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 تذکر

 ریاست به تهران دانشگاه محترم ریاست انتصاب خصوص در ایران اسلامی جمهوری محترم ریاست حکم به توجه با

 (2 کلیات(1 ؛ فصل شش بر مشتمل) گزارش این 1398 ماه فروردین 27 تاریخ در ها سیلاب ملی گزارش ویژه هیئت

 و راهکارها و ها پیشنهاد (۶ ها آموخته درس (۵ شناسی آسیب و ارزیابی تحلیل، (۴  سیل های پیامد (3 سیل روایت

 سایر و گانه پانزده هایکارگروه های گزارش ،ها قول نقل و ها،نظرات دیدگاه ها، پیوست تمامی نیز و (اصلاحات

 علمی گسترده های پژوهش و تحقیقات آن راستای در که بوده الاشعار وقف حکم اجرای در صرفاً ، آن با مرتبط مسایل

 هایی کاستی و ها محدودیت متضمن بشری اقدام هر مانند گزارش این تردید بدون .است گرفته صورت کارشناسانه

 به اسبیمن پاسخ تا شده فراهم دقت نهایت در ها سیلاب زمینه در پژوهشی علمی نظیرکم هایتلاش علیرغم که است

 محورهای در محوله ماموریت اجرای در گزارش این ،رو این از .باشد جمهور محترم ریاست سوی از ارجاعی دستور

 علمی هایشخصیت از گیری بهره با،آن پیوست در مندرج گانه چهارده های عرصه در و انتصاب حکم در مذکور

   . است شده انجام مرتبط ی ها تخصص در خبره و مستقل

 حکم چارچوب در صرفا و نبوده وغیره قضایی اجرایی، حقوقی، برداری بهره گزارش این از هدف است بدیهی 

 یا و آن گزینشی  یا ناقص انتشار هرگونه ضمن در گیرد. قرار استفاده مورد تواند می اسلامی جمهوری محترم ریاست

 بر منطبق لزوماً حقوقی یا حقیقی خاص شخص یا موسسه یا سازمان چند یا یک تقصیر و قصور یا مسئولیت بر تاکید

 .بود نخواهد گزارش این در مندرج هیئت این های دیدگاه

 با علمی عمیق و موشکافانه عالمانه، دقیق، هایتلاش علیرغم آن با مرتبط موارد و گزارش این شودمی اعلام نهایت در 

 سایر نافی لزوما و بوده کارشناسی علمی تحقیق یک رفاًص ،المللی بین بعضا و ملی های ظرفیت از حداکثری استفاده

  علیه و برای مسئولیت و وتکلیف حق ایجاد سبب و باشد می اصلاح و بازنگری  تعدیل، قابل همواره و نبوده دیدگاههای

 . بود نخواهد شخصی هیچ
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 خلاصه مدیریتی

نوع آن در کشور رخ می دهد. بلایاي  91نوع بلاي طبیعی شناخته شده قریب به  27ایران یکی از کشورهاي بلاخیز دنیا است و از 

مقایسه آمار بلایاي طبیعی در کشور طبیعی با سه مولفه اصلی متمایز می شوند: پیامدهاي جدي، زمان پاسخ کوتاه و عنصر غافلگیري. 

جایع بزرگ زلزله در کشور، نظیر زلزله گیلان و یا بم، هر کدام خسارات بسیار زیادي به دنبال داشته و دهد که هرچند فنشان می

اند اما تعداد وقایع سیل در گوشه و کنار کشور، موجب گردیده تا سیل به احساسات و عواطف عمومی را به شدت تحت تاثیر قرار داده

گیري و میزان جمعیت متاثر، شناخته شود و تقریباً تمامی نواحی کشور به نوعی عنوان بزرگترین بلاي طبیعی کشور از لحاظ فرا

اند. تخریب شدید محیط طبیعی و توسعه مراکز جمعیتی نشان خسارات ناشی از آن را به طور مستقیم یا غیرمستقیم متحمل شده

ریزي ر روند افزایشی دارد و در صورت عدم برنامهگیدهنده آن است که به هر صورت روند افزایش دفعات وقوع سیل و تعداد نقاط سیل

جویی آن اي وقوع سیل، این مسئله سال به سال به مشکل بزرگتري تبدیل شده و چارههاي زیربنایی جهت حل ریشهو اجراي طرح

 دشوارتر خواهد بود.

اي که تأثیرات گیرد، به گونهجام میمجموعه اقداماتی است که قبل، حین و بعد از وقوع سیلاب ان مدیریت شرایط اضطراري سیل

منفی ناشی از وقوع سیلاب در منطقه تحت تاثیر را به حداقل رسانده و ضمن فراهم نمودن امکانات لازم در راستاي مواجهه با سیلاب و 

ایط اضطراري سیل، انجام اقدامات اضطراري، در حداقل زمان ممکن جامعه را به شرایط عادي برگرداند. مدیریت به موقع و مناسب شر

 ها نقش قابل توجهی را ایفا خواهد نمود.در نجات جان و حفظ مال انسان

منجر به بروز سیلابهاي وسیعی در سطح  1925و نیمه نخست فروردین سال  1925بارش هاي سنگین و مستمر در اواخر اسفند 

نفر از هموطنان در آستانه سال نو جان خود را از  55اسفانه استان کشور تحت تاثیر قرار گرفتند و مت 94کشور گردید؛ به گونه اي که 

توسط رئیس جمهوري اسلامی   95/71/25مورخ  5521انتخاب هیئت ویژه گزارش ملی سیلابها بر اساس حکم شماره دست دادند. 

ل و بی طرف به دقت ایران  فرصتی فراهم آورد تا عرصه هاي مختلف این حادثه از جمله مدیریت بحران در فضاي تخصصی، مستق

ضمن ارج نهادن به تلاشهاي ارزشمند  مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی براي پیشگیري از تکرار آن و بهبود مستمر پیشنهاد گردد.

د وظیفه شناسی کامل و ایثار در این حادثه فداکاري نمودند، تاکید می گرد عوامل حاضر در عملیات مدیریت بحران سیلاب اخیر که با

گزارش حاضر بر مبناي اصول حرفه اي و تخصصی حوزه مدیریت بحران تهیه گردیده است و امید است در راستاي ارتقاء ساختاري و 

 رخداد سیل در کشورعملکردي سازمانهاي ذیربط گام موثري برداشته شود.

لرستان، همدان،  استان 5 گلستان، استان بر علاوه ، 25 فروردین 19 لغایت 25 اسفند 95 از و بارشی قدرتمند سامانه سه جریان در

 قابل بارش )بزرگ کارون و کرخه آبریز حوضه هاي بالادستی استانهاي(کرمانشاه  و ایلام بویراحمد، و کهگیلویه بختیاري، و چهارمحال

. در این بین استانهاي آذربایجان غربی، قم ،  (1925،بحران کشور تیریسازمان مد)نمودند ثبت را میلیمتر 912 تا 157 بین توجهی

گلستان ، لرستان ، خوزستان ، ایلام ، مازندران ، کهگیلویه و بویر احمد ، چهارمحال و بختیاري ، خراسان شمالی، همدان، کرمانشاه و 

روستا تحت  2972شهر و  977. بر این اساس حدود (1925،بحران کشور تیریسازمان مد)قزوین بیشترین خسارات را متحمل شدند

درصد از 177تا  97روستا و برخی از شهرهاي درگیر سیلاب بین  947تاثیر سیلاب و طغیان رودخانه قرار گرفته و ساکنان بیش از 

نفر  9954جمعاً سکنه تخلیه و در مکانهاي امن اسکان داده شدند. بر اساس گزارش سازمان مدیریت بحران کشور در این حوادث 

نفر در محل  1552نفر به مراکز درمانی منتقل شده و  1211مصدوم و بیمار به مراکز درمانی و اکیپ هاي درمانی مراجعه نمودند که 

زیر گزارش شده  شکلنفر به تفکیک مندرج در  55برطبق گزارش کتبی سازمان پزشکی قانونی، تعداد افراد فوتی  حادثه درمان شدند. 

 . (1925،بحران کشور تیریزمان مدسا)است

 سید باقر مرتضوی
 ها و رئیس کارگروه مدیریت بحرانعضو هیات ویژه گزارش ملی سیلاب
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 هاگزارش ملی سیلاب

 

 رخداد سیل در کشور

لرسرتان،  اسرتان 5 گلسرتان، اسرتان برر علراوه ، 25 فرروردین 19 لغایت 25 اسفند 95 از و بارشی قدرتمند سامانه سه جریان در

 )برزرگ کرارون و کرخره آبریرز حوضه هراي بالادستی استانهاي(کرمانشاه  و ایلام بویراحمد، و کهگیلویه بختیاري، و همدان، چهارمحال

. در ایرن برین اسرتانهاي آذربایجران  (1925،بحران کشور تیریسازمان مد)نمودند ثبت را میلیمتر 912 تا 157 بین توجهی قابل بارش

غربی، قم ، گلستان ، لرستان ، خوزستان ، ایلام ، مازندران ، کهگیلویه و بویر احمد ، چهارمحال و بختیاري ، خراسران شرمالی، همردان، 

 2972هر و شر 977. بر این اسراس حردود (1925،بحران کشور تیریسازمان مد)کرمانشاه و قزوین بیشترین خسارات را متحمل شدند

ترا  97روستا و برخری از شرهرهاي درگیرر سریلاب برین  947روستا تحت تاثیر سیلاب و طغیان رودخانه قرار گرفته و ساکنان بیش از 

درصد از سکنه تخلیه و در مکانهاي امن اسکان داده شدند. بر اساس گزارش سازمان مدیریت بحران کشور در ایرن حروادث جمعراً 177

نفر  1552نفر به مراکز درمانی منتقل شده و  1211یمار به مراکز درمانی و اکیپ هاي درمانی مراجعه نمودند که نفر مصدوم و ب 9954

زیرر  شرکلنفر به تفکیرک منردرج در  55برطبق گزارش کتبی سازمان پزشکی قانونی، تعداد افراد فوتی  در محل حادثه درمان شدند. 

 . (1925،بحران کشور تیریسازمان مد)گزارش شده است

 

 
 (2789،کارگروه مدیریت بحران)اینفوگرافی تعداد فوت شدگان به تفکیک استان  -2-2شکل
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 اینفوگرافی وقوع سیل در کشور

 

 
 

  (2789،کارگروه مدیریت بحران)اینفوگرافی وقوع سیل در کشور براساس چرخه زمانی از دیدگاه مدیریت بحران -1-2شکل

ه همزمانی سیل در سه استان اصلی نمودار مرحله پیش بینی و نقطه پایان نقطه پایان خطر است. در مقطعی که با دایره خط چین مشخص شده است، اوج اقدامات امدادی با توجه ب)نقطه شروع در این 

 کشور رخ داده است(
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 (2789،کارگروه مدیریت بحران)براساس چرخه زمانی اینفوگرافی وقوع سیل در استان گلستان -7-2شکل

 

 

 

 

 

 

26 27 28 29 1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 16       21 25 اردی هشت

سازمان هواشناسی  23 اخطاریه شماره -1
م نی بر وقوع بارش بصورت بر  و باران و 

احتمال رخداد سی ب و  ب گرفت ی
مکات ه استانداری گلستان با فرمانداری  -2

ها و دست اه های اجرایی با تاکید بر اط ع 
 مادگی جهت اسکان موقت (رسانی و  مادگی

شهروندان، تجهیزات و ماشین   ت سن ین 
راهداری، اداره بر  شهرستان، اداران ابفا و 

شهرداری ها و بازدید و رصد لح ه ای 
 )مسیرها

تشکیل جلسه فو  العاده مدیریت بحران  -3
استان

2524     

اخطاریه شماره 
سازمان  115

مدیریت بحران 
کشور در خصو  

ر دوبر ، ا ب 
گرفت ی معابر و 
ط یان رودخانه و 

بارش بر  و 
کو   در استان 
های شمالی و 

 شرقی

اب    -1
صورت جلسه 

شورای 
هماهن ی 
فو  العاده 
مدیریت 

بحران استان
صدور  -2

اط  یه 
تاکیدی از 

سوی 
استاندار 

خطاب به همه 
دست اه ها در 
خصو  ا  م 
 ماده باش و 

هشدار 
 مادگی  زم 
برای مقابله با 

حواد  
احتمالی

وقوع اوج بارش 
باران، بر ، باد 
شدید و کو   

قطع  ب و بر   -2
روستا  300 بیش از

و قطع سیستم 
 مخابراتی بیش از

روستا،  سی   120
 17837 و تخری 

و   واحد مسکونی
 ب گرفت ی حدود 

هزار هکتار از  300
اراضی کشاورزی و 

با داری

ورود  ب به روستاهای  -1
شهرستان گن د

برگزاری جلسه اضطراری و  -2
 نی با حضور استاندار و چند 

دست اه  ملیاتی اصلی و تاکید 
بر امادگی  وامل و تجهیزات

جلسه فو  العاده شورای مدیریت بحران در -1
بکارگیری ماشین   ت و تجهیزات از (شهرستان گن د

طریق بخش خصوصی، رهاسازی و تخلیه اب سد 
گلستان به دشت و اراضی کشاورزی، بکارگیری 
نیروهای  ملیاتی ن امی جهت مقابله و بازسازی 

مولتی  GPSحواد  احتمالی، بکارگیری سامانه 
فرکان  توسط شرکت اب منطقه ای، اط ع رسانی از 

)طریق صداو سیما مرکز گلستان
مسدود شدن راه های درون استانی هم نین  -2

 بزرگراه ساری به گرگان
 ب گرفت ی گسترده شهر گن د -3

ورود سی ب 
به شهرستان 
   ق  

حضور ر ی  
سازمان مدیریت 
بحران کشور و 
بازدید هوایی و 
زمینی و نشست 

بررسی و 
هماهن ی در 

فرمانداری    ق 

حضور وزیر کشور و برگزاری -1
نشست های هماهن ی مدیریت 

بحران
نامه معاون سیاسی امنیتی  -2

استاندار به فرمانده س اه نینوا 
در خصو  برداشت نقاطی از 
ریل راه اهن به من ور تخلیه 

 روان ابها در    ق 

حضور ر ی  
جمهور محترم و 
تعدادی از وزرا و 
بررسی  خرین 
وضعیت  ب 

گرفت ی گن د، ا  
ق  و گمیشان

بررسی  خرین 
وضعیت  ب 

گرفت ی    ق  ، 
گزارش دست اه 
ها و اتخا  
تصمیمات 
اجرایی

تاکید وزیر کشور 
در خصو  

مدیریت سی ب 
و تسریع در مهار 
و تخلیه  ب

بررسی  خرین 
وضعیت  ب 

گرفت ی گمیشان

ادامه بارش ها با شدت 
کمتر

حضور فرمانده 
نیروی دریایی 
ارتش، مدیر کل 
مدیریت بحران 
استان و فرماندار 
شهرستان در 
گمیشان

حضور فرمانده 
کل س اه و 
فرمانده نینوا 
استان و نماینده 
مردم منطقه و 
نماینده مجل  
در گمیشان

احدا  و نص  -2
پل توسط  28

واحدهای 
مهندسی نیروی 
زمینی س اه و 
قرارگاه خاتم 

برقراری  ،ا ن یا 
ارت ا  گمیشان 
با شهرهای 

گرگان،    ق  و 
بندرترکمن 

حضور -1
فرمانده کل 

ارتش
ایجاد -2

کانال های 
انحرافی در 
رودخانه 
گرگان رود 
شهرستان 

    ق  
انتقال -3

 یروب 
کاترساکشن 
به منطقه 

توسط ارتش

حضور 
فرمانده 
نیروی 
انت امی

حضور 
فرمانده 
کل ارتش 

بررسی اخرین 
وضعیت سی ب و 
اقدامات بعمل 
 مده و هماهن ی 
های  زم برای 
پشتی انی استان 

معین

بررسی و جمع 
بندی اخرین 

وضعیت خسارات 
بخش های 
مختل  

جلسه اضطراری 
در خصو  
شرایط جوی 
ا  می 
هواشناسی

روستا درگیر سیل 134 متر مکع  برای 5295 ب رسانی تانکر سیار به میزان 

                    
                 

2
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 (2789) کارگروه مدیریت بحران، اینفوگرافی وقوع سیل در استان لرستان براساس چرخه زمانی -4-2شکل

 

 

 

 

3 4 5 6 7 10 12 13 14 15       22 31 ار ی ه ت 1 2 3

اب   اخطاریه هواشناسی به  -1
فرمانداران استان جهت انجام تمهیدات و 

اقدامات پیش یرانه
تشکیل جلسه شورای هماهن ی  -2

مدیریت بحران
تخری  دو دست اه پل موقت -3
 یه روبی تمامی رودخانه های  -4

   وری از شهرهای استان
حضور در برنامه زنده سیما و تهیه و  -5

تن یم اخطاریه های  زم در ش که 
استانی

مسدود نمودن تمامی محورهای  -6
  پرخطر استان

تشکیل جلسه اضطراری  -1
 شورای هماهن ی مدیریت بحران

تهیه و ارسال لیست تجهیزات  -2
مورد نیاز دست اه های اجرایی به 

 سازمان مدیریت بحران کشور
ا زام مدیران اب و فاض ب  -3

شهری و مدیر  امل بر  استان به 
شهرستان پل دختر

برگزاری جلسه 
اضطراری شورای 
هماهن ی مدیریت 
بحران استان با 
حضور معاون  مران 

وزیر کشور

 و 80اب   اخطاریه های شماره 
معاون امور امادگی و مقابله  480

سازمان مدیریت بحران کشور

نامه مدیر کل هواشناسی 
استان درباره ورود موج 

جدید سامانه بارشی 

ورود موج جدید بارش  -1
و تشکیل جلسه اضطراری 
شورایهای هماهن ی 

 مدیریت بحران
اب   اخطاریه های  -2

کت ی و تصویری از طریق 
ش که استانی و ارسال 
پیامک از طریق 

 980 اپراتورهای موجود به
هزار نفر از شهروندان

اط ع رسانی به تمامی  -3
شهروندان از طریق   یر و 
بلندگوی ماشین   ت 
  تش نشانی و شهرداری ها

تخلیه و اسکان و جابه  -4
جایی ساکنین منازل در 
مجاورت رودخانه ها و 

مسیل ها
اط ع رسانی مسافرین  -5

نوروزی
حضور وزیر بهداشت به  -6

 نوان نماینده ر ی  
جمهور در جلسه شورای 
هماهن ی مدیریت بحران

درگیری شهرهای -7
معمو ن ، پلدختر ، درود و 
خرم  باد و روستاها در 

سیل

حضور معاون اول  -1
ر ی  جمهور، وزیر 
نیرو، ر ی  بنیاد 
مسکن و معاونین 
وزارت راه و نیرو و 
تشکیل جلسه 
شورای هماهن ی 

مدیریت بحران

حضور ر ی  
مجل ، وزیر 

ارت اطات، 
ر ی  بنیاد 
مسکن و 
معاونین وزارت 
راه و نیرو در 
جلسه شورای 

هماهن ی 
مدیریت بحران

بازگشایی  -2
راه پل دختر ، 

ساماندهی 
پرواز ها، تامین 

 پوشا 

تشکیل جلسه شورای هماهن ی مدیریت  -1
بحران

تامین و انتقال اق م امدادی توسط نیروی  -2
انت امی و ه ل احمر

تامین امنیت توزیع اق م امدادی توسط پلی   -3
انت امی و س اه

تن ارد 500 تامین -4
جمع کل خسارات وارده در حوزه های بر ،  -5

 ب، گاز، زیرساخت های شهری، فضاهای  موزشی، 
  میلیارد ریال 5101 راه ها، کشاورزی

تشکیل جلسه  -1
با حضور وزیر 
 موزش و پرورش 
و وزیر نیرو و 
اتخا  تصمیم در 

خصو  
کشاورزان  سی  

دیده

حضور ر ی  
جمهور محترم و 
تشکیل شورای 
هماهن ی مدیریت 

بحران

 1145قطع بر  
خانوار و 
هم نین قطع 

 173 گاز
خانوار و قطع 

دسترسی 
محور های 

 870 روستایی
روستا، قطع 

 74 تلفن  ابت
 9 روستا و

شهر و تلفن 
 355 همراه
سایت

9

قطع جاده 
 –پلدختر 
خرم  باد
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 مدیریت شرایط اضطراری سیل

بندي خطر به عنوان یک ورودي اطلاعاتی پایه، باید داراي هاي پهنهسیستم مدیریت شرایط اضطراري سیل ضمن استفاده از نقشه

رسانی، مخابرات و انتقال مطمئن اطلاعات، سازماندهی به منظور سامانه هاي هشدار سیل، سیستم هاي اطلاعباشد: هاي اصلی زیر مؤلفه

دهی وضعیت آبراهه، سازماندهی انتقال سیل زدگان به ایجاد موانع موقت در برابر سیلاب، تخلیه و هدایت جریان به مسیر اولیه و سامان

زده، اعم از تأسیسات زیربنایی و مناطق نظم و امنیت، سازماندهی بازسازي مناطق سیل مناطق امن و اسکان موقت آنها و برقراري

مسکونی،  بیمه در برابر سیل و جلوگیري از رکود اقتصادي. تجربیات بین المللی،یکپارچگی مدیریت ریسک و مدیریت شرایط اضطراري 

 را براي مدیریت سیل پیشنهاد می نماید.

 

 
 فرایند یک ارچه مدیریت ریسک و مدیریت شرایط اضطراری سیلاب -2-1شکل 

 

ها و تقویت نقاط منظور عبرت آموزي از ناکامیهمچنین، مستندسازي رویدادهاي سیل و تجربیات مدیریت شرایط اضطراري به

 .باشدضعف در مجموعه عملیاتی مدیریت شرایط اضطراري، یکی دیگر از ضروریات سیستم مدیریتی می

اثربخشی  و یک چارچوب ارزشیابی فراگیر به منظور ارزیابی هماهنگ STAR FLOODپروژه و در 9715در سال اتحادیه اروپا در 

نظام مدیریت اضطراري سیل در کشورهاي عضو را طراحی کرده و هفت کشور داراي شرایط، جغرافیایی، اقلیمی، و اقتصادي  متفاوت از 

، لهستان و سوئد را از نظر اثربخشی مدیریت شرایط اضطراري سیل مورد مقایسه قرار داده است. این جمله انگلستان، فرانسه، هلند

 اقدامات پیش از وقوع

 سیل

 واکنش

فعالیتهاي مرتبط با 

 نجات

 رویداد آلودگیکنترل 

 بهداشت عمومیو 

نگهداري راههاي 

 حمل و نقل

مکانیزمهاي هشدار 

 عمومی

واکنش اولیه ایمنی 

 وبهداشتی

 مدیریت رسانه

کنترل و همکاري 

 عملیات

 تدارک حمل و نقل 

 

 

 ماده سازی و 

 برنامه ریزی

  هاي تهیه برنامه

   اقدام

شناسایی منابع مورد 

 نیاز

برنامه پایش قبل از 

 سیلاب

 برنامه هاي آموزشی 

 

 

 

 

 کاهش ریسک

یکپارچه نمودن 

  مدیریت ریسک

سیلاب با طرحهاي 

ش برنامه ریزي آمای

 سرزمین

ه حلهاي بکارگیري را

دفاعی فنی در برابر 

 سیلاب

توسعه و اجراي برنامه 

هاي یاري دهنده 

 جامعه

توسعه سیستم هشدار 

 و آگاه سازي

 

 

 بیبازیا

اوضاع  بازگرداندن به

 عادي

یستم به بازگردانی س

 وضع عادي

ی  آسیب و ارزیاب

بازگرداندن 

سیستمهاي حامی 

حیات به حداقل 

 استانداردهاي عملیاتی

   خساراتجمع آوري 

 جبران خسارت

اقدامات هن ام و پ  از وقوع 

 سیل

 شناسایی خطر

تعیین احتمال وقوع 

 سیلاب

شناسایی ریسکهاي 

 محلی

محاسبه شدت 

سیلاب در جوامع 

 تحت ریسک

نقشه پیش بینانه 

 خطر 

  سیستمهاي هشدار

 سیلاب 
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چارچوب ارزشیابی دربرگیرنده معیارهاي لازم براي هر فاز می باشد. عملیاتی نمودن معیارهاي اثربخشی نیازمند شناسایی شاخص هاي 

جش فاصله بین وضع موجود و شرایط بهینه می باشد. این موارد عبارتند از: آمادگی شفاف، استوار و نماینده و تبیین نقاط مبنا براي سن

قبلی براي شرایط اضطرار، تقسیم وظایف/مسئولیت ها درون و بین کنشگران شرایط اضطرار، یادگیري سازمانی، آمادگی قبلی دست 

موارد مطرح شده در بالا، هفت شاخص براي ارزیابی اندرکاران و جامعه، تامین و تخصیص منابع و فعالیت هاي بازیابی. براساس 

تعریف شده است. این شاخص ها، دربرگیرنده فرآیندها و اقداماتی است که  1-9اثربخشی نظام مدیریت بحران اروپا بشرح جدول 

 مدیریت بحران سیل در حین فازهاي آمادگی، واکنش و بازیابی به کار گرفته می شوند. 

