوبات، می اجساد احتمالی سیل

  .هاي حجیم، هماهنگی الزم با نیروي انتظامی و وزارت بهداشت صورت پذیرد آوري رسوب اقدام به جمع
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هایی نظیر اداره  دستگاه. آوري رسوبات هستند ر شهري، بخشداري و دهداري مسوول انجام عملیات جمعدر مناطق غی
نظیـر  (اي در حوضـه عملکـرد خـود     ، شرکت آب و فاضالب شهري و روستایی و یا شرکت آب منطقهشهرسازيکل راه و 
از توانمندي موجود، با دسـتگاه مسـوول همکـاري     بایستی با استفاده) بند هاي سیل ها، آبروها و یا سازه ، پلها راهمحدوده 

  .آوري رسوبات سطحی و حجیم ارائه شده است در ادامه روش جمع. نمایند

  رسوبات سطحی - 1- 6- 2- 4

 وجـود  به... نشینی امالح شناور در سیالب در سطح معابر و باشند که بر اثر ته رسوبات سطحی آن دسته از رسوبات می
، تشـکیل  باشـد  مـی آلـود   دهنده سیالب به دلیل عبور از مسیرهاي خاکی اصـوال گـل   لنظر به اینکه جریان تشکی. آیند می
در این حالت . باشد میناپذیر  اي از رسوب، پس از تخلیه سیالب، که عمدتا از ذرات ریزدانه تشکیل یافته است، اجتناب الیه
با فشار آب شسـته و  ... سوبات سطح معابر ووسیله ر بدین. شود آب استفاده می ها از جت منظور تخلیه این قبیل رسوب و به

  .شوند هاي انتقال آب معابر هدایت و از آن طریق تخلیه می به کانال
توان پس از خشک شدن رسوبات نسـبت   درصورت مساعدت شرایط اقلیمی و احتمال خشک شدن سریع رسوبات، می

  .با استفاده تجهیزات مکانیزه نیز اقدام نمود ها آنبه جاروب 

  ت حجیمرسوبا - 2- 6- 2- 4
اي به حدي زیاد است که حجم قابـل تـوجهی رسـوب بـه همـراه سـیالب وارد        اي موارد آورد رسوبات رودخانه در پاره

. نامنـد  این قبیل رسوبات را رسوبات حجیم مـی . ماند مناطق مسکونی شده و پس از تخلیه سیالب در این مناطق باقی می
آالت  معمـوال ماشـین  . آالتی نظیر لودر و کـامیون بهـره جسـت    از ماشین ها  باید منظور تخلیه این رسوب در این حالت، به

  . کار برد زدایی نیز به توان در رسوب روبی را می مورد استفاده در عملیات برف
بـرد، همـواره بایـد     اي را در کام خود فرو مـی  اي است که خانه با توجه به اینکه حجم رسوب در برخی شرایط به اندازه

بایسـت   در این راستا شهرداري می. هاي حجیم مدنظر قرارگیرد امنیتی در بارگیري، حمل و تخلیه رسوب جنبه احتیاط و
هاي الزم را با صاحبان اموال و نیروي  هاي مردم در میان رسوب، هماهنگی منظور بررسی احتمال وجود اجساد یا دارایی به

  . عمل آورد انتظامی و وزارت بهداشت به
ازي منطقه، گزارش مربوطه در اختیار سازمان متبوع و به تبع آن از طریق رابط خبري، در اختیـار  س پس از اتمام پاك

سـازي منطقـه از رسـوب را     اي از فرم گزارش اتمام پـاك  نمونه) 24-4(جدول . گیرد دبیرخانه کارگروه امور سیل قرار می
  .دهد نشان می
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  سوبسازي منطقه از ر فرم گزارش اتمام پاك -24-4جدول 

منطقه   ردیف
  توضیحات  مشکالت و موانع  نوع رسوب  تاریخ و ساعت خاتمه  تاریخ و ساعت شروع  شده سازي پاك

  )صاحبان اموال(
1              
2              
3              

  برآورد خسارات مستقیم و غیرمستقیم  - 4-2-7
ناشی از سیل معمـوال   خسارات. اي است که خساراتی در پی دارد براساس تعریف انجام شده در بخش نخست، سیل واقعه
توان به طور کلی به دو گروه خسارات ملمـوس   این خسارات را می. شامل ضایعات اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی است

خسـاراتی را کـه بتـوان    . گیرد و ناملموس تقسیم نمود که خسارات ملموس، خود دو دسته مستقیم و غیرمستقیم را در بر می
هـا،   خسارات مستقیم نتیجه برخورد مستقیم جریان سیل به ساختمان. گیري کرد را ملموس گویند کم و بیش برآورد و اندازه

هاي ناشی از وقفـه در کسـب و    که خسارات غیرمستقیم شامل زیان هاي کشاورزي، دام و غیره است درحالی ، زمینتاسیسات
  ].25[گردد  کار، بهم ریختن شرایط عادي زندگی و ضرورت ارائه خدمات فوریتی اطالق می

  :یم سیالب عمدتا عبارتند ازخسارات مستق -

  ها ها و پل هاي حیاتی و ارتباطاتی، راه و تجهیزات، شریان تاسیساتب به یآس -1
 هاي دولتی، عمومی و خصوصی ها و دارایی ساختمانب به یآس -2

 خسارات بخش کشاورزي و دامی -3

 .)که با توجه به دیه قابل برآورد است(ادثه در حانسانی  نیروهايت یا مجروحی ها انسان نه کشته شدنیهز -4

  : عبارتند ازسیالب به طور کلی  غیرمستقیمخسارات  -
 اختالل در تولید و تجارت روزمره -1

 هاي فوریتی ی، فعالیتانسان يروین -یاتیعمل هاي هزینه -2

 ی، استهالك خودروهازات و ملزومات مصرفیتجه -یاتیعمل هاي هزینه -3

 هاي آموزش و جایگزینی افراد جدید ، فعالیتنیمع يدهاستا -یبانیپشت هاي هزینه -4

 ي مربوط به زمان حادثهها تماموریک و یو کش ينه اضافه کاریهز -5

 صـورت  بـه ساعت  72و پس از ه حادثه، به صورت روزانه یدر مراحل اول) 1-5-1-3-2بند ( یابیم ارزیت شود میتوصیه 
ی امـور  اسـتان  کـارگروه را انجام داده و بـه   غیرمستقیمم و یت مستقاز خسارا يفوق، برآورد بندي تقسیماساس هفتگی، بر

گیـري از وقـوع    و پیش بینی پیشي ها طرحو اختصاص منابع به  ریزي برنامهاین امر کمک شایانی به نحوه . ارائه دارد سیل
  .نماید میبحران 
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تواننـد وابسـته بـه نـوع      کـه مـی   ها روشاین . منظور برآورد خسارات ناشی از سیالب وجود دارند ي متعددي بهها روش
بـه عنـوان نمونـه    . اند و تجهیزات مورد حجوم سیالب متفاوت باشند، عمدتا بر پایه مطالعات آماري شکل گرفته تاسیسات

در ایـن  . اند بهره جست ارائه شده) 12-4(تا ) 5-4(هاي  توان از نمودارهایی که در شکل منظور برآورد اولیه خسارت می به
تهیه شده است خسارت سیل بـر مبنـاي عمـق سـیالب بـه دالر تایلنـد بـه        ] 76[که توسط محققیقن تایلندي  نمودارها

  .باشد میتفکیک مراکز تولیدي قابل قابل برآورد 

  
  نمودار آسیب به عمق سیالب براي واحدهاي تولیدي بزرگ - 5- 4شکل 

  
  نمودار آسیب به عمق سیالب براي واحدهاي تولیدي کوچک -6- 4شکل 
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  هاي عمده فروشی بزرگ نمودار آسیب به عمق سیالب براي فروشگاه -7- 4شکل 

  
  هاي عمده فروشی کوچک نمودار آسیب به عمق سیالب براي فروشگاه -8- 4شکل 

  
  هاي خرده فروشی بزرگ نمودار آسیب به عمق سیالب براي فروشگاه -9- 4شکل 
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  هاي خرده فروشی کوچک هنمودار آسیب به عمق سیالب براي فروشگا -10- 4شکل 

  
  هاي بزرگ نمودار آسیب به عمق سیالب براي شرکت -11- 4شکل 

  
  هاي کوچک نمودار آسیب به عمق سیالب براي شرکت -12- 4شکل 

میزان خسارت براساس عمق یا ارتفـاع   ها آناند که در  ها ارائه کرده هایی براي انواع ساختمان یاگوري و دیگران دسته منحنی
  .]37[نشان داده شده است ) 13- 4(این دسته منحنی در شکل . به طبقه اول ساختمان نشان داده شده استآب نسبت 
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  روابط درصد خسارت انواع ساختمان نسبت به عمق باالي طبقه اول -13- 4شکل 

  زده سیلدر محدوده  ها آسیبتر نوع و محل  نحوه برآورد دقیق - 4-2-8
در هر  انجام شده و ضمن برآورد میزان خسارات وارده ها ساختمانو  ها ابانخی، ها پلکردن سیل، بازدید از  با فروکش

عوامل وقوع سیل و خروج سیالب از مسیر اصلی تحقیق شده و . گردد میبررسی  ها آن سازي مقاوم، نحوه بازسازي و بخش
  .شوند میمستندسازي و ثبت 

ي مختلفی وجود دارد که در زیر به ها روش، دیده یبآسدر یک منطقه  سیلهاي ناشی از  برآورد سریع خرابی منظور به
  : شود میاهم آن اشاره 

 1-5-1-3-2 در بنـد  تـر  پـیش د در قالب تیم ارزیابی که توان میاین امر : تاسیساتبازدید میدانی از خطوط و  -1
، در شـود  مـی نیـز محسـوب    رو پـیش شرح آن رفت، به انجام رسد و تیم ارزیابی که بـه عنـوان تـیم     گزارش

که  شود میتوصیه . ي روي داده ناشی از سیالب پی بردها آسیبد به برآورد و تخمین توان میازدیدهاي خود ب
آب و بـرق و   آب، خطوط انتقـال  ها، منابع ي ارتباطی، پلها راهی به ترتیب اولویت از بازدید میدانی تیم ارزیاب

فرعی و نهایتا شـبکه توزیـع و انشـعابات    ، خطوط اصلی و خطوط خانه تصفیه، مخازن و گاز و نفت و مخابرات
-1-3-2که شرح آن در بند  دهی گزارشي ها فرمها و  از چک لیست توان میدر بازدید میدانی . صورت پذیرد

گفت که بازدید میدانی بهترین روش براي برآورد خسارات  توان میدر مجموع . استفاده نمود ،آمده است 5-1
  . شود میمحسوب 
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نیـز   اي مـاهواره هاي هوایی بـا بـالگرد یـا تصـاویر     توان از برآورد در مقیاس بزرگ می: واییررسی از طریق هب -2
  . قابل اجراست کلیهاي  العبور یا براي ارزیابی توصیه شده و براي مناطق صعب تر کماین روش . استفاده نمود

نسـبت بـه اطـالع     ،HOTLINEبا برقراري خط تلفـن   توان میدر این روش : گیري محلی ایجاد شبکه اطالع -3
ي داوطلـب  هـا  گـروه از برخـی از   تـوان  در روشی دیگر نیز می. ي مردمی بهره جستها گروهگیري از مردم و 

 ناحیه خودمردمی مانند نیروي مقاومت بسیج یا نهادهاي مردم محور خواست که به بازدید میدانی در سطح 
  . را گزارش دهند ها آسیبپرداخته و موارد 

  زدگان سیلخسارت  راهکارهاي جبران - 4-2-9
در راستاي همیاري، همدردي و کمک به افرادي که بخش یا تمام دارایی خـود را بـر اثـر     زدگان سیلجبران خسارت 

با توجه به اینکه پیشگیري از وقـوع سـیالب و انجـام اقـدامات پیشـگیرانه و      . گیرد میانجام  اند دادهوقوع سیالب از دست 
تکلیفـی بـراي    عنـوان  بـه همـواره   زدگان سیل، جبران خسارت آید می شمار بهها  ولتمدیریت منابع آب از جمله وظایف د

  .باشد میمطرح  منظور حفظ بقا و پویایی جامعه به هاي جوامع مختلف دولت
هـاي   خسارتترین نوع آن یعنی جبران تمامی  رویارویی با موضوع خسارات ناشی از وقوع سیالب و جبران آن، از ساده

تـرین نـوع برخـورد بـا      تـا سرسـختانه   وقوع بحران تمامـا توسـط دولـت،   رگرداندن اوضاع به شرایط قبل از و ب اظهار شده
اسناد و مدارك مالکین و بررسی شرایط قبل از وقوع، دخالت عدم  براساسیعنی تحلیل میزان خسارات وارده  زدگان سیل

که قبال در بخش اول گـزارش اشـاره    طور همان. استقابل انجام .. .رعایت نکات ایمنی توسط مالکین در تشدید خسارات و
اصـوال اگـر کسـی در بسـتر رودخانـه و      . ترین عوامل بروز و تشدید خسارات اسـت  هاي انسانی یکی از مهم گردید، دخالت

بـر ایـن اسـاس دولـت     . دشت فعالیت اقتصادي یا سکونت نکند، خسارتی ناشی از سیل متوجـه وي نخواهـد شـد    سیالب
اما مساله آنجاسـت کـه گـاهی اشـخاص     . بازپرداخت کل و یا حداقل قسمتی از خسارات سلب مسوولیت نمایدتواند از  می

هاي خود مجوزهاي قـانونی   ناخواسته و بدون دریافت هشدار اقدام به دخل و تصرف در منابع کرده و یا حتی براي فعالیت
  ! نمایند نیز دریافت می

ي کـالن کشـور در برخـورد بـا     هـا  سیاسـت ، کنـد  مـی بر این چالش را تعیین بدیهی است، آنچه روش قابل اجرا در برا
ي ناشی از سـیالب  ها آسیبو نیز انجام اقدامات کاهش  ، بحث آموزشپیشگیري از وقوع سیالب دیدگان و نیز ایده آسیب
  :اند شدهبر شمرده  زدگان سیلجبران خسارت ي عملی برخورد با مبحث ها روشدر ادامه اهم . است

  سیل بیمه اجباريخسارت با استفاده از  نجبرا –
  اعطاي وام با بهره کم –
  اعطاي وام بالعوض –
  ها آنمصالح مورد نیاز براي بازسازي و یا تخصیص یارانه به زمین جایگزین در نقاط امن،  تامین –
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داراي  هـا  شروسیل قابل توصیه و نسبت به سـایر   اجباري ي فوق، پرداخت خسارت با استفاده از بیمهها روشاز میان 
  :ها زیر است مزیت

  و پیش آگاهی ضمنی وي از احتمال وقوع سیل  لزوم اقدام اولیه توسط مالک –
احـراز حـداقل شـرایط ملـک بـراي       منظـور  بـه لزوم انجام اقدامات مقدماتی تعیین شده توسط شـرکت بیمـه    –

  پذیر آسیبقرارگرفتن تحت پوشش بیمه و در نتیجه کاهش 
ایـن موضـوع   (پـذیر آن در برابـر سـیل     دشت و آسـیب  اساس موقعیت ملک در سیالبنامه بر تنظیم مبلغ بیمه –

سـازي و ضدسـیالب    تواند باعث غیر اقتصادي شدن فعالیت در نزدیک رودخانه و تشویق مالکان بـه مقـاوم   می
  .)ها شود کردن ساختمان

  ینمسوولو ایجاد مسیر مشخص پیگیري امور پس از وقوع حادثه و جلوگیري از بالتکلیفی مردم  –
  ي خساراتها هزینهوجود منابع مالی مشخص در پرداخت  –
  بخشی از هزینه خسارات از محل پرداخت حق بیمه در دراز مدت تامین –
  .اند در پرداخت خسارت به بیمه شدگان در برابر افرادي که به این امر اقدام ننموده بندي اولویتامکان  –

، بیمـه سـیل   ...مشابه در کشورهایی نظیر ایاالت متحـده آمریکـا، فرانسـه و   براساس آنچه بیان شد و با توجه به تجربیات 
. باشـد  میپذیر اقتصاد کلی جامعه و نیز تسریع در روند بازسازي  ي موثر در کاهش آسیبها روشباعث توزیع ریسک و یکی از 
االنه کـه اسـاس تعیـین مقـدار     هاي موجود در محاسبات مقدار متوسط خسارات مورد انتظار س البته با توجه به عدم قطعیت

  .هاي دولتی قرار گیرند هاي بیمه در زمینه بالیاي طبیعی بایستی تحت حمایت کمک ، شرکتباشد مینامه  بیمه

  ها آني عملیاتی و تجهیز ها پایگاهضوابط انتخاب  -4-2-10
جهـت  . باشـد  مـی  هاي رسیده از نقاط مختلـف  آالت سنگین و کمک هاي عملیاتی محل دریافت و استقرار ماشین پایگاه
  :یردد مد نظر قرار گیر بایضوابط ز ها آنز یو تجه یاتیعمل هاي پایگاهانتخاب 

رش یپـذ  يرا بـرا  یکاف يفضاقابلیت دسترسی مطمئن و مناسبی داشته و د یبا یبانیپشت یاتیعمل يها پایگاه -1
  .دنداشته باش یاتیزات و اقالم عملیتجه

 .گاه فراهم باشدیپا رگاه خودروها در مکانیامکان استقرار تعم -2

 .یگاه فراهم باشدن به پایسنگ يو خودروها یلیامکان ورود و خروج تر -3

 .امکان تامین باند فرود بالگرد محیا باشد -4

 .یسر باشدم یانسان يرویزات و نیامکانات و تجه يت برایامن تامینامکان  -5

 .یسر باشدم و تکرار کننده میسیو دکل ب یزات ارتباطیامکان استقرار تجه - 6

 .باشد به آب، برق، سوخت و تلفنمجهز گاه یپا -7

 .نباشدگاه یمحل پالزومی به تغییر و  بوده گاه مشخص و شناخته شدهیت پایمالک -8
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  ي معیننیروهاي مستقر و نیروهابین  دیده آسیبمعیارها و نحوه تقسیم منطقه  - 4-2-11
هاي آن بـه عهـده    ن سیل و مسوولیت، مدیریت اصلی بحراها آنبه طور کلی با توجه به آشنایی عوامل محلی و تجربه 

منظـور انجـام    زده بین نیروهاي محلی و معـین بـه   بنابراین وظیفه تقسیم منطقه سیل. باشد میکارگروه استانی امور سیل 
ـ  دیده آسیبم منطقه یتقس يارهایمع. باشد میسریع عملیات امداد و نجات و بازسازي بر عهده این کارگروه   نیروهـاي ن یب

  :توان به موارد ذیل اشاره نمود گیرد که می ها موارد متعددي را در بر می شرکتن و یعم هاي استان
   یزات کافیار داشتن تجهیالزم و در اخت یت انسانیو ظرف منديتوانتجربه، تخصص، دارا بودن  -1
 ها اهرمثال در مورد (هاي از قبل آماده شده  ي مناطق آسیب دیده براساس نقشهبا منطقه جهت بازساز ییآشنا -2

  )ها و پل
  ن و مقررات مربوطه یت الزم برابر قوانیداشتن صالح -3
  کارگروه امور سیل و انجام هماهمنگی الزم با آنت از ضوابط و مصوبات یتبع -4

دیده بین نیروها، هر یک از نیروهاي موجـود در منطقـه براسـاس معیارهـاي      منظور تعیین اولویت در تقسیم منطقه آسیب به
  .گیرد دست آمده صورت می امتیازدهی شده و تخصیص مناطق براساس حداکثر امتیاز به) 25- 4(بیان شده در جدول 

  دیده به نیروهاي مستقر و معین بندي اختصاص مناطق آسیب جدول امتیازدهی و اولویت -25-4جدول 

  ردیف
نام 
نهاد /شرکت

  معین
  حضور در منطقه

(A) 

محدوده فعالیت 
  شرکت معین

(T) 

تجربه مشابه در 
ي ها آسیبینه زم

  وارده
(E) 

کفایت نیروي 
  انسانی
(Qp) 

کفایت تجهیزات و 
  آالت ماشین

(Qm) 
  امتیاز نهایی

ضریب 
  -  2  2  3  1  -  -  اولویت

1                
2                
3                
  

  :معیار امتیازدهی به هر یک از فاکتورهاي مذکور در جدول فوق عبارت است از

  :(Avaibality) حضور در منطقه -11-1- 2- 4
  امتیاز 4: منطقه حاضر در –
  امتیاز 4: ساعت 6تر از  امکان حضور در منطقه در کم –
  امتیاز 3: ساعت 12تر از  امکان حضور در منطقه در کم –
  امتیاز 2: ساعت 24تر از  امکان حضور در منطقه در کم –
  امتیاز 1: ساعت 24امکان حضور در منطقه بیش از  –
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  :(Territory) محدوده فعالیت شرکت معین -11-2- 2- 4
  امتیاز 4: انبومی است –
  امتیاز 3: غیربومی، استان همجوار –
  امتیاز 2: غیربومی، ایرانی –
  امتیاز 1: خارجی –

  :(Experience) ي واردهها آسیبتجربه مشابه در زمینه  -11-3- 2- 4
  امتیاز 3: داراي تجربه مشابه در حوزه استحفاظی –
  امتیاز 2: عنوان معین داراي تجربه همکاري در حوادث مشابه به –
  تیازام 1: فاقد تجربه –

  :(Qp=Qualified Personnel) کفایت نیروي انسانی -11-4- 2- 4
  امتیاز 3: منظور کار در شرایط سخت داراي نیروي انسانی متخصص کافی به –
  امتیاز 2: ها منظور همکاري در فعالیت داراي نیروي انسانی متخصص به –
  امتیاز 1: فاقد نیروي انسانی متخصص عملیاتی –

  :(Qm=Qualified Machinery)آالت  ماشینکفایت تجهیزات و  -11-5- 2- 4
  امتیاز 4: آالت و تجهیزات مورد نیاز داراي قابلیت تامین کلیه ماشین –
  امتیاز 3: *آالت و تجهیزات تخصصی و خاص داراي قابلیت تامین ماشین –
  امتیاز 2: آالت عمومی مورد نیاز داراي قابلیت تامین بخشی از ماشین –
  امتیاز 1: آالت فاقد قابلیت تامین ماشین –

  ...بندي آب و تجهیزات پرتابل تصفیه، تجهیزات پرتابل بسته: آالت و تجهیزات خاص نظیر نماشی* 
  .شود محاسبه می) 1-4(بدین ترتیب امتیاز نهایی نیروهاي موجود براساس رابطه 

)4 -1(  p p m mPr iority A(t T)(e E)(q Q )(q Q )= × × × ×   
بندي هر یـک از فاکتورهـاي مربوطـه     منظور اولویت مشخص است، به) 1-4(و رابطه ) 25-4(گونه که در جدول  همان

  :اند به شرح ذیل تعریف گردیده qmو  t ،e ،qpنسبت به یکدیگر، ضرایب 

t 1=  
e 3=  

pq 2=  
mq 2= 
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مقـادیر ضـرایب   . باشند ص منطقه و حادثه بوده و قابل تغییر میالزم به ذکر است که این ضرایب وابسته به شرایط خا
  .بایستی در مانورهاي انجام شده در هر منطقه تدقیق گردد

  مناسب تعمیرات و عملیات بازسازي بندي زماننحوه  - 4-2-12
، هـا  فعالیتانجام مدت زمان شامل  يک طرح بازسازیعا اطالعات مشخص کننده ید سریک حادثه، بایدر هنگام وقوع 

 ياز برای، تعداد پرسنل امداد، مصالح و ابزار مورد ن)معین( شرکتاز از خارج ی، تعداد پرسنل مورد نتعداد پرسنل مورد نیاز
  . دگرده یهت يبازساز

تعـداد   بینی پیشزان ی، منمودج یبس توان میکه  یه تعداد پرسنلیپا بر ي، برآوردراستا ابتدا مدت زمان بازسازين یدر ا
 يشـدن مـدت بازسـاز    یدر صـورت طـوالن  . شـود  مـی  اي هر نفر از کارکنان برآوردبه از يسرعت بازساز موارد خسارت و

 بینـی  پـیش نطـور در صـورت   یهم .گیـرد  مـی ر شهرها صورت یاز سا یبانیدرخواست کمک و پشتمنظور  بهالزم  یهماهنگ
  . گیرد میصورت  تامینو  هیته و نحوه ریمس يدات الزم برایقبل تمه ، ازيزات و مصالح بازسازیکمبود تجه

 يبرا یستمیجاد سیت است و ایبا اهم يت بازسازیشروع فعال يت خسارات، برایشناخت وضعبراساس آنچه بیان شد، 
  :شوند میح داده یر توضیزن رابطه در یااز نکات مهم در  یبرخ .است يع آن ضروریسر ياجرا

بر مبنـاي   دیبا یاساس يک طرح بازسازیاست،  قطع شده بحرانکه بر اثر  یده سیع سرویسر يبازساز يبرا -1
ده، مـدت  یه حادثه دیوسعت ناح بایست می. عتر فراهم شودیهرچه سر اطالعات تهیه شده قبل از وقوع بحران

ن یهمچنـ . واضح مشخص شود طور به يبازساز ياز برایو تعداد افراد مورد ن يبازساز يکارها يزمان الزم برا
  .ن شودییعتکننده از خارج شرکت  یبانید تعداد افراد پشتیبا

ـ   با استفاده از مـدل بحـران   یمقدمات يطرح بازساز -2  تخصصـی  هـاي  تـیم مشـاوره بـا    ن شـده و یـی ش تعیاز پ
  . شود مین یی، تعمشاور مربوطه هاي شرکت

  :در بر داشته باشدر را ید اطالعات زیبا یمقدمات يطرح بازساز -3
از بان خـارج  یاز پشـت یـ و تعداد افـراد مـورد ن   يبازساز ياز براین ، تعداد افراد مورديبازساز يمدت زمان کارها –

  .شرکت
  نوع و مقدار مصالح مورد نیاز و محل تامین آن –
  دیده و نواحی داراي اولویت آسیبهاي بازسازي به نواحی  تیمو اختصاص  يبازساز هاي فعالیت یازماندهس –
  دیده اي فرعی براي هر منطقه آسیبه و کمپ يبازساز يکارها يبرا یل و کمپ اصلیوسا تجهیزات و –
عت یـک  ش از وسیها ب یکه وسعت خرابیدر صورت(عملیات بازسازي  هاي مراجعه کمپحی براي نوا هاي اولویت –

  )ناحیه است
  :ست شده استیل يرات فوریو تعم يمهم بازساز هاي فعالیتانواع  این ارتباط در

 ها  ازیو ن ها آسیبورد ی برآم تخصصیک تین ییتع –
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 موجود نیروهاين یف و مناطق بیاظو بندي تقسیمن و ییتع –

  يجهت بازساز یپرسنل یده سازمان –

  یکمک نیروهايع یم و توزینحوه تقس –

 يرات فورینحوه انجام تعم –

 یپرسنل کمک يمحل اقامت، لباس کار و خوراك برا تامین –

  در سطح شهر يفور يرات و بازسازیمختلف جهت تعم هاي پایگاهن ییتع –
  :شود هاي ذیل اقدام می ، براساس اولویتتعمیرات و عملیات بازسازيبندي  ه کلیات بیان شده، در تهیه برنامه زمانبا توجه ب

  رفع عامل سیالب -الف

گیـرد، رفـع عامـل     از جمله اقداماتی که در ابتداي عملیات بازسازي و در ادامه اقدامات اضطراري مورد توجه قرار مـی 
در ایـن رابطـه   . هاي آینده است هاي ثانویه و در گام بلندتر، سیالب شگیري از وقوع سیالبو پی) در صورت امکان(سیالب 
ي ممکـن  هـا  روشگیري سـایر  کار بههاي موجود کنترل سیالب و  هاي منطقه، سیستم هاي متنوعی براساس ویژگی فعالیت

بنـد، احـداث خـاکریز و یـا اسـتقرار       توان به مواردي همچون بازسازي دیوارهاي سـیل  جمله می قابل تصور است که از آن
  ].25[هاي شن و انحراف آب اشاره نمود  کیسه

  زده شروع عملیات بازسازي در محدوده سیل -ب
  :گیرد میگروه ذیل مدنظر قرار  4در  به ترتیب اولویت و انجام تعمیرات و عملیات بازسازيمنظور  ریزي به برنامه
هـا، خطـوط انتقـال و توزیـع آب، بـرق، گـاز و        هـا، پـل   راه( یي حیـات هـا  شریان: ي زیربنایی همچونها سازه -1

   )هاي مخابراتی سیستم
هـا،   نیروگـاه تجهیـزات  نظیـر  زیربنـایی  تجهیـزات  هـا،   بیمارسـتان ، حیـاتی  ي خـدماتی هـا  سازمانساختمان  -2

  و مخازن ذخیره آب ها خانه تصفیهي پمپاژ، ها ایستگاه
  رات دولتی، مراکز ارتباطی و اداهاي عمومی نظیر ساختمان -3
  هاي مسکونی و تجاري عمومی ساختمان -4

  :شود بندي تعمیرات و بازسازي توصیه می رعایت نکات ذیل در تهیه برنامه زمان
        . شود تر آسیب دیده شروع و به مناطق یا تجهیزات پر آسیب ختم می بازسازي از مناطق یا تجهیزات کم –
  .باید دیده خاتمه می مرکز منطقه آسیبدیده شروع و در  بازسازي از حاشیه منطقه آسیب –
ـ اولو يکه دارا ياضطرار هاي بیمارستان، عمدهن یمشترک یرسان سیسرو خدماتی ومهم  تاسیساتتوجه به  – ت ی

  .باال هستند یاجتماع
  دیدگی در زمان بازسازي و تعمیرات و تالش براي رفع آن در پروسه تعمیر و بازسازي بررسی عامل آسیب –
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سـاعت و   -ازي با توجه به تجهیزات الزم و زمان مـورد نیـاز بـراي بازسـازي بـر حسـب نفـر       تعیین زمان بازس –
  درنظرگیري نیروهاي موجود محلی و معین

  ریزي عملیات بازسازي در برنامه 11-2-4گیري از اطالعات حاصل از بند  بهره –

  نحوه شروع و ادامه عملیات در منطقه از نظر ترتیب مکانی -4-2-13
بندي بین مناطق که عموما  دیده براساس اولویت اره شد، شروع و ادامه عملیات در مناطق آسیبگونه که قبال اش همان

تر آسیب دیـده و دورتـر    شود بازسازي از نقاط کم اما به طور کلی توصیه می. گیرد انجام می باشد می ها آنبراساس اهمیت 
دشـت و جـایگزینی بـا     ي بسـتر رودخانـه و سـیالب   نسبت به بستر روخانه آغاز شود تا فرصت کافی براي تخلیه و پاکساز

  .مناطق امن فراهم آید
منظـور   شود بـه  میه یتوصدر این راستا . یه و اجرا شودته یلی جامع و تفصیبا نگاهبایست  می يات بازسازیبرنامه عمل

  .گیردتکمیل و مورد استفاده قرار ) 26-4(ریزي جهت انجام تعمیرات و بازسازي، جدول  تسهیل در برنامه

  هاي کاري در تعمیرات و بازسازي و تقسیم مسوولیت آیتم -26-4جدول 

  آسیب  دیده مورد آسیب  اولویت
(%)  

تجهیزات مورد 
  نیاز

مصالح مورد 
  نیاز

سازمان 
  مسوول

) هاي(سازمان
  همکار

تاریخ 
  شروع

مدت زمان 
  بینی شده پیشی

  اول
  X-Y  20بزرگراه راه : مثال

لودر، کمپرسی، 
گریدر، غلتک، 

  ینیشرف

شن، توونان، 
ماسه، قیر، 

  آسفالت
  شهرداري

وزارت راه و 
، شهرسازي

شرکت آب 
 Xاي  منطقه

  

  ساعت 48

                
                

  دوم

مرکز مخابرات : مثال
X 

شرکت   آجر، بتن، گچ  جت آب، بتونیر  15
  مخابرات

شرکت ساختمانی 
Y  

  ساعت 24  

                
                

  سوم

رفع گرفتگی کانال آب 
و  X شهري

 Yگرفتگی خیابان  آب
-  

توپی انسداد به 
، پمپ Dقطر 

  کش کف
شرکت آب و   -

  شهرداري  فاضالب
  

  ساعت 12

                
                

  آهن و یا راه ها جادهدستورالعمل برقراري مجدد ارتباطات  - 4-2-14
اسـتان و در داخـل   آهن در خارج از محدوده شهري بـا اداره کـل راه    ها و راه مسوولیت برقراري مجدد ارتباطات جاده

  :گیرد هاي ذیل انجام می و با توجه به اولویت ها آنشهرها با شهرداري بوده و براساس کاربرد 
  هاي اسکان موقت برقراري ارتباط بین مراکز امدادرسانی و پایگاه -اولویت الف
  رسانی منظور کمک شهر بههاي معین با مراکز داخل  ایجاد امکان برقراري ارتباط زمینی نیروهاي استان -اولویت ب 
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  منظور شروع تعمیرات و بازسازي دیده به برقراري ارتباط بین انبارهاي تجهیزات اضطراري و تجهیزات آسیب - اولویت ج 
  .ریزي مورد استفاده قرار داد منظور برنامه را تهیه کرده و به) 28-4(و ) 27-4(هاي  توان جدول در این راستا می

  منظور برقراري مجدد ارتباط ها به ي راهبند اولویت -27-4جدول 
  دیده  درصد آسیب در طول آسیب (km)دیده  طول آسیب  (m)عرض راه یا پل   اولویت راه یا پل مسدود شده  ردیف

1            
2            
3            

  ].... ج/ب/الف....[هاي اولویت ریزي شروع عملیات اجرایی برقراري مجدد ارتباط راه برنامه -28-4جدول 

تجهیزات مورد   راه قطع شده  دیفر
  نیاز

مصالح مورد 
  نیاز

شرکت 
  مسوول

) هاي(سازمان
  همکار

تاریخ 
  شروع

مدت زمان 
  بینی شده پیشی

1               
2                
3                

  نحوه کنترل و اصالح عملیات بازسازي  - 4-2-15
در ادامه اهم ایـن  . گردد کنترل و اصالح عملیات بازسازي ممکن است به دالیل مختلف بر مرکز مدیریت بحران فرض

  .دالیل بر شمرده شده است

  کنترل عملیات بازسازي -1- 15- 2- 4
در راستاي مدیریت صحیح و کارآمد بازسازي و اطالع دقیق از روند بازسازي که الزمـه تخصـیص صـحیح منـابع بـه      

ارشی را در ارتبـاط  بایست در پایان هر شیفت کاري گز ، تیم فنی که مسوولیت بازسازي را برعهده دارد میباشد میمناطق 
رو،  هاي انجام گرفته در محدوده بازسازي شامل اطالعاتی اعم از میزان پیشرفت فیزیکی، مشکالت و موانع پیش با فعالیت

را در اختیار کـارگروه مربوطـه و بـه طریـق اولـی، مرکـز       ... منظور رفع موانع، برآورد زمان خاتمه بازسازي و پیشنهادات به
  .دهد ها را نشان می اي از موارد الزم در این گزارش نمونه) 29-4(جدول . هدمدیریت بحران قرار د

  گزارش تیم بازسازي به کارگروه مربوطه  -29-4جدول 
  :منطقه مورد بازسازي

  :مورد بازسازي تاسیسات
  :سازمان مسوول
  :سازمان همکار

  :تاریخ تهیه گزارش
  :شیفت کاري

  :کارشناس تهیه کننده گزارش
  :امضاء

ي ها فعالیتاهم   ردیف
  انجام شده

درصد پیشرفت هر 
درصد پیشرفت   سهم از کل  فعالیت

  نسبت به کل
مشکالت و موانع 

  موجود
 منظور بهپیشنهاد 

  رفع موانع
1              
2              
3              
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  اصالح عملیات بازسازي - 2- 15- 2- 4
  . انجام بگیرد یر فنیظات غا مالحیه و یر در اطالعات اولیید به دو دلیل عمده تغتوان میاصالح عملیات بازسازي 

  تغییر در اطالعات اولیه - 1- 2- 15- 2- 4
در عملیـات بازسـازي بـر مبنـاي      تاسیسـات بندي مناطق و  اصوال اولویت ي قبلی اشاره شد،ها بخشکه در  گونه همان

ات بر این مبنا و از آنجایی که بخشی از مطالع. هاي وارده استوار است در منطقه و نیز شدت آسیب ها آنعملکرد و اهمیت 
رو،  هـاي پـیش   دست آمده از بازدیدهاي میدانی توسط تیم بندي پس از وقوع بحران بر مبناي اطالعات به مربوط به اولویت
گیـري قـرار    گیرد، الزم است در حین عملیات بازسازي صحت اطالعـاتی کـه مبنـاي تصـمیم     انجام می... تصاویر هوایی و 

  .اولیه، برنامه بازسازي بروزرسانی شود هاي اند کنترل و در صورت تغییر در فرض گرفته
هـاي مـورد نیـاز و     ها موجود، نیروها و تخصص الزم به ذکر است تصحیح برآوردهاي اولیه در بررسی مصالح، توانمندي

  .گنجد خاص نیز در این مقوله می تاسیساتاطالعاتی از این دست در بازسازي یک منطقه یا 

  مالحظات سیاسی، امنیتی و اجتماعی - 2- 2- 15- 2- 4

بندي و اولویت اختصاص امکانات بازسازي به مناطق، تغییـر در اهمیـت    زمان دیگر عوامل موثر بر لزوم اصالح برنامه از
به عنوان مثـال ممکـن   . بر مبناي تصمیمات و مالحظات سیاسی، امنیتی و یا اجتماعی است تاسیساتبازسازي مناطق و 

ها از اهمیت بسیار پایینی برخوردار بوده  ران در میان سایر پاسگاهراهی که در شرایط قبل از وقوع بح است یک پاسگاه بین
ي ارتباطی، جایگاه مرزي اعـم از بـین اسـتانی، بـین شـهري و حتـی       ها راهاست، پس از وقوع بحران و بسته شدن برخی 

ن احساسات عمـومی  منظور تسکی گاهی نیز به. المللی یافته و بازسازي آن به لحاظ امنیتی در اولویت نخست قرارگیرد بین
  .هرچند از لحاظ فنی قابل توجیه نیست باشد می ها طرحجامعه در شرایط بحرانی نیاز به تغییر اولویت 

اي موارد الزم است برنامه بازسازي و اختصاص منابع به مناطق  گونه که تجربیات قبلی هم نشان داده، در پاره لذا همان
ارگروه استانی امور سیل یا شوراي عالی مدیریت بحران اسـتان مـرور و در   دیده در حین عملیات بازسازي توسط ک آسیب

  .روزرسانی شود صورت لزوم به

  ضوابط اعالم پایان عملیات بازسازي - 4-2-16
انـدازي   ها به طول انجامد اما با خاتمه شـرایط بحرانـی، راه   دیده ممکن است سال هرچند بازسازي کامل مناطق آسیب

توان گفت عملیات بازسـازي تقریبـا    هاي عادي در منطقه، می زدگان و شروع دوباره فعالیت ها، اسکان دائم سیل زیرساخت
  . خاتمه یافته است

  :یردد مد نظر قرار گیر بایضوابط ز يات بازسازیان عملیجهت پا
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  موفقیت آمیز بازسازيپایان  -الف
  مورد بازسازي تاسیساتو  ها راهعملیاتی شدن  -1
  دیده آسیب هاي سازهعملیاتی شدن  -2
  بازسازي مسوولیت محوله به تیم فنی مامورو پایان  يعاد هاي فعالیتشروع مجدد  -3

  عدم امکان تکمیل بازسازي -ب
  تغییر در اولویت بازسازي -1
  عدم امکان دسترسی به مصالح یا نیروي انسانی مورد نیاز -2
  .ل از وقوع آن میسر نباشدتا قب سازي مقاومرسانی مشابه که امکان بازسازي و  احتمال رخداد بحرانی با آسیب -3

  مستندسازي مستمر - 4-2-17
هـاي هـر یـک از     از جملـه مسـوولیت   ي،بازسـاز انجام گرفته پس از وقوع بحران و بویژه مستمر اقدامات  يمستندساز

  .ک ضرورت مطرح استیعنوان بوده و به  ها و به تبع آن سازمان مدیریت بحران کارگروه
ی مجموعـه اقـدامات   یبررس. سازد ام گرفته توسط یک سازمان را ممکن میمستندسازي، بررسی و بازبینی اقدامات انج

ال بـه  یذ. را به همراه داشته باشد يارید بسید فواتوان می ا وقوع شرایط بحرانی انجام داده استدر ارتباط ب سازمان که یک
  :شود میا اشاره ین مزایاز ا يموارد

  زمانیثبت تاریخی، تحلیلی و علمی تجارب و مراحل رشد سا -1
  هاي بعدي سازمان سازي و انتقال آن به نسل فرهنگ -2
  فراهم شدن ابزاري براي نگرش به مسایل سازمان از زوایاي گوناگون -3
  هاي الزم براي بازخوانی رویدادهاي گذشته و ارزیابی نقاط ضعف و قوت امکان ایجاد زمینه -4
  هاي بومی مدیریت خلق نظریه -5
  ري سازمانهاي تسهیل و تقویت یادگی ایجاد زمینه - 6
  ها آنابزاري براي الگوبرداري از بهترین تجارب و انتقال  -7

بایست از پیش تمهیدات الزم و ساز و کار مناسب براي حصول به این امر  با توجه به اهمیت موضوع مستندسازي، می
راي مـانور در برنامـه   هایی که روابط عمومی باید در شرایط بحـران و اجـ   ی از فعالیتکدر این راستا، ی. در نظر گرفته شود

با توجه به اینکـه مجموعـه اقـدامات مـدیریت شـرایط      . باشد میکاري خود قرار دهد، مستندسازي مستمر شرایط و وقایع 
گیرند، الزم است توجه الزم در ایـن مـورد لحـاظ گـردد تـا       اضطراري و بحرانی اصوال توسط تعدادي تیم موازي انجام می

تواند موارد ذیـل را   الزم به ذکر است مستندسازي می. آید فراهمها  هاي تمامی تیم عالیتوسیله امکان مستندسازي ف بدین
  :شود محدود نمی ها آنشامل شود اما به 
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  ها برداري از چگونگی انجام امور جاري تیم فیلم –
  هاي مختلف هاي برقرار شده توسط قسمت لیست تماس –
  ختلفهاي م هاي ارسال شده و دریافت شده توسط قسمت نامه –
  نحوه حضور پرسنل در شرکت پس از رخداد شرایط بحرانی –
  درصد تجمعی حضور پرسنل در شرکت پس از رخداد شرایط بحرانی  –
  و تجهیزات تاسیساتهاي وارده به  درصد آسیب –
  درصد پیشرفت عملیات بازسازي با گذشت زمان –
  س از بحرانهاي حین و پ هاي انجام شده توسط شرکت شامل فعالیت لیست مجموع فعالیت –

ه یکل ها، شرکتبحران در مجموعه  کارگروه/گروه/کمیته کارگروه امور سیل و رخانهین منظور ضرورت دارد تا دبیا يبرا
ـ ر آن را در خـود حفـظ نما  یر و نظایها، گزارشات، تصاو فهرست ،ها ، مصوبات و صورتجلسات، مصاحبهها نقشهمکاتبات،  . دی

  .شود یگانیشرکت با یگانیدر بابال استفاده د ینبا سیالب ک از مکاتبات مربوط به حادثهیچ یه
ـ ب دیشهرسـتان آسـ   مرکـز بـا   یارتباط تنگـاتنگ باید  مرکز مدیریت بحران استان نیزرخانه یدب و روابـط عمـومی    دهی

  . هاي مسوول داشته باشد ها و سازمان شرکت
ـ در قالب فا ه وباید گردآوري شد موجود ه اطالعاتیکل کارگروه امور سیل،رخانه یدر دب مـرتبط و   يهـا  هـا و قفسـه   لی

ـ ز بایفشرده ن يها لوحه یرخانه به همراهانه دبیدر را يا انهیرا يها لیفا .حفظ و نگهداري شود گذاري شده، مرتب، شماره د ی
  .د داشته باشدالزم وجو يها یکپ عنوان به

دست آمـده و پیشـگیري از نـواقص     ز تجارب بهمندي ا منظور بهره به یفات قانونیتشر ید بتوانند پس از طین بایمراجع
  .دسترسی داشته باشنداز یمورد ن ياه لیه اطالعات و فایکلآتی، به 

  کیو لجست یبانیپشت - 3- 4

  نحوه تعیین نیازهاي پشتیبانی بازسازي - 1- 4-3
ته داشـ  یمقـدمات  يرات و بازسازیاز مدت زمان تعم ی، ضرورت دارد در ابتدا شناختیبانیپشت يازهاین نییتع منظور به

  . در زلزله کوبه آورده شده است یمختلف حوزه آبرسان يازهایک نمونه از نبه عنوان مثال ینجا یدر ا. میباش
هفته در نظر  4حداکثر  ،روزمره یگان و ثبات زندگدید آسیب یبا لحاظ نگران یمقدمات يرات و بازسازیمدت زمان تعم
تـامین  مراکـز   يمدت زمان بازساز ی،مقدمات يات بازسازیملدر ع يآب ضرور تامین منظور به نیهمچن. گرفته شده است

 .ن شده استییک هفته تعیحداکثر کننده آب مصرفی 

  .ان شده استیدر شهر کوبه ب ین آواجیمردم با گذشت زمان از وقوع زلزله هانش یت زندگیوضع )30-4(در جدول 
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  )شهر کوبه(هانشین آواجی شهروندان با گذشت زمان از وقوع زلزله  یتحوالت زندگ -30-4جدول 
  اقدامات اداره آب  تقاضا  وضعیت زندگی شهروندان  وضعیت کلی بازسازي  مدت

هفته 
  اول

  ت آشفتهیوضع
  )ییپناه جو(

  بر اثر قطع آب یدستپاچگ
آب  تامینحاصل از عدم  ینگران

  یدنیآشام

حفظ  ياز برایآب مورد ن يتقاضا
  اتیح

  يآب اضطرار يتقاضا
  یدنیآب آشام تامین

فته ه
  دوم

آغاز بازگشت به خانه 
  )یزندگ یموقت يبازساز(

 یاز مقدار آب در آبرسان یتینارضا
ل یبه دل یش ناراحتی، افزاياضطرار

  ياز روند بازساز یعدم آگاه

  ریتعم يتقاضا
  روزانه یدر زندگ یآب مصرف يتقاضا

  يخواستار اطالع از روند بازساز

 یدر زندگ یآب مصرف تامین
  روزانه

  يب آب اضطرارمناس تامین
در حال (مناسب  رسانی اطالع

  )يبازساز

هفته 
  سوم

 یآغاز بازگشت به زندگ
  یاجتماع

ان یل جریبه دل یعدالت یاحساس ب
  گریآب در محالت د

 یاز مقدار و زمان آبرسان یتینارضا
  ياضطرار

  یکشاستفاده از آب لوله يتقاضا
آب  تامینت یان محدودیخواستار پا

  )نمقدار و زما( ياضطرار

  ادارات یآب مصرف تامین
  مناسب يبازساز

  آب موقت تامین يرهاینصب ش

هفته 
  چهارم

به  يت بازسازیآغاز فعال
  يطور جد

  یعدالتیش احساس بیافزا
  یعتر آب لوله کشیهرچه سر يتقاضا  ت در حمل و نقلیمحدود

  یمقدمات ياتمام بازساز
زان یبه م يآب اضطرار تامین

  یکاف
هفته 
  آستانه تحمل  يعاد یزندگبازگشت به   پنجم

  تیعصبان
 یدرخواست استفاده از آب لوله کش

  در منازل
آب  هاي لولهشدن آب در  يجار

  منازل
  

تعـداد مـوارد   . انـد  ثبـت گردیـده  مردم  یات تلفنیو شکا ها درخواستاداره آب شهر کوبه،  هاي بحراندر دفتر مقابله با 
در  یان ندارد تعـداد مـوارد تلفنـ   یکه هنوز آب جر ید، اما در مناطقابی یهمراه با کاهش مناطق قطع آب کاهش م یتلفن

ماه از وقوع زلزلـه   1دا کرده و بعد از گذشت یپ یش ناگهانیب افزایهفته از وقوع آس 4رابطه با نشت آب، قطع آب بعد از 
  .توان دید پایان تحمل مردم را می

مردم در برابر  يتقاضا ،هفته چهارم با ورود به. ائه شده استارمردم را در واحد هفته  هاي درخواستن یبارزترادامه در 
  .شود میبارزتر  ها آنت یا عصبانیکمبود آب و 

  ت موجودیبه دست آوردن آب، خواستار اطالع از وضع يتالش برا: هفته اول –
  يقرار یو ب یتاب یزان آب، بینه میدرخواست در زم: هفته دوم –
  زان آبیم شینه افزایانتظارات در زم: هفته سوم –
  )آستانه تحمل(خشم و رنجش مردم : هفته چهارم –

هـاي مردمـی در سـاعات اولیـه پـس از       دهد نیازهاي اولیه معیشتی از جمله اهم درخواست مرور تجربه فوق نشان می
بـراي  توانند نبود یا کمبود این قبیل نیازها را تحمل کنند، بیانگر زمان مجـاز   مدت زمانی که مردم می. وقوع حادثه است

هفته در نظر گرفته شده  4 برابرحداکثر  ژاپن سازي لرزهرهنمون ضداین زمان در . بازسازي و برگشت به حالت اولیه است
 -بایست با دراختیار داشتن میزان خسارات وارده در حوادث فرضی و مشخص بودن نفـر  ها می بر این اساس سازمان. است

ز با مشخص بودن مصالح مورد نیاز و زمان مجاز بـراي بازسـازي، نسـبت بـه     ساعت مورد نیاز براي بازسازي خسارات و نی
  .ریزي در ارتباط با نیازهاي پشتیبانی خود اقدام نمایند تهیه و برنامه
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  نیازهاي پشتیبانی  =F(T,D)  )2-4(رابطه 
  :که در آن

T :زمان موجود  
D :هاي وارده آسیب  

و  ییرا شناسـا  یبانیپشـت  يازهـا ین، هـا  اولویـت براسـاس ضـرورت و    بایست می یبانیپشت ياازهین نییتع منظور بهلذا 
عمل ن یا. دناعالم گردهاي معین و مراجع باالتر  به استانت ید براساس اولویز باین یبانیپشت يازهایه نیکل. نموداستخراج 

  .ابل استفاده ارائه گردیده استاي از فرم ق در ذیل نمونه. انجام گیرد ک فرمید با استفاده از توان می

  نمونه فرم اعالم نیازهاي پشتیبانی -31-4جدول 

یف
رد

  

  اولویت زمانی  فعالیت مورد نظر
  منابع مورد نیاز

  منابع تامینمحل   سایر توضیحات
  نیروي انسانی  آالت ماشین  مصالح

آبرسانی اضطراري به   
  هفته اول  1محله فرضی 

  آب بهداشت
نزدیکترین منبع آب   ا راننده  تانکر آبرسانی  لیتر 10000

شهر  2مخزن شماره 
  آب آشامیدنی  باشد می

  -  منبع آب موقت  لتر 1000

رفع ترکیدگی خط لوله   
 Aفرضی 

  هفته دوم
لوله چدن داکتایل 

 Dبه قطر 
  خاور

  بیل مکانیکی

  راننده 2
  تکنسین 1

  کارگر 4

 12اجراي عملیات 
ساعت به طول 

  اپراتور 1  کامپکتور دستی  -  انجامد می

                هفته سوم    
          هفته چهارم    
              

  نحوه تعیین اقالم موردنیاز - 2- 4-3
ن اقـالم  یـی گونـه تع هر. نمـود  ییرا شناسا هاي محتمل آسیبد ی، ابتدا بايساز رهیاز و ذخین اقالم مورد نییتع منظور به
شـود   ایـن موضـوع باعـث مـی    . هاي احتمالی انجام گیرد آسیبت کامل د براساس شناخیبا ها آن يساز رهیاز و ذخیمورد ن

عملیات بازسازي به درستی، با کارآیی باال و مطابق برنامه انجام گیرد و تیم اجرایی دچار کمبود امکانات نگردد و تـا حـد   
  .امکان با حوادث از پیش تعیین نشده موجه نشود

مورد نیاز در فرآیند بازسازي درنظر گرفـت، امکـان تعـویض سیسـتم و     بایست در تعیین اقالم  از دیگر مواردي که می
عنوان مثال یک شـرکت آب   بدین نحو که به. ها و مصالح جدیدتر است کاررفته در ساختارهاي قدیمی با سیستم مصالح به

ل کـه  ایداکتن چد هاي شبکهبا  یض شبکه آزبستیتعوو فاضالب این فرصت را دارد که در طول فرآیند بازسازي نسبت به 
  .اقدام نمایدبرخوردارند،  يندارند و از استحکام بهتر یو سالمت یطیست محیمخاطرات ز
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هـاي   ، تعیین و بـه اطـالع اسـتان   »فرم اعالم نیازهاي پشتیبانی«بایست اقالم مورد نیاز خود را مطابق  هر سازمان می
  .معین و مراجع باالتر برساند

  سازي نحوه تعیین اقالم ذخیره -3- 4-3
نامـه بـا تولیدکننـدگان یـا      سازي و برخی نیازمند انعقاد تفاهم بین اقالم تعیین شده در بند قبل، برخی قابل ذخیرهاز 
  :سازي الزم است در این میان توجه به نکات ذیل در تعیین اقالم قابل ذخیره. هاي معین هستند شرکت

  استدر برابر سرقت مطمئن سازي  یا فضاهاي ذخیره داشتن انبارها –
سازي اقالمی که براي تولید نیاز به مواد اولیه خاص دارند بویژه وارداتی دارند که ممکن اسـت در زمـان    خیرهذ –

 حادثه در اختیار تولید کننده نباشد

 و طی مراحل اداري دارد هاي خاص نیاز به مجوز ها آنسازي اقالمی که واردات  ذخیره –

 شوند نمیسازي اقالمی که دچار فساد یا اکسیداسیون  ذخیره –

 باشند سازي اقالمی که به محض وقوع بحران و در فرآیند انجام بازسازي اولیه مورد نیاز می ذخیره –

 هاي شرایط عادي نیز احتمال کاربرد دارند سازي اقالمی که در فعالیت ذخیره –

  
  باشند میشیرهاي ذخیره شده در انبار آبفاي بم که متناسب با نیازهاي شبکه  - 14- 4 شکل

    
  اقالم ذخیره شده در شبکه آبفاي بم - 16- 4 شکل  انبارهاي ذخیره اقالم پشتیبانی شهر بم -15- 4 شکل
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  شیرهاي هایدرانت ذخیره شده در بم -18- 4 شکل  اقالم ذخیره شده در مجموعه انبارهاي آبفاي بم -17- 4 شکل

  ي مدیریت بحرانها کمیتهنحوه همکاري با سایر  - 4- 4-3
هـا   نامـه  هاي مدیریت بحـران در قالـب تفـاهم    رگروه مدیریت بحران هر سازمان با سایر کمیتهکا/گروه/همکاري کمیته

بـر ایـن   . پـذیرد  ها و مانورهاي انجام شده صـورت مـی   قبلی، تقسیم وظایف مشخص شده طی جلسات هماهنگی کارگروه
حادث شده بواسطه آن از توان شرکت اي که مطابق مطالعات و تعریفات انجام شده، غلبه بر تغییرات  اساس با وقوع حادثه

  .دهد محلی خارج باشد، سازمان معین وارد منطقه شده و با مدیریت سازمان محلی وظایف محوله را انجام می

  ي پیمانکاريها شرکتنحوه همکاري  - 5- 4-3
  :شود میه یر توصی، موارد زيمانکاریپ هاي شرکتبا  يهمکار منظور به

ـ ، در اولواند داشته محوربا شرکت  یجربه موفق و مناسبکه ت يمانکاریپ هاي آن دسته از شرکت -1 ي ت همکـار ی
  .هستند

 .ي هستندت همکاریدر اولو یاستان يمانکاریپ هاي شرکت -2

در ریزي و نظارت راهبـردي ریاسـت جمهـوري     از معاونت برنامهت باالتر یصالح يدارا يمانکاریپ هاي شرکت -3
 یت هستنداولو

ـ در اولو ISO14001و  OHSAS18001و  ISO 9001 هـاي  مـه نا یگـواه  يدارا يمانکـار یپ هاي شرکت -4 ت ی
 .ي هستندهمکار

 باشد میار موثر یبس يت همکاریصالح یدر بررس يمانکاریپ هاي شرکتسوابق  -5

 ی استو قابل بازرس بودهن و مقررات مربوطه یبراساس قوان يمانکاریپ هاي شرکتبا  يند همکاریفرآ - 6

  اتی در نقاط مناسبي امدادي و عملیها پایگاهضوابط تعیین  - 6- 4-3
  :یردد مدنظر قرار گیر بایضوابط ز ها آنز یو تجه یاتیعمل هاي پایگاهجهت انتخاب 
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  .ندداشته باش یاتیزات و اقالم عملیرش تجهیپذ يرا برا یکاف يد فضایبا یبانیپشت یاتیعمل هاي پایگاه -1
 .یگاه فراهم باشدرگاه خودروها در مکان پایامکان استقرار تعم -2

 .یگاه بررسی شودن به پایسنگ يو خودروها یلیان ورود و خروج ترامکلزوم و  -3

 .یسر باشدم یانسان يرویزات و نیامکانات و تجه يت برایامن تامینامکان  -4

 .یسر باشدم و تکرار کننده میسیو دکل ب یزات ارتباطیامکان استقرار تجه -5

 .ی داشته باشدگاه به آب، برق، سوخت و تلفن دسترسیپا - 6

 .نباشدگاه یمحل پالزومی به تغییر مشخص و شناخته شده و  گاهیت پایمالک -7

  .ی باشدر جاده اصلیگاه در مسیپا -8

  هاي معین ي کمکی از استاننیروهانحوه تدارك امکانات اقامتی براي  - 7- 4-3
  :یر در نظر گرفته شودد موارد زین، بایمع هاي شرکتا یبان از شرکت یپشت يامداد نیروهاي يازهاین تامین منظور به

از یـ ب و نوع تخصص مـورد ن یاز منطقه، تعداد اتفاقات و حوادث، وسعت آسید براساس نیاز بایمورد ن هاينیرو -1
  .یین گرددتع

که  شود میه یتوص. ستیب چندان اثر بخش نیمنطقه آس يزات برایا ارسال تجهیمجزا و  یانسان يرویاعزام ن -2
 .گردندیبان به منطقه اعزام و پشت یاتیزات عملیبا تجه یانسان يروین

 .یزات و ملزومات ممنوع استبان بدون تجهیپشت یانسان يرویاعزام ن -3

ـ در اولو یاسـتان  يآبفا یمهندس هاي شرکتاز  یانسان يروین يازهاین تامین -4  نیروهـاي اسـتفاده از  . ت اسـت ی
  .ت اول استیدر اولو یکار عموم يت دوم بوده و برایدر اولو یکار تخصص يبرا ها دستگاهر یبان از سایپشت

منظور تامین امکانات اقامتی براي نیروهاي کمکی الزم است از قبل تعداد نیروهاي قابل حضور در هر منطقه حادثه  به
هـاي مسـوول در    سـازمان . هاي مسوول منطقه مذکور ارسال شـود  ها مشخص و به سازمان دیده توسط هر یک از سازمان

هـاي مسـکونی مقـاوم در برابـر      در شرایط بحرانی از قبیل مجتمـع بایست با بررسی امکانات دائم قابل استفاده  منطقه می
ساخته و یا چادرهاي اسکان موقـت، نسـبت بـه     حوادث مدنظر و نیز امکانات موقت قابل استفاده همچون واحدهاي پیش

 .اقدام نمایند ها آنسازي  تامین محل اقامت و تهیه تجهیزات رفاهی الزم و ذخیره
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  5فصل 5

تدوین دستورالعمل اقدامات 
  سازي ظرفیتو  مدت میان
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  257  سازي ظرفیت و مدت میان اقدامات دستورالعمل نیتدو -پنجم فصل

 

صل  دامات  -پنجمف عمل اق دوین دستورال تو  مدت میانت   سازي ظرفی

  کلیات -5-1

ي قبلی گزارش نتیجه گرفت، الزمه مدیریت کارآمـد بحـران سـیل انجـام مجموعـه      ها بخشتوان از  گونه که می همان
واضـح اسـت انجـام برخـی اقـدامات و      . ع بحران مورد اجرا قرار گیرندبایست قبل، حین و بعد از وقو اقداماتی است که می