 

 اروپا STAR FLOODنقا  م نای ن ام مدیریت مو ر شرایط اضطراری سیل بر اساس پرو ه  شاخص ها و -2-1جدول 

 شاخص نقا  م نا امتیاز

1 

برنامه هاي کلی شرایط اضطراري براي اطلاع رسانی به متخصصان حرفه اي شرایط اضطراري در خصوص چگونگی واکنش به یک حادثه 

اضطراري مخصوص خطر سیل وجود ندارد. برنامه هاي منطبق با شرایط محلی وجود خطر عمومی وجود دارد. برنامه مدیریت شرایط 

 ندارد. واکنش نسبت به حوادث از نوع انفعالی است و مبتنی بر مفاد برنامه هاي موجود نیست.

طرح ریزي اضطراري براي 

 واکنش به سیل

 یط اضطراري عمومی مختص شرایط محلی وجود دارد.همانند مورد بالا، اما براي بعضی از مناطق، برنامه هاي مدیریت شرا 9

9 
همانند مورد بالا، اما در سرتاسر کشور برنامه هاي مدیریت شرایط اضطراري عمومی مختص شرایط محلی وجود دارد. براي بعضی مناطق 

 وره اي ریسک سیل نیستند.برنامه هاي مدیریت شرایط اضطراري ویژه سیل وجود دارد. اگرچه این برنامه ها مبتنی بر ارزیابی د

2 
برنامه هاي مدیریت شرایط اضطراري عمومی و ویژه سیل در سرتاسر کشور چه در سطح محلی و چه در سطح منطقه اي وجود دارد و 

 مبتنی بر اطلاعات ارزیابی خطرات محلی است.

4 

ظرفیت سازي براي واکنش به ریسک هاي شناخته برنامه هاي مدیریت شرایط اضطراري عمومی و ویژه سیل در سرتاسر کشور بمنظور 

شده مبتنی بر ارزیابی و پایش مستمر ریسک در مقیاس محلی وجود دارد. برنامه مدیریت شرایط اضطراري سیل مشتمل بر تلفیق 

یب پذیر( ارزیابی خطر و اطلاعات آسیب پذیري )براي مثال، مکان زیرساخت هاي کلیدي، ویژگی هاي جمعیتی، تمرکز گروه هاي آس

 است. این برنامه ها همراه با و یا در راستاي اسناد بالادستی ملی و منطقه اي هستند.

 عدم توجه یا توجه اندک به شناسایی درس هاي آموخته شده از مدیریت حادثه وجود دارد. 1

 یادگیري نهادي

 نحوه مدیریت حادثه رایج است.گیري پس از وقوع حادثه براي شناسایی نقاط قوت و ضعف  پروتکل هاي گزارش 9

9 
بعد از وقوع یک حادثه بزرگ، علاوه بر اجراي عملیات گزارشگیري، مدیریت بحران مورد تحقیق و تفحص عمومی قرار می گیرد. مبتنی بر 

 دستاوردهاي تحقیق و تفحص، تلاش هایی براي اعمال درس آموخته ها صورت می گیرد.

2 
بزرگ، نشانه هایی از فرهنگ کنشگرانه )غیرانفعالی( یادگیري سازمانی همچون تلاش براي تسهیل تبادل علاوه بر واکنش به حوادث 

 اطلاعات در درون و بین ادارات و نواحی مدیریتی و ارزشیابی دوره اي اثربخشی نظام مدیریت شرایط اضطرار وجود دارد.

4 

ه اي و بعد از وقوع حوادث اضطراري ارائه می شود. سازوکارهایی براي تبادل شیوه نامه هایی براي ارتقاي یادگیري سازمانی بصورت دور

اطلاعات، به اشتراک گذاري تجربیات و عملیات بهینه )براي مثال، گردهمایی هاي پی در پی و ابزارهاي کامپیوتري تسهیل کننده گفتگو 

 بین متخصصان شرایط اضطراري( برقرار است.

1 
اضطراري بصورت موردي و خودانگیز فقط در بعضی از بخش هاي مدیریت بحران اجرا می شود. مقررات و  تمرین هاي مدیریت شرایط

 تدارک خاصی براي تمرین مدیریت حوادث سیل وجود ندارد.

تمرین )مانور( شرایط 

 اضطراري

 موردي براي مدیریت حوادث سیل وجود دارد.همانند مورد بالا، تمرینات موردي گاه و بیگاه شرایط اضطرار همراه با بعضی نمونه هاي  9

9 
پروتکل هاي آموزش و تمرین شرایط اضطرار یک امر رایج است و شامل متخصصان حرفه اي مربوطه می باشد. مثال هاي موردي 

 بیشتري از آموزش و تمرین ویژه مدیریت حوادث سیل وجود دارد، اما یک اقدام الزامی و رایج نمی باشد.

2 
مورد بالا، اما در بعضی موارد کنشگران بیشتري )براي مثال، جوامع محلی، بخش هاي خصوصی و رسانه ها( در تمرینات شرایط همانند 

 اضطرار دخالت داده می شوند. آموزش و تمرین مدیریت حوادث سیل یک اقدام جاافتاده است و در سرتاسر کشور رایج است.

4 

براي آزمایش دستورالعملهاي )شیوه نامه ها( برنامه ریزي و عملیات مدیریت حوادث خطر خاص از آموزش و تمرین ها بصورت دوره اي 

جمله سیل در سطوح ملی و محلی انجام می شود. تمام متخصصان حرفه اي مدیریت بحران شرکت داده می شوند و در مواردي که 

یکی از راه هاي افزایش آگاهی عموم شهروندان در خصوص  مرتبط باشد سایر کنشگران هم شرکت داده می شوند. تمرینات، بعنوان

 ریسک هاي سیل قلمداد می شوند.

تقسیم وظایف درون و بین  سازمانها و ادارات مختلفی در واکنش به شرایط اضطرار دخالت دارند ولی هماهنگی بین آنها وجود ندارد. 1

کنشگران در  شرایط 

 اضطراري
9 

ود دارد که نقش ها و مسئولیت هاي کنشگران مدیریت بحران را به منظور تضمین اتخاذ یک رویکرد همگن قوانین و مقررات شفافی  وج

 به وضوح مشخص کرده است.
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 شاخص نقا  م نا امتیاز

9 

همانند بالا، ولی سازوکارهایی به منظور تسهیل انجام کارها بصورت متحد و یکپارچه بین کنشگران مدیریت بحران وجود دارد، اگرچه در 

رایج نیست و فقط بصورت پراکنده انجام می شود. سازوکارهایی براي بزرگ مقیاس نمایی و ریزمقیاس نمایی اقدامات سرتاسر کشور 

 اضطراري برقرار است اما اثربخشی آنها زیر سئوال است.

2 

ادارات دولتی، نهادهاي سازوکارهاي تسهیل انجام امور بصورت متحد و یکپارچه بین کنشگران مدیریت بحران شامل طیفی از سازمانها و 

ارائه خدمات زیربنایی و کلیدي، نهادهاي جامعه مدنی و بخش هاي داوطلب، در حکمرانی و عملیات مدیریت بحران نهادینه شده است. 

 درک واضحی از نقش ها و مسئولیت ها و سازوکارهاي موثر براي ریزمقیاس سازي و بزرگ مقیاس سازي اقدامات واکنشی وجود دارد.

4 

فرصت و مقررات تسهیل کار بین سازمانی ایجاد شده است. شناخت واضحی از نقش ها ومسئولیت وجود دارد و همچنین کانالهاي 

ارتباطی و اشترک گذاري اطلاعات ایجاد شده است. سازوکارهاي ریزمقیاس نمایی و بزرگ مقیاس نمایی اقدامات واکنشی از طریق مولفه 

 بردي فرآیند تصمیم گیري برقرار است.هاي عملیاتی، تاکتیکی و راه

1 
هیچ گونه تلاشی براي ارائه مشاوره به مردم در خصوص انواع ریسک ها و نه فقط ریسک سیل و آگاه سازي آنها از دستورالعمل هاي 

 شرایط اضطرار وجود ندارد.

 آمادگی جامعه

9 
انواع ریسک از جمله ریسک سیل وجود دارد، اما در سرتاسر کشور تلاش هاي پراکنده اي براي ارائه مشاوره به عموم مردم در خصوص 

 رایج نیست.

9 

متخصصان حرفه اي مدیریت بحران ملزم )سیاستی و قانونی( به ارائه مشاوره به مردم در خصوص ریسک ها در سرتاسر کشور هستند. 

وامع محلی را در فعالیت هاي آماده سازي در برابر حوادث علاوه بر اطلاع رسانی درباره ریسک ها، در بعضی موارد، متخصصان حرفه اي ج

 بصورت فعال مشارکت می دهند.

 همانند مورد بالا، اما مشارکت فعالانه جوامع در سرتاسر کشور رایج است. 2

4 
شهروندان در برابر سیل متخصصان حرفه اي مدیریت بحران از تمام بخش هاي اداري مدیریت بحران در فعالیت هاي ارتقابخشی آمادگی 

 در سطوح خانوار و جامعه دخالت فعال دارند.

 منابع لازم براي پشتیبانی از ایفاي نقش متخصصان حرفه اي مدیریت بحران وجود ندارد. 1

تامین منابع )منابع مالی و 

انسانی، تجهیزات و 

 ابزارهاي پشتیبان تصمیم(

 ایفاي نقش متخصصان حرفه اي مدیریت بحران برقرار است.تامین کلی منابع ضروري براي پشتیبانی از  9

9 
م همانند مورد بالا، اما منابع جانبی بیشتر براي پشتیبانی از عملیات واکنشی در برابر سیل )براي مثال تجهیزات امداد و نجات سیل( فراه

 است، اگرچه در سرتاسر کشور رایج نیست.

2 
از عملیات واکنشی در برابر سیل در سرتاسر کشور فراهم است، و سازوکارهایی براي به اشتراک منابع جانبی بیشتر براي پشتیبانی 

 گذاري و توزیع منابع مورد نیاز برقرار است.

4 

منابع کافی از نظر اعتبارات، تجهیزات و ابزارهاي پشنیبانی از عملیات آمادگی، واکنشی و بازیابی و تصمیم گیري هاي سازمانی و بین 

مانی براي مدیریت بحران بویژه مدیریت اضطراري سیل فراهم است. در صورت نیاز به تامین منابع بیشتر، سازوکارهاي تعریف شده ساز

 وجود دارد.

 هیچگونه برنامه ریزي براي بازیابی فوري بعد از وقوع حادثه اضطراري )سیل یا هر خطر دیگر( وجود ندارد. 1

پشتیبانی از فعالیت هاي 

 بازیابی

9 
نشانه هایی از وجود بعضی برنامه ریزي ها براي بعضی اقدامات بازیابی معین )براي مثال بازگرداندن زیرساخت هاي حیاتی( در بعضی 

 محل ها وجود دارد.

9 
مسئولیت ها و متخصصان حرفه اي مدیریت بحران ملزم )سیاستی یا قانونی( به تدوین طرح هاي بازیابی مشتمل بر جزئیات نقش ها، 

 چگونگی ارزیابی اثرات واقعه و تبیین مقررات رسیدگی به پیامدهاي احتمالی هستند. دستورالعمل هاي ملی فراهم است.

2 
ابی در علاوه بر موارد ذکر شده در بند بالا، ترتیبات لازم براي شروع فرآیند عبور از فاز واکنشی به فاز بازیابی و هماهنگی فعالیت هاي بازی

 مام سطوح برقرار است.ت

4 

برنامه ریزي عمومی و ویژه سیل در خصوص مدیریت عملیات بازیابی برقرار است. برنامه هاي بازیابی به مواردي همچون خسارت هاي 

مثال فیزیکی، مشکلات انسانی )براي مثال توجه به جوامع جابجا شده و نیازهاي رفاهی جوامع آسیب دیده(، مسائل محیط زیستی )براي 

کنترل آلودگی و انتشار آلاینده ها(، مسئل اقتصادي و مسائل زیرساختی )براي مثال استقرار مجدد زیرساختهاي حیاتی( می پردازند. 

ترتیبات اجرایی براي نهادها و ادارات جانبی که مشارکت آنها ضروري است تنظیم شده است. ساختارهاي حکمرانی براي هماهنگ سازي 

 ابی منطبق بر ارزیابی هاي دوره اي پیامدهاي بعد حادثه و مدیریت موفق مسائل احتمالی فرامرزي برقرار است.فعالیت هاي بازی

 

 کشور 89های سیلاب فروردین ماهیت شناسی و شاخص

 یتهاي مدیرازلحاظ شاخص 1925هاي سیلاب به وقوع پیوسته در استان گلستان با لرستان و همچنین خوزستان در سال ویژگی

 .اندکاملًا متفاوت بوده به شرح زیر صحنه
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 فراگیری مناطق درگیر: -ال 

ترین اثر مدیریتی این ویژگی؛ اختلال در توزیع منابع، تفویض اختیار و فشار حداکثري به سیستم مدیریت بحران کشور و مهم

زمان در چندین جبهه عملیاتی با پیامدهاي سیل مقابله نماید. در خصوص اثرات هاي درگیر است که مدیریت مجبور می شود هماستان

زمان باید نمود که امکان تمرکز منابع در بخش محدودي از کشور وجود نداشته و نیمه اول فروردین هم مدیریتی این ویژگی باید بیان

 گرفته است. هاي وسیعی از کشور اقدامات مدیریتی با منابع موجود صورت میدر بخش

 حجم بالای میزان بارش  -ب

بینی وقوع سیلاب با این ابعاد )از دست دادن زمان براي یششود که با تأخیر در پاثرات این ویژگی در مدیریت، زمانی تشدید می

 اقدامات اولیه(، سرعت جریان سیلاب به لحاظ شرایط توپوگرافی افزایش یابد.

 زمان تأخیر: -ج

ترین اثر زمان تاخیر در مدیریت سیلاب است. اگر سیستم مدیریت بحران فرصت لازم کسب آمادگی ذهنی و آمادگی عملیاتی مهم

بینی و اجرایی نماید نیرویی مضاعف ناشی از باور اي را پیشاختیار داشته باشد که با درک ابعاد و رفتار سیلاب، اقدامات مقابله را در

تواند هدایت جریان شود مدیریت باور نماید که میدهد. این نیرو سبب میغلبه بر سیلاب، مدیریتی پویا و اثربخش را درصحنه شکل می

اثر عامل زمان تاخیر بر مولفه هاي ذهنی  1-9ت گرفته و آن را مطابق خواسته خود به حرکت درآورد. شکل شماره سیلاب را در دس

 مدیریت بحران را نشان می دهد.

 

 
 (2789در مدیریت بحران سیلاب )کارگروه مدیریت بحران،  ریزمان تأخا ر  -2-7شکل

 

 های اجتما ی مناطق درگیر سیلاب:ویژگی -د

هاي تخصصی در حوزه ها و باورهاي اجتماعی بر نگاههاي اجتماعی بر سیستم مدیریت بحران، غلبه خواستهترین اثر ویژگیمهم

ها، فشارها و جو روانی ایجادشده در گیري مدیریت بحران، تابعی از خواستهگیري است؛ به این معنی که در مواردي تصمیمتصمیم

 گردد. تخصصی آن توجه میجامعه بوده و کمتر به ابعاد 

ترین اقدامات مدیریت شرایط اضطراري سیلاب و نقطه آغازین درک خطر سیلاب شامل هشدار وقوع سیل و باور تحقق آن از مهم

ساخت که پاسخ با رخداد شود. برخلاف بسیاري از رخدادها مانند زلزله و یا حوادث انسانگیري مرحله پاسخ محسوب میآن در شکل

گردد. هر هاي وقوع سیل نمایان میگردد که نشانهگردد، پاسخ در مدیریت شرایط اضطراري سیلاب از زمانی آغاز میزمان میهمحادثه 

العمل و اقدامات تأمینی بیشتر بوده و برعکس هر میزان این میزان فاصله درک خطر سیلاب از زمان وقوع آن بیشتر باشد فرصت عکس

 العمل پیش خواهد رفت. ت شرایط اضطراري به سمت غافلگیري و از دست دادن زمان عکسفاصله کم شود سیستم مدیری
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گیرد. مرحله اول تحت عنوان تفکیک شکل میدر مدیریت شرایط اضطراري سیلاب و پس از درک خطر دو مرحله از اقدامات قابل

هاي متولی و دیریت با دو جامعه هدف یعنی دستگاهسازي و مرحله دوم تحت عنوان مدیریت پاسخ. در هر دو مرحله ممدیریت آماده

بازیگران کلیدي صحنه و مردم مواجه خواهند بود که لازم است با درک اهداف مدیریت به اقدامات مرتبط با تحقق آن توجه نمود. 

 مدل مدیریت شرایط اضطراري سیلاب از مقطع درک خطر تا پایان خطر را نشان می دهد.  9-9شکل 

 
 (2789دل مدیریت شرایط اضطراری سیلاب از مقطع در  خطر تا پایان خطر )کارگروه مدیریت بحران، م-1-7شکل

 

شدت به اقدامات مرحله سازي به میزان زیادي در مدیریت پاسخ مؤثر می باشد، ضمن اینکه بهاقدامات مرتبط با مرحله آماده

ري، چنانچه سیستم مدیریت بحران اقدامات مربوط به فاز آمادگی آمادگی وابسته است. بدین معنی که قبل از وقوع شرایط اضطرا

تر تواند با شناختی دقیقهاي واکنش، تأمین تجهیزات، برگزاري تمرینات دورمیزي و میدانی را انجام داده باشد، میشامل تهیه طرح

چه مرحله آمادگی در سیستم مدیریت بحران سازي قبل از وقوع سیل گردد. اما چناننسبت به اقدامات مورد نیاز وارد مرحله آماده

سازي بر اساس یک برنامه مشخص صورت نخواهد گرفت و لذا اثربخشی لازم را در فاز واکنش موردتوجه قرار نگرفته باشد، مرحله آماده

 نخواهد داشت. 

حله مدیریت پاسخ، مدیریت و با توجه به تعدد بازیگران کلیدي درصحنه مدیریت بحران سیلاب، واضح است که حلقه اصلی در مر

گیري و هماهنگی است. فرمانده براي مدیریت درصحنۀ حادثه مسئولیت تام دارد. موفقیت استقرار فرماندهی با دو وظیفه اصلی تصمیم

تیکی شدت وابسته به اخذ تصمیمات مرتبط با مدیریت صحنه نظیر تعیین اهداف و راهبردهاي تاکنظام فرماندهی و ایجاد هماهنگی به

رسانی، امداد و نجات، تخلیه و اسکان اضطراري، اقدامات مرتبط با انحراف سیلاب و مدیریت ظرفیت سدها است. و عملیاتی، اطلاع

گیري را در اختیار داشته باشد. بر اساس لازم براي تصمیم يهاترین تصمیمات را اخذ کند که وروديتواند مناسبفرمانده زمانی می

حداقل شامل سه بخش  9-9گیري در مدیریت شرایط اضطراري سیلاب مطابق شکل دیریت بحران، مدل تصمیمتحلیل کارگروه م

پایان خطر

اهداف

وقوع سیل

مدیریت پاس 

0 1 2 3 4

گزارش جوی و تحلیل شروع بارش
میزان روان اب

نقطه اوج

مدیریت  ماده سازی 

اهم اقدامات مدیریتی
مدیریت سدها

مدیریت عملیات امداد و نجات
مدیریت و فرماندهی
تعیین اهداف راهبرد ها

ایجاد هماهنگی بین دستگاهی
مدیریت هدایت جریان سی ب

اهم اقدامات مدیریتی

درک خطر
اط ع رسانی
تخلیه

افزایش اعتماد مردم

مردمی

آماده باش دستگاه هاي اجرایی
با بردن ظرفیت پاسخ

فراهم نمودن شرایط پیاده 
سازي رویه هاي عملیاتی

بسیج منابع و کاربرد بهینه آن

دستگاهی

کاهش میزان پیامد هاي سیل 
همراه نمودن ظرفیت هاي اجتماعی با تدابیر 

مدیریت بحران
فراهم نمودن بهره گیري حداکثري از ظرفیت 

هاي موجود در کنترل سی ب

پیشگیري از حادتر شدن شرایط
کاهش سطح آسیب پذیري
کوتاه نمودن زمان پاسخ
مدیریت افکار عمومی

در  خطراهداف
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 اصلی است.

 
 (2789)کارگروه مدیریت بحران، لابیس شرایط اضطراری تیریدر مد یریگمیمدل تصم-7-7شکل

 

 تجزیه و تحلیل

هاي گلستان، ، باید توجه داشت که شرایط حاکم بر استان25و تحلیل مدیریت شرایط اضطراري سیلاب فروردین سال  در تجزیه

ها نیازمند توجه به شرایط حاکم بر این لرستان و خوزستان متفاوت بوده است. درنتیجه، تحلیل اقدامات مدیریتی در هر یک از استان

 ها ارائه نمود. حلیلی واحد را در کلیه این استانتوان تها است و نمیاستان
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 (2789در سه استان گلستان، لرستان و خوزستان )کارگروه مدیریت بحران، لابیس مدل توسعه شرایط اضطراری-2-4شکل

 

 بینی و هشدار )چ ون ی در  خطر(پیش 

سازي براي پاسخ در اختیار مدیریت بحران تواند زمان لازم را براي اقدامات ضروري جهت آمادهموقع خطر میدرک و تشخیص به

نیاز واکنش مناسب در مدیریت شرایط اضطراري سیلاب به شمار می رود. این امر از چند جهت حائز اهمیت ترین پیشقرار دهد و مهم

ها از خطر سیل؛ دوم( ایجاد آمادگی در دستگاههاي امدادي و متولی و بازیگران کلیدي دم و اموال آنجان مراز است:  اول( حفاظت 

موقع خطر. این انتظار در جامعه وجود صحنه؛ سوم( ایجاد اعتماد در جامعه نسبت به کارایی مدیریت بحران کشور با درک و هشدار به

موقع نسبت به تشخیص وقوع سیل اقدام اسی، سیستم مدیریت بحران کشور بتواند بهدارد که با توجه به پیشرفت علوم مرتبط با هواشن
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هاي متولی در وزارت نیرو در ها توسط سازمانهاي صورت گرفته توسط سازمان هواشناسی و تعیین میزان روان آببینینماید. پیش

 ل درک خطر وقوع سیلاب است. ترین عوامها، مهمکنار آمادگی ذهنی مدیران و مسئولین براي باور گزارش

 فرایند پیش بینی و هشدار )در  خطر( در سیل استان گلستان -ال 

صادر و به کلیه  94/19/25در تاریخ  99/25/12/21در استان گلستان، اولین اخطاریه توسط سازمان هواشناسی طی نامه شماره 

دهنده احتمال وقوع سیلاب باشد، در آن مشخص نبود. پس از که نشانها ارسال گردید، لیکن در اخطاریه مذکور میزان بارندگی سازمان

باش براي شرایط بارش سنگین، رعدوبرق و بندي و آماده 17از طرف استانداري یک اخطاریه  95/19/25صدور اخطاریه مذکور، در روز 

توان اشاره کرد یل در استان گلستان، میبینی و هشدار سبندي بحث پیشهاي مسئول ارسال شد. در جمعباد شدید به کلیه دستگاه

نشده و میزان تهدید و حد و حدود آن تا قبل از وقوع سیل بینیهاي احتمالی پیشها جوي و بارشی بودند و حجم بارشکه اخطاریه

 مشخص نبود. 

 فرایند پیش بینی و هشدار )در  خطر( در سیل استان لرستان -ب

سابقه بر اساس آمار موجود و ذهن تاریخی که استان لرستان را درنوردید، سیلابی بی 1925ل به یقین سیلاب دوازدهم فروردین سا

توانستند جهت حائز اهمیت است که مسئولین و مردم منطقه ازنظر ذهنی نمیمردم و مسئولین منطقه بوده است. این مطلب ازآن

عنی ماهیت حادثه نوعی غافلگیري را به همراه داشته است. مطابق اي را داشته و مطابق آن عمل نمایند یبینی وقوع چنین حادثهپیش

هاي مرتبط صورت نگرفته و تنها به گزارشی آنچه مدیران در جلسات بیان داشتند این تشخیص توسط هواشناسی و یا سایر دستگاه

 19و 19خواهد شد. لذا در خصوص سیلاب  گردد و اینکه استان با باران شدیدي مواجهمتر اکتفا میتا صد میلیبراي بارش حدود پنجاه

بینی و هشدار بندي بحث پیشدر جمعموقع صورت نگرفته است. ها بهطور مناسب توسط مدیران دستگاه، درک خطر به25فروردین 

 گردد:ها اشاره میسیل در استان لرستان، مشکلاتی وجود داشته است که در زیر به آن

اي که ها: با توجه به اظهارات مسئولین راهداري، خطوط انتقال، آبفا و سپاه استان؛ سانحهخریببینی دقیق حجم سیل و تعدم پیش

 شده است. بینی بوده است که در جلسات مطرحاتفاق افتاده است، بالاتر از پیش

شده بود بینیستان؛ پیشاي، آبفا و مدیریت بحران ابینی زیرآب رفتن دورود: بر اساس اظهارات مسئولین راهداري، آب منطقهپیش

 در شهر دورود سیلاب بزرگی رخ خواهد داد ولی علیرغم تمهیداتی که اتخاذ شد، در دورود مشکلی پیش نیامد. 