هاي کوتاه مدت، میان مـدت و بلنـد مـدت را     مالحظات نیازمند وجود بستر و ساختار مناسب است که خود تدوین برنامه
یریت بحـران  برنامه عملیاتی مد«در این بخش از گزارش سعی شده است رئوس بسترهاي مورد نیاز براي اجراي . طلبد می

سـازي و   بـه عنـوان راهنمـاي ظرفیـت     ها آنهاي قبلی بوده است، بررسی و در ارتباط با اهمیت  ،که موضوع گزارش»سیل
  .هاي میان مدت توضیحاتی ارائه گردد تدوین برنامه

هاي آموزشی مقابله با بحران در سطوح مختلف شامل مدیران،  تهیه، تدوین و اجراي برنامه - 1- 1- 5
 ها آنهاي کلی جهت آمادگی کلیه پرسنل و خانواده  ي وابسته و آموزشها شرکترداران، ب مهندسان، بهره

کارکنان اقدامی راهبردي است که در سطح فردي باعـث ارزشـمندي فـرد، در سـطح      ارتقاء دانایی وتواناییآموزش و 
و نتـایج مترتـب بعـدي     وري هبهـر ملی منجر به افزایش  سازمانی باعث بهبود و توسعه سازمان و در سطح ملی و حتی فرا

ایجاد یـا در اختیـار گـرفتن و     شود، می ها سازمانگفت یکی از اقدامات زیربنایی که باعث کارآمدي  توان می پس. شود می
آموزشـی نیـز مـدیریتی     هـاي  فعالیـت بـدین لحـاظ   . توسعه پیوسته سرمایه انسانی از طریق آموزش و بهسازي آن اسـت 

اهداف سازمان در یک وضعیت پویاي فزاینده با آمـوزش بـه عنـوان ابـزار اصـلی ایجـاد و        که چرا ؛طلبد استراتژیک را می
باید آموزش را بـه عنـوان یـک کـل در بطـن       رو ایناز . بهسازي سرمایه انسانی مورد نیاز براي تحقق آن گره خورده است

. اسـت ) نگر و فراکنشی گرا، آینده کلیت( چنین نگرشی به آموزش مستلزم برخورداري از تفکر استراتژیک. کلیتی فراتر دید
  .آموزش است ریزي برنامهاي پویا، تغییر دهنده و تغییرپذیر در مدیریت و  این نوع تفکر شیوه

ایفاي رسالت آموزش و بهسازي در سازمان و اثربخشی آن مستلزم اتخاذ خط مشی و استراتژي مناسـب، متناسـب بـا    
اي فعالیت شود که هـم انسـجام درونـی     ست در یک طرح و ترتیب منطقی به گونهدر واقع الزم ا. مقتضیات سازمان است

در این راستا . سیستم آموزشی به بهترین وجه لحاظ شود و هم ارتباطات آن با دیگر اجزاي فراسیستم سازمان رقم بخورد
و شـناخت فرهنـگ    شـود  مـی ت با فهم خط مشی و استراتژي سازمان و فرآیندي که از آن طریق تـدوین و اجـرا   سالزم ا

مـدت آموزشـی و الزامـات درازمـدت بهسـازي نیـروي انسـانی و         کوتاه هاي فعالیتسازمانی و آموزشی، پیوند روشنی بین 
سپس با توجه به نقشی که آموزش هم اکنون ایفا . ي سازمان ایجاد شودها ظرفیت تر بیشسازمان در جهت افزایش هرچه 

 ت متناسب با زمینه موجود ایفا نماید آموزش متناسبی انتخاب یا طراحی و تدوین شدهو نقشی که باید یا قرار اس کند می
  :باشد میچنین نظام آموزشی شرایط زیر را دارا . مبناي عمل قرار گیرد انسجام کار آموزش منظور به و

ایفا نماید، فراهم نقشه اصلی راه را براي آموزشگر خصوصا در مواقعی که قرار است آموزش یک نقش استراتژیک   -الف
  .آورد می

  .افزاید اي آموزش در سازمان می عتبار حرفهبه ا  -ب
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  .کند میروشن شدن ارتباط آن با کارورزان، منابع انسانی و مدیران و سرپرستان کمک   -ج
  :یک نظام آموزشی اثربخش

  .سازد میوزشی برقرار آم هاي فعالیتو  ها آنپیوند مطمئنی بین اهداف استراتژیک، نیازها و نحوه رفع   -الف
  .کند میساختار و چارچوب منظم و آسانی از کار به آموزشگران ارائه   -ب
  .سازد مییک حرفۀ اثربخش ارزشیابی و ارتباط با تمام اجزا و فرآیندها برقرار   -ج
  .ورزد می تاکیدبر نتایج عینی و کمی   -د
و سـطوح  ) رش ابتکـارات آموزشـی در سـازمان   سطح پاسخ به پـذی (با فرهنگ آموزشی  يضمن توجه به سازگار  -ه

  .باشد مینیز  ها آنپیشرفتگی آموزش، معطوف به ارتقاي سطح 
یت کالن مدیران و کارورزان ارشد آموزش، تدوین و اعالم خط مشـی و اسـتراتژي آموزشـی و ارتقـاي     مسوولوظیفه و 

کز آموزشی و مشاورین ذیصالح، نسـبت بـه   بر این اساس الزم است مسوولین ذیربط با همکاري مرا .فرهنگ آموزش است
هاي آموزشی مـدیریت بحـران و    ، نیاز سنجی آموزشی و برگزاري دوره...تعیین سطح دانش کارگران، کارمندان، مدیران و

در محـل کـار در    هـا  آنهاي پرسنل نیز تحت تاثیر حضور یا عـدم حضـور    نظر به اینکه خانواده. علوم مرتبط اقدام نمایند
این موضـوع  . هاي فردي و گروهی در حوزه امداد و نجات باید مدنظر قرارگیرد باشند، ارائه آموزش وع بحران میشرایط وق

تر و امکان حضور وي پس از رخداد حادثه در محـل کـار    دیدگی خانواده پرسنل در شرایط وقوع حادثه را کم امکان آسیب
  .نماید تر می را بیش

اند که براساس نوع مسوولیت هـر یـک از پرسـنل     ي مورد نیاز پرسنل بیان گردیدهها در ادامه فهرستی از اهم آموزش
  :تواند متغیر باشد می

  هاي آن عمومی آشنایی با شرایط بحرانی و ویژگیي ها دوره –
  مدیریت بحرانعمومی ي ها دوره –
  ي تخصصی مدیریت بحران سیلها دوره –
  روابط عمومی الکترونیک –
  امداد و نجات –
– ICDL  
  و تخصصی آشنایی با تجهیزات انتقال آبدوره عمومی  –
  ]28[ آموزش استفاده از تجهیزات مخابراتی، تلفن، فکس، پست الکترونیکی، شبکه کامپیوتري  –
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 تهیه کتب، جزوات و بروشورهاي آموزشی براي پرسنل و مردم - 2- 1- 5

سـنل و مـردم،   ي آموزشـی بـراي پر  هـا  دورهکتب و جزوات از جمله مواد کمک آموزشی هستند که در کنار برگـزاري  
دیـدگان مهیـا    کیفیت آموزش، امکان مرور مطالب و در اختیار داشتن مرجع جامع در آینده را براي آموزش يضمن ارتقا

  .نمایند می
این امر ناشـی از درك  . اند شدهي اخیر از اهمیت روزافزونی برخوردار ها سالي مردمی در ها کمکاطالعات، آموزش و 

 تر بیشدر . باشد می، دهد میقرار  تاثیررا تحت  ها آنهایی که  گیري تصمیم از منابع طبیعی و یآگاه سطحمدیران از منافع 
ي هـا  دوره عـالوه  بـه . نماینـد  مـی مطالب آموزشی، عکس، فیلم و غیره  مختلف اقدام به تهیه و پخش هاي سازمانکشورها 
. شـود  مـی بـه بسـیاري از جوامـع پیشـنهاد      )1نظیر جایکا(هاي مجرب در کشورهاي توسعه یافته  توسط موسسه آموزشی

تحقیق، مقدمه الزم براي ارائـه آمـوزش و   . شود میي عمومی مطرح ها رسانهمطالب مربوط به محیط زیست در مدارس و 
بالیاي طبیعی خواهند بود باید بـه خـوبی از خطـرات     تاثیرمردمی که تحت . باشد می می کاراهاي مرد و مشارکت ها کمک

ند با توجه به نیاز و شرایط توان میمعمول  رسانی اطالعمعموال ابزارهاي . ي مقابله با این خطرات آگاه شوندها راهمحتمل و 
  .اجتماعی به کار گرفته شوند

 دور از ذهن پیوندند، خطر سیالب وقوع میبه خصوص در مناطق حفاظت شده بندرت به  ها سیالببا توجه به این که 
ن از این گونه کرد نظر صرفترتیب عموم مردم تمایل به دست کم گرفتن خطرات و حتی  بدین. شود می نموده و فراموش

اي را در آگاه نگهداشـتن مـردم در سـطوح     و مراکز خدمات رسانی حرفه ها سازمانهمین امر وظیفه  .ها دارند خطرپذیري
 .سازد میمشکل مواجه با الزم را 

، اینترنت و غیره باید مورد استفاده قرار ها روزنامهه رادیو، تلویزیون، بسته به وضعیت، تمام ابزارهاي در دسترس به ویژ
، بایـد در  کننـد  مـی شده مقابله با سـیالب را منتقـل    بینی پیشهایی که خطرات سیل و اقدامات  رسانی اطالعتمام . گیرند

وقـت بـه وقـت    . موم باشندي اداري و مدارس در معرض دسترس عها ساختمان، ها خانهنقاط مهم مثل معابر عمومی، کتاب
جلـب شـده و ایـن     باشـند  میاي و مردم  ي حرفهها گروهگیر که در برگیرنده  باید توجه عمومی به اقدامات آموزشی چشم

  .]29[ ها و اجتماعات دائما مطرح شوند منعکس و در سخنرانی ها رسانهموارد باید در 

                                                      
1- Japan International Cooperation Agency (JICA) 
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  ، اینترنت و غیره باید مورد استفاده قرار گیرندها روزنامهبه ویژه رادیو، تلویزیون، بسته به وضعیت، تمام ابزارهاي در دسترس  -1-5 شکل

  
  ها حیاتی است واکنش مناسب و سریع مردم در تند سیالب -2-5 شکل
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  .ل قرار گیردي مسووها زمانتهیه نشریات مناسب براي آشنایی کودکان با مفاهیم اولیه بالیاي طبیعی بایستی در دستور کار سا - 3-5 شکل

و غیـره   هـا  نامـه  آیـین حفاظت از سیل، باید با ابزارهاي قانونی، مقـررات، قـوانین،    مسوولاي  ي حرفهها سازمانتالش 
  .بوده و در صورت نیاز اصالح شوندپشتیبانی شوند و این عوامل بایستی مورد توجه 

ي دفاعی، فنون و ها شبکهسیل، نقاط ضعف  واقعه عوامل ایجاد در مورد آگاهی و دید الزمها داشتن  از همه این تر مهم
هاي در جریان سـیل، تمهیـدات اضـطراري بـراي اجـرا توسـط مقامـات         تعمیر خرابی منظور بهابزارهاي فنی در دسترس 

مهـم در نظـر    اوقات، در جو ملتهب ناشی از سیالب برخـی اقـدامات   باید در نظر داشت که برخی. باشد میو غیره  مسوول
ي تخلیـه  هـا  لولـه مثال در شهرها در موقع سـیل بایـد   . شوند میی اقدامات مضر به کار گرفته برعکس، بعضو  هدگرفته نش
گردیـد، نبایـد    گرفتگـی  آبنشود یا اگر شـهر دچـار    ها آنبه رودخانه، بسته شود تا سیالب وارد  )آبهاي سطحی( فاضالب

مکـن اسـت خسـارات وارده را تشـدید کنـد ولـی اگـر        م و نظـایر آن  ایـن مـوارد  . ي فاضالب شـود ها شبکهرسوبات وارد 
  .]30[شود  میخدمات با تمرینات مداوم از اینها آگاه نباشند غالبا از این موارد غفلت  مسوولاي  ي حرفهها سازمان

اقلیم و هیدرولوژي، سیستم منـابع  : کنند باید درنظر داشت که تمام عوامل خطرپذیري در سیل با گذشت زمان تغییر می
، دید جامعه نسبت به سـیل، ابزارهـاي فنـی کنتـرل سـیل،      )یا حفاظت نشده(هاي اقتصادي اراضی حفاظت شده  ارزش آب،

آن را باید متناوبا تجدید . بدین ترتیب هیچ طرح مهار سیالبی، طرح نهایی نیست. اثرات سیل، نظامات قانونی و اداري و غیره
  .اي راهبري شود و حرفه عاتی است که به صورت تخصصیکرد که این تجدید نظر مبتنی بر تحقیقات و مطال

ي هـا  سالو در  المللی بینمدیریت بحران سیل دیربازي است در سطح  خصوص بهاز آنجا که مبحث مدیریت بحران و 
، مراجع مناسبی در این زمینه موجود اسـت کـه بـه تناسـب مبحـث و      اند گرفتهاخیر نیز در سطح داخلی مورد توجه قرار 

و نیـز مدرسـین    موسساتالزم به ذکر است که برخی . بهره جست ها آناز  توان میي آموزشی طراحی شده ها رهدوهدف 
اي  که خـود آمیختـه   دهند میي آموزشی کوتاه مدت، جزوات تدوین شده داخلی را مورد استفاده قرار ها دورهبرگزارکننده 

  :مفید و قابل استفاده عبارتند ازبرخی از مراجع . از تجربیات مدرس و گزیده سایر مراجع است
  کاربردي هالل ایران-مدیریت امداد و نجات، موسسه آموزش عالی علمی –
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 کاربردي هالل ایران-آموزش همگانی امداد و نجات، موسسه آموزش عالی علمی –

 کاربردي هالل ایران-، موسسه آموزش عالی علمی)2(و ) 1(آموزش همگانی مقابله با بالیاي طبیعی  –

 دیدگان، لیال خیراتی هاي حمایت از آسیب اي روانشناختی رویدادهاي طبیعی و تکنیکپیامده –

 ، دکتر شهرام علمداري)1(جامعه آماده  –

ریـزي   سـازمان مـدیریت و برنامـه    307نشـریه شـماره   » بندي سیل و تعیین حد بستر و حریم راهنماي پهنه« –
 کشور

 ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامه 214ماره نشریه ش، »ها راهنماي طراحی، ساخت و نگهداري گوره« –

هـا   برداري از رودخانه ، کمیته ملی کاهش اثرات بالیاي طبیعی، دفتر حفاظت و بهره»آمادگی در برابر سیالب« –
، کمیته فرعی تخصصی پیشگیري از سـیل و نوسـانات آب دریـا و طغیـان     )1383(و سواحل و کنترل سیالب 

 ها رودخانه

هاي خطر سیالب در ژاپن، شرکت مدیریت منـابع آب ایـران و مهندسـین     یه و کاربرد نقشهاصول و مبانی ته« –
 صفحه 68، )1385(ها  ، کارگروه تخصصی پیشگیري از سیل و طغیان رودخانه»مشاور سبزآب اروند

شـهید  (، دانشـگاه صـنعت آب و بـرق    »هاي آب و فاضـالب اسـتانی   دستورالعمل مدیریت بحران براي شرکت« –
 )1386(، شرکت آب و فاضالب استان کرمان در صنعت، هاي طبیعی مطالعات بحرانمرکز  ،)عباسپور

– Guidelines for developing an Emergency Action Plan, New Jersey Department of 
Environmental Protection, Dam Safety, Trenton, NJ 08625, May, 1996, Rev. Oct., 2005  

– Sene, K. (2008). "Flood Warning, Forecasting and Emergency Response". Springer, 304p 
– Word Meteorological Organization, (2008), “Urban Flood Risk Management, A Tool for 

Integrated Flood Management”, Associated programme on flood management 

 دار سیلعمومی در مورد سیستم هش رسانی اطالع -3- 1- 5

در صورت وجود سیستم هشدار سیل در یک منطقه و یا تصمیم بـه ایجـاد آن، آمـوزش عمـومی در مـورد اهمیـت و       
هاي بزرگی نظیر کاترینـا و   مردم باید بدانند که در طوفان. میزان تاثیر این سیستم در کاهش خسارات بایستی انجام شود

تواند از طرفـی   این آگاهی عمومی می. ا چه اندازه مهم بوده استیا سونامی نقش سیستم هشدار در کاهش تلفات جانی ت
ي ایجاد سیستم در نقـاط مختلـف کشـور بـوده و از طـرف دیگـر در نگهـداري و افـزایش کـاربري          ها طرحپشتیبان انجام 

  .تجهیزات نصب شده موثر باشد
  :رسانی در مورد سیستم هشدار سیل عبارتند از هاي مهم اطالع سرفصل

 هاي وقوع سیل و وضعیت خطرناك عالیم و نشانه آشنایی با –

 اهمیت و نقش سیستم در کاهش خسارات سیل –

  اجزاي اصلی سیستم هشدار و چگونگی کارکرد آن  –
 نحوه حفاظت از تجهیزات نصب شده –

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  263  سازي ظرفیت و مدت میان اقدامات دستورالعمل نیتدو -پنجم فصل

 

 درك مفاهیم پیام هشدار و نحوه واکنش نسبت به آن –

و ) نظیر حرکت به سمت بلندي(اي صحیح و رفتاره) نظیر باقی ماندن در خودرو(شناخت رفتارهاي خطرناك  –
 گرفتگی هاي امن در زمان وقوع آب شناسایی مسیرها و مکان

 )ها، کودکان و افراد سالخورده همسایه(رسانی و کمک به دیگران  نحوه اطالع –

 سیل غیرمحسوسهاي پژوهشی و مطالعاتی در مورد کاهش خسارات محسوس و  انجام پروژه - 4- 1- 5

ي طبیعـی  هـا  پدیـده هاي متعددي در سطح کشور در حال مطالعه بر روي  حاضر پژوهشکده با توجه به اینکه در حال
، پیشگیري و آمادگی براي مواجهه با بینی پیشي ها روشمحتمل و  هاي آسیبنظیر سیل هستند و نحوه عملکرد، نیروها، 

نمودن  روز بهیک با این مراکز باعث ، همکاري نزدباشد میي طبیعی از جمله مباحث مورد مطالعه در مراکز مذکور ها پدیده
گیري از دانش روز در مقابله با پدیده سیل گردیده و موجب حداقل نمودن خسـارات وارده بـا اسـتفاده از     اطالعات و بهره
ي متولی مدیریت بحران سیل در سـطح کشـور بـا    ها سازمان گردد میدر این راستا اکیدا توصیه . شود میامکانات موجود 

مـورد   تـر  کـم از جمله مـواردي کـه   . در زمینه مدیریت بحران را فراهم آورنداي  منطقهمراکز، زمینه تحقیق  همکاري این
و  غیرمسـتقیم ي در رابطه بـا آن انجـام شـود، مبحـث محاسـبه خسـارات       تر بیشبایست تحقیقات  توجه قرارگرفته و می

در هر منطقـه   پژوهشی مورد نیاز هاي فعالیتم در ادامه رئوس اه. ي استپذیر آسیببازگشت هزینه تحقیقات در کاهش 
  :اند هدارائه گردی )حوضه آبریز(

 ي مورد نیازها مولفهو تعیین مراکز داراي پتانسیل خطرزایی و استخراج  پیمایش حوضه –

 پذیر آسیبي ها گروهي و تعریف پذیر آسیبمنطقه به لحاظ  آنالیز –

 سـازي  مقاوم، سازي ایمني ها طرحوجود و مقایسه هزینه سوابق و وضعیت م براساسانجام آنالیزهاي اقتصادي  –
 ي آتیها سیالبي محتمل وارده در ها هزینهبا .. .و

  و استخراج پارمترهاي مورد نیاز.. .انجام مطالعات هیدرولوژیکی، هیدرولیکی و –
  ) ها جویی در هزینه با صرفه(دشت  بندي سیالب هاي نوین روندیابی سیل و پهنه روش –
 خسارت سیل در هر منطقه -نی عمقاستخراج منح –

 انجام مطالعات اجتماعی مورد نیاز در حوزه عملکردي –

 ي ارتباطات مردمی و مشارکت عمومیها دستورالعملتدوین  –

 )پذیري کاهش خسارات با تحلیل آسیب( يپذیر آسیبانجام مطالعات  –

ي فرهنگی، اقتصادي، هیدروژیکی و ها ویژگیسیل با توجه به  نامه بیمهانجام مطالعات اقتصادي با رویکرد تهیه  –
 هیدرولیکی منطقه

 مطالعات انجام گرفته براساستدوین دستورالعمل اقدامات در شرایط اضطراري  –

 سطح دانش جامعه هدف براساسي آموزشی مورد نیاز ها دورهتدوین  –
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  ها و غیره در سطح مدارس، محله تدوین دستورالعمل مانور مدیریت بحران سیل –

عنوان مثال در مورد نحوه  ي مورد نیاز، بهها نامه آیینندهی و تدوین استانداردها و مدیریت ساما - 5- 1- 5
 کاربري اراضی در شهرها

منظور کاهش  ها به دشت رودخانه ها و سیالب هاي انسانی نظیر کشاورزي و ساخت و ساز در سرشاخه در زمینه فعالیت
نامه اجرایی مشـابه آنچـه کـه در     زم انجام شده و آیینپذیري و همچنین کاهش خسارات سیل بایستی مطالعات ال آسیب

  :باشد میاي به شرح زیر  نامه محورهاي اصلی اجرایی چنین آیین. تدوین گردد رابطه با زلزله وجود دارد
 ) ها شاخهسر(توجه به پوشش گیاهی و کاهش سرعت آب در سراب  –

 دشت بسیالها و  تالش بر افزایش نفوذ و ذخیره طبیعی آب در زیرحوضه –

 اي مهار سیالب هاي سازه اي در ترکیب با روش هاي غیرسازه کوشش در استفاده از روش –

 عدم ایجاد موانع در مسیر عبور جریان سیل –

 الیروبی و ساماندهی مسیر طبیعی رودخانه اصلی با توجه به تعادل ابعاد، آب و رسوب در بازه –

 اي عظیم  هاي سازه در صورت استفاده از روش 1توجه به مساله ایجاد غفلت –

 لزوم احتساب بار هیدرودینامیک جریان سیالب در طراحی دیوارهاي جانبی –

 ترغیب استفاده از طبقه همکف به عنوان پارکینگ و انباري –

 لزوم طراحی در و دیوار و پنجره ساختمان براي مقاومت در برابر فشار آب –

 تشویق ساخت و ساز خارج از محدوده سیالبگیر –

  پذیري و خطرپذیري نامه با احتساب پارامترهاي آسیب گذاري و تهیه بیمه بیمه تدوین سیاست –

 هاي آبریز سیل در مقیاس حوضه  ارائه طرح مدیریت جامع مقابله با بحران - 6- 1- 5

آید، بسیار مطرح و از جمله  شمار می هاي مهم آن به مبحث مدیریت جامع بحران که مبحث سیل از جمله زیرمجموعه
هـا و در نظرگیـري تـاثیر     زمان از تمامی پتانسیل امکان استفاده هم. آید شمار می لم مدیریت بحران بهمباحث اساسی در ع

، مبحـث  هـا  آنو بهینه نمـودن هزینـه تصـمیمات نسـبت بـه منفعـت        ها حوضهدر یک حوضه بر شرایط سایر  تصمیمهر 
  .مدیریت جامع بحران را بیش از پیش در کانون توجه مدیران قرار داده است

کنترل سیل و به روز  هاي سازهفهرستی از همه بایست در شروع این راه انجام گیرد، تهیه  می کههایی  از جمله فعالیت
همچنـین  . باشد می ،ندموثرو همراه با آن نظارت دائم کلیه پارامترها که در عملکرد سیستم کنترل سیالب  ها آننگهداري 
گیري بالقوه سـیل   د در شکلتوان میباشد که  يبیعی و یا ساخته دست بشرط سازي و مراقبت باید شامل هر مانع فهرست

                                                      
1- Ignorance 
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بایـد رویـت شـده و     هـا  سازهتمام . ت به اموال در نواحی و اراضی حفاظت شده و نشده اثر بگذاردسارو علل وارد آمدن خ
ي هـا  آبراهـه گـذردهی   ت، ظرفیـ انـد  شدهبر آن بنا  ها سازهبندها و زمینی که این  مثل وضعیت سیل. منظما بازرسی شوند

  .و غیره ها ، برداشت مصالح از رودخانههاي کنارگذر و کانال ها سیلرودخانه، م
از جمله دیگر مباحثی که در مدیریت جامع بحران حایز اهمیـت اسـت، همگرایـی علـوم مختلـف نظیـر الکترونیـک،        

شدن به مبحث مدیریت جامع بحران را امـري  که وارد  باشد می... زیست، امداد و نجات، پزشکی و محیطمخابرات، عمران، 
انـداز مـدیریت جـامع بحـران کشـور، پـس از تعیـین         رو الزم اسـت ضـمن تهیـه و تـدوین چشـم      از این. نماید دشوار می

، مدیریت ...هاي مانیتورینگ، تله متري، تله کامند و  هاي ارتباطی، سیستم استانداردهاي الزم به لحاظ فنی اعم از پروتکل
بحران در سطح مناطق و به تبع آن مدیریت جامع بحران سیل در سطح حوضه آبریز انجـام گیـرد تـا در آینـده      یکپارچه

متمرکـز   صـورت  بـه هـا را   هاي اسـتاندارد و یکسـان، مجموعـه شـبکه     ها از پروتکل گیري کلیه شبکه بتوان با توجه به بهره
هاي متولی مدیریت بحران سـیل، بـا    یده است، برخی سازمانمتأسفانه عدم توجه به این مهم باعث گرد. برداري نمود بهره
هاي غیریکسان و بعضا نامناسب به لحاظ امنیتی، نسبت به پایش حوضه خود اقدام نمایند که بدیهی  گیري از پروتکل بهره

ت هـا مشـکال   هاي محلـی در مراکـز مـدیریت بحـران اسـتان      است این موضوع در آینده و در زمان یکپارچه نمودن شبکه
  .اي را به بار خواهد آورد عدیده

هـاي دخیـل در امـر مـدیریت بحـران سـیل، مشخصـات سـاختاري و فنـی           به عنوان نتیجه کلی الزم است، سـازمان 
هـا   بحران را از سازمان مدیریت بحران کشور یا مراکز وابسته نظیر مراکز مدیریت بحران استان مدیریتهاي جامع  سیستم

افزاري مدیریت جامع بحـران   افزاري و نرم ي سختها طرحن مالحظات فنی نسبت به تدوین استعالم و پس از مشخص شد
  .سیل در سطح منطقه خود اقدام نمایند

  :]74[هاي ذیل را دارا باشد  مدیریت جامع بحران سیل باید حداقل کارآیی کامپیوتريیک سیستم 
– Dam Instrument, Dam Safety 
– Real Time Data System 
– Telemetering Hydrology 
– Decision Support System (DSS) 
– CANAL Automation (Distribution/Delivery)  
– Intelligent Real-time Flood Warning System 
– Automation Trans-basin System 

و  SACADA 1هـاي   سیسـتم  هـا  آنتـرین   هایی میسـر اسـت کـه عمـومی     هاي فوق توسط سیستم به قابلیت حصول
ISCADA 2 اجزاي اصلی یک سیستم . باشند میSCADA عبارتند از:  

1- PLC (Programmable Logic Controller  
2- SCADA HMI Software (Human Machine Interface)  
3- Operator Terminal 

                                                      
1- Supervisory Control And Data Acquisition  
2- Internet Supervisory Control And Data Acquisition 
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4- Sensors (Flow meter, Level meter, Gate position Sensor for Automatic Rain Gauge)   
5- Communication system 
6- Close Circuit Television 
7- Hydraulic Systems 

  
  Green Riverسیل، رودخانه  هنگام به بینی پیشسیستم  - 4-5 شکل

 ي مورد نیاز در خارج از کشورها آموزشتدارك و تنظیم بازدیدها و  - 7- 1- 5

ر در انجام بازدیـدهاي تخصصـی، حضـو   . استفاده از تجربیات و مستندات موجود در سایر کشورها، میانبر توسعه است
گیري  المللی، بحث با کارشناسان و مدیران سایر کشورها در زمینه مدیریت بحران سیل تاثیر چشم هاي آموزشی بین دوره

هاي متولی مدیریت بحران سیل، با انعقـاد   شود سازمان در این راستا توصیه می. ي مدیریتی داردها روشدر بهبود انتخاب 
باشـند،   هاي سیاسی قابل حصول می نامه هاي همکار که عموما در سایه تفاهم سازمان المللی با هاي همکاري بین نامه تفاهم

المللــی بــراي حضــور در  ضــمن حضــور در ســایر کشــورها و نیــز دعــوت از کارشناســان و مــدیران موفــق و مطــرح بــین
  .اندیشی متخصصین را فراهم آورند هاي علمی، فنی و کاربردي داخلی، امکان هم گردهمایی

هـاي   هاي آموزشی مورد نیاز و قابل انجام در داخل و خارج از کشور و بازدیدها و کارگـاه  راستا الزم است دورهدر این 
ها به تفکیک نیازسنجی و تعیین گردیده و نسـبت بـه اعـزام کارشناسـان بـه       آموزشی مورد نیاز براي هر یک از این دوره

الزم به ذکر است اگرچه در وهله اول ممکن اسـت هزینـه اعـزام     .خارج از کشور و یا دعوت از اساتید خارجی اقدام گردد
ها تجربه  هاي چند روزه و گاه چند ماهه و بازدید از ماحصل سال کارشناسان و مدیران به خارج از کشور و حضور در دوره

قابل توجه این  کشورهاي دیگر نسبت به برگزاري یک دوره آموزشی در داخل کشور بسیار زیاد به نظر برسد، ولیکن نکته
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ي هـا  روشکـارگیري   است که یک تصمیم اشتباه یک مدیر به دلیل نداشتن دانش کافی از موضوع مربوطه و یـا عـدم بـه   
در حوادث و سوانح طبیعی، گاه میلیاردها ریال خسارت ... سازي، مقابله و  سازي، ایمن بینی، پیشگیري، مقاوم صحیح پیش

. به دنبال دارد که با کل بودجه آموزشی سازمان مورد نظر نیز قابـل مقایسـه نیسـت   مستقیم و غیرمستقیم را براي کشور 
لذا در آموزش که رکن اساسی هر اقدام است، باید به کیفیت و بزرگی نتایج حاصل از دوره نگریست نه به کمیت و تعـدد  