 197تا  57هاي راهداري استان؛ مدیرکل هواشناسی بارش بین ها: بر اساس گزارشبینی بارندگیتفاوت در آمار و ارقام پیش

 اند. متر را عنوان نمودهمیلی 977-177اي بارش بین آب منطقه متر و مدیرعامل شرکتمیلی

 فرایند پیش بینی و هشدار )در  خطر( در سیل استان خوزستان -ج

هاي فردي مسئولین استان به رغم تحلیلتوان بیان داشت درک خطر در زمان لازم نسب به ابعاد سیلاب پیش رو علیطورکلی میبه

تدریج و آید.  بههاي مسئول در حوزه هواشناسی در زمان لازم شکل نگرفته و یا با تأخیر این باور به وجود میماندگی دستگاهدلیل عقب

هاي شمالی هاي استانگردد و درنهایت وقوع بارشتر میها جديهشدارها و نگرانی 25ماه و ورود به سال با نزدیک شدن به فروردین

داده در هاي رخشود. وقوع سیلستان سبب درک خطري بزرگ براي استان خوزستان میهاي شمالی خوزخصوص استانکشور و به

جمهور در منطقه خصوص حضور معاون اول رئیسنقاط مختلف کشور و هشدارهاي سازمان هواشناسی و سازمان مدیریت بحران به

نزدیک به واقعیت وجود داشته باشد. رخداد  گردد، بدون آنکه از ابعاد خطر برداشتسبب درک خطر و هوشیاري بیشتر مسئولین می

اي است که تمام مسئولین نسبت به خطري که در پیش است کاملاً هوشیار سیل در لرستان و مناطق بالادست خوزستان نقطه

ستی درهاي مرتبط بههاي مسئول مانند هواشناسی و یا سایر دستگاهبندي، تشخیص وقوع سیلاب توسط دستگاهگردند. در جمعمی

ها با باران شدیدي مواجه خواهد شد اکتفا شده است و ها یا هشدارهایی مبنی بر اینکه این استانصورت نگرفته و تنها به ابلاغ گزارش

ها و اطلاعات هواشناسی و طبیعی است در این شرایط مدیران مطابق ذهن تاریخی خود صحنه پیش رو را تجسم نمایند؛ لذا  گزارش

 ها نبوده است.عنوان مبنایی براي درک خطر در استانهیچته به وزارت نیرو بههاي وابسسازمان
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 سازیمدیریت  ماده

سازي، موضوع اصلی مدیریت شرایط اضطراري سیلاب خواهد بود. مدیریت پس از درک خطر و تا زمان وقوع سیلاب، آماده

هاي مسئول و امدادي و عه در معرض خطر و دوم؛ سازمانخصوص جامسازي در دو حوزه باید صورت گیرد. اول؛ جامعه بهآماده

 بازیگران کلیدي صحنه. 

 

 سازی جامعه: ماده

هاي آنان سازي در این بخش؛ ایجاد آگاهی در جامعه تحت تأثیر از مخاطرات پیش رو و دور نمودن مردم و سرمایههدف از آماده

همراهی با سیستم مدیریت بحران براي شرایط ناشی از وقوع سیل است.  قبل از وقوع سیل و درنهایت ایجاد اعتماد در مردم براي

سازي در این مرحله انتقال پیام صحیح درک سازي جامعه است. منظور از آمادهرسانی نخستین اقدام مدیریت در رابطه با آمادهاطلاع

هاي مختلف در اعیه، مصاحبه مسئولین و برنامهطور عمده با استفاده از صدور اطلخطر به مردم و جامعه در معرض خطر است که به

رسانی باید توجه داشت برخی از عوامل برخلاف جهت انتقال صحیح پیام ها به انجام رسیده است. در مدیریت اطلاعصداوسیما در استان

هاي ارسالی در مربوط به پیامتوان اشاره نمود: اولین عامل هاي صورت گرفته به سه عامل در این خصوص مینمایند. در بررسیعمل می

هایی را صادر نموده است که باعث ایجاد تشویش، هاي درست در بسیاري موارد پیامفضاي مجازي است که ضمن کمک به انتقال پیام

هاي هاي اجرایی است که با پیامنگرانی و ایجاد ابهامات در جامعه شده است. عامل بعدي رفتار و عملکرد برخی مسئولین و دستگاه

صادرشده در رابطه با وقوع خطر در انطباق نبوده است. بارزترین نمونه این امر، ترک استان توسط استاندار وقت استان گلستان داست 

هاي دولتی همچنین علاوه میزان اعتماد مردم به دستگاهکند. تمامی این موارد بهکه باورپذیري یک سیلاب بزرگ را با تردید روبرو می

عنوان نمونه در تواند بر انتقال پیام خطر به جامعه اثرگذار باشد. بههاي گذشته به عنوان عامل سوم میها از سیلابخی آنذهن تاری

صورت خانه هاي زیادي صورت گرفته بود و روز قبل از سیل بهاستان لرستان، علیرغم اینکه در بحث هشدارهاي فراگیر به مردم تلاش

ام شد، ولی بخشی از مردم، درخواست سیستم مدیریت بحران مبنی بر تخلیه را نپذیرفتند، درواقع برخی تصور رسانی انجبه خانه اطلاع

تبع آن عدم ها و هشدارهاي مسئولین و بهدهد و عدم باور و اعتماد مردم به حرفکردند سیل فقط در حاشیه رودخانه روي میمی

رغم هاي متولی مدیریت بحران ایجاد کرده بود. درهرصورت و علیي سازمانتخلیه در برخی نقاط شهر، مشکلات متعددي را برا

 طور کامل محقق نشده است. رسد فرایند انتقال پیام خطر به جامعه بهرسانی، به نظر میهاي متصدیان در حوزه اطلاعتلاش
سازي جامعه است که در مدیریت اط با آمادهها از خطر دومین اقدام در ارتبهاي آنتخلیه، جابجایی و دور نمودن مردم و سرمایه

سازي باید اجرایی گردد. تخلیه ازنظر اجرایی، فشار بسیار زیادي بر سیستم مدیریتی وارد خواهد نمود. در فرایند تخلیه مکانیزم آماده

باید در حداقل نیاز و  هاموقع و تشخیص درست مناطق مورد تخلیه بسیار حائز اهمیت است؛ لذا تخلیه در سیلابگیري بهتصمیم

 شده و به انتظارات مردم در دریافت پشتیبانی از مناطق مسکونی است توجه گردد.موقع انجامبه

دختر است که برخی از خصوص معمولان و پلمشکلات اصلی تخلیه سیلاب در لرستان مربوط به شهرهاي بزرگ متأثر از خطر به

هاي منازل خود پناه بامساکنین این شهرها در لحظات وقوع سیل در منازل خود حضورداشته و بعضًا براي فرار از سیلاب به پشت

شده با مسئولین استان محرز است که برنامه مشخصی در هاي انجامبندي مصاحبهتوجه به جمعبرند. در استان گلستان نیز با می

 خصوص تخلیه وجود نداشته است. 
در سیل استان خوزستان، به علت فراگیري بالاي مناطق در معرض خطر، یکی از اقدامات اصلی مدیریت بحران استان موضوع 

تی تخلیه شوند. در تعیین مناطق مورد تخلیه معمولًا کارشناسان داراي نگاهی حداکثري بر تخلیه و تعیین مناطقی بوده است که بایس

ها براي جلوگیري از که مدیران تمایل به نگاه حداقلی به تخلیه و استفاده از تمامی ظرفیتهاي مورد استفاده بوده درحالیاساس مدل

له مردم در تخلیه و بالا بردن ظرفیت پاسخ با استفاده از توان مردمی از تخلیه خصوصاً در شهرهاي پرجمعیت دارند. حفظ روحیه مقاب

گونه بوده که اولاً تلاش موضوعات مهم موردنظر مدیریت در سیلاب است؛ لذا در تخلیه روستاها و برخی از شهرهاي استان، روش این

شده است، این تخلیه محدود به به تخلیه مناطق گرفته الامکان مناطق کمتري نیاز به تخلیه پیدا کنند و درزمانی که تصمیمشود حتی
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ها ها در منطقه براي حفظ این مکانشده است که در کنار دستگاهها و افراد سالخورده بوده و از جوانان این مناطق خواستهزنان و بچه

 همچنان حضورداشته باشند. 

 

 های متولی و بازی ران کلیدی صحنه:سازی دست اه ماده 

هاي مسئول، امدادي و بازیگران کلیدي صحنه، بالا بردن ظرفیت پاسخ با بسیج منابع و امکانات و سازي در دستگاهاز آمادههدف 

سازي مطابق تواند به دو صورت شکل بگیرد: اول آمادهسازي میها است. این آمادهایجاد آرایش موردنیاز مدیریت بحران در آن

هاي پیش از حادثه و در اینجا منظور سازي با برنامه، منطبق بر طرحسازي اقتضایی. آمادهدوم آمادهشده و هاي از پیش تهیهبرنامه

گرفته و مدیریت هاي مختلف شکلهاي مقابله با سیلاب است که در صورت موجود بودن و منطبق بر آن اقدامات لازم در دستگاهطرح

که هاي مقابله خواهد بود. درصورتیتمالی در حادثه پیش رو با توجه به طرحبحران تنها نیازمند تشخیص سطح حادثه و تغییرات اح

سازي اقتضایی سلسله اقداماتی است که بدون وجود برنامه قبلی و بر اساس تصمیمات ناشی از جلسات شوراي هماهنگی و یا آماده

هاي مسئول و امدادي تابعی رفیت پاسخ در دستگاهشود. بالا بردن ظتصمیمات برخی از مسئولین اتخاذ و به مرحله اجرا گذاشته می

ها با بسیج منابع انسانی، تجهیزاتی و اطلاعاتی، ها، ایجاد آمادگی عملیاتی در دستگاهرسانی درست، تعیین دقیق نقشاست از اطلاع

مناسب با سطوح بالاتر. تمامی موارد ها و برقراري ارتباط هاي معین، ایجاد همگرایی در عملکرد دستگاهها یا استانفعال کردن دستگاه

ذکرشده زمانی محقق خواهد شد که شناخت درستی از خطر پیش رو وجود داشته و قبل از حادثه، منابع موردنیاز شناسایی و 

ات شده باشد. در غیر این صورت سیستم مدیریت بحران در فضایی از ابهامهاي همکاري بین سازمانی و حتی بین استانی تهیهپروتکل

 سازي را طی نمایدباید مراحل آماده

هاي برنامه اقدام در مدیریت هاي درگیر حادثه، فاقد طرحهاي سطح ملی و همچنین استانآمده دستگاهعملهاي بهمطابق بررسی

تصمیمات اقتضایی در سازي در سطوح محلی و استانی بر اساس شرایط اضطراري سیلاب بوده و در نتیجه کلیه اقدامات مربوط به آماده

کار بر اساس میزان برداشت از سطح خطر صورت گرفته است و چارچوب تشکیل جلسات شوراهاي هماهنگی مدیریت بحران و تقسیم

ها، تشکیل جلسات شوراي هماهنگی سازي دستگاههاي گلستان، لرستان و خوزستان در آمادهشده در استانعمده اقدامات انجام

ربط مسئول، تعیین برخی اقدامات حفاظتی نظیر ترمیم هاي ذيباش به دستگاهسطح شهرستان و استان، اعلام آمادهمدیریت بحران در 

 ( یا ایجاد سیل بندهاي جدید )با توجه به محدودیت زمانی( بوده است. fuse plugesهاي انحراف جریان )سیل بندها یا محل

 

 مدیریت پاس  ) واکنش( 

 مدیریت بحرانمدیریت سدها از من ر 

شوند. در این خصوص لازم به ذکر است که استان هاي موجود در کنترل و مدیریت سیلاب محسوب میترین زیرساختسدها از مهم

در استان گلستان با توجه به ظرفیت محدود سدهاي بوستان  و لرستان فاقد سدهاي کنترلی در مسیر سیلاب )رود کشکان( بوده است

با حجم سیلاب و عدم تکمیل پروژه سد نرماب ) که بنا به گفته مسئولین استان در صورت تکمیل این سد چنین  و گلستان در مقایسه

و حتی در صورت خالی کردن سدهاي موجود استان، در کاهش تهدیدها تأثیر نداشته یا تأثیر داد( عنوان رخ نمیهیچحجم خساراتی به

گیري در استان خوزستان، حلقه آغازین مدیریت شرایط اضطراري سیلاب، تصمیمبسیار اندک و جزئی داشته است؛ اما در سیل 

هایی است که از استان خوزستان با دارا بودن یازده سد یکی از معدود استان خصوص مدیریت خروجی سدهاي این استان بوده است و

گرفته در خصوص میزان خروجی آب از سدهاي  هاي صورتگیريها برخوردار است درنتیجه تصمیمظرفیت بالایی در مدیریت سیلاب

گیري در مورد خروجی سدهاي استان استان نقش بسیار حیاتی در مدیریت شرایط اضطراري این سیلاب داشته است. درنتیجه تصمیم

راي آن تعریف فنی صورت گیرد؛ لذا لازم بوده ساختاري ب یکارشناس بدنهتوانسته در یک اتاق دربسته و توسط ویژه سد کرخه نمیبه

دست و قدرت مدیریت پیامدهاي آن، شود که با دریافت نظرات کارشناسی در خصوص وضعیت سد، اثرات خروجی بر مناطق پایین

تصمیم مناسبی اتخاذ گردد که مورد حمایت همه بازیگران اصلی نیز قرار داشته و از پشتوانه قانونی خوبی نیز برخوردار باشد. در این 
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اردي همچون پایداري سد )متناسب با حجم ورودي آب و میزان خروجی از سد( و توان مدیریت پیامدهاي خروجی در گیري موتصمیم

گردید. درنتیجه، دو جریان اثرگذار در این دست موضوعاتی هستند که در تقابل باهم بوده و باید نقطه بهینه آن مشخص میپایین

خش تخصصی یعنی عناصر مرتبط با وزارت نیرو است که خود داراي دو بخش مدیریت سد اند. جریان اول مربوط به بتصمیم فعال بوده

هاي سد و حفظ پایداري سد ترین هدف این جریان کاهش میزان ریسک با توجه به وروديگردد. مهمو سازمان آب و برق خوزستان می

استان، به دنبال ایجاد تعادل بین خروجی و قدرت  هاي درگیر با پیامدهاي سیلاب درکه جریان دوم یعنی سازماناست، درحالی

نظر خود مدیریتی براي مدیریت پیامدهاي خروجی آب سدها است. باید توجه داشت این دو جریان از عوامل مختلفی براي اعمال

 ه نمایند.ها براي اعمال فشار به جریان مقابل خود استفادتوانند خارج از ساختار استانی از آنبرخوردار بوده که می

در سیلاب خوزستان با توجه به اهمیت سدهاي کارون، دز و کرخه شاهد تعارض این دو جریان هستیم که با تدبیر استاندار 

شده استاندار خوزستان با درک اهمیت این تصمیم اولاً بر روي آن گردد. بر اساس موارد مشاهدهخوزستان با ساختار لازم خنثی می

گیرد و از تفویض اختیار به سازمان مربوطه یعنی آب و خاذ تصمیم در مورد خروجی سد را کاملًا در اختیار میمتمرکزشده و اجازه ات

متشکل از افراد مختلف کار تحلیل شرایط فنی را از محدوده  تخصصیبا تشکیل یک گروه دوما( نماید. برق خوزستان جلوگیري می

مند شود و هم یک نماید که هم از نظرات این گروه بهرهاي این سازمان ایجاد میسازمان آب و برق خارج کرده و یک رقیب علمی بر

گیري، هاي فنی در برابر شرکت آب و برق ایجاد نماید. اقدام بعدي استاندار در ایجاد این سازوکار تصمیمجبهه فرا سازمانی در بحث

دیگر، از حالت دستوري به حالت اقناعی است. بیانمعی و بهخارج نمودن اخذ این تصمیم از حالت فردي یا تک سازمانی به حالت ج

توانسته مورداستفاده قرار گیرد. اول شوراي هماهنگی مدیریت بحران و دوم شوراي تأمین استان. براي تحقق این موضوع دو جایگاه می

نماید. لازم به رد خروجی سدها استفاده میگیري در مواز بین این دو جایگاه، استاندار خوزستان از ظرفیت شوراي تأمین براي تصمیم

خصوص روستاها و مناطق تحت تأثیر دست بهشدت به پیامدهاي میزان خروجی آب به مناطق پایینگیري بهذکر است در این تصمیم

ر میزان خروجی گیري دترین عوامل مؤثر بر تصمیمرسد تخلیه مناطق مسکونی یکی از مهمشده است. به نظر میبراي تخلیه توجه می

 سدها بوده است.

  

 مدیریت  ملیات امداد و نجات

در این مرحله اقداماتی همانند جستجو، نجات، اسکان اضطراري، تغذیه اضطراري و توزیع اقلام زیستی، انتقال مصدومین و درمان، 

گیري ومرج و هماهنگی براي بهرهري از هرجگیرد. موضوع نظم براي جلوگیجابجایی و تخلیه مردم و موارد مشابه در دستور کار قرار می

ترین رسد از مهمهاي بسیج شده موضوع بسیار مهمی در مدیریت در این مقطع زمانی خواهد بود. به نظر میبهینه از ظرفیت

 هاي مدیریت عملیات امداد و نجات در این سیلاب عبارت بودند از:چالش

 عملیات جستجو و نجاتدشواري 

 قطع ارتباطات

 هاي شریانی و فرعیراهقطع 

 عدالت در توزیع اقلام امداديضعف در برقراري 

 

 مدیریت و فرماندهی

سازي تصمیمات بسیار حائز اهمیت گیري و پیادههاي مورداستفاده در این حادثه براي مدیریت و اعمال فرماندهی در تصمیمروش

 است. 

ها شکل گرفت. این راهاي هماهنگی مدیریت بحران استان و شهرستانمدیریت بحران بر اساس سازوکار شو در استان گلستان،

هاي درگیر سیلاب سازوکاردر روزهاي نخست با توجه به حضور استاندار در سطح استانی و در ادامه با تفویض اختیارات به شهرستان

موقع یا از دست دادن زمان جهت اقدامات به یکی از مشکلات شوراهاي هماهنگی مدیریت بحران، بالا رفتن تعداد جلسات و ادامه یافت.
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دهد هماهنگی مناسبی بین منوط نمودن تصمیمات به اخذ مصوبات این شورا بوده است. بررسی اظهارات مسئولین استانی نشان می

جه به اثرات ها و بازیگران کلیدي در اخذ تصمیمات وجود نداشته است و برخی تصمیمات صرفاً با دیدگاه محلی و بدون تودستگاه

منظور ایجاد هماهنگی بیشتر با دستور سرپرست استانداري گلستان، کمیته فنی با مسئولیت شده است. در ادامه و بهجانبی آن اخذ می

هاي مدیرکل فنی استانداري تشکیل و  مقرر گردید اتخاذ کلیه تصمیمات اجراي اقدامات اساسی در زمینه تأسیسات زیربنایی و شریان

توجه در مدیریت شرایط اضطراري ترین نکات قابلصورت گیرد. یکی از مهم ر اساس مصوبات شوراي مدیریت بحران استاناصلی ب

انتقاد و قضاوت قرارگرفته که این امر  هاي عمومی موردداده این مسئله است که تصمیمات اتخاذشده بعضاً از طریق رسانهسیلاب رخ

تأمل دیگر، عدم وجود منابع بود. نکته قابل شدهئولین ازجمله فرمانداران از اتخاذ تصمیمات پذیري و ترس مسمنجر به کاهش ریسک

)مالی( در اختیار مسئولین مدیریت بحران در سطح محلی )استانی( است. یکی دیگر از مشکلات مدیریت و فرماندهی در سیلاب اخیر، 

گیري مدیریت بحران بود. گرچه در ادامه و در جریان ي مهم در تصمیمعنوان یک ورودهاي توپوگرافی بهضعف در مدارک فنی و نقشه

اي هاي ماهوارهگسترش سیلاب و با ورود سازمان جغرافیایی نیروهاي مسلح، یکی از اقداماتی که انجام شد پایش مناطق توسط عکس

 ت گرفته بر روي تصاویر مذکور بود. هاي صوررسانی به مردم بر اساس تحلیلارسالی )توسط پهبادهاي وزارت دفاع( و اطلاع
اي در سطح استان وجود نداشته است و شدهطورکلی سیستم فرماندهی حادثه مشخص و تعریفتوان بیان نمود بهدرمجموع می

 سازوکار مدیریت بحران استان با نواقص عدیده همراه بوده است. 

ها اساس سازوکار شوراهاي هماهنگی مدیریت بحران و شهرستان مدیریت بحران برنیز همانند استان گلستان  در استان لرستان

در اثر سیل، تمام ساختار فرماندهی و یا ستاد مدیریت بحران شهرستان از همان لحظه اول ازکارافتاده و شکل گرفت با این تفاوت که 

آنچه مسلم است سطح حادثه و  .صورت متمرکز و در سطح استانی صورت پذیردشود هماهنگی و مدیریت بحران بهلذا تلاش می

هاي استان چه در بعد تجهیزات و چه در بعد مدیریتی بوده است درنتیجه نیروهاي مراتب فراتر از ظرفیتپیامدهاي ناشی از آن به

 گردند این در حالی است که بر اساس تدابیر از قبل موجودهاي مختلف درگیر حرکت امدادي میمسلح همچنین سطوح ملی سازمان

ترین مشکلات ساختاري در مدیریت سیلاب لرستان مربوط به تفاوت یکی از بزرگ گیرند.ساختارهاي محلی محور این مدیریت قرار می

دهد اما مدیریت بحران استان و که ابعاد حادثه سطحی فراستانی و ملی را نشان میسطح حادثه و سطح مدیریتی آن است. درحالی

تدریج عدم کارآیی نمایند پیامدهاي حادثه را مدیریت نمایند؛ بهمدیریت را در دست داشته و تلاش می مدیریت بحران شهرستان سکان

هاي کشوري و لشکري به منطقه شده و این ورود بدون هماهنگی و تنها بر اساس مدیریت محلی سبب ورود مسئولین ملی سازمان

ار را باید در عدم ساختار مناسب حوادث ملی بررسی نمود و لذا با افزایش علت اصلی این نوع رفت شود.هاي سازمانی واقع میبرداشت

 گردد.ریختگی میهمدیده دچار آشفتگی و بهشدت منطقه حادثهسطح حادثه از استانی به ملی به

ول بحران سیل ویژه در سه روز اترین مشکلات موجود بهنبود مدیریت واحد و عدم هماهنگی بین بازیگران کلیدي صحنه، از عمده

دختر و معمولان بود. یکی دیگر از مشکلات مدیریت و فرماندهی در سیلاب اخیر، ضعف صورت مشخص در شهرهاي پلدر لرستان و به

 گیري مدیریت بحران بود. عنوان یک ورودي مهم در تصمیمهاي توپوگرافی بهدر مدارک فنی و نقشه

هاي گیريمحور اصلی مدیریت و فرماندهی حادثه شخص استاندار بوده و این محوریت با دخالت در اخذ تصمیم در استان خوزستان

هاي گیري از ظرفیتخصوص بهرهدهی منابع، استفاده بهینه از منابع بهکلیدي )نمونه تصمیم بر میزان خروجی سدها(، بسیج منابع، سازمان

 امات و تصمیمات و ممانعت از دخالت نیروهاي فراستانی در تصمیمات ایفاي نقش نموده است.تخصصی استان و درنهایت نظارت بر اقد

هاي مهم استاندار خوزستان در مدیریت این صحنه، کنترل دخالت مدیران ملی در موضوع مدیریت سیل است که با یکی از نقش

د بزرگ مانند آنچه در خوزستان اتفاق افتاد و همچنین به گیرد. در حوادثی با ابعاتوجه به قدرت کنترلی استان بر حادثه شکل می

هاي این استان طیف زیادي از مسئولین ملی شامل سران قوا، مجمع تشخیص مصلحت، شوراي عالی امنیت ملی، وزرا لحاظ حساسیت

اند. دیریت این صحنه داشتههمچنین مسئولین و فرماندهان نیروهاي مسلح به منطقه ورود پیداکرده و درهرصورت نظراتی را نیز در م

ترین اقدامات استاندار جلوگیري از دخالت این مسئولین در تصمیمات استان و ایجاد باور توانمندي در تمامی این موارد یکی از مهم