هـاي داخلـی نیسـت بلکـه      اري دورهالبته الزم به ذکر است که مطلب مذکور نفی برگز. هاي کم هزینه قابل برگزاري دوره
دست آمده، با چند  ها دالر هزینه و خسارت در کشور دیگري به یادآور این نکته است که گاه یک تجربه که پس از میلیون

  .سازي است هزار دالر قابل دستیابی و بومی

عـی  ي طبیهـا  بحـران در  ویـژه  بهي سیستم در مقابل حوادث مختلف و ها مولفهمستندسازي رفتار  - 8- 1- 5
یابی به نکات جدید و ذخیـره اطالعـات مسـتند بـراي مطالعـات و       دست  ،ها آنجهت ارزیابی میزان راندمان 

 هاي مربوطه در آینده پژوهش

قبل متذکر گردید، مستندسازي، بررسی اقدامات انجام گرفته توسـط یـک سـازمان را ممکـن      گونه که در بخش همان
ات حاصل شده باید بدقت و به صورت مدون به شکل عکس، فیلم و غیـره حفـظ   تجربیپس از انجام هر فعالیت، . سازد می

در ایـن  . باشـد  مـی حفظ تجربیات به صورت یک سیستم خبـره مناسـب    منظور به یک رهیافت مناسباین رویکرد، . شوند
بر این اساس ابتدا . ها شکل گیرد ها در کلیه سازمان منظور انجام مستندسازي فعالیت بایست بسترهاي مناسب به راستا می

اهـم  . هاي مورد نیاز و سپس اجـراي مستندسـازي پرداخـت    نامه سازي، سپس تدوین قوانین و آیین باید نسبت به فرهنگ
  :هاي مدیریتی و اجرایی مورد نیاز در این رابطه عبارتند از فعالیت

شناسـان، کارمنـدان و   هاي مستندسازي به مدیران ارشد، مـدیران میـانی، کار   آموزش و تشریح اهداف و روش –
  هاي کوتاه مدت ضمن خدمت کارگران در قالب دوره

 جلوگیري از استفاده ابزاري از مستندات براي تخریب افراد دخیل در اتخاذ تصمیمات –

خصـوص فنـی در رونـد     مکلف نمودن کلیه کارشناسان و مدیران به مستندسازي روند انجـام امـور اداري و بـه    –
 صورت ضمیمه کلیه گزارشات ازي وقایع بهخدمت و ارائه گزارش مستندس

 براي گزارشات مستندسازي... هایی اعم از مشکالت موجود، پیشنهادات و هاي کلی خام داراي بخش تهیه فرم –

 تشکیل مدیریت، بخش یا هر شاخه سازمانی مناسب براي امور مستندسازي –

 افزارهاي موردنیاز افزارها و نرم تجهیز واحد مستندسازي به سخت –

تدقیق و ارتقـاء کیفیـت گزارشـات     منظور بهدیده در واحد مستندسازي  ستفاده از نیروهاي متخصص و آموزشا –
 مستندسازي

تصـحیح رونـدهاي اداري،    منظور بهتشکیل جلسات مدیریتی منظم براي بررسی خالصه گزارشات مستندسازي  –
 هاي مورد نیاز اجرایی و فنی و استخراج محور پژوهش
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سـازمانی، در شـرایط عـادي و     ها و جلسـات بـین   حد مستندسازي در جلسات داخلی کارگروهحضور نماینده وا –
  اضطراري

 یدر مجموعه شرکت استانکارگروه امور سیل دبیرخانه زا، الزم است  هاي بحران منظور حفظ اسناد مربوط به سیالب به
هـا، گزارشـات، تصـاویر و     هـا، فهرسـت   احبهها، مصوبات و صورتجلسات، مص در مرکز استان تشکیل و کلیه مکاتبات، نقشه

عامـل بحـران نبایـد در بایگـانی شـرکت       یالبهیچ یک از مکاتبات مربوط به حادثـه سـ  . نظایر آن را در خود حفظ نماید
  .بایگانی شود

  .ارتباط تنگاتنگی با مرکز شهرستان آسیب دیده برقرار شود یدبا مرکز مدیریت بحران استان نیزرخانه یدب
هاي مرتبط و شماره گـذاري شـده حفـظ     ها و قفسه در قالب فایل ید، کلیه اطالعات باکارگروه امور سیلانه دبیرخ در

  .هاي الزم وجود داشته باشد عنوان کپی هاي فشرده نیز باید به اي در رایانه دبیرخانه و لوح هاي رایانه شود و فایل
  .داشته باشند یهاي مورد نیاز دسترس اطالعات و فایلباید بتوانند پس از طی تشریفات قانونی به کلیه  مراجعین

 ي طبیعیها بحرانهاي مدیریت  ضوابط و راهکارهاي همکاري کمیته - 9- 1- 5

هاي مرتبط با مدیرت  هاي کلیه سازمان گیري از امکانات و توانمندي مدیریت بحران یک فعالیت تیمی و الزمه آن بهره
ها باید بـا دیـدگاه مـدیریت     مدیریت بحران سازمان يها کارگروه/گروه/تهاز آنجایی که همکاري و ارتباط کمی. بحران است

طور هفتگی و ماهانـه بـا    هاي خود را در جلسات منظمی که به شود هر سازمان برنامه جامع بحران شکل گیرد، توصیه می
راه حـل و طـرح اجرایـی     اندیشی به عنوان ابزاري براي حصول بـه بهتـرین   نماید مطرح و از هم ها برگزار می سایر سازمان

مدیریت بحران سازمان  يها کارگروه/گروه/شود در ارتباط و همکاري بین کمیته اهم مورادي که توصیه می. مند گردد بهره
  :مدنظر قرارگیرند عبارتند از

  هاي توسعه هاي همکار و معین در طرح توجه به همگونی ساختارهاي مدیریتی سازمانی و اجرایی با سازمان –
 هاي همکار و معین و به روز نمودن آن هاي سازمان بانک اطالعاتی توانمندي تشکیل –

 هاي اجرایی در جلسات مشترك  اندیشی براي یافتن راه حل بینی نیازهاي شرایط بحرانی و هم پیش –

 ها با هدف تمرین تامین نیازهاي متقابل ریزي براي انجام مانورهاي مشترك با سایر سازمان برنامه –

 تدوین راهکارهاي مدون براي رخدادهاي مختلف و تعیین نحوه همکاري و ارتباطات تالش براي –

 هاي خارج از مجموعه هاي همکاري بین سازمان متبوع و ارگان نامه تشریک مساعی براي انعقاد تفاهم –

 هاي مورد نیازافزار نرمتهیه  -10- 1- 5

مختلـف، بسـیاري از امـور تکـراري و یـا داراي       هـاي  اي و اسـتفاده از آن در زمینـه   امروزه با توجه به رشد علوم رایانه
افـزاري   ایجـاد سـاختارهاي نـرم   . افزار تبدیل کرده و براي استفاده کاربردوست نمود توان به نرم چارچوب و فلوچارت را می

  .اشدتواند در سهولت اصالح و مستندسازي مراحل و اقدامات اجرایی نیز بسیار موثر ب ها می سازي مسوولیت عالوه بر شفاف
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  269  سازي ظرفیت و مدت میان اقدامات دستورالعمل نیتدو -پنجم فصل

 

هـاي آموزشـی، سیسـتم     با بحران سیل، پروسه انجام مانورها، برنامه 1هاي مقابله اضطراري ها، برنامه ها، دستورالعمل نامه آیین
  .افزار مخصوص به خود باشند توانند داراي نرم دشت همگی می هشدار سیل، بیمه سیل و نحوه کاربري اراضی در سیالب

  .افزار، بایستی از نسخه اول و ساده شروع کرده و سپس به تدریج آن را تکمیل نمود رمالبته بدیهی است که در تهیه هر ن
  

                                                      
1- Emergency Action Plan (EAP) 
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 1پیوست 6

  آمار استانی خسارات سیل

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  273  سیل راتخسا استانی آمار -1 پیوست

 

ل -1پیوست  خسارات سی ی    آمار استان

  1375تا  1351ي استان آذربایجان شرقی از سال ها سیل - 1- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي  نوع سیل از نظر اهمیت

 1375سال  ارزش پول
 )میلیون دالر(

تلفات 
 انسانی

 مهم متوسط عادي ردیف تاریخ سیل نام شهرستان
خیلی 
 مهم

 1 75/4 اهر 6 2/368       
 2 75/4 شبستر 6 2/368       
 3 75/4  سراب 6 2/368        
 4 75/5 مرند 5 0/026        
 5 75/5 جلفا - 0/005         
 6 74/4 تان آبادبس 4 0/013        
 7 71/1 آذرشهر - 0/526        
 8 68/5 شبستر 1 0/184        
 9 67/3 کلیبر - 0/003        
 10 67/3 اهر - 0/003        
 11 66/8 میانه - 0/079        
 12 66/3 تبریز - 0/542        
 13 65/3 هشترود 4 0/013        
 14 63/2 میانه - 0/003        
 15 62/3 تبریز - 0/003        
 16 62/3 اسکو - 0/003        
 17 62/3 شبستر - 0/003        
 18 60/3 تبریز 2 0/013        
 19 59/4 میانه 5 0/013        
 20 3//58 تبریز - 0/013        
 21 53/4 تبریز - 0/013        
 22 53/4 مراغه - 0/013        
 23 53/4 تبریز - 0/013        
 24 53/4 هشترود - 0/011        
 25 53/4 اهر - 0/263        
 26 72/2 بناب - 0/003        
 27 72/6 میانه - 0/003        
 28 71/5 هشترود - 0/003        
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 مدیریت بحران سیل تدوین برنامه عملیاتی اي بر مقدمه  274

 

  1375تا  1351ي استان آذربایجان غربی از سال ها سیل -2- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش پول  نظر اهمیت نوع سیل از

 )میلیون دالر( 1375سال 
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف تاریخ سیل نام شهرستان تلفات انسانی

 1 75/1 مهاباد - 0/04        
 2 75/1 اشنویه - 0/01        
 3 74/1 اشنویه 1 0/02        
 4 74/4 خوي 1 0/29        
 5 74/4 ماکو - 0/19        
 6 74/3 اشنویه 6 0/04        
 7 72/4 خوي - 0/24        
 8 72/6 ارومیه - 0/26        
 9 72/2 سلماس - 0/33        
 10 72/2 نقده 1 0/68        
 11 72/2 اشنویه - 0/61        
 12 72/2 ماکو - 0/01        
 13 72/2 ارومیه - 0/61        
 14 72/2 خوي - 0/29        
 15 72/1 میاندوآب - 0/46        
 16 71/12 مهاباد 2 0/05        
 17 71/4 خوي 1 0/21        
 18 71/2 خوي - 0/31        
 19 71/2 نقده - 0/01        
 20 68/8 ارومیه - 0/01        
 21 67/12 خوي - 0/01        
 22 68/5 خوي - 0/01        
 23 67/5 ماکو - 0/05        
 24 67/4 ماکو - 0/58        
 25 67/4 خوي - 0/58        
 26 67/4 میاندوآب - 0/28        
 27 67/4 ارومیه 5 0/02        
 28 67/2 ارومیه - 0/05        
 29 66/5 ارومیه - 0/01        
 30 62/3 خوي - 0/02        
 31 62/3 بوکان - 0/01        
 32 62/3 نقده - 0/02        
 33 61/1 سلماس - 0/02        
 34 61/1 میاندوآب - 0/04        
 35 59/4 پیرانشهر - 0/00        
 36 53/4 ماکو - 0/01        
 37 53/1 بوکان - 0/05        
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  275  سیل خسارات استانی آمار -1 پیوست

 

 1375تا  1351بی از سال ي استان آذربایجان غرها سیل -2-1.ادامه جدول پ

خسارت مالی بر مبناي ارزش پول  نوع سیل از نظر اهمیت
 )میلیون دالر( 1375سال 

 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف تاریخ سیل نام شهرستان تلفات انسانی

 38 53/1 میاندوآب - 0/11        
 39 51/1 میاندوآب - 0/03        
 40 51/1 ماکو - 0/00        
 41 51/1 خوي - 0/01        
 42 73/3 خوي - 0/01        
 43 73/3 ماکو - 0/01        
 44 71/1 ارومیه - 0/01        
 45 71/2 میاندوآب - 0/03        
 46 71/5 خوي - 0/01        

  1375تا  1351ي استان اردبیل از سال ها سیل - 3- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش پول  نوع سیل از نظر اهمیت

 )میلیون دالر( 1375سال 
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف تاریخ سیل نام شهرستان تلفات انسانی

 1 74/7 گرمی 2 5/00        
 2 74/7 بیله سوار - 4/74        
 3 74/7 پارس آباد - 4/74        
 4 72/5 خلخال -  0/00        
 5 72/2 پارس آباد - 0/01        
 6 67/7 بیله سوار - 0/07        
 7 67/4 گرمی - 0/01        
 8 67/4 اردبیل - 0/01        
 9 66/5 خلخال 2 0/01        
 10 61/7 اردبیل - 0/01        
 11 51/3 اردبیل - 0/01        
 12 72/3 گرمی - 0/01        
 13 72/6 بادپارس آ - 0/01        
 14 71/3 خلخال - 0/01        
 15 71/8 اردبیل - 0/01        
 16 51/3 مشکین شهر - 0/01        
 17 64/5 مشکین شهر - 1/42        
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 مدیریت بحران سیل تدوین برنامه عملیاتی اي بر مقدمه  276

 

  1375تا  1351ي استان اصفهان از سال ها سیل -4- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش  نوع سیل از نظر اهمیت

 )میلیون دالر( 1375پول سال 
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف تاریخ سیل نام شهرستان جمع تلفات جانی

 1 75/6 سمیرم 2 0/03        
 2 75/3 کاشان - 0/13        
 3 75/1 اردستان - 0/19        
 4 74/3 نطنز - 0/43        
 5 74/3 اردستان - 0/02        
 6 74/1 ناردستا - 0/02        
 7 73/9 سمیرم - 0/01        
 8 73/3 اردستان - 0/03        
 9 72/2 فریدون شهر - 0/01        
 10 71/2 کاشان - 0/01        
 11 71/2 اردستان - 0/01        
 12 68/9 لنجان - 0/04        
 13 67/8 گلپایگان - 0/01        
 14 66/5 فریدن - 0/09        
 15 66/5 سمیرم 3 0/01        
 16 66/5 کاشان - 0/01        
 17 66/5 خوانسار - 0/01        
 18 66/3 اردستان - 0/02        
 19 66/3 نایین - 0/01        
 20 66/1 نایین - 0/01        
 21 65/9 مبارکه - 0/01        
 22 65/2 اصفهان - 0/02        
 23 65/2 سمیرم 6 0/02        
 24 62/3 کاشان - 0/01        
 25 56/10 اصفهان - 0/01        
 26 53/4 اردستان - 0/01        
 27 52/5 خوانسار - 0/01        
 28 64/9 اصفهان 1 0/26         
 29 71/11 فریدون شهر - 0/01        
 30 71/11 سمیرم - 0/01        
 31 71/11 مبارکه - 0/01        
 32 73/4 فریدون شهر - 0/01        
 33 72/2 کاشان - 0/01        
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  277  سیل خسارات استانی آمار -1 پیوست

 

  1375تا  1351ي استان ایالم از سال ها سیل - 5- 1.پ جدول
خسارت مالی بر مبناي ارزش پول  نوع سیل از نظر اهمیت

 )میلیون دالر( 1375سال 
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف تاریخ سیل نام شهرستان جمع تلفات جانی

  1 75/1 شیردان چرداول - 0.026        
  2 75/1 ایوان - 0.013        
  3 74/11 آبدانان - 2.479        
 4 74/11 دهلران - 2.763        
 5 73/9 دهلران - 0.013        
 6 73/8 آبدانان - 0.013        
 7 71/11 دهلران - 0.932        
 8 71/11 دره شهر - 0.789        
 9 68/9 دهلران - 0.013        
 10 68/6 شیردان چرداول - 0.050        
 11 66/8 شیردان چرداول 14 0.013        
 12 72/11 شیردان چرداول - 0.013        
 13 71/2 ایالم - 0.003        

  1375تا  1351 ي استان بوشهر از سالها سیل -6- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش پول  نوع سیل از نظر اهمیت

 )میلیون دالر( 1375سال 
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف تاریخ سیل نام شهرستان جمع تلفات جانی

 1 74/1 دشتستان - 0/16        
 2 74/1 دشتی - 0/01        
 3 74/9 گناوه - 1/05        
 4 74/9 دیلم - 1/05        
 5 74/9 کنگان - 0/59        
 6 74/9 دیر - 3/99        
 7 74/9 دشتستان - 3/47        
 8 74/9 دشتی - 5/78        
 9 74/11 تنگستان - 1/08        
 10 74/11 بوشهر 1 0/63        
 11 73/8 دشتستان - 3/13        
 12 73/8 دشتی - 5/07        
 13 73/8 دیر - 1/22        
 14 73/8 کنگان - 3/82        
 15 73/8 بوشهر - 1/86        
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 مدیریت بحران سیل تدوین برنامه عملیاتی اي بر مقدمه  278

 

  1375تا  1351ي استان بوشهر از سال ها سیل -6-1.پ جدولادامه 
خسارت مالی بر مبناي ارزش  نوع سیل از نظر اهمیت

 )میلیون دالر( 1375پول سال 
جمع تلفات 

 جانی
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف خ سیلتاری نام شهرستان

 16 73/8 تنگستان - 1/03         
 17 73/11 گناوه - 0/12        
 18 73/11 بوشهر - 0/42        
 19 73/11 دشتی - 0/04        
 20 73/11 دشتستان - 0/50        
 21 73/11 دشتستان - 0/08        
 22 73/8 گناوه - 4/35        
 23 71/11 بوشهر - 7/43        
 24 70/9 کنگان - 3/41        
 25 70/9 دشتستان - 11/45        
 26 70/10 بوشهر - 8/50        
 27 70/10 دشتی - 8/50        
 28 68/8 تنگستان - 11/45        
 29 68/8 بوشهر - 10/79        
 30 68/8 گناوه - 8/36        
 31 68/8 دیلم - 5/26        
 32 67/2 تنگستان - 0/02        
 33 65/9 بوشهر 130 7/68        
 34 65/9 گناوه 15 12/76        
 35 65/9 تنگستان - 7/30        
 36 65/9 دشتی 80 12/39        
 37 65/9 دشتستان 3 5/26        
 38 64/9 بوشهر - 1/32        
 39 63/10 بوشهر - 0/53        
 40 63/10 گناوه - 0/53        
 41 62/1 بوشهر - 0/01        
 42 61/8 دیر - 0/01        
 43 60/12 بوشهر - 0/05        
 44 71/10 کنگان - 2/67        
 45 71/11 گناوه - 0/01        
 46 71/11 کنگان - 0/01        
 47 71/11 دیر - 0/01        
 48 71/9 کنگان - 0/01        

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  279  سیل خسارات استانی آمار -1 پیوست

 

  1375تا  1351ي استان تهران از سال ها سیل -7- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش   نوع سیل از نظر اهمیت

 )میلیون دالر( 1375پول سال 
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف تاریخ سیل نام شهرستان جمع تلفات جانی

  1 75/4 جکر - 0/17        
  2 75/4 طالقان - 0/08        
 3 75/1 ساوجبالغ - 0/54        
 4 74/3 تهران - 2/24        
 5 74/3 دماوند - 0/04        
 6 73/9 ساوجبالغ - 0/18        
 7 72/5 طالقان - 0/01        
 8 71/2 کرج - 0/01        
  9 68/5 طالقان - 0/87        
 10 67/6 دماوند 32 13/24        
 11 67/4 طالقان - 0/04        
  12 67/4 دماوند - 0/01        
 13 67/4 کرج - 0/08        
  14 67/1 شمیرانات - 0/01        
  15 66/8 دماوند - 0/03        
  16 66/5 دماوند - 0/03        
  17 66/5 شمیرانات 300 199/21        
 18 66/3 کرج 35 0/94        
  19 66/1 تهران - 0/03        
  20 65/12 تهران - 0/01        
  21 63/11 تهران - 0/05        
  22 61/7 تهران - 0/03        
  23 60/2 تهران - 0/03        
  24 53/4 شمیرانات - 0/13        
  25 62/2 کرج 31 0/13        
 26 73/2 کرج - 0/01        
 27 73/8 کرج - 0/01        
 28 73/2 ساوجبالغ - 0/01        
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 مدیریت بحران سیل تدوین برنامه عملیاتی اي بر مقدمه  280

 

  1375تا  1351ي استان چهارمحال و بختیاري از سال ها سیل -8- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش  نوع سیل از نظر اهمیت

 )میلیون دالر( 1375پول سال 
 نام شهرستان جمع تلفات جانی

تاریخ 
 سیل

 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف

  1 74/1 فارسان - 0/01        
 2 74/5 فارسان 1 0/01        
 3 74/3 فارسان - 0/13        
 4 73/9 شهرکرد - 0/01        
 5 73/9 فارسان - 0/00        
 6 739 لردگان - 0/01        
 7 71/12 لردگان - 0/02        
 8 71/12 نفارسا - 3/48        
 9 68/9 فارسان - 0/01        
 10 66/12 فارسان - 0/01        
 11 66/8 فارسان - 0/01        
 12 66/8 بروجن - 0/00        
 13 66/5 فارسان - 0/01        
 14 65/2 فارسان - 0/03        
 15 52/2 شهرکرد - 0/01        
 16 52/5 بروجن - 0/53        
 17 71/10 لردگان 10 0/03        
 18 71/11 اردل - 0/01        

  1375تا  1351ي استان خراسان از سال ها سیل -9- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش  نوع سیل از نظر اهمیت

 )میلیون دالر( 1375پول سال 
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف  تاریخ سیل نام شهرستان جمع تلفات جانی

 1 75/12 نهبندان - 12/73        
  2 75/3 بیرجند 3 4/82        
  3 75/1 بیرجند - 0/01        
  4 75/1 فردوس - 1/15        
  5 74/2 قاین - 12/59        
  6 74/2 فردوس 2 0/00        
  7 74/2 تربت حیدریه - 0/01        
  8 74/1 بیرجند 2 10/53        
  9 74/1 طبس - 3/42        
  10 74/1 مشهد 9 0/80        
  11 73/11 قاین - 2/03        
  12 73/9 نهبندان - 0/61        
  13 71/5 بجنورد - 0/02        
  14 72/3 کاشمر - 0/01        
 15 72/3 تربت حیدریه - 0/01        
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  281  سیل خسارات استانی آمار -1 پیوست

 

  1375تا  1351ل ي استان خراسان از ساها سیل -9-1.جدول پادامه 
خسارت مالی بر مبناي ارزش  نوع سیل از نظر اهمیت

 )میلیون دالر( 1375پول سال 
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف  تاریخ سیل نام شهرستان جمع تلفات جانی

 16 72/2 بیرجند - 26/32        
 17 72/2 درگز -  0/72        
 18 72/2 طبس - 0/02        
 19 72/2 اسفراین - 0/01        
 20 72/2 نیشابور - 0/16        
 21 72/2 تربت حیدریه - 0/01        
 22 72/2 تربت حیدریه - 0/01        
 23 72/2 تربت جام 1 0/01        
 24 72/2 گناباد 2 0/02        
 25 72/2 بردسکن - 0/01        
 26 71/12 گناباد - 3/22         
 27 71/12 تربت حیدریه - 1/04        
 28 71/12 نهبندان - 27/34        
 29 71/12 فردوس - 0/81        
 30 71/3 مشهد - 0/13        
 31 71/3 درگز - 0/39        
 32 71/3 نیشابور - 0/01        
 33 69/1 تربت حیدریه - 0/01        
 34 68/4 بجنورد - 0/03        
 35 68/4 مشهد - 0/07        
 36 67/6 بجنورد - 0/03        
 37 67/4 نیشابور 4 1/84        
 38 67/4 چناران - 0/01        
 39 67/4 قوچان - 0/01        
 40 67/2 تربت حیدریه - 0/04        
 41 67/2 بجنورد 2 2/76        
 42 67/2 تربت جام 9 0/06        
 43 67/2 سبزوار - 0/03        
 44 67/2 قاین 3 0/26        
 45 67/2 گناباد - 0/13        
 46 67/2 نیشابور - 0/74        
 47 67/2 کاشمر - 0/03        
 48 66/12 بیرجند 2 5/36        
 49 66/11 نیشابور - 1/59        
 50 66/5 نیشابور 149 0/18        
 51 66/3 بیرجند - 0/01        
 52 66/1 قاین 2 0/68        
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 مدیریت بحران سیل تدوین برنامه عملیاتی اي بر مقدمه  282

 

  1375تا  1351ي استان خراسان از سال ها سیل -9-1.جدول پادامه 
خسارت مالی بر مبناي ارزش  نوع سیل از نظر اهمیت

 )میلیون دالر( 1375پول سال 
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف  تاریخ سیل نام شهرستان جمع تلفات جانی

 53 66/1 فردوس - 22/82        
 54 66/1 بیرجند 10 5/26        
 55 65/9 بیرجند - 2/58        
 56 65/3 بجنورد - 0/01        
 57 65/3 درگز - 0/04        
 58 65/2 فردوس - 0/03        
 59 65/2 تربت جام 16 0/46        
 60 65/1 قاین - 0/01        
 61 65/1 بیرجند 6 0/19        
 62 64/5 بجنورد - 0/32        
 63 64/1 تربت جام - 0/01        
 64 64/1 بیرجند - 0/32        
 65 63/6 بجنورد - 0/26        
 66 63/1 سبزوار - 0/03        
 67 63/1 طبس - 0/07        
 68 63/1 گناباد - 0/13        
 69 63/1 تربت حیدریه - 0/04        
 70 63/1 سرخس - 0/03        
 71 63/1 قاین - 0/01        
 72 62/5 فردوس - 0/01        
 73 62/2 سرخس - 0/03        
 74 62/1 طبس - 1/32        
 75 62/1 تربت جام - 0/42        
 76 62/1 بیرجند - 0/42        
 77 61/7 اسفراین 1 0/02         
 78 61/4 فریمان - 0/02        
 79 61/4 تربت جام - 0/00        
 80 61/3 مشهد 5 0/02        
 81 61/3 نیشابور - 0/06        
 82 60/2 تربت حیدریه - 0/01        
 83 60/2 فردوس - 0/50        
 84 60/2 تربت جام 15 2/89        
 85 60/2 قوچان - 0/01        
 86 60/2 بجنورد - 0/01        
 87 60/2 گناباد - 0/08        
 88 60/2 قاین 15 0/02        
 89 60/2 بیرجند - 0/13        
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  283  سیل خسارات استانی آمار -1 پیوست

 

  1375تا  1351ي استان خراسان از سال ها سیل -9-1.جدول پادامه 
خسارت مالی بر مبناي ارزش  نوع سیل از نظر اهمیت

 )دالر میلیون( 1375پول سال 
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف  تاریخ سیل نام شهرستان جمع تلفات جانی

 90 60/2 طبس - 0/01        
 91  60/2 قاین - 0/01        
 92 60/2 قوچان - 0/00        
 93 58/12 بیرجند - 0/06        
 94 55/2 قوچان - 1/32        
 95 55/2 شیروان - 1/32        
 96 55/2 نیشابور - 1/32        
 97 55/2 سبزوار - 0/00        
 98 55/2 قاین - 0/00        
 99 55/2 تربت حیدریه - 0/01        
 100 55/2 تایباد - 0/01        
 101 55/2 بیرجند - 0/04        
 102 55/2 مشهد - 0/03        
 103 54/1 بیرجند - 0/01        
 104 53/3 قوچان - 0/01        
 105 52/12 فردوس - 0/01        
 106 52/12 تربت جام - 0/01        
 107 52/12 تربت حیدریه - 0/02        
 108 51/3 کاشمر - 1/05        
 109 51/3 تربت حیدریه - 1/05        
 110 51/2 گناباد - 0/01        
 111 51/2 ت جامترب - 0/00        
 112 58/1 سرخس 9 4/24        
 113 59/2 فردوس 1 3/16        
 114 72/1 نهبندان - 0/01        
 115 72/2 مشهد 1 0/03        
 116 72/2 نهبندان - 0/01        
 117 73/2 تربت جام - 0/01        
 118 73/2 سبزوار - 0/01        
 119 73/2 بت حیدریهتر - 0/01        
 120 73/7 اسفراین - 0/01        
 121 73/7 سبزوار - 0/01        
 122 71/11 نهبندان - 0/01        
 123 71/11 بیرجند - 0/01        
 124 71/11 تربت حیدریه - 0/01        
 125 71/10 تربت حیدریه - 0/01        
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  1375تا  1351خوزستان از سال ي استان ها سیل -10- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش پول  نوع سیل از نظر اهمیت

 )میلیون دالر( 1375سال 
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف تاریخ سیل نام شهرستان جمع تلفات جانی

 1 75/2 آبادان 1 3/95        
  2 75/2 شادگان 1 3/95        
  3 75/1 اندیمشک 2 0/79        
 4 73/9 شوش 1 12/00        
 5 73/9 اهواز 3 17/32        
 6 73/9 دشت آزادگان - 17/63        
 7 73/9 شوشتر - 9/13        
 8 73/9 دزفول - 7/37        
  9 73/9  ماهشهر - 8/90        
 10 73/9 رامهرمز 1 8/03        
 11 73/8 رامهرمز - 0/08        
 12 73/8 دزفول 2 4/34        
 13 73/8 اهواز 4 18/89        
 14 72/11 دشت آزادگان - 0/01        
 15 72/8 دزفول 1 0/01        
 16 72/2 اهواز 4 24/11        
  17 72/2 شوش - 0/76        
  18 72/2 مسجد سلیمان 5 5/84        
  19 72/2 شوشتر - 1/87        
  20 72/2 ایزه - 2/37        
 21 72/2 شادگان - 5/18        
 22 71/11 اهواز - 1/08        
 23 71/11 آبادان - 1/00        
 24 71/11 رامهرمز - 4/47        
 25 71/11 ماهشهر - 2/26        
 26 71/11 امیدیه - 2/26        
 27 71/11 بهبهان 6 3/68        
 28 71/11 شوشتر 6 3/68        
 29 71/11 دزفول 7 3/68        
 30 71/10 خرمشهر - 1/37        
 31 71/10 دزفول 8 0/61        
 32 71/10 ماهشهر - 6/97        
 33 71/2 شوشتر - 2/89        
 34 69/1 دشت آزادگان - 0/02        
 35 69/1 شوشتر - 0/01        
 36 69/1 اندیمشک - 0/09        
 37 69/1 بهبهان - 0/00        
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  285  سیل خسارات استانی آمار -1 پیوست