 استان در کنترل صحنه بوده است. 
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ها نیز تی مسئولین ملی، فرمانداريهاي استان و حبر پایه محوریت نقش استاندار در مدیریت صحنه و قبول آن توسط دستگاه 

عنوان وزن استاندار را نداشته و هیچها بهها در شهرستاننمایند، اما میزان قدرت و محوریت آنها ایفا مینقش محوري را در شهرستان

مدیریت استان و  هاي دیگري در سطحدر برخی موارد به تغییر فرماندار نیز منجر شده است )نمونه دشت آزادگان(. البته تفاوت

هاي مشاهده است. اول آنکه موضوعات سطح شهرستان موضوعاتی از جنس اقدام و عملیاتی و نه از جنس تصمیمها قابلشهرستان

ها قرار داده و اجازه انعطاف در راهبردي بوده است؛ هرچند مدیریت ارشد اختیاراتی را در راستاي اجراي تدابیر در اختیار شهرستان

هاي کلیدي مانند تخلیه شهرها و یا ها قائل است )نمونه شوش، خرمشهر و آبادان( ولی در تصمیمبا توجه به شرایط را براي آناقدامات 

کننده به شهرستان مربوط ها متمرکز باشد. مورد دیگر به توانمندي نیروهاي کمکشود حتی امکان تصمیمانحراف مسیر آب، تلاش می

هاي بزرگ صنعتی گیري از ظرفیت عملیاتی شرکتمشاهده است. ضمن اینکه بهرهبه چند صورت قابلشود. این کمک و تقویت می

مستقر در شهرستانهاي استان نیز سبب تقویت بنیه عملیاتی فرمانداران درگیر درصحنه بوده است. نیروهاي عملیاتی واردشده به 

ري ازنظر تجهیزات و حتی توان مدیریتی نسبت به فرمانداران برخوردار مراتب از ظرفیت و توانایی بالاتمحیط جغرافیایی شهرستان به

تر شود؛ اما جاري نمودن تصمیمات و تدابیر ها و اقدامات میدانی کمرنگگیريشود نقش فرمانداران در تصمیمبوده و این امر سبب می

فرمانده اي است که با اختیارات و قدرت اجرایی  سازي وظیفهاتخاذشده در کنار مدیریت مسئله مهم درصحنه است که در این پیاده

عنوان بازوي عملیاتی صحنه اقدام نماید. در موضوع فرماندهی سیلاب خوزستان شاهد چند هاي موردنیاز بهلازم با استفاده از تاکتیک

ها ست به فرمانداران شهرستانمدل هستیم: اول اینکه بسیاري از تصمیمات که جنبه فوري نداشته و اجراي آن مستلزم فشار زیادي نی

هاي عملیاتی که از حساسیت و یا فشار روانی ها و یا صحنهها(؛ اما در مکانواگذارشده است )نمونه احداث سیل بندها در شهرستان

اسب با کند، استاندار خوزستان از خلق فرماندهان جدید متنعنوان یک موضوع جدي خود را نمایان میبیشتري برخوردار بوده و به

 شرایط استفاده کرده است. 
ها ضمن اینکه صورت متحد و یکپارچه و با محوریت استاندار بوده است یعنی تمام دستگاهطورکلی مدیریت در این حادثه بهبه

ریزي و شده است. در این صحنه طرحصورت متمرکز و با هدایت استاندار انجاماند؛ ولی تصمیمات بهفرصت بیان نظرات خود را داشته

هایی که از اولویت کمتري صورت غیرمتمرکز صورت گرفته است. البته در مکانصورت متمرکز ولی اجرا بهاخذ تصمیمات کلی به

 ریزي نیز واگذارشده است.برخوردار بوده و یا استاندار از توان مدیریتی فرماندار مطمئن بوده است، اختیارات بیشتري در مورد طرح

 

 هااهدا  و راه رد

هاي گلستان، ترین وظایف فرماندهی، تعیین اهداف و راهبردهاي تحقق آن است. با بررسی اقدامات صورت گرفته در استاناز مهم

عنوان اولویت تشخیص است. هدف اول کاهش و یا عدم تلفات یعنی حفظ جان مردم بهلرستان و خوزستان چند دسته کلی اهداف قابل

 سئولین استانی و هم مسئولین ملی بارها به آن تأکید گردیده است اول اقدامات است که هم توسط م
هاي الامکان فعالیتگردد حتیهاي حاضر در استان بوده که سعی میهدف دوم کاهش میزان خسارات مالی به مردم و فعالیت

بوده است مربوط به حفظ کنترل نوعی روي دو هدف اول نیز اثرگذار اقتصادي استان از معرض سیل مصون بمانند و هدف سوم که به

گردد. چهارمین هدف جلوگیري از تغییر شرایط به سمت امنیتی صحنه و عدم تشدید شرایط و تبدیل آن به یک وضعیت بحرانی می

هاي موجود و فعال ناامنی در آن بوده است. از طرف دیگر موضوع اولویت اقدامات در خصوص تحقق شدن این صحنه با توجه به زمینه

توان در حفظ شهرهاي بزرگ در برابر سیلاب در نظر گرفت. پس ترین اولویت را میهداف فوق نیز بسیار حائز اهمیت است. مهما

 بندي نمود:قرار زیر دستهترین اهداف مدیران استان در این سیلاب را بهتوان مهممی

 حفظ جان مردم )عدم تلفات و یا تلفات حداقلی(؛ 

 کاهش خسارات اقتصادي؛ 

 جلوگیري از تبدیل شرایط به وضعیت بحرانی؛ 

 دیدهي از امنیتی شدن محیط حادثهجلوگیر 
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 مدیریت تعارض 

هاي مختلف با فرهنگ سازمانی خاص و در حوادث بزرگ به دلیل تضاد منافع در جوامع در معرض آسیب و حضور سازمان

بالا انجام شود و فشارهاي ناشی از میزان مان کم و با سرعتهایی که باید در زهاي مختلف از صحنه و حجم انبوه فعالیتبرداشت

هاي اجتماعی و بین دستگاهی )سازمانی( ایجاد خواهد شد. تعارضات اجتماعی تا حدود زیادي طبیعی است. ها، معمولًا تعارضفعالیت

قرار گیرد و یکی از عوامل مؤثر در  اي است که در زمان حادثه باید موردتوجه مدیریت بحرانگیري این تعارضات مسئلهمنشأ شکل

 گونه تعارضات میزان اعتماد جامعه به اقدامات مدیریت بحران باشد.کنترل این

شدت بررسی است، تعارض بین دستگاهی و بازیگران کلیدي صحنه است زیرا این بعد تعارض بهآنچه از منظر مدیریت بحران قابل

تأثیرگذار بوده و در صورت عدم حل آن منجر به تضعیف مدیریت بحران خواهد شد.  بر اثربخشی و کارایی عملکرد مدیریت صحنه

نوعی به پرخاشگري و یا اینکه هر سازمان مسیر موردنظر خود را طی نماید؛ بهتبدیل آن ها و این تعارض افزایش میزانبدیهی است 

عکس هر میزان که بیشتري در کنترل صحنه برخوردار بوده و بهشده از ضعف بینیحاکی از آن است که مدیریت صحنه یا ساختار پیش

دهنده قدرت مدیریت در کنترل صحنه است. این تعارض اي مناسب پاسخ داده شود، نشاند و یا با شیوهوش ها کمتر مشاهدهاین تعارض

و بعضاً متقابل یکدیگر وارد مدیریت  دهد که بازیگران کلیدي صحنه با اهداف و راهبردهاي متناقضدر شکل عمده در زمانی رخ می

 شوند. صحنه می
صورت مشخص و بارز در استان خوزستان مشاهده هاي درگیر سیلاب )گلستان، لرستان و خوزستان( مدیریت تعارض بهدر بررسی استان

ن مسئول سدها و مدیران استانی در هاي سیلاب خوزستان که در قبل هم به آن اشاره شد، مربوط به مدیراترین تعارضشود. یکی از مهممی

هاي ویژه سد کرخه بوده است. مسئولین وزارت نیرو با توجه به پایداري سد و بارشخصوص میزان و زمان رهاسازي آب پشت سدها به

ه و سطح مخزن را کردند در تلاش بودند که حجم آب خروجی را افزایش دادهایی که از فشار وارده به بدنه سد احساس میبالادست و نگرانی

شدت نگران اثرات آن در سطح منطقه بوده و خواهان کاهش حجم خروجی آب که مسئولین شهري بهدرحالی ،دارندتري نگهدر سطوح پایین

 مشاهده و اثرگذار در سیلاب خوزستان بوده است. ترین تعارض قابلاز سدها بودند؛ و این مسئله مهم
هاي درگیر هاي سازمانتوان در تفاوت اولویتیري این تعارض شده باشد. عامل اول؛ را میگتوانسته سبب شکلچند عامل می

هاي مختلف در کنار هم و با توجه به مسائل و درصحنه موردتوجه قرارداد. این جمله به آن معنی است که با توجه به حضور دستگاه

هاي سازمانی تنزل ز سطح مدیریت کلان صحنه به اهداف و اولویتها ممکن است اوظایف سازمانی، اهداف و اولویت عملکرد دستگاه

گردد. در این صحنه مدیران حوزه آب به لحاظ پاسخگویی به نیازهاي بعد از نماید. عامل دوم؛ به نوع تفکر مدیران حاضر درصحنه برمی

را در بازه زمانی بلندمدت موردتوجه قرار  حادثه و ادامه مسئولیت در این بخش مجبورند نگرشی بلندمدت به صحنه داشته و تدابیر

دهند. مدت با تأکید بر عبور از شرایط موجود را مبناي تفکرات خود قرار میهاي اجرایی نگاهی کوتاهکه مدیران دستگاهدهند، درحالی

ابیر در نوعی تقابل با هاي اجرایی چون جهت اجراي تدها است. دستگاهعامل سوم؛ در پیدایش تعارض مربوط به هدف این دستگاه

هاي تخصصی در که دستگاهباشند، درحالیمندي و حفظ فضایی عمومی جامعه میگیرند، به دنبال رضایتهایی از جامعه قرار میبخش

مراتب کمتري نسبت به آن دارند؛ درنتیجه تأکید بیشتري بر نظرات فنی و تخصصی لبه تقابل با جامعه نبوده و شناخت و حساسیت به

پذیري را در حوزه مأموریت خود دارند. البته عامل دیگري هم ممکن است به این تعارض منجر شود و آن اینکه خود با حداقل ریسک

 ها برخوردار نیستند .مسئولین تخصصی احساس کنند مدیران اجرایی استان از تخصص لازم براي درک دلایل آن

 

 جمع بندی و پیشنهادات
 ن در کشورراه ردهای مدیریت بحرا

 مدیریت بحران کشورساختار و ماموریت سازمان 

، قانون تشکیل سازمان مدیریت 25و فروردین  25قانون حاکم بر سازمان مدیریت بحران کشور در زمان وقوع سیلاب هاي اسفند 

ریت بحران کشور، این قانون، علت وجودي سازمان مدی 5مجلس شوراي اسلامی بوده است. مطابق ماده  1955بحران کشور مصوب 
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ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاست گذاري، برنامه ریزي، ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینه هاي اجرایی و پژوهشی، اطلاع رسانی 

متمرکز و نظارت بر مراحل مختلف مدیریت بحران و ساماندهی و بازسازي مناطق آسیب دیده و استفاده از همه امکانات در مواجهه با 

 دث طبیعی بوده است. حوا

مهمترین عامل ریشه اي اثر گذار در عملکرد سازمان مدیریت بحران کشور، حوزه نیروي انسانی آن سازمان است و ضعف نیروي 

انسانی حتی در تفکرات موجود در این سازمان در تعریف نقش نیز اثر گذار بوده است که منجر به ضعف این سازمان در ظرفیت 

و راهبردي ترین موضوعات مانند هماهنگی بین  ازي بویژه در حیطه هماهنگی نظام مدیریت بحران کشور شدهشناسی و ظرفیت س

به عنوان نمونه برداشت  هاي آن از قبیل مدیریت جامع اطلاعات و منابع و ارتباطات دچار چالش هاي اساسی است.سازمانی و پشتوانه

صرف ستادي است در حالی که مهمترین عامل هماهنگی به خصوص در زمان وقوع  این سازمان از مفهوم وظیفه هماهنگی، یک اقدام

حوادث و فاز مقابله، ایجاد سازوکارهاي عملیاتی در سطوح بالاتر از استانها بوده و چنین تفکراتی موجب گردیده سازمان مدیریت بحران 

  شده است. -است حوادث با عملکرد موثر در فاز مقابله لازمه که- ” صف “ خاصیت هرگونه فاقد

دو موضوع مانع عملکرد بهینه و فراخور نام تعریف شده براي این سازمان است. مورد اول عدم تمرکز عمده این سازمان در فازهاي 

پیشگیري و آمادگی است که باید سرمایه گذاري بیشتري در این حوزه ها داشت. از سوي دیگر نقش فعلی این سازمان که محدود به 

گی بین کمیته هاي گوناگون بوده و عمدتًا عاري از نقش اجرایی پر رنگ است نیاز به بازنگري دارد. در یک ساختار مطلوب، این هماهن

سازمان با فراهم شدن پشتوانه هاي قانونی و اداري می بایست توان اجرایی بیشتري کسب کند.  از سوي دیگر بحران هاي محتمل در 

اداري، بافت هاي متنوع  -وي زلزله و سیلاب، به دلیل ویژگی هاي پیامدي آن)جمعیت زیاد، اهمیت سیاسیکشور، به ویژه رخداد سناری

شهري، شبکه هاي زیرساختی آسیب پذیر و ....( ذاتًا ماهیتی فراتر از امکانات پاسخ گویی منطقه اي خواهد داشت. لذا ضروري است با 

ی را اختیار کرد که توان پاسخ گویی به بحران هایی فراتر از ظرفیت هاي محلی یک بازنگري کلی در چارچوب مدیریت بحران، چینش

 )از منظر هماهنگی ها، امداد و نجات ، اطفاء، اسکان، ....( داشته باشد.  

 

 سطح بندی اضطرار و بحران 

 یکی از الزامات نظام مدیریت شرایط اضطراري تعیین سطوح اضطرار و معیارها و شاخصهاي آن است. 

-به محض دریافت هشدار تشکیل شده و به صورت پیشتیم هاي عملیاتی واکنش سریع و تیم هاي موظف کنشگران مسئول، باید 

بینانه، زمان، دامنه و پیامدهاي قابل وقوع احتمالی را با استفاده از آخرین داده ها برآورد نموده و مطابق با سطح پیش بینی شده، 

 آرایش آماده سازي بگیرند. 

 

 لابیس یاضطرار طیریسک و شرا تیریمد ندیک ارچ ی فرای

تجربیات بین المللی، یکپارچگی مدیریت ریسک و مدیریت شرایط اضطراري را براي مدیریت سیل پیشنهاد می نماید. این روش  

در برگیرنده رویکرد سیستمی به مدیریت اضطراري در چارچوبی مفید براي تقسیم مدیریت سیل در فاز قبل از ورود سیل و اقدامات 

 یلاب می باشد. مورد نیاز در زمان و پس از ورود س

باشد که در فازهاي اولیه مدیریت جامع شرایط اضطراري به اجرا اي میپذیري از جمله مطالعات اساسی و گستردهمطالعات آسیب

منظور شناخت شرایط موجود و برآورد پذیري، تعیین نقاط ضعف و قوت اجزاي سیستم بهآید. فلسفه انجام مطالعات آسیبدر می

باشد.  شاخص سازي مبتنی بر تجربیات حاصل از بررسی شرایط موجود میهاي ایمنسازي و تدوین طرحبندي مقاومنیازها، اولویت

 سی  پذیری اجتما ی،  سی  پذیری زیست محیطی،  سی  پذیری اقتصادی،  سی  پذیری فیزیکی آسیب پذیري شامل 
  می باشد. و شاخص  سی  پذیری سیل
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 ضطراری سیلاب )یادگیری( پویایی ن ام مدیریت شرایط ا

ها و تقویت نقاط ضعف در منظور عبرت آموزي از ناکامیمستندسازي رویدادهاي سیل و تجربیات مدیریت شرایط اضطراري به

  باشد.مجموعه عملیاتی مدیریت شرایط اضطراري، یکی دیگر از ضروریات راهبردي مدیریت بحران در کشور می

 

 یت بحران مشارکت مردم در خانواده مدیر

گیرد. در صورتی که اقدامات مردمی هدایت در زمان وقوع حوادث بزرگ دو نوع حرکت امدادي مردمی و دولتی در جامعه شکل می

و یا کنترل نشود و یا اینکه سیستم مدیریت بحران نتواند به موقع وارد عمل شده و از مدیریت صحنه عقب بماند در نتیجه این احتمال 

وند مدیریت توسط مردم تعریف و پیاده شده و مشکلات عدیده اي را فرا روي مسئولین قرار دهد. حجم تلفات و وجود دارد که ر

خسارات همراه با مشکلات مدیریتی بعدي آن، امکان پیشی گرفتن اقدامات مردمی از اقدامات دولتی و اثر گذاري بر آن را محتمل 

 سازد. می

 

 تشکیل بانک اطلا ات مدیریت بحران 

( براي ذخیره، طبقه بندي و جستجوي منابع و تجهیزات )شامل Expert Systemخبره) هاي یکپارچهبا توجه به عدم وجود سامانه 

امدادي، راه سازي، ....( در سازمان مدیریت بحران کشور، ایجاد چنین سیستمی و امکان اشتراک این بانک اطلاعاتی در دستگاههاي 

منطقه اي استانی و ملی ضروري به نظر می رسد. در این سامانه اطلاعات سازمان هاي بهره مند چون  مسئول مدیریت بحران در سطوح

شرکتها و سازمانهاي بزرگ صنعتی و عمرانی کشور نظیر شرکتهاي وابسته به وزارت نفت، صنایع و معادن، پیمانکاران و مشاورین 

 .. می بایست علاوه بر ارگان هاي دولتی بارگذاري شود. صنعتی بزرگ کشور نظیر قرارگاه خاتم الانبیا، مپنا و ..

 

 ایجاد ش که امن ارت اطی بحران

کند. در واقع کلیه اطلاعات مرتبط با مناطق آسیب سامانه اطلاع رسانی و ارتباطات اضطراري در زمان بحران نقش اساسی ایفا می

هاي مناطق آسیب دیده از طریق سیستم ارتباطات نیازمندي دیده، دستورات صادره در جریان عملیات واکنش اضطراري و همچنین

رسد. بدین منظور تدوین طرح جامع توانمند سازي و ظرفیت سازي در شبکه ارتباطات و اطلاع ربط میاضطراري به اطلاع مسئولان ذي

   باشد.هاي اصلی در مدیریت واکنش اضطراري کشور مطرح میرسانی بحران به عنوان یکی از اولویت

 

 تدوین و استقرار طرحهای جامع، ضوابط و مستندات حیطه مدیریت بحران سیلاب

علی رغم این واقعیت که سیل از سوانح پرتکرار در کشور می باشد، لیکن طرح ریزي جامع و یکپارچه اي براي سازماندهی و 

اده سازي و مدیریت پاسخ در کشور وجود استانداردسازي مدیریت شرایط اضطراري سیلاب بویژه در مراحل درک خطر، مدیریت آم

ندارد و اقدامات اقتضایی بر مبناي ساز وکار شوراهاي هماهنگی مدیریت بحران و بعضا با اعمال سلیقه هاي شخصی یا منافع سازمانی 

ي سیلاب و همچنین بر نظام مقابله حاکم بوده است. با توجه به تعدد دستگاههاي متولی و بازیگران کلیدي در مدیریت شرایط اضطرار

رسد تدوین برنامه به نظر می ضرورت بالاي یکپارچگی در تصمیم گیري از بالادست )حوضه آب ریز( تا پایین دست )مناطق تحت تاثیر(،

جامع ملی مدیریت شرایط اضطراري سیلاب با لحاظ نمودن کلیه مولفه هاي مورد نیاز در مراحل درک خطر، آماده سازي و مدیریت 

تسري آن به بازیگران کلیدي در سطوح ملی، استانی و محلی با تدوین طرحهاي مقابله و دستورالعملهاي اقدام، امري لازم و پاسخ و 

 ضروري در کشور است. این برنامه باید در برگیرنده موارد زیر باشد: 

  طرح ریزي اضطراري براي واکنش به سیل -الف

  اقدامات لازم براي یادگیري نهادي -ب

  سیم وظایف درون و بین کنشگران در شرایط اضطراريتق-ج
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  الزامات آموزش و تمرین )مانور( شرایط اضطراري-د
  تامین منابع )منابع مالی و انسانی، تجهیزات و ابزارهاي پشتیبان تصمیم( -ه
  آمادگی جامعه -و

  امور پشتیبانی از فعالیت هاي بازیابی -ز

 

 درس  موخته ها

 م تنی بر نقا  قوت:درس  موخته های 

  حضور و عملکرد قوي نیروهاي مسلح )ارتش و سپاه( و تقویت کمی و کیفی تجهیزات و منابع مورد نیاز در مناطق آسیب

دیده که منجر به کنترل نسبی وضعیت به ویژه در استانهاي لرستان و گلستان گردید. از مهم ترین دلایل عملکرد مناسب نیروهاي 

ی مبتنی بر فرماندهی حاکم بر این نیروها و در اختیار داشتن توان تجهیزاتی، پشتیبانی و عملیاتی مناسب می مسلح، فرهنگ سازمان

 باشد.

  مشارکت و همکاري گسترده نیروهاي مردمی و داوطلب براساس ارزشهاي انسانی و اسلامی در قالب نهادهاي مردمی و

 مونه بارز در فعالیت پاکسازي شهرهاي پلدختر و معمولان(.  گروههاي جهادي در استانهاي درگیر سیلاب )به عنوان ن

  مدیریت یکپارچه شرایط اضطراري سیلاب در استان خوزستان با هدایت و محوریت استاندار و به کارگیري ظرفیت تمامی

اثیر در مقایسه با سازمانها و دستگاههاي دولتی، نظامی و بخش خصوصی که با توجه به گستره وسیع سیلاب و جمعیت بالاي تحت ت

استانهاي گلستان و لرستان، که با توجه به اهداف و راهبردهاي تعیین شده نظیر حفظ شهرهاي بزرگ و پرجمعیت و مدیریت پخش 

 روان آب در مناطق با درجه ریسک کمتر، عملکرد نسبی موفقی داشته است.

 خوزستان در مدیریت سیلاب در مناطق پایین دست. استفاده کامل از ظرفیت قابل بهره برداري در سدهاي بالادست استان 

 

 :درس  موخته های م تنی بر مشکلات و چالشهای اساسی 

با توجه ضرورت تدوین برنامه جامع مدیریت شرایط اضطراری سیلاب و دستورالعملهای  ملیاتی و برنامه های اقدام: -2

به تعدد دستگاههاي متولی و بازیگران کلیدي در مدیریت شرایط اضطراري سیلاب و همچنین ضرورت بالاي یکپارچگی در تصمیم 

گیري از بالادست )حوضه آب ریز( تا پایین دست )مناطق تحت تاثیر(، طرح ریزي جامع و یکپارچه اي براي مدیریت شرایط اضطراري 

 ک خطر، مدیریت آماده سازي و مدیریت پاسخ در کشور مورد نیاز است. سیلاب بویژه در مراحل در

با توجه به ماهیت شرایط اضطراري سیلاب و تعدد بازیگران کلیدي در صحنه،  ضرورت فرماندهی صحنه و میدانی واحد:-1

یط اضطراري سیلاب محسوب ترین موضوعات مدیریت شراایجاد ساختارهاي فرماندهی و افزایش سطح هماهنگی بین دستگاهی از مهم

 شود. می

: با توجه به ماهیت شرایط اضطراري سیلاب و تعدد بازیگران کلیدي در تقویت ساز وکار تصمیم گیری در مدیریت بحران-7

ترین موضوعات مدیریت شرایط اضطراري سیلاب صحنه، ایجاد ساختارهاي فرماندهی و افزایش سطح هماهنگی بین دستگاهی از مهم

شدت وابسته به اخذ تصمیمات منطقی و متناسب با شرایط ناشی از سیلاب است. با توجه به مدل تصمیم گیري شود که بهمیمحسوب 

در مدیریت شرایط اضطراري سیلاب و تفاوت بین وضعیت عوامل موثر در تصمیم گیري در استانهاي مختلف، میزان بهینه بودن 

ز وضعیت تامین ورودیهاي تصمیم گیري و میزان فشار عوامل مداخله گر منفی بوده است تصمیمات اتخاذ شده به طور مستقیم تابعی ا

عدم یکپارچگی در تصمیم گیري سیلاب،  که بدلیل ضعف یا خلاء در تامین ورودیهاي تصمیم گیري و فشار عوامل مداخله گر منفی،

در دانش تخصصی سیلاب، این فرایند در هر سه  حوضه آبریز، سد و پایین دست و همچنین ضعف عمومی مسئولین مدیریت بحران

 استان مورد بررسی دچار اختلال بوده است.

لازم به ذکر است در شرایط ضعف یا در برخی موارد خلاء در تامین ورودیهاي تصمیم گیري بویژه اطلاعات مکانی و طرحهاي مقابله 
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حنه می توانست تا حدودي نقیصه ضعف در فرایند تصمیم گیري و اقدمات عملیاتی، حضور تیم هاي مستشاري در کنار تیم مدیریت ص

را مرتفع نماید که بررسی هاي انجام شده نشان می دهد برنامه نظام مندي براي این امر در سطح ملی در دستورکار سازمانهاي متولی 

 مدیریت شرایط اضطراري سیلاب نبوده است.

در مدیریت شرایط اضطراري  پایین دست در مدیریت بحران سیلاب: ایجاد ساز وکار تصمیم گیری یک ارچه بالادست و-4

هاي مختلف با فرهنگ سازمانی خاص و اهداف و راهبردهاي سیلاب به دلیل تضاد منافع در جوامع در معرض آسیب و حضور سازمان

بر اثربخشی و کارایی عملکرد مدیریت شدت هاي بین دستگاهی )سازمانی( ایجاد می شود که بهمتناقض و بعضاً متقابل، معمولًا تعارض

 صحنه تأثیرگذار بوده و در صورت عدم حل آن منجر به تضعیف مدیریت بحران خواهد شد. 

توجه در مدیریت شرایط اضطراري سیلاب اخیر، یکی از نکات قابل مدیریت سفرهای مسئولین به مناطق درگیر سیلاب:-5

هاي مختلف کلیدي و غیرکلیدي ملی در مناطق درگیر سیلاب و اختلال در عملیات تیم تعدد بالا و حضور نامتعارف مسئولین دستگاه

مدیریت شرایط اضطراري به دلایل حضور در جلسات متعدد، همراهی مسئولین در بازدیدها و تامین امکانات پشتیبانی این بازدیدها 

 بوده است. 

ضعف در دسترسی  شرایط اضطراری سیلاب:ضرورت تقویت اطلا ات فنی و تخصصی پایه و تخصصی مدیریت -1

مسئولین بویژه دستگاههاي حاکمیتی و مدیریت بحران به مدارک و مستندات فنی قابل کاربرد در مدیریت شرایط اضطراري سیلاب 

، نقشه فرار و تخلیهنقشه هاي آسیب پذیري، هاي خطر سیل و نقشه هاي خطرپذیري سیل، نقشهنظیر نقشه هاي پهنه بندي خطر، 

، نقشه هاي توپوگرافی، نقشه هاي راهها و زیرساختها  ... و نبود دستگاه محوري و سرعت سیل -ارتفاع -هاي امن، نقشه پهنهنقشه مکان

اتکا براي تعیین مناطق خطر و ضعف اعتماد به برآوردهاي دستگاه مسئول در تعیین مناطق در معرض خطر به علت در اختیار قابل

هاي کارشناسی در تعیین مناطق خطر و تفاوت هاي توپوگرافی و همچنین تقابل تجارب مردمی با تحلیلروز و نقشهنداشتن اطلاعات به

عنوان دستگاه مسئول تعیین مناطق خطر در تعیین مناطق مورد تخلیه با مدیران اي بهدیدگاه کارشناسان سازمان آب منطقه

دار بودند، از مهم ترین درس آموخته هاي سیلاب اخیر در حیطه تخلیه مناطق دههاي حاکمیتی که نقش اجرایی درصحنه را عهدستگاه

 درگیر سیلاب بوده است.

  ایجاد بانکهای اطلا اتی جامع و فراگیر منابع و تجهیزات در سطوح محلی / استانی و ملی:-3

گرچه نظام ارتباطی کشور به لحاظ زیرساخت تجاري فراگیر است، لیکن به  ضرورت ایجاد و تقویت ن ام ارت اطی چندلایه:-9

دلیل نبود زیرساختهاي ایمن چندلایه قابل کاربرد در شرایط اضطراري )نظیر آنچه در اختیار نهادهاي لشگري است( شبکه ارتباطی 

 مدیریت شرایط اضطراري بسیار آسیب پذیر است.

با توجه به نقش کلیدي راه و شریانهاي حیاتی در مدیریت شرایط اضطراري،  بویژه راه: حفظ شریانها و زیرساختهای حیاتی-8

ضرورت دارد قطع شریانهاي حیاتی و زیرساختهاي راه و ارتباطات به عنوان آخرین گزینه مدنظر عوامل مدیریت بحران قرار گرفته و در 

 ی و پیش بینی مسیرهاي جایگزین اقدام گردد. صورت ضرورت حیاتی به انجام چنین کاري، صرفا با تدابیر مهندس

یکی از مشکلات عمده در مناطق درگیر سیلاب، بی   روز وری بانکهای اطلا اتی جامع و فراگیر خانوار محلی:ایجاد / به-20

اد واجد شرایط دریافت عدالتی در توزیع اقلام امدادي و زیستی به دلیل نبود سامانه هاي فراگیر و مطمئن براي شناسایی و ثبت آمار افر

اي که با وجود توزیع گسترده برخی اقلام زیستی و امدادي در یک منطقه گونهاقلام امدادي و زیستی و سطح و تنوع اقلام بوده است، به

 محدود، همچنان افرادي مدعی عدم دریافت امکانات توزیعی بودند. 

 25و فروردین  25مدیریت شرایط اضطراري سیلاب اسفند در  ضرورت یک ارچ ی پروتکل های توزیع اقلام امدادی:-22

کشور، به علت گستردگی مناطق درگیر و جمعیت متاثر، توزیع اقلام امدادي و زیستی از طریق دستگاههاي مختلف )دولتی، نظامی( و 

ن اقلام، مشکلات زیادي در کمکهاي بخش خصوصی و مردمی انجام شد که به علّت نبود پروتکل هاي استاندارد و توزیع غیرمتمرکز ای

 صحنه ایجاد نمود. 

به دلیل تعاریف متفاوت از سطح اضطرار و  ضرورت تعری  واحد سطح حاد ه و اضطرار در میان بازی ران کلیدی صحنه:
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وان و دیده و عدم توازن مدیریتی، تهاي کشوري و لشگري و درنتیجه پیدایش ساختارهاي متفاوت در منطقه حادثهبحران در دستگاه

هاي کشوري خصوصاً در روزهاي اوج بحران قادر به هم افزایی و هاي نظامی با سطوح مدیریتی کشوري، مدیریتمنابع سازمان

 هاي یکدیگر به ویژه از ظرفیتهاي نهادهاي لشگري نبوده است. گیري کامل از ظرفیتبهره

  ور:ضرورت به کارگیری فراگیر تکنولو یهای نوین رصد و سنجش از د-21

تاخیر در رسیدگی به نیازها )نه انتظارات!(، عملکرد غیرتخصصی رسانه، عملکرد بخشی  :ضرورت مدیریت انت ارات و نیازها-27

شوند و هاي مسئولین مختلف که وارد منطقه آسیب دیده میوغیرمتمرکز بازیگران غیرکلیدي، فضاي مجازي، تعدد مصاحبه ها و وعده

نا آگاهانه( برخی مسئولین که از فرصتهاي موجود در بحران! به نفع خود استفاده می کنند، منجر به افزایش البته عملکرد )آگاهانه/ 

 دیده می شود. در نتیجه لازم است در کنار مدیریت و بسیج منابع، به مدیریت انتظارات توجه شود.انتظارات در جامعه آسیب

  در اختیار به فرمانده:ضرورت تخصیص فوری منابع مالی به صورت تنخواه -24

  ضرورت مدیریت افکار  مومی:-25

 :پیشنهادات و اصلاحات ضروری با اولویت فوری

با توجه به تعدد دستگاههاي متولی و بازیگران کلیدي  تدوین برنامه جامع و یک ارچه مدیریت شرایط اضطراری سیلاب-2

تصمیم گیري از بالادست )حوضه آب ریز( تا پایین دست )مناطق  در مدیریت شرایط اضطراري سیلاب و ضرورت بالاي یکپارچگی در

 ها با توجه به مقتضیات منطقه اي و سناریوهاي محتمل.با تأکید بر اصول فرماندهی واحد صحنه و تعیین نقش دستگاه تحت تاثیر(.

س  در سطوح منطقه ای، تعری  و استقرار سامانه فرماندهی صحنه و تمرکز فرماندهی ) نه مدیریت!( در مرحله پا -1

 استانی و ملی و تعیین سطوح در اختیار )  ملیات، پشتی انی، فنی، مالی( 

به کارگیری ظرفیت نیروهای مسلح به  نوان تیم واکنش سریع   ور از نقطه اوج بحران با توجه به فرهنگ -7

: به دلیل تعدد بازیگران کلیدي و تسازمانی نیروهای مسلح م تنی بر فرماندهی و در اختیار داشتن منابع و تجهیزا

دستگاههاي اجرایی مسئول و متولی مدیریت شرایط اضطراري سیلاب، معمولا خلاء عملیاتی و امدادي در لحظات اولیه به شدت بالا 

ی که بوده و به تدریج دستگاهها به صحنه ورود می نمایند و تا ایجاد هماهنگی کامل زمان قابل توجه صرف خواهد شد. در صورت

نیروهاي مسلح با توجه به فرهنگ سازمانی مبتنی بر فرماندهی و در اختیار داشتن منابع و تجهیزات، می توانند در لحظات اولیه و با 

زمان پایان حضور مشخص، وارد صحنه شده و نقش نیروهاي واکنش سریع را ایفا نموده تا ضمن پاسخ به نیازهاي اولیه صحنه و 

کافی جهت بسیج عوامل کشوري مسئول و منابع و ایجاد هماهنگی حداکثري بین بازیگران کلیدي بوجود آمده  مدیریت نیازها، فرصت

و به تدریج هم زمان با کاهش تدریجی حضور نیروهاي مسلح در مدیریت سیلاب، توانمندي دستگاههاي مسئول کشوري، تقویت و 

صحنه به عنوان گروه مداخله سریع به نیروهاي مسلح و انجام تمرینات  جایگزین شوند. تحقق این امر مستلزم تفویض نقش فرماندهی

عملیاتی است. از سوي دیگر لازم است راهکارهاي جبران فوري هزینه هاي عملیاتی/تجهیزاتی و منابع صرف شده نیروهاي مسلح در 

 مرحله واکنش سریع پیش بینی شود. 

از طریق تهیه نقشه هاي متولی مدیریت شرایط اضطراری سیلاب  ارتقا  قابلیت در  خطر در دست اههای مسئول و  -4

هاي آبریز و مسیرهاي عبوري سیلاب و تهیه نقشه دقیق توپوگرافی با دقت لازم خطرپذیري سیلاب و تکمیل اطلاعات مکانی از حوضه

 )خطاي کمتر از یک متر( براي تعیین مناطق متأثر از سیلاب.

موجود در دستگاههاي دولتی و بخش خصوصی در  جهیزات و توانمندیهای نرم افزاریتهیه بانک اطلا اتی منابع، ت-5

 مناطق، استانها و کشور و تجمیع و تمرکز اقلام امدادي و عملیاتی در محل مشخص

  (BASE AREA .و توزیع مطابق پروتکل ) 

بینی مناطق اي سیل خیز و پیشبراي کل کشور با اولویت استانه تهیه نقشه جامع محلهای اسکان اضطراری و موقت-1

 هاي در معرض خطر سیلاب.گاهاستقرار با امکانات و استانداردهاي مناسب براي تخلیه سکونت
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به جاي ساز و کار ستادي و ایجاد ساز و کارهاي عملیاتی سطح ملی به منظور  تعری  و ایجاد سامانه فرماندهی ملی-3

 ادث چنداستانی. فرماندهی حوادث فراتر از توان استان و حو

مرحله پاسخ با هدف کنترل عملیات و یکپارچگی پاسخ در مناطق آسیب دیده تهیه دستورالعمل و پروتکل های  ملیاتی -9

نظیر پروتکل هاي مرز بندي مناطق خطر، پروتکل هاي توزیع اقلام امدادي و زیستی، پروتکل سازماندهی منابع و تجهیزات،پروتکل 

 و سازمانهاي مردم نهاد در فاز پاسخ.  هاي نحوه مشارکت مردم

)عملکرد تیمی( در ارائه تحلیل واحد و یا ای های  ب منطقهبرقراری ارت ا  ارگانیک بین سازمان هواشناسی و شرکت -8

 نزدیک به هم از شرایط احتمال وقوع سیلاب.

وا زام سریع تیم های مستشاری در بهره گیری از توان مراکز  لمی و پژوهشی کشور و ایجاد ساز و کار تشکیل  -20

)سازمان مدیریت بحران کشور( به منظور اعزام به مناطق در معرض سیلاب و حضور در کنار تیم هاي مدیریت و فرماندهی سطح ملی 

اقدمات صحنه در شرایطی که ضعف یا در برخی موارد خلاء در تامین ورودیهاي تصمیم گیري بویژه اطلاعات مکانی و طرحهاي مقابله و 

 عملیاتی وجود دارد.

در مسئولین دستگاههاي امدادي و بازیگران  ارتقا  سطح دانش تخصصی مدیریت بحران، فرماندهی و مقابله با سیلاب -22

 کلیدي مدیریت شرایط اضطراري .

با تشکیل شوراهاي محلی متشکل از افراد آگاه و  ارتقا  سطح مشارکت مردمی در مدیریت شرایط اضطراری سیلاب -21

 داراي شناخت کافی از منطقه به منظور فراخوان و مشارکت در تعیین مناطق در معرض خطر و راهکارهاي کنترلی.

به نواحی ممنوع، تحت کنترل و منطقه آزاد و مدیریت سفرهاي مسئولین بویژه مسئولین غیر  مرز بندی مناطق  ملیاتی -27

 ط به مناطق درگیر و و ممنوعیت حضور مسئولین در نواحی ممنوع و مناطق عملیاتی. مرتب

-تقویت مدیریت مردم نهاد مخاطرات ط یعی و سیلاب به کارگیری ن ام مند مشارکت مردمی و سازمانهای مردم-24

، گروههاي جهادي و نهادسازي شهروندي با به کارگیري ظرفیتهاي نهان و اجتماعی نظیر سازمانهاي مردم نهاد، انجمن ها، بسیج نهاد

و مردمی از طریق ایجاد تیم هاي تخصصی مورد نیاز در شرایط اضطراري نظیر تیم هاي تخصصی امداد، فوریت هاي پزشکی، مهندسی 

 و ... به گونه اي که در زمان مورد نیاز بر اساس فراخوان و به صورت نظام مند تحت فرماندهی واحد وارد صحنه شوند. 

 با تشکیل به کارگیری ن ام مند ظرفیت   یم شرکتها و سازمانهای صنعتی بزرگ کشور -25

 تیم هاي تخصصی ) نظیر تیم هاي نجات( در هرسازمان و ایجاد ساز وکار فراخوان و به کارگیري تحت فرماندهی واحد.
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 پیش فتار :

ی شود که در معرض تهدیدات ناشی از طیف گسترده اي بلایاي طبیعی یکی از چالش هاي اصلی جوامع بشري امروزي محسوب م

از خطرات طبیعی و انسان ساخت هستند. بلایاي طبیعی با سه مولفه اصلی متمایز می شوند: پیامدهاي جدي، زمان پاسخ کوتاه و 

نش به این حوادث عنصر غافلگیري. بنابراین وجود تشکیلات و رویکرد مدیریت جامع شرایط اضطراري براي ارتقاي آمادگی و واک

ضروري است. برنامه ریزي راهبردي و عملیاتی براي شرایط اضطراري و بحران، پیش نیاز مدیریت موثر شرایط اضطراري است. یک 

برنامه مدیریت شرایط اضطراري شامل مجموعه اي هماهنگ از پروتکل هاي متعدد براي مواجهه با حوادث نامطلوب است. برنامه ریزي 

ل از وقوع حادثه( براي تبیین اولویت ها، واکنش اولیه نظام مند، اقدام عملیاتی هماهنگ و تصمیم گیري تاکتیکی کنشگرانه )قب

 ضروري است.

مدیریت بحران فرایندي هوشمند و منسجم در فازهاي پیشگیري، آمادگی، واکنش و بازیابی است و عملکرد موفق آن مستلزم 

ماهیت کلیه عناصر و عوامل شکل دهنده آن است که قطعا بسیار فراتر از حیطه هماهنگی است. ارتباط قوي، ارگانیک و ساختار یافته 

پویا و متغیر مدیریت شرایط اضطراري و بحرانها باعث می شود همواره پس از یک بحران منطقه اي یا ملی این سوال مطرح شود که 

مدیریت بحران کشور به همان دلیل ماهیت پویا و متغیرآن همواره  نقاط ضعف در کجا است و راه حلهاي بهبود چیست. به تبع آن نظام

  نیازمند شناسایی کاستی ها و ضعف ها بوده تا ضمن شناسایی اقدامات اصلاحی، بهبود مستمر را در دستور کار قرار دهد.

اي که تأثیرات گیرد، به گونهمجموعه اقداماتی است که قبل، حین و بعد از وقوع سیلاب انجام می مدیریت شرایط اضطراري سیل

منفی ناشی از وقوع سیلاب در منطقه تحت تاثیر را به حداقل رسانده و ضمن فراهم نمودن امکانات لازم در راستاي مواجهه با سیلاب و 

عه را به شرایط عادي برگرداند. مدیریت به موقع و مناسب شرایط اضطراري سیل، انجام اقدامات اضطراري، در حداقل زمان ممکن جام

ترتیب ویژگی مهم این سیستم اولاً شناخت پدیده سیل ها نقش قابل توجهی را ایفا خواهد نمود. بدیندر نجات جان و حفظ مال انسان

هاي ن مرتبط با موضوع است تا با استفاده از کلیه پتانسیلو جوانب آن و ثانیاً وجود برنامه و شرح وظایف همه بازیگران و کنشگرا

تر به حالت عادي اولیه خود محلی، منطقه اي، استانی و ملی وضعیت اضطراري بوجود آمده مهار شده و وضعیت جامعه، هرچه سریع

 بازگردد.

مقایسه نوع آن در کشور رخ می دهد.  91 نوع بلاي طبیعی شناخته شده قریب به 27ایران یکی از کشورهاي بلاخیز دنیا است و از 

دهد که هرچند فجایع بزرگ زلزله در کشور، نظیر زلزله گیلان و یا بم، هر کدام خسارات بسیار آمار بلایاي طبیعی در کشور نشان می

در گوشه و کنار کشور، آن اند اما تعداد وقایع سیل زیادي به دنبال داشته و احساسات و عواطف عمومی را به شدت تحت تاثیر قرار داده

هم بصورت چند واقعه در هر سال، موجب گردیده تا سیل به عنوان بزرگترین بلاي طبیعی کشور از لحاظ فراگیري و میزان جمعیت 

د اند. رونمتاثر، شناخته شود و تقریباً تمامی نواحی کشور به نوعی خسارات ناشی از آن را به طور مستقیم یا غیرمستقیم متحمل شده

هاي ادواري و مخرب قرار دارند و رو به افزایش سیل در سالهاي اخیر حاکی از آن است که اکثر مناطق کشور در معرض تهاجم سیلاب

توان گفت در هر نقطه از کشور با متوسط بارندگی بیش ابعاد خسارات و تلفات جانی و مالی سیل افزایش یافته است. بطور تقریبی می

 سال، احتمال وقوع سیل وجود دارد.میلیمتر در  197از 

تخریب شدید محیط طبیعی و توسعه مراکز جمعیتی نشان دهنده آن است که به هر صورت روند افزایش دفعات وقوع سیل و 

اي وقوع سیل، این هاي زیربنایی جهت حل ریشهریزي و اجراي طرحگیر روند افزایشی دارد و در صورت عدم برنامهتعداد نقاط سیل

 جویی آن دشوارتر خواهد بود.له سال به سال به مشکل بزرگتري تبدیل شده و چارهمسئ

منجر به بروز سیلابهاي وسیعی در سطح  1925و نیمه نخست فروردین سال  1925بارش هاي سنگین و مستمر در اواخر اسفند 

نفر از هموطنان در آستانه سال نو جان خود را از  55استان کشور تحت تاثیر قرار گرفتند و متاسفانه  94کشور گردید؛ به گونه اي که 

 دست دادند.

بی شک وقوع چنین حادثه اي با این سطح و گستردگی علت واحد نداشته و نتیجه علل و عوامل متعدد است. وقوع این حادثه در 
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ت آن و سرنوشت مصدومین و گستره وسیعی از کشور از یک سو و حساسیت افکار عمومی و جامعه ایران به پیامدها و نحوه مدیری

قربانیان احتمالی، از همان ساعات نخست منجر به حساسیت دوچندان در عملیات کنترل حادثه و مدیریت بحران گردید و حضور 

 متعدد مقامات کشوري و لشکري در صحنه موید این حساسیت ویژه بود.  

کشور، نهادهاي لشگري، سازمان هاي مردم نهاد و مردم علی رغم تلاش و فداکاري مجموعه دستگاههاي متولی مدیریت بحران 

شریف و بسیج گسترده منابع و ظرفیتهاي مدیریتی و تجهیزاتی، عملکرد عوامل مدیریت بحران در سطوح محلی، استانی و ملی در 

گاه غیرمنصفانه و بر  معرض اظهار نظرها و نقدهاي متنوع رسانه ها، متخصصین و افکار عمومی با دیدگاههاي مختلف قرار گرفت که

  95/71/25مورخ  5521سیلابها بر اساس حکم شماره  ملی گزارش ویژه هیئت مبناي اغراض غیرحرفه اي بوده است؛ لیکن انتخاب

تا عرصه هاي مختلف این حادثه از جمله مدیریت بحران در فضاي تخصصی،  آورد فراهم فرصتی ایران  اسلامی جمهوري رئیس توسط

  و بهبود مستمر پیشنهاد گردد. آن تکرار از پیشگیري براي راهکارهایی طرف به دقت مورد بررسی قرار گرفته ومستقل و بی 
بر اساس پیوست حکم ریاست محترم جمهور و تقسیم وظایف در هیات ویژه گزارش ملی سیلاب ها، سوالاتی که کارگروه مدیریت 

 بحران پاسخ می دهد عبارتند از:
بودجه، نیروي انسانی، اختیارات و وظایف ستاد مدیریت بحران کشور چگونه بر کمیت و کیفیت عملکرد این ها، ساختار، رویه

 سازمان در مدیریت سیلاب اثر گذاشته است؟
هاي مدیریت شرایط اضطراري در عملکرد بندي، میزان استاندارد بودن و تطابق داشتن با پروتکلکمیت، کیفیت، هماهنگی، زمان

 هاي درگیر در مدیریت شرایط اضطراري سیل، چگونه بر خسارات حادثه اثر گذاشته است؟نکلیه سازما
هاي افزارها، نظام ارتباطی، منابع مالی، کیفیت فرماندهی و توانمنديهاي سازمانی، تجهیزات، سختوضعیت کشور از نظر آمادگی

 نیروي انسانی براي مقابله با سیل چگونه است؟
 اند؟ هاي مختلف بر اثر چه فرایندهایی اتخاذ شدهمدیریت شرایط اضطراري سیل در استانتصمیمات نادرست در 

هاي مدیریت شرایط اضطراري سیل در کشور چگونه است؟ میزان عمل به این ها، استانداردها و دستورالعملوضعیت رویه
 ها چقدر است؟ها و دستورالعملاستانداردها، رویه

 ارتقاي سطح توانمندي مدیریت شرایط اضطراري در کشور چیست؟ هاي سیل برايآموختهدرس

 چه اصلاحاتی در ساختار ستاد و نظام مدیریت شرایط اضطراري کشور براي بهبود و ارتقاي مدیریت بحران سیل ضروري است؟ 

گانه هیات ویژه گزارش  15کارگروه مدیریت بحران به عنوان یکی از کارگروه هاي تخصصی  حادثه و پیچیدگی آن، ابعاد با توجه

با توجه به نقشه راه تهیه شده، ملی سیلاب ها بلافاصله پس از تشکیل هیات کارخود را با حضور در مناطق درگیر سیل آغاز نمود. 