 

  1375تا  1351ي استان خوزستان از سال ها سیل -10-1.ادامه جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش  نوع سیل از نظر اهمیت

 )میلیون دالر( 1375پول سال 
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف تاریخ سیل نام شهرستان جمع تلفات جانی

 38 69/1 رامهرمز - 0/08        
 39 66/11 اهواز - 0/01        
 40 66/11 دشت آزادگان - 0/01        
 41 66/11 شادگان - 0/03        
 42 66/11 دزفول - 0/05        
 43 66/11 شوش - 0/03        
 44 66/11 اهواز - 0/03        
 45 65/11 اهواز - 0/03        
 46 65/11 مسجد سلیمان - 0/03        
 47 65/11 رامهرمز - 0/01        
 48 65/9 ماهشهر - 0/13        
 49 65/9 رامهرمز 10 0/09        
 50 65/9 شوشتر - 0/01        
 51 65/9 بهبهان - 0/01        
 52 65/9 شادگان 3 1/07        
 53 65/9 ایزه 3 1/06        
 54 65/9 مسجد سلیمان - 1/58        
 55 65/9 بهبهان 3 1/07        
 56 65/9 ماهشهر 3 1/05        
 57 65/10 ماهشهر - 3/95        
 58 65/10 رامهرمز - 0/22        
 59 65/10 شادگان - 1/22        
 60 64/9 شوشتر - 0/02        
 61 63/1 شادگان - 0/03        
 62 63/1 ماهشهر - 0/11        
 63 63/1 شوشتر - 0/02        
 64 63/1 بهبهان - 0/01        
 65 61/9 ایزه - 0/01        
 66 61/8 رامهرمز - 0/08        
  67 61/7 بهبهان - 0/01        
 68 61/1 رامهرمز - 0/02        
 69 60/1 ماهشهر - 0/02        
 70 58/1 رامهرمز 2 0/13        
 71 58/1 اهواز 2 0/13        
 72 58/1 دشت آزادگان 4 0/13        
 73 58/1  مسجد سلیمان 2 0/13        
 74 58/1 رامهرمز 4 0/26        
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 مدیریت بحران سیل تدوین برنامه عملیاتی اي بر مقدمه  286

 

  1375تا  1351ي استان خوزستان از سال ها سیل -10-1.پ جدولادامه 
بناي ارزش خسارت مالی بر م نوع سیل از نظر اهمیت

 )میلیون دالر( 1375پول سال 
 تاریخ سیل نام شهرستان جمع تلفات جانی

ردی
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ف

 75 58/1 شادگان 2 0/13        
 76 58/1 دشت آزادگان 2 0/26        
  77 58/1 ماهشهر 2 0/13        
 78 54/11 آبادان - 0/13        
 79 54/11 اهشهرم - 0/01        
 80 54/11 اهواز - 0/03        
 81 54/11 رامهرمز - 0/07        
 82 54/11 شوشتر - 0/01        
 83 54/11 دشت آزادگان - 0/01        
 84 53/1 دشت آزادگان - 0/02        
 85 53/1 شوش - 0/02        
 86 51/1 دشت آزادگان - 0/01        
 87 51/1 اهواز - 0/00        
 88 65/3 مسجد سلیمان 6 0/13        
 89 65/3 ایزه 6 0/13        
 90 73/9 ایزه 2 3/17        
 91 73/9 شادگان - 7/44        
 92 73/9 دشت آزادگان - 17/64        
 93 73/9 بهبهان - 3/93        
 94 73/9 باغ ملک  - 2/96        
 95 73/9 مسجد سلیمان - 2/42        
 96 73/9 آبادان - 5/24        
  97 73/9 خرمشهر - 2/28        
  98 73/9 اندیمشک 10 10/93        
  99 72/5 باغ ملک  - 0/01        
  100 72/9 اندیمشک - 0/01        
  101 72/9 دشت آزادگان - 0/01        
  102 71/1 خرمشهر - 0/01        
 103 71/2 دشت آزادگان - 0/01        
 104 71/9 دشت آزادگان - 0/01        
  105 71/9 اندیمشک - 0/01        
  106 71/9 دزفول - 0/01        
  107 71/9 مسجد سلیمان - 0/01        
  108 71/10 اهواز - 0/01        
  109 71/10 شادگان - 0/01        
  110 71/10 مسجد سلیمان - 0/01        
 111 71/11 شادگان - 0/01        
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  287  سیل خسارات استانی آمار -1 پیوست

 

  1375تا  1351ي استان خوزستان از سال ها سیل -10-1.ادامه جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش پول  نوع سیل از نظر اهمیت

 )میلیون دالر( 1375سال 
 مهمخیلی  مهم متوسط عادي ردیف تاریخ سیل نام شهرستان جمع تلفات جانی

  112 71/11 دشت آزادگان - 0/01        
  113 71/11 ایزه - 0/01        
  115 71/11 مسجد سلیمان - 0/01        
  116 71/11 دشت آزادگان - 0/01        
  117 72/11 ایزه - 0/01        
 118 72/5 ایزه - 0/01        

  1375تا  1351ي استان زنجان از سال ها سیل -11- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش پول  نوع سیل از نظر اهمیت

 )میلیون دالر( 1375سال 
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف تاریخ سیل نام شهرستان جمع تلفات جانی

  1 72/7 زنجان - 0/01        
 2 67/4 زنجان 8 0/07        
 3 63/2 زنجان - 0/01        
 4 61/2 خدابنده - 0/13        
 5 60/3 ابهر - 0/01        
 6 71/4 خدابنده - 0/01        
 7 72/6 طارم - 0/01        

  1375تا  1351ي استان سمنان از سال ها سیل -12- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش پول  نوع سیل از نظر اهمیت

 )میلیون دالر( 1375سال 
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف تاریخ سیل ستاننام شهر جمع تلفات جانی

 1 74/12 شاهرود - 0/29        
 2 74/2 شاهرود - 0/05        
 3 73/3 شاهرود - 0/01        
 4 72/3 دامغان - 0/04        
 5 71/2 شاهرود - 0/08        
 6 69/4 شاهرود - 0/02        
 7 67/6 سمنان - 0/01        
 8 67/6 شاهرود - 0/01        
 9 67/6 گرمسار - 0/01        
 10 67/2 شاهرود - 0/01        
 11 66/12 شاهرود - 0/05        
 12 66/5 سمنان - 0/13        
 13 66/5 دامغان 28 0/02        
 14 66/5 گرمسار 5 0/01        
 15 66/1 گرمسار - 0/04        
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 مدیریت بحران سیل تدوین برنامه عملیاتی اي بر مقدمه  288

 

  1375تا  1351ي استان سمنان از سال ها سیل -12-1.ه جدول پادام
خسارت مالی بر مبناي ارزش  نوع سیل از نظر اهمیت

 )میلیون دالر( 1375پول سال 
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف تاریخ سیل نام شهرستان جمع تلفات جانی

 16 65/2 گرمسار - 0/01        
 17 65/2 دامغان - 0/01        
 18 65/2 شاهرود - 0/03        
 19 63/2 دامغان - 13/47        
 20 62/2 شاهرود - 0/01        
 21 61/2 شاهرود - 0/01        
 22 54/2 دامغان - 3/95        
 23 71/4 سمنان - 0/03        
 24 72/3 شاهرود - 0/01        

  1375تا  1351ن و بلوچستان از سال ي استان سیستاها سیل -13- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش  نوع سیل از نظر اهمیت

 )میلیون دالر( 1375پول سال 
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف تاریخ سیل نام شهرستان جمع تلفات جانی

 1 75/11 زاهدان - 0/41        
 2 75/11 ایرانشهر - 0/92        
 3 75/11 خاش - 0/27        
 4 75/11 زابل - 7/24        
 5 75/11 چابهار - 0/56        
 6 75/11 نیک شهر - 0/50        
 7 74/12 سراوان - 1/15        
 8 74/12 نیک شهر - 2/62        
 9 74/12 زابل - 7/17        
 10 74/12 زاهدان - 1/10        
 11 74/12 چابهار - 2/07         
 12 74/12 خاش - 2/27        
 13 74/12 ایرانشهر - 4/95         
 14 74/5 سراوان 2 0/04        
 15 74/5 نیک شهر - 0/01        
 16 74/5 ایرانشهر - 0/01        
 17 73/7 زابل - 0/01        
 18 73/4 خاش 5 0/63        
 19 73/4 سراوان - 1/12         
 20 73/4 ایرانشهر 19 2/41        
 21 73/4 نیک شهر 19 2/41        
 22 73/4 چابهار - 1/19        
 23 72/11 چابهار 1 0/03        
 24 71/10 خاش - 0/01        
 25 71/10 سراوان - 0/01        
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  289  سیل خسارات استانی آمار -1 پیوست

 

  1375تا  1351ي استان سیستان و بلوچستان از سال ها سیل -13-1.ادامه جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش  نوع سیل از نظر اهمیت

 )میلیون دالر( 1375پول سال 
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف تاریخ سیل نام شهرستان جمع تلفات جانی

 26 71/10 ایرانشهر - 0/01        
 27 69/11 ایرانشهر - 1/13        
 28 69/11 زاهدان - 2/44         
 29 69/11 خاش - 1/06        
 30 69/11 سراوان - 0/62        
 31 69/12 زابل - 52/42        
 32 68/9 چابهار - 0/54        
 33 68/4 ایرانشهر - 0/01        
 34 67/5 سراوان - 0/01        
 35 66/12 زابل - 3/06        
 36 66/3 زاهدان 20 0/13        
 37 66/3 خاش 5 0/13        
 38 66/3 سراوان 5 0/13        
 39 66/3 ایرانشهر 5 0/13        
 40 66/3 سراوان 5 0/13        
 41 64/1 زاهدان 2 0/02        
 42 62/5 خاش - 10/98        
 43 62/5 زاهدان - 0/01        
 44 62/1 زابل - 0/01        
 45 61/7 زاهدان - 0/01        
 46 61/7 ایرانشهر - 1/09        
 47 61/2 زابل - 5/92        
 48 61/2 چابهار - 0/01        
 49 61/1 زابل 3 0/08        
 50 61/1 زاهدان - 17/06        
 51 57/4 ایرانشهر - 0/83        
 52 62/12 زابل 300 7/89        
 53 61/12 زاهدان - 1/71        
 54 71/7 زاهدان - 0/01        
 55 71/7 خاش - 0/01        
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  1375تا  1351ي استان فارس از سال ها سیل - 14- 1.پ جدول
خسارت مالی بر مبناي ارزش پول  نوع سیل از نظر اهمیت

 )میلیون دالر( 1375سال 
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف تاریخ سیل نام شهرستان جمع تلفات جانی

 1 74/9 المرد - 1/13        
  2 74/3 آباده - 0/01        
  3 73/11 شیراز - 0/48        
 4 73/11 ممسنی - 6/78        
  5 73/11 ارسنجان - 0/97        
 6 73/11 فیروزآباد - 1/94        
 7 73/11 فسا - 3/97        
 8 73/11 مرودشت - 0/26        
 9 73/9 فیروزآباد - 0/53        
 10 73/8 شیراز - 0/21        
 11 73/8 کازرون - 0/21        
 12 73/8 مرودشت - 0/21        
 13 73/7 شیراز - 0/03        
 14 71/12 ممسنی - 3/22        
 15 71/12 اقلید - 12/06        
 16 71/12 مرودشت - 15/45        
  17 71/12 آباده - 0/16        
 18 71/12 ارسنجان - 0/02        
  19 71/12 شیراز - 2/01        
  20 71/12 المرد - 8/85        
  21 71/12 الر - 95/53        
  22 71/10 فیروزآباد - 12/87        
  23 71/10 المرد - 15/29        
  24 71/4 جهرم - 0/01        
  25 71/1 نیممس - 8/84        
  26 69/1 جهرم - 0/01        
  27 68/9 ممسنی - 0/03        
  28  68/6 فیروزآباد - 0/01        
  29 68/4 شیراز - 0/01        
  30 67/7 ممسنی - 0/62        
  31 66/5 شیراز - 0/01        
  32 65/9 فیروزآباد 4 92/55        
  33 65/9 ممسنی 6 1/34        
  34 65/9 اقلید 3 0/64        
 35 65/9 الر - 0/01        
  36 65/9 جهرم - 0/02        
 37 65/9 داراب 20 0/26        
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  291  سیل خسارات استانی آمار -1 پیوست

 

  1375تا  1351ي استان فارس از سال ها سیل -14-1.ادامه جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش پول  نوع سیل از نظر اهمیت

 )میلیون دالر( 1375سال 
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف تاریخ سیل نام شهرستان ع تلفات جانیجم

 38 65/9 آباده 2 0/03        
  39 65/9 المرد - 0/01        
 40 65/9 مرودشت - 26/32        
 41 65/9 شیراز 135 2/54        
 42 65/9 ارسنجان - 26/32        
 43 64/9 کازرون - 0/01        
 44 56/10 مرودشت - 0/03        
 45 52/5 داراب - 0/04        
 46 51/2 شیراز - 0/01        
 47 51/2 فسا - 0/01        
 48 65/7 الر 2 0/26        
 49 71/5 فیروزآباد - 0/01        
 50 71/5 شیراز - 0/01        
 51 71/9 شیراز - 0/01        
 52 71/9 فیروزآباد - 0/01        
 53 71/9 جهرم - 0/01        
 54 71/9 الر - 0/01        
 55 71/11 فیروزآباد - 0/01        
 56 71/11 فسا - 0/01        
 57 71/11 داراب - 0/01        
 58 71/11 جهرم - 0/01        
 59 71/11 نی ریز - 0/01        

  1375تا  1351ي استان قزوین از سال اه سیل -15- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش پول  نوع سیل از نظر اهمیت

 )میلیون دالر( 1375سال 
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف تاریخ سیل نام شهرستان جمع تلفات جانی

 1 75/2 قزوین - 0/01    
 2 75/2 تاکستان - 0/26    

 3 73/8 تاکستان - 0/01    

 4 67/4 بویین زهرا - 0/01    

 5 66/8 بویین زهرا - 0/01    

 6 62/3 قزوین - 0/00    

 7 59/5 قزوین - 0/05    

 8 53/4 تاکستان - 0/26    
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  1375تا  1351ي استان قم از سال ها سیل - 16- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش  نوع سیل از نظر اهمیت

 )ون دالرمیلی( 1375پول سال 
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف تاریخ سیل نام شهرستان جمع تلفات جانی

 1 66/3 قم - 0/03        
 2 53/4 قم - 0/01        

  1375تا  1351ي استان کردستان از سال ها سیل -17- 1.پ جدول
خسارت مالی بر مبناي ارزش پول  نوع سیل از نظر اهمیت

 )دالرمیلیون ( 1375سال 
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف تاریخ سیل نام شهرستان جمع تلفات جانی

 1 75/1 مریوان - 0/02    
  2 72/5 دیوان دره 1 0/01    
  3 68/5 بیجار - 0/07    
  4 67/4 سقز 3 0/02    
 5 66/8 سنندج - 0/79    
 6 66/8 بیجار - 0/01    

  1375تا  1351ان کرمان از سال ي استها سیل -18- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش  نوع سیل از نظر اهمیت

 )میلیون دالر( 1375پول سال 
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف تاریخ سیل نام شهرستان جمع تلفات جانی

  1 62/2 رفسنجان 1 0/01        
 2 62/2 بافت 3 0/01        
 3 60/2 بافت - 0/01        
 4 60/2 بردسیر - 0/03        
  5 59/1 جیرفت - 0/05        
  6 59/1 سیرجان - 0/03        
 7 59/11 کرمان - 0/30        
 8 58/12 جیرفت - 0/07        
  9 56/4 راور 1 0/11        
  10 56/1 کرمان - 0/01        
  11 56/1 بم - 0/05        
 12 56/4 مب - 0/08        
  13 55/1 جیرفت - 0/08        
  14 55/5 راور - 0/13        
  15 55/5 سیرجان - 0/08        
  16 55/5 بافت 2 0/01        
  17 55/5 رفسنجان 11 0/03        
  18 54/2 جیرفت 2 0/08        
  19 54/1 رفسنجان - 1/05        
 20 52/11 بم - 0/07        
 21 52/5  بافت - 0/01        
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 1375تا  1351ي استان کرمان از سال ها سیل -18-1.ادامه جدول پ

خسارت مالی بر مبناي ارزش پول  نوع سیل از نظر اهمیت
 )میلیون دالر( 1375سال 

 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف تاریخ سیل نام شهرستان جمع تلفات جانی

 22 69/11 سیرجان - 4/71        
 23 69/11 جیرفت - 3/21        
 24 69/11 بردسیر - 3/09        
 25 69/11 کرمان - 0/24        
 26 69/11 بافت - 0/17        
 27 71/11 کرمان - 15/17        
 28 71/11 سیرجان - 7/74        
 29 71/11 بم - 5/93        
 30 71/11 زرند - 1/01        
 31 71/11 شهربابک - 1/32        
 32 71/11 بردسیر - 4/74        
 33 71/11 رفسنجان - 1/13        
  34 72/11 کهنوج - 0/01        
 35 73/1 بافت - 0/01        
  36 73/1 بردسیر - 0/01        
 37 73/9 بم - 0/01        
 38 71/2 بردسیر - 0/01        
 39 71/5 کرمان - 0/03        
 40 71/7 جیرفت - 0/01        

  1375تا  1351ي استان کرمانشاه از سال ها سیل -19- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش  نوع سیل از نظر اهمیت

 )میلیون دالر( 1375پول سال 
 نام شهرستان جمع تلفات جانی

تاریخ 
 سیل

 خیلی مهم مهم متوسط عادي  ردیف

  1 73/9 اسالم آباد - 0/11        
  2 73/9 صحنه - 0/11        
 3 73/9 کرمانشاه  - 0/11        
 4 73/7 پاوه - 0/01        
 5 72/8 پاوه - 0/01        
 6 72/2 کرمانشاه  - 0/01        
 7 72/1 پاوه - 0/02        
 8 71/8 اسالم آباد - 0/39        
  9 71/2 وان رودج - 0/03        
  10 65/2 هرسین - 1/45        
 11 53/1 کرمانشاه  - 0/01    

 12 72/8 کرمانشاه  - 0/03        
 13 73/2 جوان رود - 0/01        
 14 71/2 اسالم آباد - 0/01        
 15 71/2 کرمانشاه  - 0/03        
 16 71/10 اسالم آباد - 0/01        
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  1375تا  1351ي استان کهگیلویه و بویراحمد از سال ها سیل -20- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش  نوع سیل از نظر اهمیت

 )میلیون دالر( 1375پول سال 
 نام شهرستان جمع تلفات جانی

تاریخ 
 سیل

 خیلی مهم  مهم متوسط عادي ردیف

  1 73/8 بویراحمد - 0/003        
 2 73/8 یلویهکهک - 0/01        
 3 71/12 بویراحمد - 1.17        
 4 71/11 کهکیلویه - 4/47        
 5 71/11 گچساران - 4/47        
 6 71/10 کهکیلویه - 0/01        
 7 68/9 بویراحمد - 0/01        
 8 67/8 کهکیلویه - 0/01        
 9 65/12 بویراحمد - 0/01        
 10 65/12 کهکیلویه - 0/02        
 11 65/10 کهکیلویه - 7/63        
  12 65/9 کهکیلویه - 0/01        
  13 65/8 کهکیلویه 1 0/53        
  14 64/1 کهکیلویه - 0/01        
  15 63/2 بویراحمد - 0/01        
  16 61/7 کهکیلویه - 0/01        
  17 60/12 گچساران 5 0/01        

  1375تا  1351ي استان گلستان از سال ها سیل -21- 1.پ جدول
خسارت مالی بر مبناي ارزش  نوع سیل از نظر اهمیت

 )میلیون دالر( 1375پول سال 
 نام شهرستان جمع تلفات جانی

تاریخ 
 سیل

 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف

  1 75/5 گرگان - 0/01        
 2 75/5 مینودشت 2 9/21        
  3 75/5 کنبد 1 3/95        
 4 75/5 کردکوي - 3/95        
  5 75/5 بندرگز - 0/01        
  6 74/6 مینودشت - 0/003        
 7 73/7 مینودشت - 0/97        
 8 73/7 گنبد - 0/01        
 9 72/5 گرگان - 0/13        
 10 72/5 علی آباد - 0/13        
 11 71/2 گانگر - 15        
 12 71/2 گنبد - 13/16        
 13 69/5 مینودشت - 0/01       
 14 68/5 گنبد - 0/08       
 15 68/5 کردکوي - 0/02        
 16 68/5 بندرگز - 0/01        
 17 67/3 بندرترکمن - 0/01        
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  1375تا  1351ي استان گلستان از سال ها سیل -21-1.جدول پادامه 

 نوع سیل از نظر اهمیت
خسارت مالی بر مبناي ارزش 

 )میلیون دالر( 1375پول سال 
 نام شهرستان جمع تلفات جانی

تاریخ 
 سیل

 ردیف

 18 67/3 بندرگز - 0/003        
 19 66/1 مینودشت - 0/03        
 20 66/1 گنبد - 0/01        
 21 66/1 بندرترکمن - 0/01        
 22 66/1 بندرترکمن - 0/01        
 23 60/7 بندرگز - 0/003        
 24 60/6 مینودشت - 0/53        
 25 72/1 گرگان - 0/01        
 26 73/6 گرگان - 0/01        

  1375تا  1351ي استان گیالن از سال ها سیل -22- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش  نوع سیل از نظر اهمیت

 )میلیون دالر( 1375پول سال 
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف تاریخ سیل نام شهرستان جمع تلفات جانی

 1 75/5 شفت - 1/32        
 2 75/5 فومن - 0/68        
 3 74/8 رودسر - 0/10        
 4 74/8 املش - 0/03        
 5 73/8 الهیجان - 0/02        
 6 73/8 لنگرود - 0/02        
 7 73/7  رودسر - 0/01        
 8 73/7 آستارا - 0/01        
 9 72/7 آستارا - 0/26        
 10 72/7 رودسر - 0/02        
 11 72/8 الهیجان - 0/03        
 12 72/6 فومن - 0/05        
 13 72/4 آستانه اشرفیه - 0/01        
 14 72/3 طوالش - 0/01        
 15 72/5 رودبار - 0/26        
 16 71/7 رودسر - 1/61        
 17 71/7 فومن - 1/61        
 18 71/7 صومعه سرا - 1/61        
 19 69/7 الهیجان - 0/10        
 20 69/7 رودسر 2 1/51        
 21 69/7 رودسر 2 1/51        
 22 68/5 لنگرود - 0/43        
 23 66/8 آستانه اشرفیه - 0/16        
 24 66/8 رشت - 0/16        
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  1375تا  1351ي استان گیالن از سال ها سیل -22-1.جدول پادامه 
خسارت مالی بر مبناي ارزش  نوع سیل از نظر اهمیت

 )میلیون دالر( 1375پول سال 
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف تاریخ سیل نام شهرستان جمع تلفات جانی

 25 66/7 الهیجان - 0/02        
 26 66/5 صومعه سرا - 0/01        
 27 66/5 بندر انزلی - 0/01        
 28 66/5 فومن - 0/01        
 29 66/5 طوالش - 0/01        
 30 64/7 رودسر - 5/34        
 31 64/7 لنگرود - 1/08        
 32 63/9 بندر انزلی - 5/71        
 33 61/7 طوالش - 0/01        
 34 61/7 آستارا - 0/94        
 35 60/7 الهیجان - 4/57        
 36 53/1 رشت - 0/03        
 37 53/1 بندر انزلی - 0/13        
 38 52/6 صومعه سرا - 0/01        
 39 52/6 طوالش - 0/02        
 40 52/6 رضوانشهر - 0/02        
 41 71/1 رشت - 0/01        
 42 71/1 رودبار - 0/01        
 43 71/1 صومعه سرا - 0/01        
 44 71/1 آستانه اشرفیه - 0/01        
 45 71/1 الهیجان - 0/01        
 46 71/1 آستارا - 0/01        
  47 71/1 رودسر - 0/01        
  48 71/1 فومن - 0/01        
  49 71/2 رودبار - 0/01        
  50 71/3 فومن - 0/01        
  51 71/7 رشت - 0/01        
  52 72/6 رودسر - 0/01        
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 1375تا  1351ي استان لرستان از سال ها سیل -23- 1.پ جدول

خسارت مالی بر مبناي ارزش  نوع سیل از نظر اهمیت
 )میلیون دالر( 1375پول سال 

 نام شهرستان انیجمع تلفات ج
تاریخ 
 سیل

 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف

  1 75/2 بروجرد 2 2/26        
  2 75/2 خرم آباد - 2/11        
  3 75/9 پل دختر - 0/53        
  4 74/3 خرم آباد - 0/81        
  5 73/9 الیگودرز - 0/39        
  6 73/9 خرم آباد - 0/01        
  7 73/9 درود - 0/01        
  8 73/8 بروجرد - 0/16        
  9 72/11 خرم آباد 1 1/24        
  10 71/12 بروجرد 1 1/53        
  11 71/12 خرم آباد - 4/83        
  12 66/5 الیگودرز - 0/01        
  13 65/2 خرم آباد 10 3/68        
  14 65/2 الیگودرز 10 3/68        
 15 65/2 بروجرد 10 3/55        
 16 65/2 سلسله 20 7/63        
 17 64/9 ازنا - 1/58        
 18 63/1 بروجرد - 7/89        
 19 63/1 الیگودرز - 0/003        
 20 61/7 خرم آباد 3 1/28        
  21 51/8 الیگودرز - 1/94        
  22 71/2 درود - 0/01        
 23 71/2 دلفان - 0/01        
  24 71/2 الیگودرز - 0/01        
 25 71/11 خرم آباد - 0/01    
 26 71/11 پل دختر - 0/01        
 27 71/11 الیگودرز - 0/01        
 28 72/2 الیگودرز - 0/01        
 29 71/2 ازنا - 0/01        
 30 71/2 کوهدشت - 0/01        
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  1375تا  1351ي استان مازندران از سال ها سیل -24- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش  نوع سیل از نظر اهمیت

 )میلیون دالر( 1375پول سال 
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف تاریخ سیل نام شهرستان جمع تلفات جانی

  1 75/7 نوشهر - 5/26        
 2 75/7 نور - 1/32        
 3 74/8 تنکابن - 0/47        
 4 74/8 رامسر - 0/47        
 5 74/2 تنکابن - 0/01        
 6 73/8 نوشهر - 24/21        
 7 73/7 نور - 0/01        
 8 71/9 بابلسر - 0/26        
 9 71/7 رامسر - 0/01        
  10 69/7 تنکابن - 3/62        
  11 69/7 نوشهر 3 0/71        
  12 69/7 چالوس 3 0/71        
  13 67/7 سوادکوه - 0/01        
  14 67/3 چالوس - 0/003        
  15 66/12 آمل - 0/06        
  16 66/7 قائم شهر - 0/01        
  17 66/7 بابل - 0/01        
  18 66/5 تنکابن 13 0/01        
  19 62/3 چالوس 1 0/01        
  20 62/3 نوشهر 1 0/01        
  21 51/5 بابل - 0/02        
  22 51/3 سوادکوه - 0/03        
  23 65/3 چالوس 6 0/79        
  24 73/4 تنکابن - 0/01        
  25 71/7 آمل - 0/01        
  26 71/7 تنکابن - 0/01        

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  299  سیل خسارات استانی آمار -1 پیوست

 

  1375تا  1351ي استان مرکزي از سال ها سیل -25- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش  نوع سیل از نظر اهمیت

 )میلیون دالر( 1375پول سال 
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف تاریخ سیل نام شهرستان  جمع تلفات جانی

  1 74/3 اراك - 0/97        
  2 74/3 محالت - 3/24        
  3 74/3 آشتیان - 0/65        
  4 74/3 ساوه - 0/32        
  5 74/3 تفرش - 0/97        
 6 74/3 خمین - 1/62        
  7 73/8 ساوه - 3/87        
 8 73/8 محالت - 0/48        
 9 73/8 تفرش - 0/48        
 10 71/2 اراك - 1/32        
 11 71/2 خمین - 1/39        
 12 71/2 سربند - 1/32        
 13 71/2 ساوه - 0/80        
 14 66/5 ساوه 10 0/26        
 15 65/2 سربند - 11/84        
 16 65/2 ساوه - 0/01        
 17 65/2 تفرش - 0/01        
 18 65/2 آشتیان - 0/01        
 19 65/2 اراك - 0/02        
 20 51/8 اراك 5 0/03        

  1375تا  1351ال ي استان هرمزگان از سها سیل -26- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش  نوع سیل از نظر اهمیت

 )میلیون دالر( 1375پول سال 
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف تاریخ سیل نام شهرستان  جمع تلفات جانی

 1 74/9 میناب - 3/95        
  2 74/9 بندرلنگه - 2/63        
 3 74/9 جاسک - 2/63        
 4 74/9 رودان - 1/58        
 5 73/8 بندرلنگه - 0/03        
 6 71/11 بندرلنگه - 78/95        
 7 71/11 جاسک - 78/95        
 8 71/11 رودان - 49/26        
 9 71/11 میناب - 8/84        
 10 71/11 بندرعباس - 52/63        
 11 68/11 میناب - 0/01        
  12 68/9 بندرعباس - 0/01        
 13 66/7 بندرعباس - 0/01    
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  1375تا  1351ي استان هرمزگان از سال ها سیل -26-1.جدول پادامه 
خسارت مالی بر مبناي ارزش  نوع سیل از نظر اهمیت

 )میلیون دالر( 1375پول سال 
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف تاریخ سیل نام شهرستان  جمع تلفات جانی

  14 65/9 جاسک - 0/01        
  15 61/1 بندرعباس - 0/02        
  16 60/11 جاسک 5 0/08        
  17 71/2 میناب - 0/01        
  18 71/9 جاسک - 0/01        
  19 71/11 بندرعباس - 0/01        
  20 72/11 جاسک 1 0/01        

  1375تا  1351ال ي استان همدان از سها سیل -27- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش  نوع سیل از نظر اهمیت

 )میلیون دالر( 1375پول سال 
 نام شهرستان جمع تلفات جانی

تاریخ 
 سیل

 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف

  1 75/6 رزن - 0/26        
  2 75/4 کبودرآهنگ - 0/26        
  3 74/3 مالیر - 0/01        
  4 74/3 مالیر - 0/48        
  5 73/8 کبودرآهنگ - 1/69        
  6 73/8 بهار - 0/01        
  7 71/12 همدان - 0/01        
  8 67/4 رزن - 7/89        
  9 67/4 کبودرآهنگ - 32/37        
  10 66/7 کبودرآهنگ 2 99/58        
  11 66/5 رزن - 23/47        
  12 66/5 کبودرآهنگ - 26/32        
  13 65/12 مالیر - 5/09        
  14 65/12 نهاوند - 0/003        
  15 65/2 نهاوند - 0/02        
  16 62/3 رزن - 3/68        
  17 62/3 کبودرآهنگ - 3/77        
  18 61/7 رزن - 21/32        
  19 61/2 مالیر 4 0/59        
 20 53/4 دنهاون 14 0/53        
  21 53/4 مالیر - 0/01        
  22 61/7 همدان - 0/26        
 23 73/2 رزن - 0/01        
  24 71/2 کبودرآهنگ - 0/01        
 25 71/2 مالیر - 0/01    
  26 71/2 رزن - 0/01        
  27 71/2 همدان - 0/01        
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  1375تا  1351ي استان یزد از سال ها سیل - 28- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش  نوع سیل از نظر اهمیت

 )میلیون دالر( 1375پول سال 
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف تاریخ سیل نام شهرستان جمع تلفات جانی

 1 74/3 تفت - 0/26        
 2 74/3 مهریز - 6/89         
 3 74/3 ابرکوه - 0/05        
 4 74/3 اردکان - 0/21        
 5 74/3 بافق - 0/21        
 6 74/2 بافق - 0/01        
 7 73/11 بافق - 0/01        
 8 73/8 ابرکوه - 0/97        
 9 71/12 بافق - 0/02        
 10 71/12 تفت - 0/26        
 11 71/11 مهریز - 0/94        
 12 70/9 ابرکوه - 0/01        
 13 66/12 تفت - 0/01        
 14 66/11 اردکان - 0/01        
 15 66/11 میبد - 0/01        
 16 66/3 بافق - 0/01        
 17 66/3 اردکان - 0/01        
 18 65/10 صدوق - 0/01        
 19 65/10 اردکان - 0/01        
 20 65/9 مهریز 5 7/63        
 21 65/2 فتت - 0/01        
 22 65/2 بافق - 0/01        
 23 63/1 یزد - 0/05        
 24 62/1 بافق - 0/01        
 25 56/10 یزد - 0/13        
 26 72/2 یزد - 0/01        

  
ر شهرستان هاي اتفاق افتاده در استان به تفکیک ه میزان تلفات جانی و تعداد سیالب) 56-1.پ(تا ) 29-1.پ( هاي در جدول
  . داده شده است

  1375تا  1351 هاي سالآمار خسارات سیل در استان آذربایجان شرقی به تفکیک شهرستان در  -29- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش پول سال  ي رخ داده شدهها سیلتعداد 

 )میلیون دالر( 1375
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف نام شهرستان جمع تلفات جانی

 1 اهر 6 2/63 - 1 1 1
 2 شبستر 7 2/56 - 1 1 1
 3 سراب 6 2/37 - 1 - -
 4 مرند 5 0/03 - 1 - -
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  1375تا  1351 هاي سالآمار خسارات سیل در استان آذربایجان شرقی به تفکیک شهرستان در  -29-1.جدول پادامه 
خسارت مالی بر مبناي ارزش پول سال  ي رخ داده شدهها سیلتعداد 

 )میلیون دالر( 1375
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف نام شهرستان جمع تلفات جانی

 5 جلفا - 0/01 - - - 1
 6 بستان آباد 4 0/01 - - 1 -
 7 آذرشهر - 0/53 - - 1 -
 8 کلیبر - 0/00 - - - 1
 9 میانه 5 0/11 - 1 - 3
 10 تبریز 2 0/61 - - 2 4
 11 هشترود 4 0/04 - - 1 2
 12 اسکو - 0/00 - - - 1
 13 مراغه - 0/01 - - - 1
 14 بناب - 0/01 - - - 1

  1375تا  1351 هاي سالآمار خسارات سیل در استان آذربایجان غربی به تفکیک شهرستان در  - 30- 1.پ جدول
خسارت مالی بر مبناي ارزش پول سال  هاي رخ داده شده  تعداد سیل

 )میلیون دالر( 1375
جمع تلفات 

 انیج
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف نام شهرستان

 1 مهاباد - 0/09 - - - 2
 2 اشنویه 7 0/82 - 1 2 1
 3 خوي 4 1/78 - - 5 6
 4 ماکو - 0/87 - - 3 4
 5 ارومیه - 1/01 - - 2 6
 6 سلماس - 0/35 - - 1 1
 7 نقده 1 0/71 - - 1 2
 8 میاندوآب 5 0/94 - 1 1 4
 9 بوکان - 0/07 - - - 2
 10 پیرانشهر - 0/003 - - - 1

  1375تا  1351 هاي سالآمار خسارات سیل در استان اردبیل به تفکیک شهرستان در  -31- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش پول سال  ي رخ داده شده ها سیلتعداد 

 )میلیون دالر( 1375
 یلی مهمخ مهم متوسط عادي ردیف نام شهرستان جمع تلفات جانی

  1 گرمی 2 5/02 - 1 - 2
 2 بیله سوار - 4/81 - 1 - 1
  3 پارس آباد - 4/76 - 1 - 2
 4 خلخال 2 0/03 - - 1 2
  5 اردبیل - 0/05 - - - 4
  6 مشکین شهر - 1/42 - 1 - 1
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  1375تا  1351 هاي سالآمار خسارات سیل در استان اصفهان به تفکیک شهرستان در  -32- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش پول سال  ي رخ داده شده ها سیلتعداد 

 )میلیون دالر( 1375
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف نام شهرستان جمع تلفات جانی

  1 سمیرم 8 0/08 - 1 1 3
  2 کاشان 3 0/17 - - 2 3
 3 اردستان - 0/30 - - 1 6
  4 نطنز - 0/43 - - 1 -
  5 دون شهرفری - 0/04 - - - 3
  6 گلپایگان - 0/01 - - - 1
  7 فریدن - 0/09 - - - 1
 8 خوانسار - 0/02 - - - 2
  9 نایین - 0/03 - - - 2
  10 مبارکه - 0/03 - - - 2
  11 اصفهان 1 0/29 - - 1 2
 12 لنجان - 0/04 - - - 1

  1375تا  1351 هاي سالآمار خسارات سیل در استان ایالم به تفکیک شهرستان در  - 33- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش پول سال  ي رخ داده شده ها سیلتعداد 

 )میلیون دالر( 1375
جمع تلفات 

 جانی
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف نام شهرستان

  1 شیروان چرداول 14 0/34 1 - - 2
  2 ایوان - 0/01 - - - 1
  3 آبدانان - 2/48 - 1 - 2
  4 دهلران - 3/72 - 1 1 2
  5 دره شهر - 0/79 - - 1 -
  6 ایالم - 0/03 - - - 1

  1375تا  1351 هاي سالآمار خسارات سیل در استان بوشهر به تفکیک شهرستان در  -34- 1.پ جدول
خسارت مالی بر مبناي ارزش پول سال  ي رخ داده شده ها سیلتعداد 

 )میلیون دالر(  1375
 خیلی مهم مهم متوسط عادي فردی نام شهرستان جمع تلفات جانی

 1 دشتستان 3 26/33 2 2 2 -
  2  دشتی 80 31/79 3 1 - 2
  3 گناوه 15 27/18 2 1 2 2
  4 دیلم - 6/32 1 - 1 -
  5 کنگان - 12/88 1 2 - 3
  6 دیر - 5/24 - 1 1 2
  7 بوشهر 131 39/23 5 1 3 2
  8 تنگستان - 20/96 2 - 2 2
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  1375تا  1351 هاي سالارات سیل در استان تهران به تفکیک شهرستان در آمار خس - 35- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش پول سال  ي رخ داده شده ها سیلتعداد 

 )میلیون دالر( 1375
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف نام شهرستان جمع تلفات جانی

 1 کرج 66 1/38 2 - - 5
  2 طالقان - 1/01 - - 1 3
  3 ساوجبالغ - 1/75 - - 2 1
  4 تهران - 2/38 - 1 - 5
  5 دماوند 32 13/32 1 - - 3
  6 شمیرانات 300 199/41 1 - 1 2

  1375تا  1351 هاي سالآمار خسارات سیل در استان چهارمحال و بختیاري به تفکیک شهرستان در  -36- 1.جدول پ
پول سال  خسارت مالی بر مبناي ارزش ي رخ داده شده ها سیلتعداد 

 )میلیون دالر( 1375
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف نام شهرستان جمع تلفات جانی

  1 فارسان 1 3/43 - 1 2 7
  2 شهرکرد - 0/02 - - - 2
  3 لردگان 10 0/06 1 - - 2
  4 اردل - 0/01 - - - 1
  5 بروجن - 0/53 - - 1 1

  1375تا  1351 هاي سالن به تفکیک شهرستان در آمار خسارات سیل در استان خراسا - 37- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش پول سال  ي رخ داده شده ها سیلتعداد 

 )میلیون دالر( 1375
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف نام شهرستان جمع تلفات جانی

 1 نهبندان - 40/72 2 - 1 2
 2 بیرجند 23 56/08 4 3 3 6
 3 دوسفر 3 28/48 1 1 4 3
 4 قاین 20 15/63 2 1 2 4
 5 تربت حیدریه - 2/31 - - 2 12
 6 طبس - 4/83 - 2 1 2
 7 مشهد 14 10/41 - 2 - 4
 8 کاشمر - 1/11 - - 1 3
 9 اسفراین 1 0/04 - - 1 2
 10 نیشابور 153 5/90 1 3 2 2
 11 تربت جام 41 3/86 2 1 1 6
 12 گناباد 2 3/81 - 1 3 2
 13 بردسکن - 0/01 - - - 1
 14 درگز - 1/15 - - 2 1
 15 بجنورد 2 3/44 - 1 2 5
 16 چناران - 0/01 - - - 1
 17 قوچان - 1/34 - 1 - 4
 18 سبزوار - 0/06 - - - 5
 19 سرخس 9 4/30 - 1 - 2
 20 شیروان - 1/32 - 1 - -
 21 تایباد - 0/01 - - - 1
 22 فریمان - 0/02 - - - 1
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  1375تا  1351 هاي سالآمار خسارات سیل در استان خوزستان به تفکیک شهرستان در  -38- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش پول  ي رخ داده شده ها سیلتعداد 

 )میلیون دالر( 1375سال 
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف نام شهرستان جمع تلفات جانی

 1 آبادان 1 10/32 - 2 1 1
 2 اهواز 13 61/64 3 - 2 6
 3 شادگان 6 19/07 1 2 3 4
 4 اندیمشک 12 11/83 1 - 1 3
 5 شوش 1 12/81 1 - 1 2

 6 دشت آزادگان 6 35/82 2 - 2 11
 7 شوشتر 6 17/49 1 3 - 5
 8 دزفول 18 16/08 1 3 1 2
 9 ماهشهر 5 23/55 3 1 2 4
 10 رامهرمز 17 13/55 3 - 2 7
 11 مسجد سلیمان 13 10/17 1 3 1 4
 12 ایزه 11 6/78 - 3 1 4
 13 امیدیه - 2/26 - 1 - -
 14 بهبهان 10 8/72 - 2 1 4
 15 خرمشهر - 3/66 - 2 - 1
 16 باغ ملک - 2/97 - 1 - 1

  1375تا  1351 هاي سالآمار خسارات سیل در استان زنجان به تفکیک شهرستان در  -39- 1.جدول پ
بر مبناي ارزش پول  خسارت مالی هاي رخ داده شده  تعداد سیل

 )میلیون دالر( 1375سال 
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف نام شهرستان جمع تلفات جانی

 1 زنجان 8 0/08 - 1 - 2
 2 خدابنده - 0/14 - - - 2
 3 ابهر - 0/01 - - - 1
 4 طارم - 0/01 - - - 1

  1375تا  1351 هاي سالستان در آمار خسارات سیل در استان سمنان به تفکیک شهر -40- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش پول  هاي رخ داده شده  تعداد سیل

 )میلیون دالر( 1375سال 
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف نام شهرستان جمع تلفات جانی

 1 شاهرود - 0/58 - - 1 11
 2 دامغان 5 17/50 1 2 - 2
 3 سمنان 28 0/17 1 - - 2
 4 گرمسار - 0/07 - - - 4

  1375تا  1351 هاي سالآمار خسارات سیل در استان سیستان و بلوچستان به تفکیک شهرستان در  - 41- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش  هاي رخ داده شده  تعداد سیل

 )میلیون دالر( 1375پول سال 
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف نام شهرستان جمع تلفات جانی

 1 زاهدان 22 22/90 2 2 3 3
 2 ایرانشهر 24 11/49 1 2 4 3
 3 خاش 10 15/36 1 3 2 2
 4 زابل 3 83/79 5 1 1 2
 5 چابهار 1 4/41 - 1 4 1
 6 نیک شهر 1 5/54 - 1 2 1
 7 سراوان - 3/22 - 2 4 2
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  1375 تا 1351 هاي سالآمار خسارات سیل در استان فارس به تفکیک شهرستان در  -42- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش پول  هاي رخ داده شده  تعداد سیل

 )میلیون دالر( 1375سال 
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف نام شهرستان جمع تلفات جانی

 1 المرد - 25/28 2 - 1 1
 2 آباده 2 0/06 - - 1 2
 3 شیراز 135 5/34 1 1 1 7
 4 ممسنی 6 20/83 2 2 1 1
 5 ارسنجان - 27/31 1 - 1 1
 6 فیروزآباد 4 107/94 2 1 1 4
 7 فسا - 4/00 - 1 - 2
 8 مرودشت - 42/26 2 - 1 2
 9 کازرون - 0/22 - - - 2
 10 اقلید 3 12/70 1 - 1 -
 11 الر 2 95/81 1 - 1 2
 12 جهرم - 0/07 - - - 5
 13 داراب 20 0/32 1 - - 2
 14 نیریز - 0/01 - - - 1

  1375تا  1351 هاي سالآمار خسارات سیل در استان قزوین به تفکیک شهرستان در  -43- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش پول  ي رخ داده شده ها سیلتعداد 

 )میلیون دالر( 1375سال 
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف نام شهرستان جمع تلفات جانی

 1 قزوین - 0/055 - - - 3
 2 تاکستان - 0/539 - 1 - 2
 3 بوئین زهرا - 0/018 - - - 2

  1375تا  1351 هاي سالآمار خسارات سیل در استان قم به تفکیک شهرستان در  -44- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش پول  ي رخ داده شده ها سیلتعداد 

 )میلیون دالر( 1375سال 
 مهمخیلی  مهم متوسط عادي ردیف نام شهرستان جمع تلفات جانی

 1 قم - 0/04 - - - 2

  1375تا  1351 هاي سالآمار خسارات سیل در استان کردستان به تفکیک شهرستان در  - 45- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش پول سال  ي رخ داده شده ها سیلتعداد 

 )میلیون دالر( 1375
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف نام شهرستان جمع تلفات جانی

 1 مریوان - 0/024 - - - 1
 2 دیواندره 1 0/013 - - 1 -
 3 بیجار - 0/079 - - - 2
 4 سقز 3 0/016 - - 1 -
 5 سنندج - 0/789 - - 1 -
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  1375تا  1351 هاي سالآمار خسارات سیل در استان کرمان به تفکیک شهرستان در  -46- 1.جدول پ
مبناي ارزش پول سال خسارت مالی بر  ي رخ داده شده ها سیلتعداد 

 )میلیون دالر( 1375
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف نام شهرستان جمع تلفات جانی

 1 جیرفت 5 16/94 1 1 2 8
 2 بم - 24/27 2 - 2 6
 3 کهنوج 3 16/74 2 - 1 3
 4 بافت 8 11/11 1 - 6 5
 5 شهربابک - 1/34 - 1 - 2
 6 رفسنجان 12 2/24 1 - 2 3
 7 زرند - 1/06 - - 1 2
 8 سیرجان - 12/59 1 1 - 4
 9 راور - 0/30 - - 2 1
 10 بردسیر - 7/91 - 2 - 3
 11 کرمان - 15/59 1 - 1 4

  1375تا  1351 هاي سالآمار خسارات سیل در استان کرمانشاه به تفکیک شهرستان در  -47- 1.جدول پ
پول سال  خسارت مالی بر مبناي ارزش هاي رخ داده شده  تعداد سیل

 )میلیون دالر( 1375
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف نام شهرستان جمع تلفات جانی

 1 م آباداسال - 0/53 - - 1 3
 2 صحنه - 0/11 - - - 1
 3 کرمانشاه - 0/18 - - - 5
 4 پاوه - 0/08 - - - 3
 5 جوانرود - 0/04 - - - 2
 6 هرسین - 1/45 - 1 - -

  1375تا  1351 هاي سالمار خسارات سیل در استان کهگیلویه و بویراحمد به تفکیک شهرستان در آ -48- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش پول سال  ي رخ داده شده ها سیلتعداد 

 )میلیون دالر( 1375
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف نام شهرستان جمع تلفات جانی

 1 بویراحمد - 1/19 - - 1 4
 2 کهکیلویه 1 12/73 2 - 1 7
 3 گچساران 5 4/49 1 1 - -

  1375تا  1351 هاي سالآمار خسارات سیل در استان گلستان به تفکیک شهرستان در  -49- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش پول سال  ي رخ داده شده ها سیلتعداد 

 )میلیون دالر( 1375
 خیلی مهم مهم وسطمت عادي ردیف نام شهرستان جمع تلفات جانی

 1 گرگان - 15/17 1 - 1 3
 2 مینودشت 2 10/75 1 - 2 3
 3 گنبد 1 17/21 1 1 - 3
 4 کردکوي 1 3/96 - 1 - 1
 5 بندرگز - 0/03 - - - 4
 6 علی آباد - 0/13 - - 1 -
 7 ترکمن - 0/22 - - - 3
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  1375تا  1351 هاي سالتان در آمار خسارات سیل در استان گیالن به تفکیک شهرس -50- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش پول سال  ي رخ داده شده ها سیلتعداد 

 )میلیون دالر( 1375
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف نام شهرستان  جمع تلفات جانی

 1 شفت - 1/32 - 1 - -
 2 فومن - 2/38 - 1 1 4
 3 رودسر 2 8/61 1 2 - 5
 4 شامل - 0/03 - - - 1
 5 الهیجان - 4/74 - 1 - 5
 6 لنگرود - 1/53 - - 2 1
 7 آستارا 2 2/74 - 1 2 2
 8 آستانه اشرفیه - 0/18 - - 1 2
 9 طوالش - 0/06 - - - 4
 10 رودبار - 0/30 - - 1 2
 11 صومعه سرا - 1/64 - 1 - 3
 12 رشت - 0/45 - - 2 2
 13 بندرانزلی - 5/85 - - 1 1
 14 رضوان شهر - 0/02 1 - - 1

  1375تا  1351 هاي سالآمار خسارات سیل در استان لرستان به تفکیک شهرستان در  -51- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش پول سال  هاي رخ داده شده  تعداد سیل

 )میلیون دالر( 1375
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف نام شهرستان جمع تلفات جانی

 1 بروجرد 13 15/39 2 2 - 1
 2 خرم آباد 14 13/98 1 2 3 2
 3 پل دختر - 0/54 - - 1 1
 4 الیگودرز 10 6/07 1 1 1 5
 5 درود - 0/03 - - - 2
 6 دلفان - 0/01 - - - 1
 7 کوهدشت - 0/01 - - - 1
 8 سلسله 20 7/63 1 - - -
 9 ازنا - 1/59 - 1 - 1

  1375تا  1351 هاي سالمازندران به تفکیک شهرستان در آمار خسارات سیل در استان  -52- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش پول سال  ي رخ داده شده ها سیلتعداد 

 )میلیون دالر( 1375
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف نام شهرستان جمع تلفات جانی

 1 نوشهر 4 30/20 2 - 2  
 2 نور - 1/33 - 1 - 1
 3 کابنتن 13 4/14 1 1 1 3
 4 رامسر - 0/48 - - 1 1
 5 بابلسر - 0/26 - - 1 -
 6 چالوس 10 1/52 - 1 2 1
 7 آمل - 0/08 - - - 2
 8 قائم شهر - 0/01 - - - 1
 9 بابلسر - 0/03 - - - 2
 10 سوادکوه - 0/04 - - - 2
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  1375تا  1351 هاي سالآمار خسارات سیل در استان مرکزي به تفکیک شهرستان در  - 53- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش پول سال  ي رخ داده شده ها سیلتعداد 

 )میلیون دالر( 1375
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف نام شهرستان جمع تلفات جانی

 1 اراك 5 2/33 - 1 1 2
 2 محالت - 3/73 - 1 1 -
 3 آشتیان - 0/66 - - 1 1
 4 ساوه 10 5/28 1 1 2 1
 5 تفرش - 1/47 - - 2 1
 6 خمین - 3/01 - 2 - -
 7 سربند - 13/16 1 1 - -

  1375تا  1351 هاي سالآمار خسارات سیل در استان هرمزگان به تفکیک شهرستان در  - 54- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش پول سال  هاي رخ داده شده  تعداد سیل

 )میلیون دالر( 1375
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف نام شهرستان جمع تلفات جانی

 1 میناب - 12/82 1 1 - 2
 2 بندرلنگه - 81/62 1 1 - 2
 3 جاسک 6 81/69 1 2 1 2
 4 رودان - 50/84 1 1 - -
 5 بندرعباس - 52/67 1 - - 3

  1375تا  1351 هاي سالآمار خسارات سیل در استان همدان به تفکیک شهرستان در  -55- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش پول  هاي رخ داده شده  سیل تعداد

 )میلیون دالر( 1375سال 
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف نام شهرستان جمع تلفات جانی

 1 رزن - 56/66 3 1 1 2
 2 کبودرآهنگ 2 63/69 3 2 1 1
 3 مالیر 4 6/20 - 1 2 3
 4  بهار - 0/01 - - - 1
 5 همدان - 0/07 - - - 3
 6 نهاوند 14 0/55 1 - - 2

  1375تا  1351 هاي سالآمار خسارات سیل در استان یزد به تفکیک شهرستان در  - 56- 1.جدول پ
خسارت مالی بر مبناي ارزش پول سال  هاي رخ داده شده  تعداد سیل

 )میلیون دالر( 1375
 خیلی مهم مهم متوسط عادي ردیف نام شهرستان جمع تلفات جانی

 1 تفت - 0/55 - - 2 2
 2 یزد - 0/07 - - 1 2
 3 مهریز 5 15/47 2 - 1 -
 4 ابرکوه - 1/03 - - 1 2
 5 اردکان - 0/24 - - 1 3
 6 بافق - 0/29 - - 1 6
 7 میبد - 0/01 - - - 1
 8 صدوق - 0/01 - - - 1
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  روش نصب مخازن موقت سخت
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  روش نصب مخازن موقت سخت -2پیوست 

  

موقعیت سایت را براي نصـب مخـزن اضـطراري انتخـاب      -1
زمین این محـل بایـد بـراي نصـب یـک مخـزن کامـل از        . کنید

نظـر بـه اینکـه پـس از نصـب مخـزن       . استحکام برخوردار باشـد 
اضطراري، آب با حداکثر ظرفیت در مخزن پـر خواهـد شـد، لـذا     

موقعیت سایت باید به نحوي باشد . استحکام زمین ضروري است
اري از درخت و پوشش گیـاهی فـراوان باشـد، زیـرا ریشـه      که ع

ي بریده شده و ریزش برگ ممکن است موجب ها شاخهدرختان، 
در صورت امکان بایـد تـالش   . گردد که به مخزن آسیب وارد آید

نمود تا مخزن بر روي بلندي ساخته شده یا با سکو سازي بلندي 
  .  الزم براي مخزن تهیه گردد

، نیاز به تسطیح زمین بوده و پس از آن با براي سکوسازي -2
سازي براي مخـزن توصـیه    استفاده از چند ردیف آجر یا بتن، کف

بایسـت بـا اسـتفاده از یـک کفـی       کل این محـدوده مـی  . شود می
کـه   شـود  میتوصیه . پالستیکی غیر قابل نفوذ پوشیده شده باشد

 45از  تـر  کـم دیوارهاي جانبی با استفاده از بتن یا آجر بـا شـیب   
درجه ساخته شده و عرض این کـف چینـی از دیـواره مخـزن تـا      

    .  انتهاي کف چینی، حدود یک متر باشد

  

 2/4اي بـه شـعاع    براي ساخت و نصب مخزن، باید دایـره  -3
متــر بــر روي زمــین صــاف و همــوار و بــدون پوشــش گیــاهی و 

همچنـین دایـره دیگـري بـه     . سنگالخ و ریشه درختان رسم کرد
متر در داخل دایره اول رسم نمـوده تـا پـس از سـکو      2/3شعاع 

این دایـره هـا   . سازي به صورت محیط مخزن در نظر گرفته شود
. سـانتی متـري روي زمـین باشـد     5باید به صورت یـک نـاودان   

سانتی متر در نظـر   20چنانچه زمین نرم باشد، عمق ناودان باید 
  .  گرفته شود
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سانتی  5یک الیه شن به قطر چنانچه به شن دسترسی داشتید،  -4
  .    متر بر روي زمین قرار داده تا زمین زیر مخزن نرم باشد

  

  

پس از کف سازي، یک کفی غیر قابـل نفـوذ را روي    -5
این کفی نباید آغشته به نفـت یـا   . دایره داخلی پهن نمایید

مواد نفتی باشد زیرا در غیر این صورت احتمال آلودگی آب 
  . د داردبه این مواد وجو

ــوده و      ــخص نم ــزن را مش ــاالت مخ ــت اتص ــپس جه س
در . هاي مخزن را با دقت مشـخص نمائیـد   ها و ورودي خروجی

ادامه صفحات دیواره مخـزن را در بیـرون محـیط دایـره قـرار      
  .مخزن باید به زمین نزدیک باشدمحل خروجی آب . دهید

، حداقل باید از دو نفـر اسـتفاده   ها دیوارهبراي نصب  -6
یک نفر در داخل و یک نفر بایـد در خـارج از دیـواره    . نمود

صفحه اول را در ناودان کنده شده در روي زمـین  . کار کند
. کنـیم  قرار داده و صفحات بعدي را به آن پیچ یا پـرچ مـی  

. هاي صفحات باید روي یکدیگر همپوشانی داشته باشند لبه
در . بسـته شـوند  ) مطابق شکل(ها باید به سمت خارج  پیچ

پـس از اتمـام   . ها کـامال سـفت باشـد    ین مرحله نباید پیچا
ري صفحات ردیف اول به صـورت یـک دایـره، صـفحه گـذا     

    .دایره دوم را شروع کنید
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پس از تکمیل دایره اول، برپـا کـردن دایـره دوم را آغـاز      -7
در این مرحله مطمـئن شـوید کـه مسـیر     . هرگز رج نزنید. کنید

هـاي صـفحات دایـره     ال پیچح. ي مخزن صحیح استها خروجی
در این مرحله همچنین کل صفحات دایـره را  . اول را سفت کنید

وارسی کرده و درصـورت وجـود هـر گونـه زائـده تیـز و برنـده و        
موجـود را   هـاي  آسـیب را صاف کـرده و   ها آنبرآمدگی صفحات، 

این زوائد موجـب خواهنـد شـد تـا بعـدا بـه جـدار        . اصالح کنید
  . برسد پالستیکی داخلی آسیب

ه ارتفاع مورد کار صفحه گذاري و تشکیل دایره را تا رسیدن ب
  .نظر ادامه دهید

ها  با استفاده از نوار غیر قابل نفوذ محافظ، فاصله بین دایره -8
  . را تثبیت کنید ها آنرا پر کرده و 

  

  
  هاي صلیب سرخ و هالل احمر در آفریقا فدراسیون بین المللی جمعیت از نصب مخزن اضطراري آب توسطاي  نمونه - 1-2.پشکل 
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اي  هـاي پـیچ و مهـره    براي تثبیت و پایدار سازي از بست -9
  . شود میمطابق شکل استفاده 

کف مخزن آب را با استفاده از کفی غیر قابـل نفـوذ مخـزن     -10
  . هاي کفی را به داخل تا نمایید بپوشانید و لبه

  

  

  . هاي کفی را روي دیواره محکم و ثابت نمائید لبه -11

هاي کفی را به روي دیواره مخزن ثابت کرده و آن را باال  لبه -12
  . بکشید
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در حین باال کشیدن لبه هاي کفی مراقب آسیب دیـدن   -13
  . کفی باشید

  . کفی داخلی مخزن را بر باالي مخزن ثابت و محکم کنید -14

  

 

  از نصب روکش داخلی مخزن اضطراري آب اي  نمونه -2-2.پشکل 
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ــا اســتفاده از  -15 کفــی داخلــی را بــر بــاالي مخــزن ب
  . هاي فلزي ثابت کنید گیره

   

 

  روش ثابت کردن کفی و بستن تیرك اصلی در وسط مخزن  -16
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هـاي نگهدارنـده    پس از نصب تیرك اصلی مخزن، طناب -17
ابت کرده و پوشش سقف مخـزن  ستون و تیرك را به لبه مخزن ث

  . هاي کناره مخزن محکم نمائید را بر روي بولت

  

 

هاي مهار که ثابـت کننـده مخـزن هسـتند را بـه       طناب -18
  . هاي کوبیده شده در زمین گره بزنید درجه به میخ 45صورت 
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 3پیوست 8

طرح عملیاتی سیالب در شهر 
Lake County  ایاالت متحده

  آمریکا
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شهر  -3پیوست  سیالب در  ی  ت Countطرح عملیا y Lake   آمریکا ده  الت متح   ایا

  کلیات -1-3.پ

  .گردد میي واقعی ارائه  در این پیوست یک نمونه ،EAPبرنامه مقابله اضطراري چارچوب  مثالی ازارائه  منظور به

  تیم مقابله -2-3.پ

صی را قبل، حین و پس از وقوع یک سیل تیم مقابله متشکل است از اعضاي کمیسیون مدیریت سیالب که وظایف خا
  .)1-3.پ شکل( دهند میمهم انجام 
  :تند از ین مهم تیم مقابله عبارمسوول
 FM(1( مدیر سیالب –