 مراحل اجرایی کارگروه مدیریت بحران به صورت اجمالی به شرح زیر بوده است:

 مطالعات کتابخانه ای:

 بررسی مستندات کشوري شامل قوانین، نشریات ضوابط فنی و رویه هاي ابلاغی 

 بررسی مستندات و ضوابط بین المللی شامل استانداردها و رویه هاي عمل بین المللی

 بررسی تجهیزات، سخت افزار و نرم افزارهاي مرتبط با حیطه مدیریت شرایط اضطراري سیلاب

 و جمع آوري داده هاي مرتبط  بررسی تاریخچه حوادث سیلاب کشور

 بررسی حوادث سیلاب بزرگ در کشورهاي دنیا و بررسی نحوه اقدام در حیطه مدیریت شرایط اضطراري

 انتخاب نمونه الگوي بهینه کاوي و جمع آوري مستندات و ضوابط فنی مرتبط

 جمع آوري اخبار منتشره در رسانه هاي جمعی و جراید در طول شرایط اضطراري

 جدول وقایع نگاري تهیه 

 مطالعه ساختار تعریف شده مدیریت بحران کشور در سطوح ملی، استانی و محلی 

 تهیه لیست ارگانها و سازمانهاي مسئول و همکار در مدیریت شرایط اضطراري سیل اخیر کشور 
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 ابیتهیه لیست سوالات قابل طرح در سطوح ملی، استانی، منطقه اي و محلی و چک لیست بررسی و ارزی

 بررسی اقدامات میدانی و جمع  وری داده:   

بررسی اقدامات انجام شده در فاز پیشگیري مدیریت شرایط اضطراري شامل مطالعات ارزیابی ریسک سیلاب، شناسایی ریسکهاي  

 محلی و طبقه بندي مناطق در جوامع تحت ریسک و نقشه هاي پیش بینانه خطر سیلاب

بررسی میدانی اقدامات انجام شده در خصوص زمان و نحوه دریافت هشدارها، اقدامات انجام شده در سطوح ملی، استانی و منطقه  

 اي به منظور حصول آمادگی شامل هشدار و اطلاع رسانی عمومی، اقدامات سازه اي و غیر سازه اي، تجهیز مراکز پشتیبانی 

ر مناطق درگیر سیل با تمرکز بر استانهاي گلستان، لرستان، خوزستان، سیستان و بلوچستان شده د انجام بررسی میدانی اقدامات 

 معین در مناطق سیل زده با وضعیت حاد و مصاحبه تخصصی با عوامل مسئول  و و عملکرد واحدهاي مسئول

 بررسی آموزشهاي تخصصی و همگانی مرتبط و تمرینات برگزار شده قبلی.

  صحنه فرماندهان ملی، استانی و محلی بویژه شرایط اضطراري مدیریت عوامل هاي لایه کلیه در افراد اي حرفه صلاحیت بررسی

 استراتژیک لایه تا عملیاتی لایه از فرماندهی سطوح انتقال نحوه بررسی

جمله تدارکات از ... و پشتیبانی تجهیزات، بحران، مدیریت تیم از اعم مختلف مراحل در سازماندهی و هماهنگی نحوه بررسی

 پشتیبانی، حمل و نقل و جایگزینی افراد توسط واحدهاي مسئول، معین و همکار

 بررسی اقدامات انجام شده در خصوص کنترل رویدادهاي مرتبط با آلودگی هاي محیطی و بهداشت عمومی

 ضطراري  بررسی اقدامات انجام شده در خصوص نگهداري راههاي عمومی و محلی حین و پس از وقوع شرایط ا

 بررسی میدانی اقدامات انجام شده در خصوص نحوه تامین و توزیع مایحتاج ضروري جوامع درگیر سیلاب 

 تجزیه و تحلیل اطلاعات

 دسته بندی داده ها
 استخراج یافته ها به تفکیک هر حوزه بررسی، تحلیل و استخراج یافته هاي کلیدي

 نقایص و کمبودها و حوزه هاي قابل بهبود و یادگیري تلفیق و یکپارچگی یافته ها و استخراج نواقص و

 جمع بندی و تدوین گزارش نهایی

 اهم جلسات و بازدیدهاي میدانی انجام شده توسط کارگروه مدیریت بحران به شرح جدول زیر می باشد:

 جلسات و مصاح ه های سطح ملی: -ال 

 
 تاری  جلسه سمت مقام مسئول نام  ردی 

 5/9/25 رئیس پژوهشکده راهبردي دفاعی و امنیتی دانشگاه امام حسین )ع( سردار پاسدار شعبانی  1

 11/9/25 مدیرعامل موسسه مردم نهاد موج پیشرو آقاي مهندس علیرضا سعیدي  9

 2/9/25 رئیس سازمان مدیریت بحران کشور آقاي دکتر نجار  9

 92/9/25 معاون وزیر کشور آقاي دکتر جمالی نژاد  2

 15/2/25و14 مدیرعامل سابق سازمان آب و برق خوزستان اقاي مهندس شمسایی  4

 

از استان گلستان و  14/9/25لغایت  19/9/25: کارگروه مدیریت بحران از تاریخ جلسات و مصاح ه های استان گلستان -ب

 مناطق درگیر سیلاب بازدید نموده و جلسات زیر در آن استان برگزار شد:

 
 تاری  جلسه سمت مقام مسئول نام  ردی 

 19/9/25 فرماندار گمیشان آقاي امیر شیر توماج  1
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 تاری  جلسه سمت مقام مسئول نام  ردی 

 12/9/25 مدیرکل دفتر فنی و مدیرکل اسبق مدیریت بحران استان گلستان آقاي مهندس مقدم  9

 12/9/25 مدیرکل مدیریت بحران استان گلستان آقاي دکتر جمالی  9

 12/9/25 فرمانده سپاه نینوا استان گلستان سردار پاسدار معروفی  2

 12/9/25 مدیرعامل شرکت آبفاي گلستان آقاي مهندس هرمزي 4

 12/9/25 فرماندار آق قلا آقاي ضمیر 5

 12/9/25 اعضاي هیات علمی دانشگاههاي گلستان و منابع طبیعی  اساتید دانشگاههاي گلستان 5

 14/9/25 سرپرست وقت استانداري گلستانمعاون عمرانی و  آقاي مهندس غراوي 5

 14/9/25 مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گلستان آقاي مهندس نظري  2

 14/9/25 اداره کل اطلاعات استان گلستان ---------- 17

 

از استان لرستان و  92/9/25لغایت  99/9/25کارگروه مدیریت بحران از تاریخ  جلسات و مصاح ه های استان لرستان: -ج

 مناطق درگیر سیلاب بازدید نموده و جلسات زیر در آن استان برگزار شد:

 
 تاری  جلسه سمت مقام مسئول نام ردی 

 99/9/25 شوراي تامین فرمانداري چگنی و سراب دوره اعضاي شوراي تامین 1

 92/9/25و99 مدیرعامل شرکت آب منطقه اي لرستان میرزاییآقاي دکتر  9

 99/9/25 فرماندار وقت پلدختر آقاي دستیاري 9

 99/9/25 جانشین قرارگاه نیروي زمینی ارتش در استان لرستان سرهنگ حاجی جودکی 2

 99/9/25 معاون وقت عمرانی استاندار لرستان دکتر مرادپور 4

 99/9/25 مدیرکل مدیریت بحران استان لرستان مهندس حاجی میرزایی 5

 99/9/25 اداره کل اطلاعات استان گلستان --------- 5

 99/9/25 روساي دانشگاههاي لرستان، علوم پزشکی و آزاد استان اساتید دانشگاههاي لرستان 5

 92/9/25 فرمانده سپاه استان لرستان سردار پاسدار کشکولی 2

17 
 آقاي مهندس کرم وند 

 آقاي مهندس کاکاوند
 92/9/25 مدیران عامل آبفا و آبفار استان لرستان

 92/9/25 مدیرکل راهداري و حمل و نقل جاده اي لرستان آقاي مهندس شرفی 11

 92/9/25 مدیرکل راه و شهرسازي لرستان آقاي مهندس خالقی 19

 92/9/25 گاز استان لرستان مدیرعامل وقت شرکت آقاي مهندس لطفعلی زاده 19

 92/9/25 مدیر پخش منطقه لرستان آقاي مهندس بهرامی 12

 92/9/25 مدیر خطوط لوله و مخابرات منطقه لرستان آقاي مهندس خزائی 14

 

و همچنین   2/9/25لغایت  5/9/25کارگروه مدیریت بحران در دو مقطع از تاریخ  جلسات و مصاح ه های استان خوزستان: -د

 از استان خوزستان و مناطق درگیر سیلاب بازدید نموده و جلسات زیر در آن استان برگزار شد:25/ 99/9لغایت  15/9/25از تاریخ 

 
 تاری  جلسه سمت مقام مسئول نام  ردی 

 5/9/25 حمیدیهفرماندار  آقاي مهندس هاشمی  1

 5/9/25 فرماندار سوسنگرد آقاي مهندس سیلاوي 9

 5/9/25 بخشدار شعیبیه آقاي چعب   9
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 تاری  جلسه سمت مقام مسئول نام  ردی 

 5/9/25 فرماندار شوش آقاي دکتر غزي   2

 5/9/25 فرماندار شادگان آقاي حاجیان 4

 5/9/25 فرمانده قرارگاه جنوب و جنوب غرب سپاه کربلا سردار پاسدار خادم سیدالشهدا 5

 5/9/25 مدیرعامل / جانشین سازمان آب و برق خوزستان دکتر ایزدجو و دکتر حسونی زاده 5

 5/9/25 معاون عمرانی/مدیرکل دفتر فنی استاندار خوزستان آقاي عبیات / زارع زاده 5

 2/9/25 فرمانده قرارگاه جنوب و جنوب غرب ارتش سرتیپ بیدادي 2

 2/9/25 استان خوزستان مدیرکل مدیریت بحران دکتر حاجی زاده 17

 2/9/25 مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب مهندس محمدي 11

 97/9/25و2 استاندار خوزستان دکتر غلامرضا شریعتی 19

 15/9/25 فرماندار اهواز آقاي مهندس عالمی 19

 15/9/25 فرمانده سپاه خوزستان سردار پاسدار شاهوارپور 12

 15/9/25 فرماندار کارون و باوي سرکار خانم حنفیري 14

 12/9/25 مدیرکل صدا و سیماي استان خوزستان آقاي دکتر رحیمی 15

 12/9/25 فرمانده ناجا استان خوزستان سردار عباس زاده 15

 

از   92/2/25لغایت  99/2/25کارگروه مدیریت بحران از تاریخ  جلسات و مصاح ه های استان سیستان و بلوچستان: -ه

استان سیستان و بلوچستان و مناطق درگیر سیلاب این استان در شهرهاي زابل و زهک بازدید نموده و جلسات زیر در آن استان برگزار 

 شد:

 
 تاری  جلسه سمت مقام مسئول نام ردی 

 99/2/25 احمر استان سیستان و بلوچستان جانشین مدیرعامل هلال آقاي مهندس مصفا  1

 99/2/25 معاون عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان آقاي مهندس  9

 99/2/25 استاندار سیستان و بلوچستان آقاي مهندس موهبتی  9

 99/2/25 مدیرعامل آب منطقه اي استان سیستان و بلوچستان آقاي مهندس جعفري 2

 99/2/25 فرمانده ناجا استان سیستان و بلوچستان سردار پاسدار طاهري 4

 99/2/25 فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان سردار ملاشاهی 5

 99/2/25 اداره کل اطلاعات استان سیستان و بلوچستان -------- 5

 99/2/25 فرمانده سپاه سلمان استان سیستان و بلوچستان سردار پاسدار گشتاسبی 5

 92/2/25 معاون استاندار و فرماندار ویژه زابل گنجیآقاي  2

 92/2/25 جانشین فرماندار هیرمند آقاي خمبر 17

 92/2/25 فرماندار زهک اقاي اربابی  11

 92/2/25 معاون سابق عمرانی استانداري سیستان و بلوچستان دکتر باقر کرد 19

 

مرحله نخست: مرحله پیش بینی و درک خطر، مرحله تمرکز بررسی کارگروه مدیریت بحران به صورت کلی بر سه مرحله زیر است: 

با توجه به گستردگی موضوع مدیریت بحران بویژه در خصوص سیلاب اخیر دوم: مدیریت آماده سازي، مرحله سوم: مدیریت پاسخ. 

ت ویژه گزارش ملی سیلابها، لازم است نکات زیر در مورد حدود مطالعه در گزارش پیش رو کشور و تفکیک وظایف انجام شده در هیا

 مورد توجه قرار گیرد:

تبدیل تهدیدات ناشی از سیلاب به فرصت در جهت توسعه کشور از اهداف دیگري است که در فرایند مدیریت بحران خصوصاً در  

آبی، از بین بردن و غلبه بر کم سازي آبعنوان نمونه ذخیره هدید سیل به فرصت )بهتوان موردنظر قرارداد. تبدیل تمرحله مقابله می
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پذیر است که در قبول باشد، امکانکانون ریز گردها و موارد مشابه( در مدیریت پیشرفته سیلاب و زمانی که قدرت کنترلی بر حادثه قابل

 این مطالعه مورد بررسی قرار نگرفته است.

هاي زمانی و تحلیل است که با توجه به محدودیتن حادثه در سطوح مختلف ملی، استانی و شهرستانی قابلروند مدیریت ای

دسترسی به مسئولین، تمرکز این مطالعه بر سطح استانی استوار بوده و لازم است در آینده مطالعات تکمیلی توسط مراکز مطالعاتی و 

 ها انجام گیرد.دانشگاه

موضوعی ضروري در تحلیل نهایی مدیریت این حادثه است. در این میان  25فرایند مدیریت سیلاب سال عملکرد هر دستگاه در 

هاي موجود، این مطالعه با خصوص نیروهاي مسلح بسیار برجسته بوده است، لیکن به علت محدودیت ها بهنقش برخی از دستگاه

ها به معنی عدم توجه شده است؛ لذا عدم ذکر اقدامات سازماننی تهیه موضوع مدیریت بحران در مرحله پاسخ و جداي از عملکرد سازما

 ها نیست.به فعالیت و نقش آن

هاي مرتبط با آن و نه یک پروژه تحقیقاتی، صورت گرفته است؛ لذا طبیعی این مطالعه در قالب یک بررسی از حادثه با محدودیت

منظور بهبود شرایط مدیریت بحران تأکید بیشتر قابله بپردازد. ضمن اینکه به تمامی جوانب مدیریت در مرحله متواند بهاست که نمی

 هاي موجود در سیستم مدیریت بحران است.این بررسی روي مشکلات و ضعف

 اي و امثالهم توجه نمود.طور طبیعی در تحلیل مرحله مقابله مدیریت بحران لازم است به ابعاد مختلف اجتماعی، ارتباطی، رسانهبه 

توان به تحلیلی درست از عملکرد مدیریت بحران در این مرحله رسید که تمامی ابعاد آن در ارتباط با یکدیگر مورد بررسی زمانی می

قرار گیرند. اما با توجه به محدوده مطالعاتی این گزارش، تأکید بر عملکرد ساختار مدیریت بحران بوده و براي روشن نمودن 

 ها موردتوجه قرارگرفته است.اختار در حد نیاز سایر حوزههاي عملکردي این سضرورت

دهنده، زمان تأخیر، توپوگرافی، شدت تخریب، وجود یا عدم وجود عوامل هاي پاسخبه دلایلی همچون میزان غافلگیري سازمان

هاي ناشی از سیلاب در استانهاي لجستیکی استان، میزان اعمال اقدامات مدیریتی متناسب با شرایط کنترلی همچنین توان و ظرفیت

شده اقدامات مدیریتی در استان لرستان محدود به تخلیه فوري و گلستان، لرستان و خوزستان متفاوت بوده است. مطابق مطالعه انجام

مراه بوده ریختگی ساختار مدیریتی ههمهاي دسترسی با بهفشار مضاعف ناشی از کمبود امکانات و عدم وجود راهاقدامات امدادي تحت

مشاهده بوده است. که بیشترین اقدامات مدیریتی در تمامی مراحل ذکرشده فرایند پاسخ در استان خوزستان قابلاست درحالی

 شده بیش از دو استان دیگر خواهد بود.درنتیجه، وزن اقدامات این استان در گزارش ارائه

ري و حوزه هاي تخصصی در مراحل اجرایی کار و تهیه این گزارش همکاران زیر از مراکز دانشگاهی و سازمانهاي کشوري و لشگ

 مشارکت نموده اند.

 ا ضای کمیته راه ری: -ال 

آقاي دکتر سید باقر مرتضوي عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، عضو اصلی هیات ویژه گزارش ملی سیلابها و رئیس کارگروه 

 مدیریت بحران

 و پدافند غیرعامل وزارت نفت و دبیر کارگروه HSEاداره کل  HSEست گذاري و برنامه ریزي آقاي مهندس شهرام احمدي رئیس سیا

 آقاي دکتر سید مجید جدي عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین )ع( 

 قاي دکتر بابک امیدوار عضو هیات علمی دانشگاه تهران آ

 آقاي دکتر نعمت حسنی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

 امیر سعدالدین عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان آقاي دکتر

 آقاي دکتر محمد فریدن عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

 اقاي دکتر عباس رضائیان عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

 امی ایرانآقاي مهندس محمد علیزمانی مشاور حوزه ریاست بنیاد مسکن انقلاب اسل
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 ا ضای پیوسته و کارشناسان همکار:-ب

همچنین لازم است از کلیه سروران و فرهیختگان که در مراحل اجرایی و فعالیتهاي کارگروه و در روند تدوین این گزارش ما را 

 یاري رساندند تشکر و قدردانی شود.

 مل کشورسرتیپ پاسدار محمدعلی مطیعی معاون محترم انرژي سازمان پدافند غیرعا

 جناب آقاي تجري مدیرکل محترم پدافند غیرعامل استان گلستان

 جناب آقاي دکتر سیف مدیرکل محترم پدافندغیرعامل استان لرستان

 جناب آقاي دکتر فیوضی مدیرکل محترم پدافند غیرعامل استان خوزستان

 چستانجناب آقاي مهندس مرادیان مدیرکل محترم پدافند غیرعامل استان سیستان و بلو

 جناب آقاي شهنوازي مدیرکل محترم مدیریت بحران استان سیستان و بلوچستان

 جناب آقاي اکبرپور معاون محترم سابق آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور

 هرانجناب آقاي دکتر مهدي نوجوان مدیر محترم پروژه هاي طرح تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی پخش سیلاب شرکت آب منطقه اي ت

 جناب آقاي مهران قلعه نوي عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین و دانشجوي دکتري دانشگاه تربیت مدرس

 جناب آقاي ابراهیم تابان دانشجوي دکتري دانشگاه تربیت مدرس

 جناب آقاي محمد علی خسروي معاون محترم سابق اداري دانشگاه امام حسین )ع(    

 انشجوي دکتري دانشگاه تربیت مدرسجناب آقاي حامد ندري د

 جناب آقاي مهندس مهدي صهبا کارشناس فنی امور آب شرکت آب منطقه اي تهران

 جناب آقاي حمید کریمی دانشجوي دکتري سلامت در بلایا دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 جناب آقاي علیرضا صادقیان کارشناس امداد و نجات هلال احمر استان آذربایجان شرقی

 در ایثار و کامل شناسی وظیفه با بحران سیلاب اخیر که مدیریت عملیات در حاضر تلاشهاي ارزشمند عوامل به نهادن ارج ضمن

 است گردیده تهیه بحران مدیریت حوزه تخصصی و اي حرفه اصول مبناي بر حاضر تاکید می گردد گزارش نمودند، فداکاري حادثه این

 .شود موثري برداشته گام ذیربط سازمانهاي عملکردي و ساختاري ارتقاء راستاي در است امید و

 سید باقر مرتضوی
 عضو هیات ویژه گزارش ملی سیلابها 

 و رئیس کارگروه مدیریت بحران
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 اهم مطال  این فصل 

 در کشورمروري بر رخداد سیل -

 شرح سیلاب استانهاي گلستان، لرستان و خوزستان-
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 کلیات-2-2 
استان لرستان، همدان،  5، علاوه بر استان گلستان،  25 نیفرورد 19 تیلغا 25اسفند  95سه سامانه قدرتمند بارشی و از  انیدر جر

کرخه و کارون بزرگ) بارش قابل  زیآبر يحوضه ها یبالادست يو کرمانشاه (استانها لامیا راحمد،یو بو هیلویکهگ ،ياریچهارمحال و بخت

. در این بین استانهاي آذربایجان غربی، قم ،  (1925،بحران کشور تیریسازمان مد)را ثبت نمودند متریلیم 912تا  157 نیب یتوجه

حمد ، چهارمحال و بختیاري ، خراسان شمالی، همدان، کرمانشاه و گلستان ، لرستان ، خوزستان ، ایلام ، مازندران ، کهگیلویه و بویر ا

بحران کشور قبل از  تیریمد. بر اساس گزارش سازمان (1925،بحران کشور تیریسازمان مد)قزوین بیشترین خسارات را متحمل شدند

از  ریتحت تاث يسط سازمان، به استان هاتو 114شماره  هیاخطاریه از جمله اخطار 11و  هیاطلاع 2به کشور، تعداد  یورود سامانه بارش

 و .... ابلاغ گردید. ياریسمنان،خوزستان، لرستان،کرمانشاه ، چهارمحال و بخت ،یجمله گلستان، مازندران، خراسان شمال

 

 
  سازمان مدیریت بحران کشور225اخطاریه شماره  -2-2شکل
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روستا و  947از  شیطغیان رودخانه قرار گرفته و ساکنان ب روستا تحت تاثیر سیلاب و 2972شهر و  977بر این اساس حدود 

 امن اسکان داده شدند. يو در مکانها هیدرصد از سکنه تخل177تا  97 نیب لابیس ریدرگ ياز شهرها یبرخ
 

 
  (2789)پای اه خ ری دانا،مناطق درگیر سیلاب  -1-2شکل 

 

 يها پیو اک یبه مراکز درمان مارینفر مصدوم و ب 9954بحران کشور در این حوادث جمعاً  تیریاساس گزارش سازمان مد بر 

 ینفر در محل حادثه درمان شدند.  برطبق گزارش کتب 1552منتقل شده و  ینفر به مراکز درمان 1211مراجعه نمودند که  یدرمان

)سازمان مدیریت بحران گزارش شده است ریجدول ز مندرج در کینفر به تفک 55 یتتعداد افراد فو ،یقانون یسازمان پزشک

  . ( 1925کشور،

  ( 2789)گزارش پزشکی قانونی،تعداد افراد فوتی در مناطق درگیر سیلاب -2-2جدول

 تعداد )نفر( نام استان

 91 فارس

 14 لرستان

 5 گلستان

 5 همدان

 5 مازندران

 5 خوزستان

 9 خراسان شمالی

 9 کهگیلویه و بویر احمد

 9 قزوین

 1 سمنان

 1 کرمانشاه

 1 خراسان رضوي

 1 قم

 1 ایلام

 55 جمع

 

 



 21        فصل اول: رخداد سیل در کشور  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 
 ( 2789کارگروه مدیریت بحران، )استان  کیتعداد فوت شدگان به تفک ینفوگرافیا -7-2شکل

 

 رویدادهاي رخ داده پرداخته می شود: یدر ادامه به شرح کل

به کشور و تحت  95/19/25در شب  یسامانه بارش نیدر خصوص ورود اول یسازمان هواشناس هیاخطار نخستین: 25اسفند ماه  94

به مدت پنج شبانه  9/1/25و شمال کشور. در این اطلاعیه ذکر شده این بارندگی ها تا صبح روز  یغرب مهیاز ن یقرار دادن مناطق ریتاث

 تداوم خواهد داشت.  وستهیپ بایروز به طور تقر

 977بارشی نخست وارد کشور شده و بخش اعظم بارش در این روزها  رخ داد. بر اساس اطلاعات  سامانه:25اسفند  95تا  95

مربوط به ایستگاههاي کوهرنگ و چلگرد در استان چهار محال  بیایستگاه هواشناسی در سطح کشور، بیشترین میزان بارش به ترت

   (  .1925)سازمان مدیریت بحران کشور،میلیمتر بوده است 997با  نمیلیمتر و رامیان و کلاله در استان گلستا 277بختیاري با 

 مقام معظم رهبري مبنی بر ورود نیروهاي مسلح جهت کمک به مناطق سیل زده: دستور :25فروردین  9

 

 یبسمه تعال"

 يسرلشکر باقر سردار

 مسلح يهارویمحترم ستاد کل ن سیرئ

 

بر آنچه علاوه دیمسلح دارند. دستور فرمائ يهارویبه کمک و امکانات ن یممبر ازین یدو استان شمال زدگانلیاطلاع، س برابر

. گزارش اقدام را ندینما لیامداد به آن مناطق گس يبرا شتریکار گرفته شده است، امکانات بتاکنون در آن مناطق به

 ( 1925)پایگاه اطلاع رسانی رهبري،".دیبفرست

 

 دیاز سمت غرب وارد کشور شد که موجب بارش شد 25 نیفرورد 5 یال 2 يروزها یدوم ط یبارش سامانه :25 نیفرورد 5 یال 2 

 ژهیو بو لامیا ،ياریچهارمحال و بخت راحمد،یو بو هیلویکهگ يدر استانها لابیس نیو رودخانه ها شد.  ا لهایشدن مس یلابیباران و س

در  یناگهان لابی.  سدیبه سدها در استان خوزستان گرد يحجم آب ورود شیهمراه بود و منجر به افزا يادیلرستان با خسارات ز
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گزارش ) کشته همراه بود 91داد که متاسفانه با  يسامانه رو نیا ریتحت تاث زین نیفرورد 4( دروازه قرآن)  در رازیشهر ش يورود