  OM(2( مدیر عملیات –
 LCEMA)(3 سازمان مدیریت شرایط اضطراري شهر الورنس –

 عمومی رسانی اطالع کارشناس –

 فنی کارشناس –

  4 (IT) اطالعات ولوژيتکن کارشناس –
   ستاد ارشناسانک –
 تاخسار کارشناس –

 پذیرش مسوول -1-2-3.پ

کننده و حداقل یک پرسنل جـایگزین وجـود دارد و در مـواقعی کـه      فوق یک هماهنگ يها مسوولیتبراي هرکدام از 
کـه بـیش از    درجایی. گیرد میي وي را بر عهده ها مسوولیتجایگزین فرد کننده به هر دلیلی در دسترس نیست  هماهنگ

  .است امور هدایت مسوول، هکننده مربوط رشناس براي یک وظیفه خاص نیاز باشد، هماهنگیک کا

  5برنامه مقابله -3-3.پ

  :به شرح زیر است شود میي تهدید مختلف انجام ها وضعیتوسیله تیم مقابله در  رئوس مطالبی که به
  

                                                      
1- Flood Management 
2- Operation Management 
3- Lawrence County Emergency Management Agency 
4- Information Technology  
5- Response Plan 
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  خطر سیل وجود دارد: سبز -
  :شود میدر وضعیت سبز کارهاي زیر انجام 

هاي آب و هوا را از طریق اینترنـت   و سایت هواشناسی يها گزارشوضعیت حوضه،  ،عملیات و کارشناسر مدی •
 .کنند میپایش 

 .کند مدیر عملیات احتمال وقوع سیالب را ارزیابی می •

 . گذارد رسانی، لیست تماس مراجع سطح تهدید با درجه سبز را به اجرا می اطالع کارشناس •

 )پیوست ب( .شود مرور می اريمالحظات بعد از ساعات ک •

  سیل ممکن است رخ دهد: زرد -
  :شود میدر وضعیت زرد کارهاي زیر انجام 

ایـن چـارچوب    در. و هر عضو باید مراقب تغییرات تهدیدآمیز باشـد  آیند میدر  باش آمادهاعضاي تیم به حالت  •
 .پرسنل باید در حداقل زمان ممکن در اداره حضور یابند

 .کند میتعیین  هر پستجایگزین را براي  مدیر سیالب افراد •

را در صـورت  ) (1SMC خـدمات و کارکنان مرکـز مـدیریت    کنند میافراد اجرایی، اتاق کنفرانس اصلی را چک  •
 .کنند میلغوشدن جلسه آگاه 

 )پیوست ب. (گذارد میلیست تماس سطح تهدید زرد را به اجرا  رسانی اطالعکارشناس  •

  یا سیالب مالیمی در حال وقوع است دارد وقوع احتمالسیل : نارنجی -
  :شود میدر وضعیت نارنجی کارهاي زیر انجام 

را در مـورد امکـان    خدماتگروه کارکنان برنامه اتاق کنفرانس اصلی را مشخص نموده و پرسنل مرکز مدیریت  •
 .کنند میشده آگاه  ریزي برنامهانجام نشدن جلسه 

 . فراخوانی اعضاي فعال تیم •

 .کند میت با مدیر سیالب براي گشایش مرکز فرماندهی مرکز مدیریت خدمات مذاکره و همفکري مدیر عملیا •

را فعـال کنـد،    Lake Countyمرکـز عملیـات اضـطراري     ،اگر سازمان مدیریت شرایط اضطراري شهر الورنس •
 .از طریق مدیر سیالب ادامه پیدا خواهد کرد خدماتارتباطات کارکنان مرکز مدیریت 

  دادن است سیل مهمی در حال رخ: قرمز -

  :شود میدر وضعیت قرمز کارهاي زیر انجام 

                                                      
1- Service Management Center 
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 . کند میمدیر سیالب یک حادثه سیالب را مشخص  •

پرسنل اجرایی، برنامه را در اتاق کنفرانس اصلی توضـیح داده و همـه کارکنـان مرکـز مـدیریت خـدمات را از        •
 . کنند میمشکالت آینده آگاه 

 .خواهد شد خدماتفرماندهی مدیریت اتاق کنفرانس اصلی، مرکز  •

 .در صورت نیاز به مرکز فرماندهی منتقل خواهند شد ها کارشناسهمه  •

کامپیوترهـا، پروژکتورهـا   . نمایـد  میمرکز اصلی فرماندهی آماده  عنوان به، اتاق کنفرانس اصلی را IT کارشناس •
 . کند میرا نصب .. .و

 .سازد میر اولین اطالعیه را منتش رسانی اطالع کارشناس •

 .خواند میرا به مرکز فرماندهی فرا ستاد مدیر پرسنل اجرایی، کارشناسان  •

  ي اعضاي تیم مقابلهها مسوولیت -4-3.پ

  وظایف مدیر عملیاتی -1-4-3.پ

وي . کنـد  مـی مرکز تماس اصلی انجـام وظیفـه    عنوان بهیی به سیالب است و همچنین گو پاسخ مسوولمدیر عملیات 
هدایت عملیات واکنش به سـیالب و   يو. کند میها نظارت  کننده هماهنگ يها فعالیتو بر  نماید می سطح خطر را تعیین

  )1-3.جدول پ. (اولیه در مدت عملیات واکنش به سیالب را بر عهده دارد گیري تصمیم

  دهد میکه مدیر عملیات در سطوح مختلف تهدید انجام  مربوطه عملیاتسطوح تهدید و  - 1-3.جدول پ
 منابع نوع عملیات تهدیدسطح 

 سبز
 حفظ هشیاري در مورد شرایط حوضه و روند آب و هوایی -
 هاي خاص خیزي حوزه ارزیابی پتانسیل سیل -

 اینترنت، کارکنان

 زرد
 ها در سطوح مربوطه انتخاب افراد جایگزین براي کارشناس -
 و تلفن Emailرایط سیل از طریق و دیگر مشاهدات شستاد ) رابطین(روزکردن اطالعات مدیر سیالب  به -

اینترنت، تلفن و 
 کارکنان

 نارنجی
 مالقات با مدیر سیالب در مورد گشایش مرکز فرماندهی -
 فعال نمودن مناسب اعضاي تیم -

اینترنت، تلفن و 
 کارکنان

 قرمز
 مراحل مدیریت شرایط اضطراري در مرکز فرماندهی -
 تشخیص وقوع یک حادثه سیالب -
 ي کلیتهیه نما -

 

  شهر الورنس يوظایف مدیر کارگروه سیل و رابط سازمان مدیریت اضطرار -2-4-3.پ

  :وظایف مدیر کارگروه سیل عبارتند از
  خدماتنظارت بر عملیات واکنش به سیالب مرکز مدیریت  –
کان و در هر م ها فعالیتهدایت نیز و پیشنهادات و  ها گزارشهمکاري نزدیک با مدیر عملیات و دریافت مرتب  –

 .زمانی که الزم باشد
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 :عبارتند از) مدیر سیالب(همچنین وظایف رابط سازمان مدیریت شرایط اضطراري شهر الورنس  –

هماهنگی اطالعات فراسازمانی بین مرکز مدیریت خدمات و سازمان مدیریت شرایط اضطراري شهر الورنس در  –
  .زمان وقوع یک سیل مهم

شهر الورنس نقش مهمی در ارتباط با وضعیت سیالب و عملیات مقابله رابط سازمان مدیریت شرایط اضطراري  –
 ).2-3.پجدول (در سراسر شهر دارد 

 سازمان مدیریت شرایط اضطراريرابط  ل ویوظایف مدیر س - 2-3.جدول پ

 منابع نوع عملیات سطح تهدید

 سبز

  رسانی ها از مدیر عملیات و کارمند اطالع دریافت گزارش وضعیت -
 اطالعات فراسازمانی هماهنگی -
 شهر الورنس اي به سازمان مدیریت شرایط اضطراري ارسال اطالعات مشاهده -
 مرور و تصویب اطالعات دریافتی -

 

 زرد
 رسانی هماهنگی با مدیر عملیات براي گشایش مرکز فرماندهی  ها از مدیر عملیات و کارمند اطالع دریافت گزارش وضعیت -
 شده به رابطین اصلی عات توزیعتصویب همه اطال/ مرور -
 مرکز مدیریت خدماتو  شهر الورنس آگاه نمودن فعال شدن سازمان مدیریت شرایط اضطراري -

 کارکنان

 کارکنان شهر الورنس سازمان مدیریت شرایط اضطراري شرایط اضطراريمربوط به مراحل انجام  - نارنجی

 قرمز

  برقراري ارتباطات کلیدي براي آژانس -
 برداري هوایی تباط جهت عکسار -
 عملیات از مدیر عملیات/ ها دریافت منظم وضعیت -
 ها گویی به رسانه رسانی براي مصاحبه و پاسخ هماهنگی با کارشناس اطالع -

تلفن، کامپیوتر و 
 کارکنان

  رسانی اطالع کارشناسوظایف  -3-4-3.پ

  ها ارگانو دیگر ) ها رسانهیگر رادیو، تلویزیون و د( ها رسانهتهیه و انتشار اطالعات به  –
 ثبت وقایع و عملیات –

  ییگو پاسخ –
 )3-3.جدول پ(تهیه اطالعات قبل، حین و بعد از وقوع سیل براي سطوح تهدید سبز و زرد  –

 رسانی اطالعکارشناس وظایف  -3-3.جدول پ

 منابع نوع عملیات سطح تهدید
 ناینترنت و کارکنا کامپیوتر، تلفن، ها پایش رسانه - سبز

 زرد

 ها پایش رسانه -
 یا دیگر مشاهدات براي توزیع به/ آوري شده از منطقه ها یا مشاهدات جمع نویس ارزیابی پیش -

 شهر الورنس سازمان مدیریت شرایط اضطراري
 ثبت وقایع فرماندهی -
 ساعته 24برنامه عملیاتی حادثه براي عملیات  تهیه -

 اینترنت و کارکنان تلفن، کامپیوتر،

 اینترنت و کارکنان تلفن، کامپیوتر، ...هاي مرکز ارتباطات و آغاز فعالیت - نجینار

 قرمز
 مرکز فرماندهی انجام وظایف -
 شهر الورنس سازمان مدیریت شرایط اضطراري اي و دیگر اطالعات مورد نیاز ارتباطات رسانه -

 نماید در ارتباط با دیگر مراکز اطالعاتی را هماهنگ می
 اینترنت و کارکنان وتر،تلفن، کامپی
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  آوري اطالعات فن کارشناسوظایف  -4-4-3.پ

  ایجاد و نگهداري مرکز عملیات سیل در دفتر مرکز مدیریت خدمات براي عملیات مقابله با سیل –
براي تهیه اطالعات الکترونیکی مـورد نیـاز در طـول عملیـات مقابلـه بـا        ها کارشناسهمکاري نزدیک با دیگر  –

 ي مربوطهها نقشهو تهیه ) سایت مثل وب(سیالب 

  )4-3.جدول پ(ي کامپیوتري در صورت نیاز ها دادهاز ) back-up(تهیه پشتیبان  –

  وظایف قبل از وقوع سیل -1-4-4-3.پ

  .کند میها  تصادفی براي اطمینان از آمادگی تجهیزات اقدام به آزمایش آن صورت به ITکارشناس 

  با سطح تهدید براي کارشناس اطالعات نوع عملیات و منابع مرتبط -4-3.جدول پ
 منابع نوع عملیات سطح تهدید

 سبز
 مکان تجهیزات/ نگهداري لیست -
 اطمینان از عملکرد صحیح تجهیزات و امکانات -

  شبکه و دسترسی تاپ  لپ -
 پروژکتورها، باتري ذخیره و طناب  -

 زرد
 تامین تجهیزات براي استفاده در دفتر -
هاي سیل براي  با نقشه شهر الورنس مان مدیریت شرایط اضطراريساز نمودن فراهم -

 گرفتگی هاي اصلی یا مناطق در خطر سیل رودخانه

  شبکه و دسترسی تاپ  لپ -
 پروژکتورها، باتري ذخیره و طناب  -

 نارنجی
 باش تامین تجهیزات کنترل و مهار براي حالت آماده -
 اینترنت/ کردن از شبکه مراقبت -

  شبکه و دسترسی تاپ  لپ -
 پروژکتورها، باتري ذخیره و طناب -

 قرمز
 نگهداري نیازهاي تجهیزات -
 داده/ نمودن کامپیوتر فراهم -

  شبکه و دسترسی تاپ  لپ -
 پروژکتورها، باتري ذخیره و طناب -

  وظایف پس از وقوع سیل -2-4-4-3.پ

و نگهـداري مرکـز    انـدازي  راهمسـوول   ITکارشـناس  . کنـد  مـی  آوري جمعرا  ها داده ،GIS گر تحلیلیا  1IT کارشناس
بـراي تهیـه   کارشناسـان  تکنولوژي اطالعات بـا دیگـر   کارشناس  ،در زمان مقابله. استمرکز مدیریت خدمات در  عملیات

، نیـاز در صـورت  همچنـین  . همکاري نزدیکـی دارد  ،ها نقشه تهیهو ) ي سایتها دادهمثل (اطالعات الکترونیکی مورد نیاز 
  .گیرد میتکنولوژي اطالعات پشتیبانی کامپیوتري را به عهده  اسکارشن

  )TC2(فنی  کارشناسوظایف  -5-4-3.پ

، NWS3بارش  گیري اندازهي ها داده آوري جمعاطالعات فنی در رابطه با سیل است که شامل  مسوول ،فنی شناسکار
  .تشده منطقه اس آوري جمعي ها دادهجریان و بارندگی و ثبت  گیري اندازه

                                                      
1- Information Techniques 
2- Technical Coordinator 
3- National Weather Service(NWS) 
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بـه  ) ي الکترونیکـی هـا  دادههارد دیسـک و   صورت به(تهیه و نگهداري رکوردهاي رسمی در هر عملیات مقابله با سیل 
 .فنی است کارشناسعهده 

 )5-3.جدول پ(ي حادثه ها دادهو مستندسازي  آوري جمعبراي ثبت وقایع،  رسانی اطالعهمکاري نزدیک با کارشناس 

  وظایف کارشناس فنی -5-3.جدول پ
 منابع نوع عملیات  سطح تهدید

 کامپیوتر مراقبت از شرایط - سبز
 کامپیوتر، اینترنت و کارکنان ها آوري داده آغاز جمع - زرد

 نارنجی

 رسانی با کارشناس منطقه، مدیر عملیات و کارشناس اطالع ها آنوضعیت و  ها نمودن داده هماهنگ -
 شده و موجودبینی  گیري پیش نمودن سطوح اندازه مانیتور -
 .که در دسترس باشند طوري تحلیل اطالعات به -
 هاي بحرانی سیل شناسایی پتانسیل مکان -

کامپیوتر، اینترنت، کارکنان 
 و ثبت وقایع قبل

 قرمز
 ت براي تهیه گزارش براي مدیر عملیاتاخسار کارشناسنمودن  آگاه -
 وظایف سطح تهدید نارنجیانجام  -

کنان اینترنت، کار کامپیوتر،
 و تلفن

  وظایف کارشناس فنی پس از وقوع سیالب -6-4-3.پ

  از سیل شده آوري جمعي ها دادهبررسی  –
 . و ارقامی که بزرگی و گسترش سیل را نشان دهند ها نقشهبراي تولید  ITهماهنگی با کارشناس  –

 بازگشت سیل دورهبراي تعیین  ها دادهتحلیل  –

 تاهماهنگی با کارشناس خسار –

 ي آیندهها سیلاستفاده در وقوع  منظور بهها در فرآیندهاي مدیریت سیل  تیشناسایی کاس –

 شناسایی نیازهاي قبل از وقوع سیل –

  )منطقه( ستادوظایف کارشناس  -7-4-3.پ

  و مدیر عملیات سیالب ستادي منطقه و حفظ ارتباط منطقه بین اشخاص ها دادههدایت و مسیریابی مجموعه  –
 نارنجیدر وضعیت  ها خواستهدریافت  –

 GISثبت اطالعات  –

 مستندکردن شرایط منطقه  –

 منابع الزم را براي انجام وظایف خود دارند ستادطمینان از اینکه افراد ا –

 )6-3.پجدول (وسایل کار از نگهداري و  آماده نمودن –
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  پس از وقوع سیالب ستادوظایف کارشناس  -6-3.پجدول 
 منابع نوع عملیات سطح تهدید

 سبز
 کار  وسایلحفظ / دنآماده نمو -
 حفظ لیست وسایل قابل استفاده -

 اسباب کار سیل

 زرد
 ي ستاد ها تیمکنترل مرکز عملیات به همراه اعضا  -
 پرسنل در مرکز عملیات محل استقرارهماهنگی  -

 تاپ لپتلفن و 

 نارنجی
   ها درخواستو ارسال ریافت د -
 دریافت نظرات رابط براي وضعیت کارکنان ستاد -
 حفظ نقشه مکانی -

 تاپ لپتلفن و 

 قرمز
 ها درخواستدریافت  -
 هدایت کارکنان ستاد -
 ي کارکنان ستادها دادهثبت / گردآوري -

 تاپ لپتلفن و 

  1خساراتوظایف کارشناس  -8-4-3.پ

  ي ارزیابی خسارتها تیمرابط  –
 عضویت در تیم ارزیابی خسارت –

 داخلی  دار خزانه –

 مدیریت سیالب هاي پروژهدر تخصیص منابع براي  ارزیابی خسارت براي استفاده –

براي استاندارد نمودن فرآینـد ارزیـابی خسـارت کـه شـامل       شهر الورنس سازمان مدیریت شرایط اضطراري کمک به
توزیع اطالعـات خسـارات مـادي مرکـز مـدیریت خـدمات بـه         بندي زمانو  FEMA2ملزومات خسارات مادي سیل براي 

  .)7-3.پجدول ( ي مربوطه استها شهرداري

 کارشناس خساراتوظایف  -7-3.پجدول 

 منابع نوع عملیات سطح تهدید

   سبز
  باش، پایش شرایط آماده - زرد

 نارنجی
 هاي ارزیابی خسارت  آوري و تنظیم فرم جمع -
 .اطمینان از اینکه اطالعات خسارات مادي از قبل آماده است -

 کامپیوتر

 قرمز

 در فرآیند ارزیابی خسارت  شهر الورنس شرایط اضطراري سازمان مدیریت کمک به -
 انجام هماهنگی الزم قبل از انتشار اطالعات خسارات مادي -
 اخذ نظرات رابط در مورد خسارات مادي -
  هاي مربوط به فرآیند خسارات مادي انجام هماهنگی -

 تلفن، کامپیوتر،
کارکنان و 

افزارهاي تعیین  نرم
 خسارت

  

                                                      
1- Damaged Property Coordinator 
2- Federal Emergency Management Agency  
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  ظایف پس از وقوع سیالبو -1-8-4-3.پ

  ي الزم براي اطمینان از آماده شدن گزارش خساراتها پیگیري –
شده در سطح ایالـت یـا    در مورد سوانح اعالم FEMAو یا  1LEMA ي خسارت بهها تحلیلو  ها گزارشارسال  –

 فدرال

   کارشناسان ستادوظایف  -9-4-3.پ

  .ام وقوع سیل هستندنمایندگان مرکز مدیریت خدمات در هنگ ستاد، کارشناسان –
 ي منطقهها دادهو ثبت  آوري جمع –

 دیده خسارتي ها مکانبازدید از  –

 سطوح سیالب گذاري نشانهیا  برداري عکس –

همکاري نزدیک با کارشناسان دیگر براي اطمینان از تحت پوشش قرارگرفتن تمامی مشکالت و حفظ ارتبـاط   –
 )8-3.پجدول (در شرایط اضطراري 

 پس از وقوع سیالبوظایف  -8-3.پجدول 

 منابع نوع عملیات سطح تهدید

 سبز
 ستادکنترل شرایط به همراه کارشناس  -
 صورت پیوسته شناسایی مناطق در معرض خطر سیل به -

 تاپ وسیله نقلیه و لپ سیم، تلفن بی

 زرد
 ستادکنترل شرایط به همراه کارشناس  -
 ستادهاي کارشناس  استقرار در مکان -
 هاي منطقه هآوري داد جمع -

 تاپ سیم، وسیله نقلیه و لپ تلفن بی

 نارنجی
 ستادکنترل شرایط به همراه کارشناس  -
 ستادهاي کارشناس  استقرار در مکان -
 هاي منطقه آوري داده جمع -

 گیري سیل تاپ و تجهیزات اندازه سیم، وسیله نقلیه، لپ تلفن بی

 قرمز
 دستانمودن شرایط به همراه کارشناس  کنترل -
 ستادهاي کارشناس  استقرار در مکان -
 هاي منطقه آوري داده جمع -

 گیري سیل تاپ و تجهیزات اندازه سیم، وسیله نقلیه، لپ تلفن بی

  وظایف کارکنان پذیرش -10-4-3.پ

  دریافت درخواست مردم قبل، حین و بالفاصله بعد از سیل از طریق تلفن –
 ت ساکنینسواالدریافت براي  سازي هماهنگ –

 ستادي ستاد به کارشناس ها درخواست نتقالا –

                                                      
1- Lawrence Emergency Management Agency 
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 ستادبه کارشناس  ها رسانهي ها درخواست انتقال –

 ثبت وقایع سیل براي سطوح زرد و قرمز آوري جمع –

  
  نمودار سازمانی تیم مقابله با سیل مرکز مدیریت خدمات -1-3.پ شکل

  ها پیوست -5-3.پ

  ت تیم مقابله با سیلهاي موق سمت -پیوست الف

  ي موقت تیم مقابله با سیلها سمت - 9-3.پجدول 
 ستادمدیرعامل، کارشناس  FM/LCEMAرابط 

 ستادمهندس ارشد، کارشناس   مدیر عملیات
 ریزریز حوزه آب رسانی، برنامه کارشناس اطالع رسانی کارشناس اطالع

 مهندس داراي صالحیت، مهندس آبخیزداري کارشناس فنی
 اي ، مهندس حرفهGISمتخصص    ستادناس کارش

 زریریز حوزه آب برنامه کارشناس خسارات مالی
 دستیار اجرایی، مدیر اداره جایگزین کارشناسان

 اي بازرس ستاد، مهندس آبخیزداري، مهندس حرفه ستاد کارشناسان

  اوقات کار در زمان سیالب -یوست بپ
  .اعضاي تیم مقابله استتعیین سطح خطر و تعیین  مسوولمدیر عملیات 

  
  

و رابط ) FM(مدیر سیالب 
LCEMA 

 )DC(خسارات کارشناس  )OM(مدیر عملیات 

 )FC(کارشناس ستاد  )TC(کارشناس فنی  )PC(رسانی  کارشناس اطالع (IT) آوري اطالعات  فنکارشناس 

 کارشناسان ستاد کارمند پذیرش ها مطبوعات رسانه

 مردم
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  در موقع کار -
ي الکترونیکی ارسالی توسط مـدیر عملیـات   ها پیامکارکنان تیم مقابله باید شرایط آب و هوایی را زیر نظر داشته و به 

، کارشناسان باید آگاه باشـند کـه   کند میروزهایی که مدیر عملیات سطح خطر سبز را اعالم . در ساعات کار توجه نمایند
کارکنان باید در هر روز قبل از ترك محل کـار خـود سـطح خطـر را     . است تا ساعاتی دیگر سطح خطر باالتر برود ممکن

 . کارکنان باید طبق برنامه کاري معمول خود براي سطح تهدید سبز و زرد به کار خود ادامه دهند. چک نمایند

  ساعات غیرکاري -
پـس از  . کار در طول هفته و تعطیالت آخر هفته را شناسـایی کننـد   اعضاي تیم مقابله باید شرایط سیل پس از انجام

، سـیل و هشـدارها و در نهایـت تعیـین سـطح      یهواشناس یسازمان مل گزارشاتپایش  مسوولمدیر عملیات  ،ساعات کار
 .کند میزیر کارکنان مرکز مدیریت خدمات را فراخوانی  صورت بهمدیر عملیات . خطر است

ó در سطح تهدید سبز  
و  رسـانی  اطـالع کارشـناس خسـارات، کارشـناس     ، کارشناس فنـی، مرکز مدیریت خدماتدیر عملیات به مدیرعامل م

 .کند میرا از وضعیت سبز آگاه  ها آنتلفن نموده و  ستادکارشناس 

ó در وضعیت زرد  
 رسانی طالعا، کارشناس فنی، کارشناس خسارات، کارشناس مرکز مدیریت خدماتمدیر عملیات سیالب به مدیرعامل 

  .باشند آماده فراخوانیتا  دهد میو سایر اعضا اطالع  ستادو کارشناس 
یا یک فرد جـایگزین بـراي    دهند میکاهش  تر بیشاعضا وظایف خود را جهت در اختیار داشتن وقت  ،در وضعیت زرد

  .کنند میخود تعیین 

ó در وضعیت نارنجی  
و  رسـانی  اطالع کارشناسخسارات مالی،  کارشناس فنی، ارشناسکمدیر عملیات به مدیرعامل مرکز مدیریت خدمات، 

 هـا  تـیم به محض اینکه اخطار داده شد، اعضـاي ایـن   . تا فورا در اداره حاضر شوند کند میتلفن .. . کننده ستاد و هماهنگ
مدیر عملیات، . نمایند میدرآمده و این افراد از انجام وظایف دیگر آزاد شده و فرد جایگزینی را معرفی  باش آماده صورت به

که مدیر عملیات تشخیص نمایـد در مرکـز مـدیریت خـدمات       و ستاد تا زمانی رسانی اطالعکننده و پرسنل فنی،  هماهنگ
  .وسیله مدیر اداره تهیه خواهد شد غذا و دیگر ملزومات به. مانند میباقی 
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ó در وضعیت قرمز  
، کارشـناس  رسـانی  اطالعفنی، کارشناس خسارات، کارشناس  اسکارشن، مرکز مدیریت خدماتمدیر عملیات به مدیر 

همـه  . رسد میورود پرسنل به اداره به اطالع کلیه پرسنل حاضر . و همه کارکنان تلفن نموده تا در اداره حاضر شوند ستاد
اي کارکنـان  مدیر عملیـات بـر  . مانند میباقی مرکز مدیریت خدمات که مدیر عملیات تشخیص بدهد در  کارکنان تا زمانی

 .خواهد شد تامینغذا و دیگر ملزومات توسط مدیر اداره . گیرد میساعت کار در نظر  12چرخشی  صورت به

  .اجاره یا خریداري تجهیزات و لوازم مورد نیاز براي عملیات -پیوست ج

  :تهیه خواهند شد LCEMAاقالم زیر پس از درخواست، براي  -پیوست د
 وسایل نقلیه امن –

 رینتر متصل به شبکه شهرتاپ و پ لپ –

 تاپ متصل به شبکه کامپیوتري بین مرکز و شهر لپ –

 سیم واحد تلفن بی –

 هاي قابل حمل  تجهیزات ماهواره –

  ...)هاي سیل و مثل نقشه گسترش سیالب، نقشه( GISهاي  خروجی –

  مالحظات ایمنی در منطقه - ه پیوست
و بررسی وضعیت سیل  برداري عکسگذاري سطح آب،  متکارکنانی است که ثبت و عال ی مربوط بهاولین اولویت ایمن

منظم موقعیت خود و مشاهداتشان را از وضعیت سیل گزارش  طور بهکارکنان ستاد موظف هستند . دهند میرا انجام .. . و
  .نمایند

با ي وضعیت نارنجی ها فعالیت، در LCEMAي سطح زرد با ها فعالیتدر  ستادکارشناس خسارات از طریق کارشناس 
LCEOD1  ي باالتر با کارکنان مستقر تماس برقرار خواهد کردها وضعیتو در .  

  .با عمق کم رانندگی نکنید یالبی حتیس يها جریانبه هیچ وجه در : نکته مهم
  :ي ایمنی خود که شامل موارد زیر است را کنترل نمایندها سیستمهمه کارکنان ستاد موظف هستند که ساالنه 

 کارت شناسایی -1

 هاي قابل شارژ و باتري ذخیره به همراه باتري/ قوه غچرا -2

 کاله ایمنی -3

 جلیقه ایمنی -4

                                                      
1- Lawrence County Emergency Operation Department 
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 ي اولیهها کمکجعبه  -5

 چکمه - 6

 لوازم مورد نیاز در باران -7

 عینک ایمنی -8

 دستکش کار -9

 چکمه مناسب، ترجیحا ضدآب -10

 ، با باتري ذخیرهسیم بیتلفن  -11

 بیل -12

 گیري اندازهشاخص  -13

 رنگ اسپري -14

 ...نوار نارنجی، میخ و -15

  :گذاري تراز آب عبارتند از تدابیر الزم براي عالمت - وپیوست 

  :قبل از انجام فعالیت در وضعیت نارنجی
 .کیف ایمنی و وسیله نقلیه را چک نمایید

  :در زمان انجام فعالیت در وضعیت نارنجی
اگر شما در حال گسترش منطقه مـورد بررسـی   . فقط به مناطقی که توسط کارشناس ستاد تعیین شده بروید –

  .د هستید موضوع را با کارشناس ستاد مطرح نماییدخو
همراه  دهد باید به یک نقشه از عالیمی که ارتفاع آب را نشان می. عالیم ارتفاعی موجود در اولویت است کنترل –

 .داشته باشید

 .را مستند کنید برداري در همه سطوح ارتفاعی آب وجود دارد آن اگر در زمان عکس –

 .بار ادامه پیدا کند تا خطر رفع شود ساعت یک 4سطح آب باید هر  گذاري عمل پایش و عالمت –

اگر متوجـه خرابـی   . هاي دیگر هست با کارشناس ستاد ارتباط برقرار کنید در حالتی که نیاز به همکاري بخش –
 .یک پل یا مشکل در یک زیرساخت شدید از طریق کارشناس ستاد با مسوول محلی تماس برقرار کنید

  :پس از اوج سیل

  .ها با دیگر کارکنان ستاد مالقات نمایید منظور گزارش گرفتن از مشاهدات، نیازها و روش به –
 .همه اطالعات ثبت ارتفاع آب را گردآوري کنید –
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 .روز نمایید نقشه ارتفاعی سطح آب را به –

  .کنید و وسایل نقلیه را براي پس از حادثه چک نمایید تکمیلو  کنترل هاي ایمنی را بسته –

  ها در وضعیت سبز لیست تماس -زپیوست 
  Lake Countyمدیر آژانس مدیریت اضطراري  –
 مرکز مدیریت خدمات پرسنل –

 مراکز اداري شهر  –

  در وضعیت زرد
  Lake Countyمدیر آژانس مدیریت اضطراري  –
  مرکز مدیریت خدمات پرسنل –
 هاي غیردولتی سازمان –

 مراکز اداري شهر  –

  MC Henryمسوولین شهر  –

 رابط سد  –

  عیت نارنجیدر وض

  Lake Countyمدیر آژانس مدیریت اضطراري  –
  مرکز مدیریت خدمات پرسنل –
 سرویس هواشناسی ملی –

 ي غیردولتیها سازمان –

  محلی/ استانی/ رابطین ایالتی –

  در وضعیت قرمز
کامل کلیـه ارتباطـات نشـأت     طور بهشود که مرکز عملیات اضطراري ایالتی فعال خواهد شد و  در این سطح فرض می

  . عبور نماید1LCEOC ته از مرکز مدیریت خدمات باید از مراکز اطالعاتی گرف

  : ي مرتبطها سازمانلیست تماس 
– Fax Water Way 

                                                      
1- Lawrence Center Emergency Operation Center  
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– IDNR/OWR 
– USACE 
– MWRD  
– NWS 
– SEWROC 
– USGS 
– ... 

  پس از سیالب گیري گزارشفرآیند  -پیوست ذ

  :د کهتا مطمئن شو کند میمدیریت ستاد یک گزارش داخلی پس از واقعه را تنظیم 
آوري و  هـا جمـع   هاي ویدیویی و نقشـه  ها، فیلم گرفته و همه اطالعات، عکس واقعه انجاممرحله به مرحله ثبت  –

وقوع سیل به همـین منظـور    مرحله به مرحلهالگوي ثبت . اند ارزیابی خسارت اولیه در یک سند گردآوري شده
 .شود به اشتراك گذاشته می Lake Countyاین سند با آژانس مدیریت اضطراري . استفاده خواهد شد

 . روز شدن دارند اند یا نیاز به به هاي مربوطه کارآ و موثر بوده روش –

 شده نیاز به تغییر دارند یا خیر آیا وظایف تعیین –

گیري مشارکت دارنـد   و دیگر جلسات گزارش Lake Countyکارشناسان کلیدي در آژانس مدیریت اضطراري  –
  یا خیر
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PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  339 گلستان استان يها سیالب یبررس -4 وستیپ

 

سیالب -4پیوست  گلستان بررسی  استان    هاي 

عـرض شـمالی در    38° 08′تـا   36° 30′طول شـرقی و   56° 22′تا  53° 57′ جغرافیاییاستان گلستان در محدوده 
رق کشور ترکمنستان در شمال، استان سمنان در جنوب، استان خراسان شمالی در ش. شمالی ترین بخش ایران قرار دارد

 50بخـش،   21شهرسـتان،   11شـهر،   23گلسـتان داراي . اندو دریا و استان مازندران در غرب، این استان را احاطه کرده
نفر در هر کیلومترمربع  81کیلومترمربع با تراکم جمعیت  20478سطح کل این استان . باشد روستا می 1064دهستان و 

ترین  م از طریق خشکی به آسیاي میانه متصل است یکی از استراتژیکگلستان از این نظر که هم از طریق دریا و ه. است
  .ي ایران استها استانین تر مهمو 

میلیـون نفـر    7/1استان گلستان، جمعیت گلستان در حـدود   ریزي برنامهسازمان مدیریت و  1384طبق گزارش سال 
کشـاورزي  . انـد  کـرده  اطق روستایی زندگی میمیلیون نفر در من 9/0میلیون نفر در مناطق شهري و  8/0بوده و در حدود 

بارندگی . شود مینوع محصول زراعی و باغی در این استان تولید  92فعالیت اصلی اقتصادي در این استان است و بیش از 
همچنین پـارك ملـی گلسـتان    . بسته به شرایط توپوگرافی و مکانی متفاوت است متر میلی 700تا  200سالیانه استان از 

  .]37[پارك ثبت شدة ایران در یونسکو است اولین 
ین کوه اسـتان گلسـتان، ابرکـوه نـام دارد کـه ارتفـاع آن       تر مهم. گلستان داراي دو عارضۀ مشخص کوه و دشت است

ي بـاالیی  گیـر  سـیل ي و خیـز  سـیل این استان به لحاظ شرایط فیزیولوژیکی و اقلیمـی داراي پتانسـیل   . متر است 3945
منـاطق دشـتی،   ( گیـر  سـیل و ) شامل مناطق کوهستانی و مرتفع( خیز سیلبریز استان از دو بخش ي آها حوضه. باشد می

مسـاحت منـاطق   . اسـت  تشکیل شده) ي طبیعیها سیلها و م ها و اراضی واقع شده در داخل دره کوه هنواحی مجاور دامن
  ].6[ باشد میهکتار  680000 گیر سیلهکتار و سطح مناطق  95000استان  خیز سیل

و اداره کـل  اي  منطقـه ي موجـود در کتابخانـه شـرکت آب    هـا  گزارشاطالعات ارائه شده در این بخش حاصل بررسی 
  ]:9تا  7[ باشد میي زیر ها گزارش، مراتع و آبخیزداري استان بوده که شامل ها جنگل

  85تا  71ي عمده گلستان از سال ها سیالبمشخصات  –
 12/1/1385الی  1/117/30ه گزارش تحلیلی سیل استان گلستان از مورخ –

 )در سیزده جلد، مهندسین مشاور الر(مطالعات طرح جامع سیل خیزي گلستان  –

 84و  81 ، 80گزارش وضعیت سیل مردادماه  –

 84تا  80ي ها سیالبگزارش تحلیلی  –

 در حوضه هاي آبریز گرگان رود و اترك 86ي اجمالی سیل فروردین و خردادماه ها گزارش –

چاي شهرستان مینودشت و  ي خرمالو شهرستان آزادشهر، چهلها خانهدر رود 86مرداد  14و  13گزارش سیل  –
 آباد گل شهرستان علی زرین

  
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 مدیریت بحران سیل تدوین برنامه عملیاتی اي بر مقدمه  340

 

  استان خیز سیلنقاط  -1-4.پ

مربـوط   ها سیالب ه، عمد1385تا  1370ي ها سالبا توجه به وضعیت آماري خسارات سیل در استان گلستان در بین 
گفـت غـرب ایـن     توان میسو نیز  آبریز قرهه همچنین در مورد حوض. سو واترك هستند قره ،رود گرگانآبریز  يها حوضهبه 

  . در معرض سیل بوده است تر بیشحوضه 
ي اخیر، در ادامـه مختصـرا در مـورد    ها سیالببه لحاظ حجم خسارات در  رود گرگان حوضه آبریزبا عنایت به اهمیت 

  .این حوضه توضیحاتی آورده شده است
کیلومتر برآورد شده و مساحت حوضه آبریز تـا سـد    800درحدود  مجموع در رود گرگانحوضه  هاي دخانهروطول کل 

زاو و  هـاي  رودخانـه که از بهـم پیوسـتن    باشد می رود گرگانرودخانه اصلی حوضه، . باشد میکیلومترمربع  7200وشمگیر 
پیوندنـد و پـس از    دوغ و اوغان به آن مـی  هاي انهرودخقوشان و سپس  در ادامه مسیر رودخانه آجی. گیرد میقرناوه شکل 

بر روي  1-سد گلستان. شوند میچاي به آن وارد  نرماب ـ خرمالو ـ چلی   هاي رودخانهعبور از شهر گنبد و درخروجی شهر 
نـه  ساخته شده و رودخا رود گرگاناین سد در محل اتصال اوغان به . رسیده است برداري بهرهبه  80این رودخانه در سال 

سـاخته شـده و در    1-در باالدست گلسـتان  رود گرگانبر روي  2-سد گلستان. اوغان نیز به دریاچه آن هدایت شده است
دیگر سـد بـزرگ در حوضـه، سـد نرمـاب      . ریزد ي زاو و قرناوه به دریاچه آن میها شاخهافتتاح گردیده است که  83سال 
این سد چنانکـه از  . ي آتی آغاز خواهد شدها سالو اجراي آن در  که مطالعات مرحله دوم آن در حال انجام است باشد می

چاي و خرمالو نیـز بـه کمـک     چلی هاي رودخانهنام آن پیداست بر روي شاخه نرماب ساخته خواهد شد و درصدي از آب 
  ]. 9[بند انحرافی و تونل به آن خواهد رسید 

ین تـر  بـیش شهر کالله در مجـاورت رودخانـه دوغ    1385تا  1370ي ها سالدر  دهد میهاي انجام شده نشان  بررسی
همچنین در حاشیه رودخانه نرماب، شهرهاي مینودشت و کردکوي به ترتیـب هـر   . را داشته است) مورد 35( تعداد سیل

از این نظـر شـهرهاي آق قـال و    . با خطر سیل مواجه شدند تر بیشمورد نسبت به شهرهاي دیگر استان  24و  27کدام با 
قال تنها یک مـورد و بنـدرترکمن دو مـورد سـیل      آق ها سالدر تمام این . ترین شهرهاي استان هستند ن از ایمنبندرترکم

  ).1-4.پ شکل( اند داشته
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  ]8) [1370-85(ي استان گلستانها شهرستاننمودار فراوانی وقوع سیل در  -1-4.پ شکل

موجود در حوضـه از   هاي ایستگاهمشترك آماري بین در یک دوره  رود گرگاندر حوضه رودخانه  ها سیالببررسی آمار 
فراوانـی وقـایع   . اتفاق افتـاده اسـت   رود گرگانواقعه سیل در رودخانه  200که تعداد  دهد مینشان  1382تا  1354سال 

نشـان  ) 2-4.پ( شکلساله ذکر شده محاسبه گردیده و در  28ي این رودخانه نیز در دوره ها شاخهسیل در هر یک از سر
سـو، گرمابدشـت،    چـاي، قـره   گل، قره ي اوغان، زرینها شاخهدر هر یک از  شود میکه مالحظه  طور همان. ه شده استداد

  .واقعه سیل رخ داده است 30محمدآباد و نرماب بیش از 
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  رود گرگاني ها شاخهنمودار فراوانی وقوع سیل در سر -2-4.پ شکل
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  عوامل وقوع سیل و ایجاد خسارت -2-4.پ
تـا   1370ي هـا  سالهاي صورت گرفته در خصوص علل وقوع سیل و افزایش خسارت در استان در  به مطالعات و بررسیبا توجه 

  ]:8[به موارد زیر اشاره کرد  توان می ،1385
 )عامل اقلیمی(شدت و مدت قابل توجه بارندگی  -1

  )عامل توپوگرافی(شیب زیاد زمین در مناطق قابل توجهی از حوضه  -2
عامل لیتولوژي (االي آب در خاك به لحاظ بافت سیلتی و رسی اراضی شمال شرقی استان عدم نفوذپذیري ب -3

 )و خاك

 اي از نقاط استان به اراضی جنگلی تنک و مراتع ضعیف و مخروبه در پاره ها آنها و مراتع و تبدیل  تخریب جنگل - 4

 ) خریدارانعدم آگاهی (ي اراضی گیر سیلتوجهی به خطر  و بی ها خانهعدم رعایت حریم رود -5

 ها دامنهو در جهت شیب  ها دامنهعدم رعایت اصول صحیح کشاورزي نظیر شخم در  - 6

 از مسیر بستر طبیعی خود و کشت و زرع در این مسیرها ها خانهو رود ها آبراههتغییر مسیر طبیعی  -7

 ارتباطی ها پلدر احداث  ها خانهعدم رعایت معیارهاي هیدرولیک جریان رود -8

و  گـذاري  سرمایه، همچنین رشد ها جنگلبا از بین بردن مراتع و  ها شاخهانسانی در سر هاي فعالیت هکلی توسع طور به
از عوامـل عمـده ایجـاد خسـارات بـه       تـوان  مـی را  ها آني گیر سیلبدون توجه به خطر  ها خانهتجاوز به حریم و بستر رود

، تعـداد  )رود و یـا قمـرود   حوضـه سـد زاینـده    نظیر اسـتان کهگیلویـه و بویراحمـد،   (در برخی مناطق کشور . حساب آورد
برابر ظرفیت مراتع آن بوده حال آنکه مراتع آن به طور عمـده از نـوع ضـعیف و خیلـی      4واحدهاي دامی موجود، بیش از 

به طوري که در حال حاضر درصد  باشد مینتیجه چنین امري از بین رفتن پوشش گیاهی مرتع . ضعیف و یا متوسط است
 تـر  کم(المللی، جزو مراتع فقیر  بین بندي طبقهدرصد است که از نظر  40از  تر کمکشور  هاي حوضهر اکثر پوشش گیاهی د

  .گردد میمحسوب ) درصد 50از 
ي اخیر استان گلستان ذکر ها سیالببه عنوان مثالی از خسارات و عوامل افزایش آن، در این بخش اطالعات مربوط به 

آمده، خسارات سیل کـاهش یافتـه و شـاهد تکـرار چنـین فجـایعی در        دست بهري تجارب گیکار بهامید است با . گردد می
  .کشور نباشیم

  81و  80ي مردادماه ها سیالب -3-4.پ

شـدن سـیالب در    در منطقه شرق گلسـتان منجـر بـه جـاري     1381و  1380ي ها سالي شدید در تابستان ها بارش
بـه حـدي بـود کـه در ابتـدا       هـا  تخریـب شدت خسارات و . بسیار شدي منطقه همراه با خسارات جانی و مالی ها خانهرود
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. دانسـتند  (1PMF)هاي جاري شده را با طوفـان نـوح مقایسـه کردنـد و آن را در حـد حـداکثر سـیالب محتمـل          سیالب
رات هاي حادث شده قابل توجه بوده اما عوامل غیرطبیعی نیز در افزایش خسـا  هاي اولیه نشان داد که اگرچه باران بررسی

  .اند داشتهاي  نقش قابل مالحظه
  . آورده شده است ها سیالبمشخصات این ) 2-4.پ(و ) 1-4.پ( هاي در جدول

  ]7[ 81و  80ي مرداد ها سیالبمشخصات کلی  -1-4.پجدول 

  تاریخ
حداکثر بارندگی 

اتفاق افتاده 
)mm(  

حداکثر شدت 
  ساعته 1بارندگی 

)mm/h(  

  مدت بارندگی
)h(  

اي لحظه  بدهحداکثر 
ایجاد شده در محل 

  )cms(سد گلستان

خسارات 
  جانی

  )نفر(

  خسارات مالی
میلیارد ریال به قیمت (

  )سال وقوع سیل
  600  240  3017  12  40  450  80مرداد  19
  280  46  600  6  30  108  81مرداد 21

   ]7[ )متر مکعب بر ثانیه(ی صلشاخه ا برواقع  هاي ایستگاهدر  رود گرگان 81و  80ي ها سیلاي  حداکثر لحظه بده - 2-4.پ جدول
 مالحظات 81سال  80سال  ایستگاه

  644 1650 تنگراه
   200  336  2محل سدگلستان 

  600 3017 1سدگلستانمحل 
 می باشد 1شهر گنبد زیردست سدگلستان  50 150 گنبد
 ورودي سدوشمگیر 40 129 قزاقلی

  سد وشمگیرمی باشندشهرهاي آق قال و گمیشان زیر دست  0 40 سد وشمگیرمحل 
  5 20 آق قال
  3 10 )دریا(بصیرآباد

 
  .شود میجداگانه ارائه  صورت بهو نکات قابل توجه آن  81و  80ي متوالی ها سیالبدر ادامه توضیحاتی در مورد 

تان در شـرق اسـ   رود گرگانه ضسابقه مورخ نوزدهم و بیستم مرداد در حو بارش شدید و بیبه دنبال : 1380سیالب سال 
و  1- اوغان در حوضه آبریـز سـد گلسـتان   و  هاي دوغ هاي رودخانه گلستان در ارتفاعات جنگل گلستـان، ارتفاعات زیر حوضه

ایجـاد خسـارات    نفر و 240حدود  هاي نوده و رامیان، سیالب مخربی به وقوع پیوست که موجب از دست رفتن جان رودخانه
و در شـرق   رود گرگـان ه ضـ سـیل در حو . کشاورزي در روسـتاهاي مسـیر گردیـد   مالی زیاد به زیر بناهاي اقتصادي و اراضی 

. بـه وقـوع پیوسـت   ) سـو و زاو  تمـر، آجـی  ( رود گرگانهاي اصلی  سو و شاخه هاي نوده، اوغان، دوغ، آق گلستان در زیر حوضه
رودخانه نـوده در منطقـه    .دنمی باش 1- ه سد گلستانضدر حو رود گرگانهاي اصلی  سو و شاخه رودخانه هاي دوغ، اوغان، آق

  .رود می ریزد آزادشهر وارد دشت شده و پس از عبور از منطقه گنبد در پایین دست سد گلستان به رودخانه گرگان
روسـتاي  . ه این رودخانه وارد شده اسـت ضعمده خسارت نیز در حو وشدیدترین سیالب مربوط به رودخانه دوغ بوده 

همچنـین روسـتاهاي لـوه،     .ه واقـع اسـت  ضـ ي ایـن حو ها شاخهخراسان در سر ه سیاسی استانزدشت در حو دیده آسیب

                                                      
1- Probable Maximum Flood 
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ه ایـن رودخانـه قـرار    ضـ مشهد در حو –آباد، ترجنلی، تنگراه و پارك ملی گلستان در مسیر جاده گرگان  صادق ،اویلی بش
  .اند شدهین خسارت و آسیب را متحمل تر بیشدارند که 

  . را نشان داده است مترمکعب در ثانیه 3017اکثر دبی حد 1-آبنگار سیالب در ورودي سد گلستان
ها و اخذ اطالعات از افراد محلی به نظر می رسـد عامـل    ي ثبت شده در ایستگاهها دادهمشاهدات صحرایی و  براساس

ایـن   .باشـد  میشرق گلستان  هاي رودخانهاصلی وقوع سیالب بارش بسیار شدید و بی سابقه و متعاقب آن جریان زیاد در 
باران ثبـت شـده و    متر میلی 450ساعت معادل  12بارش به حدي بوده کـه در ایستــگاه پارك گلـستان در ظرف  شدت

همچنین بند خاکی قیز قلعـه در بـاال دسـت روسـتاي     . ساعت سرریز نموده است 10سد گلستان تقریبا خالی نیز، ظرف 
آب ) گزارش مطالعات سد، منابع طبیعی گلسـتان  براساس(متر مکعب در ثانیه  150 حدوددشت، علیرغم ظرفیت سرریز 
تخریب این بند، خود موجب واردآمدن خسـارات  . بدین ترتیب باعث تخریب بند شده است واز تاج بند خاکی عبور نموده 

متر مکعب بوده و سطح دریاچـه بنـد در ایـن     200000حجم بند در رقوم سرریز ( .فراوانی به روستاهاي پایین دست شد
ه در دو ایستگاه باران سنجی دشت شاد به ضدر این حو.) متر بوده است 5/11هکتار و ارتفاع تاج از کف مخزن  3/6رقوم 

نتـایج   .ثبت شده است که حدودا برابر مقدار بارش سـاالنه ایـن منـاطق اسـت     متر میلی 190و  150ترتیب بارانی معادل 
 ] 7: [ی باشدحاصل از مدل سازي شکست بند خاکی قیز قلعه به صورت زیر م

     درثانیه مترمکعب 790 :رها شده ناشی از شکست سد در محل بند خاکی بدهحداکثر  –
   درثانیه مترمکعب 307 :موج سیالب ناشی از شکست سد در محل دشت کالپوش بدهحداکثر  –
 260 :)کیلـومتري  32در فاصـله  (موج سیالب ناشـی از شکسـت سـد در محـل روسـتاي تنگـراه        بدهحداکثر  –

  درثانیه عبمترمک
  دقیقه 32 :مدت زمانی که طول کشید تا موج سیالب ناشی از شکست سد به روستاي دشت برسد –
  دقیقه 115 :مدت زمانی که طول کشید تا موج سیالب ناشی از شکست سد به روستاي تنگراه برسد –
  کیلومتر بر ساعت 16 :سرعت متوسط و تقریبی موج سیالب –

شود که شکست بند خاکی قیـز قلعـه باعـث     از برآوردهاي مختلف چنین استنباط می در مجموع با توجه به نتایج حاصله
بـا توجـه بـه حرکـت مـوج سـیالب بـه سـمت         . برثانیه شده است مترمکعب 800تا  600جریانی به میزان  رها شدن شدت

اي که با طی مسـیر   گونهاز شدت حداکثر موج سیالب کاسته شده، به ) flood routing( اي دست و اثرات روند رودخانه پایین
  .برثانیه کاهش یافته است مترمکعب 260کیلومتر به سمت پایین دست، در محل روستاي تنگراه، دبی اوج سیالب به 32

، بوسیله مواد جامـد و تنـه درختـان حمـل شـده      ها پلعالوه بر این نقش عوامل فرعی دیگر نظیر مسدود شدن دهنه 
 ،ساخت و سـاز در حاشـیه رودخانـه    ي بریده شده در دشت سیالبی،ها شاخهار کردن و انب ها خانهتوجهی به حریم رود کم

بایسـتی   به عنوان عوامل تشدید سیل نیزکاهش رطوبت پیشین خاك به دلیل خشکسالی را  و وقوع سیل در شب هنگام
 -جـاده گرگـان   مسـیر (توقف مسافرین در پـارك جنگلـی گلسـتان    البته علت اصلی افزایش تلفات جانی، . در نظر گرفت

  .ین بوده استمامورعدم توجه بعضی از ساکنین روستاها و مسافرین به هشدارهاي  و بارش زیاد دلیل به) مشهد
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  :خسارات عمده ناشی از این سیل عبارتند از
 نفر کشته و تعدادي مفقوداالثر 240جانی بالغ بر خسارت  -1

-سد گلسـتان سارت ناشی از ورود رسوبات به خ هاي آبی کوچک تامین آب و بندهاي انحرافی و سازهتخریب  -2
 )است اداره کل آب استان گلستان برآورد شده توسط تخلیه رسوبات بیش از پنج میلیارد ریالهزینه ( 1

 )یک میلیارد ریالحدود (اداره کل آب استان گلستان  )هیدرومتري(سنجی  هاي آب ایستگاهتخریب  -3

 به همراه تخریب چندین دهانه پل هاي روستایی و راه مشهد - انکیلومتر جاده آسفالته گرگ 20بیش از تخریب  - 4

 آبرسانی و گازرسانی تاسیساتدکل برق،  تخریب تعدادي -5

و همچنـین   اویلی، ترجنلی، صـادق آبـاد، دشـت و غیـره     هاي مسکونی در روستاي لوه، بش ساختمانتخریب  - 6
 مشهد  –گرگان تفرجگاه مسیر جاده  و ها پاسگاه ،مانند مدارسهاي دولتی  ساختمان

تعداد زیـادي از وحـوش در پـارك    ، ناپدید شدن جنگل و از بین رفتن درختان زیاد در مسیر سیالبتخریب  -7
 ملی گلستان

  س دامابیش از دو هزار رازبین رفتن  -8
در محدودة حوضه سـد   رود گرگانمردادماه در ارتفاعات حوضۀ  22و  21ي شدید ها بارشدر پی : 1381سیالب سال 

در شرق استان گلستان سیالب شدیدي به وقوع پیوست که باعث خسارات سنگینی به بخش هـاي اقتصـادي    1-گلستان
مقـدار بـارش در   . وطنان شد آبی و از دست رفتن جان تعدادي از هم تاسیساتها، مزارع، باغات کشاورزي،  ها، پل نظیر راه

سـاعت در ارتفاعـات دشـت شـاد در حـد       3تا  2ی در ط متر میلی 108مناطق مختلف متفاوت بوده و حداکثر آن معادل 
که در جنگل گلستان بوده، در  80مرکز رگبار بر خالف سیالب سال . هاي اوغان و دوغ اتفاق افتاده است فاصل زیر حوضه

میلیـون   30برآورد حجم سیالب در حوضۀ سد گلستان معـادل  . دشت شاد، ارتفاعات مشرف بر جنگل گلستان بوده است
برثانیـه   مترمکعـب  600حداکثر جریان ورودي به سد گلسـتان نیـز   . ده که در سد گلستان ذخیره شده استمترمکعب بو

بوده و با وجود سد گلستان، با آرام گرفتن موج سیل در مخزن سد، هیچ گونه خسارتی را در پایین دست سد در محدوده 
  .شهر گنبد و اراضی مسیر وارد نساخته است

بارش نسبتا زیاد در مدت زمان اندك و در نتیجه شـدت بارنـدگی    ،80مشابه سال  81ال علت اصلی وقوع سیل در س
از  هـا  خانـه باعث خروج رود ها پلعدم انطباق مسیر و مقدار جریان رودخانه در راستا و ابعاد مقاطع . قابل توجه بوده است

محدود رودخانه و عـدم انطبـاق آن بـا     ظرفیت طبیعی. در مسیر شده است ها جادهمسیر اصلی خود و تخریب اراضی و یا 
همچنین نقـش عـواملی نظیـر شـخم در جهـت      . اراضی اطراف بوده است گرفتگی آبباالي سیل نیز عامل مهمی در  بده

هاي پیاپی چند سال قبل از آن و عدم اجراي عملیـات آبخیـزداري    شیب، پوشش گیاهی ضعیف به علت وقوع خشکسالی
  .نمی توان در تشدید سیالب و رواناب نادیده گرفترا نیز  1-سد گلستان هدر حوض

  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 مدیریت بحران سیل تدوین برنامه عملیاتی اي بر مقدمه  346

 

  :زیر خالصه نمود صورت به توان میترتیب عوامل وقوع سیل را  بدین
، در متـر  میلـی  5/56سـاعت، در تنگـراه    2از  تـر  کـم در مدت  متر میلی 109در گالیکش : شدت و مدت بارش –

  متر میلی 5/45، در پارك گلستان متر میلی 74مینودشت 
  برثانیه  مترمکعب 600برثانیه و در اوغان  مترمکعب 700اوج سیالب در تنگراه  بده: م سیالبیمه بده –
متـر و شـیب قابـل توجـه      2490متر و حداکثر  457، حداقل ارتفاع 97/1با ضریب شکل : شکل خاص حوضه –

  مناطق زیادي از حوضه و کوتاه بودن زمان تمرکز
  وضهضعیف بودن پوشش گیاهی در ارضی باال دست ح –
  تغییر کاربري اراضی و کشاورزي غیر اصولی، عدم رعایت حریم و بستر رود  –
 هدر هنگام وقوع سیالب بوسـیل  ها پلمسدود شدن (مسیر رودخانه  هاي سازهو سایر  ها پلعدم طراحی مناسب  –

  )درخت هچند سنگ و چند تن
آسـیب دیـدگان بـه هشـدارهاي     ، عدم توجه برخـی از  ها سکونتگاه هعدم رعایت مکان یابی صحیح براي توسع –

  ان محیط زیست مامورسازمان هوا شناسی، نیروي انتظامی، پلیس راه و 
 ترتیب فاجعه وقوع این دو سیل عالوه بـر تلفـات جـانی و وارد آوردن خسـارات مسـتقیم بـه منـاطق مسـکونی         بدین

هـا شـامل    و دام) و مراتـع  هـا  جنگـل ( صنعتی و تجاري، اراضی کشاورزي، منـابع طبیعـی   تاسیسات، )روستایی و شهري(
، اضطراب و نگرانی و نارضایتی عمـومی  ها خانوادهسرپرستی  و نامحسوس مانند بیکاري، مهاجرت، بی غیرمستقیمخسارات 

  ].10[ باشد مینیز 
خـی  بر. توجـه در آن اسـت   استان گلستان، تلفات جانی قابـل  81و  80ي ها سالي متوالی ها سیالبیکی از نکات قابل تأمل در 
  :گزارشات در ادامه آورده شده است

درصد تلفات جانی مربوط به بازدیدکننـدگان و توریسـت هـاي     80و  70به ترتیب بیش از  81و  80در سیل  –
متر در  100تا  60باریک با عرضاي  رودخانهدر یک نقطه با افزایش سطح آب در . پارك ملی گلستان بوده اند

پارك، گردشگران حاشیه رودخانـه انتخـابی جـز     هان سیل به محدودمحدوده پارك ملی گلستان و هجوم جری
  . ]37[افتادن در جریان سیل نداشتند 

. هموار قرار داشته استاي  منطقهاي، در  واریزه هاي ها در پارك ملی گلستان، در مسیر عبور جریان محل کمپ –
هـا را بـا خـود حمـل      این منطقه توریسـت ي کوهستانی منتهی به ها آبراههاي ناگهانی از  بنابراین جریان واریزه

اي پیشـین قـرار    مراکز اردوگاهی پارك به علت توپوگرافی منطقه در مسیر جریـان واریـزه   تر بیش. نموده است
داشتند و معموال بازدیدکنندگان و کسانی که به گردش رفته بودند از طبیعت زیباي این منطقه کـه در طـول   

  .کردند میترده شده است، استفاده رودخانه گس هکیلو متر در کنار 15
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ـ  شـد  مـی روستایی در روستاي دشت توسط تراکتور جابجا  26 – اصـلی در میـان سـیل     هندکه در داخـل رودخان
ي مناسب براي فرار و مناطق امن ها راهاطالعات مناسبی در خصوص اقدامات ضروري، . خروشان گرفتار آمدند

  .به روستاییان داده نشده است
لی دو بچه براي فرار از درخت حاشیه رودخانه باال رفتند و سپس مادرشـان بـه دنبـال آنـان     در روستاي ترجن –

  .رفته و در نهایت هر سه نفر به همراه درخت داخل جریان سیل افتادند و غرق شدند
کنار رودخانه در محل مسکونی شده و روستائیانی کـه سـالم مانـده     هدر روستاي لوه سیل باعث تخریب دیوار –

  .اند دادهشان داخل سیالب افتاده و جانشان را از دست  به همراه خانهبودند 
ها براي مشاهده جریان سیل به نزدیکی رودخانه رفتـه و بـه طـور ناگهـانی بـه       چند نفر از کشاورزان و چوپان –

  .داخل سیالب خروشان افتاده و غرق شدند
وقـایع   گونـه  اینسیار مهمی هستند که بایستی براي عدم تکرار رسند اما حاوي نکات ب ساده به نظر می ها گزارشهرچند متن این 

  .توجه کافی شود ها آنبه 
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