 (.1925،یقانون یپزشک

مرکز و شمال کشور  ،یغرب مهیاز ن یعیوس يبخشها  19/1/25و  11/1/25 يروزها یسوم ط یبارش سامانه :25فروردین  19تا  11

همراه بود و خسارات عمده  يشتریبا شدت ب (کارون، کرخه و دز يرودخانه ها يحوضه ها) یرا در برگرفت که در مناطق جنوب غرب

 گذاشت. يبرجا وزستانکرمانشاه، همدان و خ لام،یلرستان، ا يرا در استانها يا

 

 زمانی وقوع سیل در کشور:نمودار -2-1

 
 
 (2789،کارگروه مدیریت بحران)اینفوگرافی وقوع سیل در کشور براساس چرخه زمانی از دیدگاه مدیریت بحران  -4-2شکل

اقدامات )نقطه شروع در این نمودار مرحله پیش بینی و نقطه پایان نقطه پایان خطر است. در مقطعی که با دایره خط چین مشخص شده است، اوج 

 امدادی با توجه به همزمانی سیل در سه استان اصلی کشور رخ داده است(
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 رخداد سیل در استان گلستان- 2-7
 

  
  (2789،کارگروه مدیریت بحران )تمرکز مناطق درگیر سیلاب در استان گلستان -5-2شکل

 

 1555512استان  تیشده است. جمع لیکد دار دهستان تشک يآباد 1715شهر و  99بخش ،  95شهرستان،  12گلستان از استان

نفر  22نفر و در کل کشور  29در استان گلستان  یاست. تراکم نسب تیام از نظر جمع 12 گاهیجا يدارا يدرصد 9939نفر با سهم 

 .( 1925ت بحران کشور،)سازمان مدیریدرصد( است 9325نفر ) 551425 انیروستائ تعداداستان،  ينفر 1555512 تی. از جمعباشدیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

گمیش ت ه
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 نمودار زمانی ایجاد سیل در استان گلستان-2-7-2
 

  
 (2789،کارگروه مدیریت بحران)اینفوگرافی وقوع سیل در استان گلستان براساس چرخه زمانی-1-2شکل

 

26 27 28 29 1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 16       21 25 اردی هشت

سازمان هواشناسی  23 اخطاریه شماره -1
م نی بر وقوع بارش بصورت بر  و باران و 

احتمال رخداد سی ب و  ب گرفت ی
مکات ه استانداری گلستان با فرمانداری  -2

ها و دست اه های اجرایی با تاکید بر اط ع 
 مادگی جهت اسکان موقت (رسانی و  مادگی

شهروندان، تجهیزات و ماشین   ت سن ین 
راهداری، اداره بر  شهرستان، اداران ابفا و 

شهرداری ها و بازدید و رصد لح ه ای 
 )مسیرها

تشکیل جلسه فو  العاده مدیریت بحران  -3
استان

2524     

اخطاریه شماره 
سازمان  115

مدیریت بحران 
کشور در خصو  

ر دوبر ، ا ب 
گرفت ی معابر و 
ط یان رودخانه و 

بارش بر  و 
کو   در استان 
های شمالی و 

 شرقی

اب    -1
صورت جلسه 

شورای 
هماهن ی 
فو  العاده 
مدیریت 

بحران استان
صدور  -2

اط  یه 
تاکیدی از 

سوی 
استاندار 

خطاب به همه 
دست اه ها در 
خصو  ا  م 
 ماده باش و 

هشدار 
 مادگی  زم 
برای مقابله با 

حواد  
احتمالی

وقوع اوج بارش 
باران، بر ، باد 
شدید و کو   

قطع  ب و بر   -2
روستا  300 بیش از

و قطع سیستم 
 مخابراتی بیش از

روستا،  سی   120
 17837 و تخری 

و   واحد مسکونی
 ب گرفت ی حدود 

هزار هکتار از  300
اراضی کشاورزی و 

با داری

ورود  ب به روستاهای  -1
شهرستان گن د

برگزاری جلسه اضطراری و  -2
 نی با حضور استاندار و چند 

دست اه  ملیاتی اصلی و تاکید 
بر امادگی  وامل و تجهیزات

جلسه فو  العاده شورای مدیریت بحران در -1
بکارگیری ماشین   ت و تجهیزات از (شهرستان گن د

طریق بخش خصوصی، رهاسازی و تخلیه اب سد 
گلستان به دشت و اراضی کشاورزی، بکارگیری 
نیروهای  ملیاتی ن امی جهت مقابله و بازسازی 

مولتی  GPSحواد  احتمالی، بکارگیری سامانه 
فرکان  توسط شرکت اب منطقه ای، اط ع رسانی از 

)طریق صداو سیما مرکز گلستان
مسدود شدن راه های درون استانی هم نین  -2

 بزرگراه ساری به گرگان
 ب گرفت ی گسترده شهر گن د -3

ورود سی ب 
به شهرستان 
   ق  

حضور ر ی  
سازمان مدیریت 
بحران کشور و 
بازدید هوایی و 
زمینی و نشست 

بررسی و 
هماهن ی در 

فرمانداری    ق 

حضور وزیر کشور و برگزاری -1
نشست های هماهن ی مدیریت 

بحران
نامه معاون سیاسی امنیتی  -2

استاندار به فرمانده س اه نینوا 
در خصو  برداشت نقاطی از 
ریل راه اهن به من ور تخلیه 

 روان ابها در    ق 

حضور ر ی  
جمهور محترم و 
تعدادی از وزرا و 
بررسی  خرین 
وضعیت  ب 

گرفت ی گن د، ا  
ق  و گمیشان

بررسی  خرین 
وضعیت  ب 

گرفت ی    ق  ، 
گزارش دست اه 
ها و اتخا  
تصمیمات 
اجرایی

تاکید وزیر کشور 
در خصو  

مدیریت سی ب 
و تسریع در مهار 
و تخلیه  ب

بررسی  خرین 
وضعیت  ب 

گرفت ی گمیشان

ادامه بارش ها با شدت 
کمتر

حضور فرمانده 
نیروی دریایی 
ارتش، مدیر کل 
مدیریت بحران 
استان و فرماندار 
شهرستان در 
گمیشان

حضور فرمانده 
کل س اه و 
فرمانده نینوا 
استان و نماینده 
مردم منطقه و 
نماینده مجل  
در گمیشان

احدا  و نص  -2
پل توسط  28

واحدهای 
مهندسی نیروی 
زمینی س اه و 
قرارگاه خاتم 

برقراری  ،ا ن یا 
ارت ا  گمیشان 
با شهرهای 

گرگان،    ق  و 
بندرترکمن 

حضور -1
فرمانده کل 

ارتش
ایجاد -2

کانال های 
انحرافی در 
رودخانه 
گرگان رود 
شهرستان 

    ق  
انتقال -3

 یروب 
کاترساکشن 
به منطقه 

توسط ارتش

حضور 
فرمانده 
نیروی 
انت امی

حضور 
فرمانده 
کل ارتش 

بررسی اخرین 
وضعیت سی ب و 
اقدامات بعمل 
 مده و هماهن ی 
های  زم برای 
پشتی انی استان 

معین

بررسی و جمع 
بندی اخرین 

وضعیت خسارات 
بخش های 
مختل  

جلسه اضطراری 
در خصو  
شرایط جوی 
ا  می 
هواشناسی

روستا درگیر سیل 134 متر مکع  برای 5295 ب رسانی تانکر سیار به میزان 

                    
                 

2
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 پیش بینی:- 2-7-1

بر وقوع  یسازمان هواشناسی مبن  25سازمان مدیریت بحران کشور بر اساس اطلاعیه شماره 114شماره  هیاخطار 25اسفند  92 در

 در این تاریخ ابلاغ گردید. در متن این اطلاعیه آمده است: ربطیها ذبه سازمان لیبارش و احتمال رخداد س

 کشنبهیسامانه در روز  نیشود. ا یاز سمت شمال غرب و غرب وارد کشور م یرساند از بعد از ظهر شنبه سامانه بارش یبه اطلاع م" 

 ریموقت ،در ارتفاعات و مناطق سردس دیشده و اکثر مناطق کشور را در بر گرفته و سبب بارش باران،رعدوبرق، وزش باد شد تیتقو

از  ییو بخشها یسواحل شمال ،یشرق مهیسامانه در روز دوشنبه در ن نیسبب بارش تگرگ خواهد شد.ا دبارش برف و در مناطق مستع

تا  5 نیتا روز دوشنبه کاهش دما ب کشنبهیاز روز  نیشود.همچن یکشور خارج م یشرق يروز از مرزها نیمرکز فعال بوده و در اواخر ا

سامانه در  نیمناطق متاثر از ا يضع هوااساس و نیرخ خواهد داد.بر ا رخزر و سپس شمال شرق کشو یساحل يدرجه در استانها 19

 شود: یم ینیب شیپ ریو دوشنبه به شرح ز کشنبهی يروزها

 : 95/19/25کشنبهی

 جانیآذربا يبارش برف در استانها ریموقت و در نقاط مرتفع و سردس دیرعد و برق و وزش باد شد یبارش باران گاه 

غرب اصفهان،  راحمد،یو بو هیلوی،کهگياریچهارمحال و بخت ،يزنجان، همدان، مرکزکرمانشاه، کردستان،ل،یاردب،یشرقجانی،آذربایغرب

 مازندران و گلستان. لان،یگسمنان، تهران، البرز،ن،یقزو يالبرز در استانها ارتفاعاتارتفاعات شمال شرق خوزستان، 

رودخانه  انیو طغ یمعابر عموم یارش تگرگ همراه با آبگرفتگدر نقاط مستعد ب دموقت،یرعدوبرق و وزش باد شد یرگبار باران گاه

لرستان، خوزستان، لام،یاحمد،ا ریو بو هیلویکهگ ،ياریهرمزگان، چهارمحال بختنقاط فارس، کرمان، بوشهر، یها در برخ لیها و مس

فارس و تنگه  جیواقع در خل ریگان، جزاهرمز بوشهر، يفارس، کرمان، خوزستان، سواحل استانها يکرمانشاه و کردستان که در استانها

 شود. یم ینیب شیپ یطوفان طیهرمز شرا

البرز، شمال تهران،  شمالن،یقزو يدر استانها یمعابر عموم یآبگرفتگ دموقت،یرعدوبرق و وزش باد شد یباران گاه رگبار

 و بلوچستان ستانینقاط س یبرخ،يخراسان رضو غرب،یخراسان جنوب زد،یاصفهان،سمنان،

 : 95/19/25دوشنبه

ها در مازندران، گلستان،  لیرودخانه ها و مس انیو طغ یمعابر عموم یآبگرفتگ دموقت،یرعدوبرق و وزش باد شد یرگبار باران گاه

جنوب کرمان و شرق هرمزگان که در و بلوچستان، ستانیو س یجنوب ،خراسانيخراسان رضو ينقاط استانها یبرخ،یخراسان شمال

نقاط  یبارش برف و در برخ يو شمال خراسان رضو یخراسان شمال سمنان،مازندران، گلستان، لان،یگ يارتفاعات البرز در استانها

 یو بلوچستان و خراسان جنوب ستانینقاط س یجنوب کرمان، برخذکر است در شرق هرمزگان، انیشود؛شا یم ینیب شیکولاک برف پ

 "شود. یم ینیب شیهمراه با بارش تگرگ پ یطوفان طیشرا

و به  دیبه عمل آ یاز کاهش خسارات احتمال يریلازم جهت جلوگ داتیشود تمه یم هیتوص ربطیذ يبه سازمانها و ارگانها نرویا از

 .( 1925)سازمان مدیریت بحران کشور،ندیکامل سفر نما یمنیا زاتیشود با تجه یم هیمحترم توص نیمسافر

 :1925اسفند  94

 یو آب گرفتگ لابیبر وقوع بارش بصورت برف و باران و احتمال رخداد س یمبن یسازمان هواشناس 99شماره  يجو هیاخطار صدور

( جهت اسکان موقت  یو آمادگ یبر اطلاع رسان دیبا تاک ییاجرا يها و دستگاه ها يگلستان با فرماندار يکه در پی آن  مکاتبه استاندار

  رهایمس يو رصد لحظه ا دیها و بازد ياداره برق شهرستان، آبفا و شهردار ،يراهدار نیآلات سنگ نیشو ما زاتیشهروندان، تجه
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 ( 2789)اداره کل هواشناسی استان گلستان ،استان گلستان هواشناسی سازمان 17 شماره جوی اخطاریه-3-2شکل

 

 :25اسفند  95

اماده باش قرار گرفته و  تیدرر وضع 1925اسفند  95 خیبحران استان گلستان در تار تیریمد یهماهنگ يعضو شورا يدستگاهها

 گردید. لیتشک خیبحران استان در همان تار تیریجلسه فوق العاده مد
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 ( 2789) ب منطقه ای گلستان ،د وت نامه جلسه فو  العاده شورای هماهن ی مدیریت بحران استان گلستان -9-2شکل

 

بر  دیبا تاک یاصل یاتیبا حضور استاندار و چند دستگاه عمل يشهرستان گنبد، جلسه اضطرار يبه روستاها لابیپی ورود س در

فرمانداري ها و دستگاههاي اجرایی نسبت به  دیجلسه مقرر گرد نیو اسکان اضطراري برگزار گردید. در ا زاتیعوامل و تجه یآمادگ

ت بحران اقدام نمایند. همچنین اخطاریه مربوط به شرایط جوي و ضرورت ایجاد آمادگی کل مدیری دارهپیگیري و اجراي مفاد مکاتبات ا

 . ( 1925)سازمان مدیریت بحران کشور،لازم به شهرداري ها و بخشداري ها ابلاغ گردید

 : 95/19/25شنبه سه

 1925اسفند  95 خیدست سد گلستان در تار نییپا يروستاها هی/ تخل ياضطرار تیاعلام وضع 

 لیسد بوستان و س یخروج عیاوج وارد مخزن سد بوستان شد. تجم یبا دب 95/19/25بامداد مورخ  1:77از ساعت  لابیس 

سد  یخروج 95/19/25مورخ  15اوج وارد سد گلستان شد. ساعت  یروز با دب نیبامداد هم 4سو و دوغ در ساعت  يسار يرودخانه ها
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حوضه رودخانه نرماب، خرمالو و  لیروز با اضافه شدن س نینبد وارد شد. در همگ هرساعت به ش 4و پس از  دیگلستان به اوج رس

 .( 1925)سازمان مدیریت بحران کشور،شد ریوارد سد وشمگ لابیارازکوسه، س

  بدلیل آب گرفتگی گنبد جلسه فوق العاده شوراي هماهنگی مدیریت بحران استان با حضور استاندار برگزار و تهدیدات سرریز

و تصمیماتی اخذ گردید. از  یپایین دست و مناطق شمالی و غربی استان بویژه شهرستانهاي آق قلا ، ترکمن و گمیشان بررسسدها بر 

آلات و تجهیزات و عوامل عملیاتی از طریق بخش خصوصی، اقدام نمایند. از  ماشینشد با بکارگیري  ادهجمله به فرمانداریها اجازه د

جهت  ینظام یاتیعمل يروهاین يریبکارگ ،يکشاورز یآب سد گلستان به دشت و اراض هیو تخل يجلسه، رهاساز نیا ماتیتصم گرید

صداو  قیاز طر یاطلاع رسان ،يا منطقه آب کتفرکانس توسط شر یمولت GPSسامانه  يریبکارگ ،یحوادث احتمال يمقابله و بازساز

 . ( 1925)ستاد بحران شهرستان گمیشان ،مرکز گلستان بود مایس

 گسترده شهر گنبد از مهمترین وقایع  یبه گرگان و  آب گرفتگ يبزرگراه سار نیهمچن یدرون استان يمسدود شدن راه ها

 این روز است. 

 197از  شیب یمخابرات ستمیاز روستاها و قطع س يادیو کولاک، قطع آب و برق تعداد ز دیوقوع اوج بارش باران، برف، باد شد 

)آب منطقه اي اسفند رخ داد 92تا روز  يو باغدار يکشاورز یاراض یو آب گرفتگ  یواحد مسکون نیچند بیو تخر بیروستا، آس

 . ( 1925گلستان ،

  :1925اسفند  92

  ابیدر پا یلقیآباد و رودخانه اونق  یعل زیآبخ لابی. سدیاوج خود رس یبه دب ریسد وشمگ زیسر 92/19/25مورخ  14ساعت 

 شده و وارد رودخانه در محدوده شهر آق قلا شدند.اضافه  ریسد وشمگ

 به شهرستان آق قلا و طولانی شدن ماندابی و تثبیت پیک سیلاب به مدت حدود سه روز، تدوام بارش ها با شدت  لابیورود س

 کمتر. 

 و  یبند توسط نهادها و داوطلبان محل لیس وارهیزدگان، احداث د لیاحداث کمپ استقرار س 

 خروج آب از محدوده شهر آق قلا   يراه آهن  برا ریمعبر در مس نیاول جادیا 

 

 :1925فروردین  اول

 خود وارد شهر آق قلا شد.  کیپ یبا دب 1/1/25دست سد، شامگاه  نییپا يو حوضه ها ریسد وشمگ یحاصل از خروج لابیس

 شانی)ستاد بحران شهرستان گم خش شدو شهر آق قلا پ یلابیدر دشت س لابیمتر مکعب س ونیلیم 52حدود  ل،یحجم س نیاز ا

،1925). 

 قلا آق يدر فرماندار یو هماهنگ ینشست بررس يو برگزار ینیو زم ییهوا دیبحران کشور و بازد تیریسازمان مد سیحضور رئ. 

 کشور يو حمل و نقل جاده ا يراه آهن توسط سازمان راهدار ریمعبر عبور آب در ز ضیتعر 

 : 25 نیفرورد هشتمتا  دوم

 1925 نیفرورد 9 خیبحران استان در تار تیریمد یهماهنگ يجلسه شورا لیتشک 

 1925 نیفرورد 9 خیبه استان گلستان در تار ییکشور و اقتصاد و دارا يجمهور، وزرا سیسفر معاون اول رئ 

  با عبور از  دلریس يدست روستا نییشده در ساحل چپ رودخانه گرگان رود در پا جادیا یلابی، پهنه س9/1/25در مورخ

 انیتراز آب، جر شی. با افزادیآق قلا رس -گرگان یآق قلا به جاده اصل یو شهرک صنعت اتیقانقرمه، شور ح ،یلقی يمحدوده روستاها

 کرد. دایو اسلام تپه گسترش پ یپامپ يروستاها متاز جاده عبور نموده و به س یلابیس

 1925 نیفرورد 9 خیبه خواجه نفس در تار شانیگم یبرش جاده اصل  

 شهر،  یشمال يکمربند ریبرون و مس نچهیآقدکش و آق قلا به ا يروستا یراه ارتباط رینظ یآب پس از برخورد با موانع انیجر

شد.  یو سبب انسداد و آبگرفتگ دیراه آهن متوقف گرد لیدر محل ر ا،یبه سمت در انیجر یعیشد توسعه طب ریمس رییدستخوش تغ
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 .دیرس شانیگمبه شهر  یاردانلتوسط زهکش ن انیجر

 معنا که  نیبا روز قبل تفاوت داشت، به ا یاندک 2/1/25راست و چپ رودخانه در مورخ  یدر نواح یلابیس يمساحت پهنه ها

پهنه  یبیداشت. مساحت تقر يشرویمتر پ 577متر و در ساحل چپ رودخانه حدود  477در ساحل راست  یلابیس يپهنه ها یشانیپ

دست شهر آق قلا  نییساحل راست رودخانه تا پا يهکتار و برا 2777حدود  یامپی يوستادر ساحل چپ رودخانه تا امتداد ر یلابیس

توسعه آن نشان  زانیو م یلابیو محاسبه پهنه س 2/1/25مورخ  يماهواره ا ریتصاو یزده شده است. بررس نیهکتار تخم 5477حدود 

از آق قلا  وستهیپ یسطح بایاست که تقر دهیرس کتاره 17777ل راست رودخانه حدودا به در ساح یلابیدهد که مساحت پهنه س یم

)ستاد بحران شهرستان گمیشان دیهکتار رس 5477به حدود  یلابیساحل چپ رودخانه پهنه س يشود. برا یرا شامل م شانیتا گم

در  یلابی، مشاهده شد که پهنه س1925 نیسوم، چهارم و نهم فرورد خیدر سه تار يماهواره ا ریتصاو سهیبا مقا ی. به طور کل( 1925،

راه  ریموانع نظ یکنترل نشده و ناگهان ییکه انفجار و بازگشا ستینداشته است. دور از ذهن ن یکسانی یدست آق قلا، پخش شدگ نییپا

دست  نییدر پا یآبگرفتگ تیوضع دیو تشدموج  جادیتواند عامل ا یسرعت حرکت آب، م شیراه آهن، ضمن رفع انسداد و افزا لیو ر

 شود.

 يلومتریک يلومتریک 94برآورد شده است، با در نظر گرفتن فاصله  هیمتر بر ثان یسانت 4کمتر از  زین انیجر یبیسرعت تقر 

)ستاد بحران شهرستان گمیشان است دهیروز طول کش 5تا تالاب حدود  انیجر دنیزمان رس شان،یو تالاب گم ایتا در انیجر یشانیپ

،1925 )  . 

 از رودخانه گرگانرود/  یبخش یروبیلا 

 هفتمو  پنجم يها-خیمعبر خروج آب در تار جادیاستان گلستان و ا نوایبرون توسط سپاه ن نچهیراه آهن آق قلا ا ریانفجار مس  

درصد ارتفاع  47استان/کاهش  نیتام يشورا ریو دب یتیامن یاسیمعاونت س 9/1/25مورخ  اریس کی ینامه کتب رویپ 1925 نیفرورد

 آب در شهر آق قلا 

  

 
 (2789،س اه نینوا گلستان)نامه معاونت سیاسی امنیتی و دبیر شورای تامین استان گلستان در خصو  انفجار راه  هن -8-2شکل
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  (2789)پای اه خ ری میزان ،شکا  جاده خواجه نف  به گمیشان -20-2شکل

 

 1925 نیفرورد 5 خیزده در تار لیاز مناطق س دیجمهور به استان گلستان و بازد سیسفر رئ 

 نی. این قایق حشانیباختن شش نفر در هفتم فروردین در شهر گمو جان یمردم يروهایحامل ن قیقا یوقوع حادثه واژگون 

)پایگاه کردند، واژگون شد یم يبند همکار لیدر احداث س یمردم يروهایکه به عنوان ن یشانیاز شهروندان گم يکردن تعداد ادهیپ

 . ( 1925خبري ایسنا ،

 يبه سو یدست آق قلا، توسعه آبگرفتگ نییدر پا یلابیس يچهارم و نهم محدوه ها يروزها يماهواره ا ریتصاو یبا بررس 

 یعل یاصل يهکش هاتوسط ز لابیکملر و آورد س يمقطع در روستا ی، متاثر از شکستگ2/1/25 خیمشهود است. در تار شانیگم

)ستاد بحران شهرستان گمیشان کرد دایهکتار توسعه پ 5777حدود  شانیشهر گم یدر اراض یلابیپهنه س ،یالخصوص زهکش ناردانل

،1925 ). 

 1925 نیفرورد 5 خیدر تار شانیبحران استان در شهر گم تیریمد یهماهنگ يجلسه شورا لیتشک  

 :25فروردین   نهم

  حضور فرمانده نیروي دریایی ارتش در نشست هماهنگی با فرماندار گمیشان و اختصاص امکانات لجستیکی جهت تسریع در

 ( 1925)سازمان مدیریت بحران کشور،هدایت آب به سمت دریا 

 : 25فروردین  17

 12و احداث و نصب  شانیس در گممجل ندهیمردم منطقه و نما ندهیاستان و نما نوایفرمانده کل سپاه و فرمانده سپاه ن حضور 

گرگان، آققلا و  يبا شهرها شانیموقت ارتباط گم يبرقرار اء،یسپاه و قرارگاه خاتم الانب ینیزم يروین یمهندس يپل توسط واحدها

 ( 1925)اداره کل هواشناسی استان گلستان ،بندرترکمن

 :  25فروردین  11

 کاترساکشن  روبیدر رودخانه گرگانرود شهرستان آققلا ، همچنین انتقال لا یانحراف يکانالها جادیفرمانده کل ارتش و ا حضور

 به منطقه توسط ارتش

 نیب يشگاههاینما یمحل دائم نیآباد و همچن میکرد، محمد آباد، کر يزدگان آق قلا، روستاها لیاسکان موقت س محل 

 بوده است.  یالملل
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 ( 2789)پای اه خ ری ایسنا ،گلستانامداد رسانی به سیل زدگان استان -22-2شکل

 

 هیمترمکعب برثان 917اوج  یبا دب 25//9/9 خیدوم به واسطه ذوب برف از تار لیس جادیگلستان، ا لیاز نکات قابل توجه در س یکی 

بحران  )ستاددیمناطق شهر گرد یمجدد برخ یاول و آب گرفتگ لیاحداث شده در س يا سهیبند ک لیبود که منجر به شکسته شدن س

 ( 1925شهرستان گمیشان،

 
 میزان بارندگی - 2-7-7

و از  1925آخر سال  يممتد روز ها يها یپس از بارندگ لیاستان گلستان، زمان وقوع س ياساس گزارش شرکت آب منطقه ا بر

 يکشور، پس از روزها یسازمان هواشناس ینیب شیبود. بر طبق پ 9/1/25تا  95/19/25آن از روز نهیشیو زمان اثر ب 95/19/25 خیتار

شد.  یدر منطقه وارد و موجب بارندگ نیفرورد  2کشنبهیاز روز  يگرید یگلستان، سامانه بارش طقهدر من 1925 نیفرورد 9و  9 یآفتاب

 و گسترش آن به کل استان، بارش هاي قابل ملاحظه در نقاط مختلف یاز شمال غرب داریرخداد مذکور با ورود سامانه سرد و ناپا یط

 9577سطح پوشش برف از حدود  نیثبت شد. همچن کشیو گال نودشتیمبارش در شرق استان و بطور خاص  نهیشیاستان البته با ب

)ستاد رواناب شد دیتول شیو سبب افزا افتهیکاهش  19/1/25 خیدر تار لومترمربعیک 1177به حدود  5/1/25 خیمربع در تار لومتریک

 .( 1925بحران شهرستان گمیشان ،

بطور متناوب و با شدت کمتر  25 نیبوده که بارش باران تا روز دوم فرورد متریلیم 127بارش در سطح استان حدود  نیانگیم مقدار

باشد. بر اساس اطلاعات  یم متریمل 915با  نودشتیتوسکا چال م ستگاهیبازه مربوط به ا نیبارش ثبت شده در ا نهیشی. بافتیادامه 

مورد  ی)در بازه زمان متریلیم 147هاي بالاي  ستگاهی( ایهاي هواشناس ستگاهیباران ثبت شده در ا ریمقاد ناستا یاداره کل هواشناس

 .( 1925)سازمان مدیریت بحران کشور،می باشد 19-1شماره  ریاشاره به شرح تصو
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 ( 2789)پای اه خ ری دانا،متوسط میزان بارش در ایست اههای هواشناسی استان گلستان -21-2شکل

 
 مناطق تحت تا یر و خسارات جانی- 2-7-4

 یامتداد جنوب یتیقرار گرفته اند ابتدا در مراکز جمع 25اسفند  95 لیس ریشهرستان استان گلستان تحت تاث 2 یائیجغراف محدوده

زده استان گلستان در  لیمناطق س نیشتریمازندران بوده است. ب يایدر یاز شرق به غرب تا سواحل شرق يمحدوده ها زیاستان و ن

 5477به مساحت  یترکمن و گرگان  بوده است. حوضه بارش در وسعت ،يآق قلا، کردکو شان،یگم يشهرستان ها1925 نیفرورد

بالغ  یتیعرض گسترده بوده و جمع لومتریک 47و  لومتریک 157 یبیه طول تقرمساحت کل استان گلستان ب % 27مربع، حدود  لومتریک

 .( 1925)اداره کل راه و شهرسازي استان گلستان،کنند یم یگستره زندگ نینفر در ا 524777بر 
 

 
  (2789)اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان،گستره تا یر سیل در استان گلستان-27-2شکل 

 

جنوب به شمال و  بیدر دو جهت ش یمربع لومتریک 5477ساعته، در مساحت  94حدود  دیممتد و شد یاز بارندگ یناش رواناب

از شرق (گنبدکاووس) به غرب (آق  يشده و در نوار لیمتصل به آن گس يآبراهه گرگانرود و رودخانه ها ریمس يشرق به غرب به سو

 يلومتریک 97خواجه نفس در  يمازندران(روستا يایدر یدر ادامه از آق قلا تا مجاورت شرق هداده ک لیرا تشک يقدرتمند لابیقلا) س

 قرار داد. ریسر راه خود را تحت تاث یتیو مراکز جمع افتهیغرب آق قلا)  امتداد 
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  (2789شهرسازی استان گلستان،)اداره کل راه و اماکن جمعیتی مناطق شهری و روستایی تحت تا یر سیل در استان گلستان -24-2شکل

 

 ياضطرار هیو تخل بیتخر ،یرا از آب گرفتگ ریتاث نیشتریخاص خود ب تیساختگاه و موقع بیآق قلا و گنبد با توجه به ش يشهرها

 .رفتندیپذ

بر اثر آوار شدن  نیدو ساله متأسفانه جان باخت، همچن یکودک شکمرکلالهیچشمه در بخش پ لیدر روستاي  وارید زشیاثر ر بر

حادثه فرزند  نیآوار ماندند در ا ریمنزل، پدر، مادر و فرزند ز یسه نفر از اهال نودشتیشهرستان م نیدر روستاي برنج و یمنزل مسکون

 . ( 1925)مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازي،را از دست داد ودجان خ ر،یخانواده، در مس
 

 
 ( 2789)مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی،تا یر سیل در استان گلستان تصویر ماهواره ای گستره -25-2شکل

 

 نی) قرار گرفته اند.  همچنشانیشهر (حوزه گم نیمیگنبدکاووس، انبارآلوم، آق قلا و س يمراکز شهر لیس میمحدود اثر مستق در

به  یتیتعداد جمع بیتوان به ترت یم لیسواقع در معرض  يها يآباد انیواقع شده است. از م يآباد 59 لابیدر منطقه پخش س

ارخ بزرگ و  رآباد،یخواجه خان، بص کیقرنج ،یصحنه سفل ان،یسال لمهی روان،یش یبیب ،ین سولیگدم آباد، خواجه نفس، چ يروستاها

 .( 1925)مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازي،نفر اشاره نمود 9777 يبالا یتیهرکدام با جمع لچه،یقور
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  (2789)مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی،مراکز جمعیتی درگیر سیل در استان گلستان-21-2شکل

 

 ا رات روی زیر ساختها- 2-7-5

و  DVOR/DMEانتهاي باند فرودگاه گرگان بود که در اثر آن سامانه   یدر بخش حمل و نقل، آبگرفتگ يجد ياز چالش ها یکی

 شدند.  بیچراغ هاي تقرب پرواز دچار آس

)مرکز تحقیقات راه ، مسکن و کرده است.  دایپ یاساس ریبه تعم ازین لیمتر ر 977با حفاري و انفجار، حدود  یلیبخش ر در

  .(1925شهرسازي،

اسفند سال گذشته، رانش  95 خیبوده است. بر اساس اطلاعات موجود، از تار لیاز راه هاي استان متاثر از طوفان و س لومتریک 947

نقطه،  5شاهرود و گرگان توسکستان شاهرود شد. در  لاقییموجب انسداد محورهاي آزادشهر خوش  لومتریک 11از  شیبه طول ب نیزم

 47جمعاً به طول  لیانسداد کامل محور شد. س تیکاهش عرض محور و در نها ،یرانش، موجب ناامن طهنق 4از  شیسنگ و در ب زشیر

 .دیسبب مسدود شدن راهها گرد لومتریک

گرگانرود و اطراف آن در آب  هیروستاي آق قلا در حاش 19برق و آب شرب مواجه شدند.  یروستا با قطع 277حدود  لابیوقوع س با

  ( 1925)مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازي،محصور شدند. 
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 نمونه خسارات وارده در استان گلستان -23-2شکل 
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 استان لرستانرخداد سیل در - 2-4

 

 
 (2789،کارگروه مدیریت بحران)تمرکز مناطق درگیر سیل استان لرستان -29-2شکل

 

استان  نیزدهمیاستان س نیدارد.  ا تیهزار نفر جمع 557و  ونیلیم کیاز  شیمربع مساحت و ب لومتریک 95975لرستان  استان

زاگرس پوشانده  يهااز چند دشت محدود، سراسر آن را کوه ریاست و غ یکوهستان ینی. لرستان سرزمباشدیم تیکشور از نظر جمع

نقطه آن  نیترو پست گودرزیدورود، ازنا و ال يهانقطه استان واقع در حدفاصل شهرستان نیبلندتر عمتر ارتفا 2147است. اشترانکوه با 

 19استان پرآب کشور است و  نیتان لرستان سومارتفاع دارد. اس ایمتر از سطح در 477استان واقع شده و حدود  هیناح نیتریدر جنوب

 .( 1925)شوراي هماهنگی مدیریت بحران استان لرستان،دارد اریکشور را در اخت يدرصد آبها
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 نمودار زمانی وقوع سیل در لرستان- 2-4-2
 

 
 (2789،کارگروه مدیریت بحران)اینفوگرافی وقوع سیل در استان لرستان براساس چرخه زمانی -28-2شکل

 

 پیش بینی : - 2-4-1

ابلاغ و متعاقب آن  رانهیشگیو اقدامات پ داتیبه فرمانداران استان جهت انجام تمه یهواشناس هیاخطار 1925روز سوم فروردین  در

 يعبور يرودخانه ها یتمام یروبیدو دستگاه پل موقت در شهر خرم آباد، لا بیبحران برگزار شد. تخر تیریمد یهماهنگ يجلسه شورا

 يمحورها یو مسدود نمودن تمام یلازم در شبکه استان يها هیاخطار میو تنظ هیو ته مایبرنامه زنده س راستان، حضور د ياز شهرها

 ( 1925)آب منطقه اي لرستان،مصوبات این جلسه بوده است نیپرخطر استان از مهمتر

3 4 5 6 7 10 12 13 14 15       22 31 ار ی ه ت 1 2 3

اب   اخطاریه هواشناسی به  -1
فرمانداران استان جهت انجام تمهیدات و 

اقدامات پیش یرانه
تشکیل جلسه شورای هماهن ی  -2

مدیریت بحران
تخری  دو دست اه پل موقت -3
 یه روبی تمامی رودخانه های  -4

   وری از شهرهای استان
حضور در برنامه زنده سیما و تهیه و  -5

تن یم اخطاریه های  زم در ش که 
استانی

مسدود نمودن تمامی محورهای  -6
  پرخطر استان

تشکیل جلسه اضطراری  -1
 شورای هماهن ی مدیریت بحران

تهیه و ارسال لیست تجهیزات  -2
مورد نیاز دست اه های اجرایی به 

 سازمان مدیریت بحران کشور
ا زام مدیران اب و فاض ب  -3

شهری و مدیر  امل بر  استان به 
شهرستان پل دختر

برگزاری جلسه 
اضطراری شورای 
هماهن ی مدیریت 
بحران استان با 
حضور معاون  مران 

وزیر کشور

 و 80اب   اخطاریه های شماره 
معاون امور امادگی و مقابله  480

سازمان مدیریت بحران کشور

نامه مدیر کل هواشناسی 
استان درباره ورود موج 

جدید سامانه بارشی 

ورود موج جدید بارش  -1
و تشکیل جلسه اضطراری 
شورایهای هماهن ی 

 مدیریت بحران
اب   اخطاریه های  -2

کت ی و تصویری از طریق 
ش که استانی و ارسال 
پیامک از طریق 

 980 اپراتورهای موجود به
هزار نفر از شهروندان

اط ع رسانی به تمامی  -3
شهروندان از طریق   یر و 
بلندگوی ماشین   ت 
  تش نشانی و شهرداری ها

تخلیه و اسکان و جابه  -4
جایی ساکنین منازل در 
مجاورت رودخانه ها و 

مسیل ها
اط ع رسانی مسافرین  -5

نوروزی
حضور وزیر بهداشت به  -6

 نوان نماینده ر ی  
جمهور در جلسه شورای 
هماهن ی مدیریت بحران

درگیری شهرهای -7
معمو ن ، پلدختر ، درود و 
خرم  باد و روستاها در 

سیل

حضور معاون اول  -1
ر ی  جمهور، وزیر 
نیرو، ر ی  بنیاد 
مسکن و معاونین 
وزارت راه و نیرو و 
تشکیل جلسه 
شورای هماهن ی 

مدیریت بحران

حضور ر ی  
مجل ، وزیر 

ارت اطات، 
ر ی  بنیاد 
مسکن و 
معاونین وزارت 
راه و نیرو در 
جلسه شورای 

هماهن ی 
مدیریت بحران

بازگشایی  -2
راه پل دختر ، 

ساماندهی 
پرواز ها، تامین 

 پوشا 

تشکیل جلسه شورای هماهن ی مدیریت  -1
بحران

تامین و انتقال اق م امدادی توسط نیروی  -2
انت امی و ه ل احمر

تامین امنیت توزیع اق م امدادی توسط پلی   -3
انت امی و س اه

تن ارد 500 تامین -4
جمع کل خسارات وارده در حوزه های بر ،  -5

 ب، گاز، زیرساخت های شهری، فضاهای  موزشی، 
  میلیارد ریال 5101 راه ها، کشاورزی

تشکیل جلسه  -1
با حضور وزیر 
 موزش و پرورش 
و وزیر نیرو و 
اتخا  تصمیم در 

خصو  
کشاورزان  سی  

دیده

حضور ر ی  
جمهور محترم و 
تشکیل شورای 
هماهن ی مدیریت 

بحران

 1145قطع بر  
خانوار و 
هم نین قطع 

 173 گاز
خانوار و قطع 

دسترسی 
محور های 

 870 روستایی
روستا، قطع 

 74 تلفن  ابت
 9 روستا و

شهر و تلفن 
 355 همراه
سایت

9

قطع جاده 
 –پلدختر 
خرم  باد
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 میزان بارندگی - 2-4-7

که  يکرخه) صورت گرفت، به طور يدر سرشاخه ها ژهیسابقه در استان )بو یب يبارش ها ،يقو یسامانه بارش کیدنبال ورود  به

 977به  کیرودخانه کشکان نزد يسرشاخه ها یمتر و در برخ یمیل 195 باًیساعت، میانگین بارش ها در سطح استان تقر 92در حدود 

 . ( 1925)آب منطقه اي لرستان،متر بوده است یمیل

 

 
 ط یان خرم رود در استان لرستان  -10-2شکل

 

 رودخانه ها و سدها :- 2-4-4

 ینموده و سیلاب زی، سرر25 نیفرورد یاستان لرستان با ورود سامانه بارش يتوجه به گزارشات موجود، همه رودخانه ها و سدها با

 یمشکل را داشتند و نقاط بحران نیآن و تیره دورود بیشتر ياستان، رودخانه کشکان و سرشاخه ها يشدند. اما در میان رودخانه ها

 .دیو معمولان و دورود اعلام گرد رپلدخت ياستان، شهرستانها

رود  یسیلاب یمتر مکعب در ثانیه و حداکثر دب 9947معادل  1925 نیفرورد پنجم خیرودخانه کشکان در تار یسیلاب یدب حداکثر

کشکان پلدختر رسید. حجم مخازن  يهیدرومتر ستگاهیمتر مکعب در ثانیه در ا 5477به  باًیتقر 1925 نیفرورد 19 خیکشکان در تار

قرار گرفتند.  زیمترمکعب بوده است که هر شش سد استان کاملا پر و در حال سرر ونیلیم 995شده استان تنها  يریشش سد آبگ

مترمکعب در  5777از  شیب نیفرورد 19پلدختر در روز شهر  يدر ورود یلابیس یلرستان، دب يا منطقهمستند به گزارش شرکت آب 

از رودخانه کشکان در شهر پلدختر  يعبور يمترمکعب حجم رواناب ها اردیلیم 9حدود  ن،یفرورد 97تا  2که از  يبوده به نحو هیثان

 گرید انیمترمکعب در سال است. به ب اردیلیم134کشکان در حدود  ودخانهآورد سالانه ر نیانگیاست که م یدر حال نیبوده است. ا

)آب منطقه اي آورد سالانه است  نیانگیاز م شتریب % 99بارش در رود کشکان در مقطع پلدختر  نیاز ا یناش لابیحجم س

 .( 1925لرستان،

 نیم فرورداز دوازده ازدهمیاستان در  يکیلومترمربع است و میانگین بارش ها 2477رودخانه کشکان حدود  زیحوضه آبر مساحت

 .( 1925)آب منطقه اي لرستان،باشد یمیلیارد مترمکعب م 935آن یمتر بوده که معادل حجم یمیل 195ماه حدود 

 ستگاهیدر ا هیمترمکعب در ثان 2219معادل  بیبه ترت نیفرورد 5تا  1اول در  لیدر س اي اوج لحظه یاستان لرستان، دب در
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 نیفرورد 4تا  9دوم  لابیوقوع س یمعمولان برآورد شده است. در ط ستگاهیدر ا هیثانمتر مکعب در  9519کشکان و معادل -پلدختر

 ستگاهیدر ا هیمترمکعب در ثان 2199کشکان و در حدود -پلدختر ستگاهیدر ا هیمکعب در ثان رمت 5999در حدود  ياوج لحظه ا یدب

 .( 1925)آب منطقه اي لرستان،معمولان ثبت شده است

 :25 دینفرور چهارم تا پنجم

رودخانه کاکاشرف و در امتداد آن رودخانه  تیدر قسمت جنوبی شهر خرم آباد  و با محور 1925ماه  نیفرورد 4و  2مورخ  لابیس

 ،يتجار ،ییو روستا يشهر یواحد مسکون يتعداد لابیس نیمعمولان و پلدختر را متاثر نمود. در ا ،یخرم آباد، چگن يکشکان، شهرها

. در این سیلاب براي دیدچار خسارت گرد ییو روستا یاصل يبخش راهها ژهیاستان و بو ییربنایز ساتیتاس ریو سا يشهر ساتیتاس

  ( 1925)آب منطقه اي لرستان،پل زال نیز قطع گردید-مدت کوتاهی آزادراه خرم آباد

 :25فروردین  11-19

می رسید، خسارات  متریلیم157بسیار بالا که در بعضی ازنقاط به  یماه با حجم بارندگ نیفرورد 19و  11مورخ  لابیس انیجر در

به استان وارد گردید. در این سیلاب که همه شهرستانهاي استان را تحت تاثیر قرار دارد تعداد زیادي از مسیرهاي اصلی، بین  یفراوان

یمی و شبکه مخابراتی دچار آسیب کلی گردیدند. بر فنی راهها ، خطوط آبرسانی ، برق، گاز، خطوط لوله پتروش هشهري و روستایی، ابنی

بالا  یپاسگاه انتظام ییویراد میس یبا مرکز استان توسط ب یارتباط مخابرات نیاساس اظهارات فرماندار وقت شهرستان پلدختر اول

 .( 1925)آب منطقه اي لرستان،پلدختر انجام شد یکیواقع در نزد انکوهیم

  

 
  (2789،کارگروه مدیریت بحران)فروردین 21و 22ع سیلاب در پلدختر درسیلاب مورخ زمان بندی وقو -12-2شکل 

 

این سیلاب تمامی تاسیسات و مناطق مسکونی حاشیه رودهاي استان بویژه در شهرهاي معمولان، پلدختر، خرم آباد، دلفان،  در

 آن دچار آسیب جدي و بعضا صددرصدي شدند . يدورود، چگنی و کوهدشت و روستاها
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 سیلاب در شهر خرم  باد -11-2شکل

 

 
  (2789)مرکز ملی پایش ماهواره ای زمین،پهنه سیلاب در شهر معمولان -17-2شکل
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 موقعیت شهر معمولان و رود کشکان -14-2شکل

 

 
 وضعیت   ور سیلاب در شهر معمولان -15-2شکل

 



59         هیأت ویژۀ کارگروه مدیریت بحران 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 
 معمولانتخری  اماکن مسکونی مجاور رود کشکان در شهر  -11-2شکل

 

 
 وضعیت   ور سیلاب در ورودی شهر پلدختر -13-2شکل
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 پهنه سیلاب در حاشیه رود کشکان در شهر پلدختر -19-2شکل

 

 
 تخری  پل ارت اطی یکی از روستاهای مجاور رود کشکان در مسیر پلدختر -18-2شکل

 

)شورای هماهن ی مدیریت بحران استان بحران استان  تیریمد یهماهن  یخلاصه گزارش اقدامات شوراها- 2-4-5

  ( 2789لرستان،

 :25سوم فرودین 

  رانهیشگیو اقدامات پ داتیانجام تمه يبه فرمانداران استان برا 2/227/59به شماره نامه  یهواشناس هیابلاغ اخطار (1

استاندار  یامور عمران یمعاون هماهنگ استیبا ر 15ساعت  9/1/25بحران در مورخ  تیریمد یهماهنگ يجلسه شورا لیتشک (9

 بحران و فرمانداران استان تیریمد یهماهنگ يشورا ياعضا یبه تمام لیو ابلاغ مصوبات ذ

 منتشر شد.  يمجاز يو فضا یلازم در شبکه استان يهاهیاخطار ما،یعلاوه بر حضور در برنامه زنده س -الف

 آباد.شهر خرم یمیرح دیشه مارستانیسرچشمه و بدو دستگاه پل موقت در حد فاصل منطقه  بیتخر -ب

 شهرستان دورود  رهتی رودخانه –رود رودخانه خرم ژهیواستان به ياز شهرها يعبور يهارودخانه یروبیلا - ج

به  یمنته یفرع يمسدود نمودن محورها نیدر استان و همچن زشیپرخطر و با امکان ر يمحورها یمسدود نمودن تمام (9
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  دیو آب سف انینوژ شه،یب يآبشارهاسمت 

 شهرها و روستاها  نیروستاها به ساکن یاسلام يو شوراها ارانیتوسط فرمانداران و بخشداران و ده هاهیاخطار یرساناطلاع (2

 بحران  تیریمد یهماهنگ يعضو شورا رانیکارمندان و مد يهایمرخص یلغو تمام (4

 :25پنجم فروردین 

 :لیاستاندار و ابلاغ مصوبات ذ استیبحران به ر تیریمد یهماهنگ يشورا يجلسه اضطرار لیتشک

 بحران کشور  تیریبحران استان به سازمان مد تیریتوسط مد ییاجرا يهادستگاه ازیمورد ن زاتیتجه ستیو ارسال ل هیته -الف

دختر به منظور استقرار و رفع مشکلات عامل برق استان به شهرستان پل ریو مد ییو روستا يآب و فاضلاب شهر رانیاعزام مد -ب

 . باشدیاستان م يهاآبو روان لابیس یشهرستان که در خروج یاحتمال

 :25ششم فروردین 

استاندار و  با حضور معاون عمران و توسعه امور  استیبحران استان به ر تیریمد یهماهنگ يشورا يجلسه اضطرار يبرگزار (1

 کشور  ریوز ییو روستا يشهر

بحران  تیریو مقابله سازمان مد یمعاون امور آمادگ 4/1/25مورخ  257و شماره  2/1/25مورخ  57شماره  يهاهیابلاغ اخطار (9

نامه شماره  نیچنوزارت کشور و هم ییو روستا يمعاون عمران و توسعه امور شهر 5/1/25مورخ  1955نامه شماره  نیچنکشور و هم

دوشنبه  تیلغا 17/1/25به استان از شنبه  یسامانه بارش دیورود موج جد ياستان در خصو یاسکل هواشن ریمد 5/1/25مورخ  11

 لومتریک 57نقاط استان به  یرا داشته و سرعت باد در برخ متریلمی 177 و 27 – 24بارش از   ینیبشیداشته که پ تیفعال 19/1/25

 .دیدر ساعت خواهد رس

17/1/25: 

 :ریبحران با مصوبات ز تیریمد یهماهنگ يشوراها يجلسه اضطرار لیتشک

موجود در استان ) به  ياپراتورها قیاز طر امکپی ارسال –افلاک  یشبکه استان قیاز طر يریو تصو یکتب يهاهیابلاغ اخطار  -الف

به  رسانیاطلاع –( .دیمخابرات استان ارسال گرد قیاز طر لیهشدار س امکیو...پ ینفر از شهروندان خرم آباد ، پلدختر ، چگن 257777

 قیاز طر نیچناستان و هم يدر سطح تمام شهرها هايو شهردار ینشانآلات آتش نیماش يو بلندگو ریآژ قیطرشهروندان از  یتمام

  لیدر معرض خطر س يروستاها نیو ساکن یروستاها به اهال یاسلام يو شوراها ارانیده

از داخل شهرها توسط شهرداران،  يعبور يهالیها و مسمنازل در مجاورت رودخانه نیساکن ییو اسکان و جابجا هیتخل  -ب

 هلال احمر . تیو جمع ارانیده

به مساجد،  هیاستان به منظور اطلاع غاتیتابعه، سازمان تبل يهاباش اداره کل آموزش و پرورش استان و شهرستانآماده   -پ

 آنها.  اریکل ورزش و جوانان به منظور اسکان در اماکن در اختاداره  نیو همچن هانهیحس

 باشد. دهیحائل دچار مشکل و خسارت گرد يوارهایکه د يهادر محل يو شهردار يرفع خطر توسط راهدار  -ت

و  یو روان یروح ثیاز ح یبازتوان يامداد و ... برا تهیکم ،یستیبهز ،یمتشکل از دانشگاه علوم پزشک يها میآماده باش ت  -ث

 .يعاد یبازگرداندن مردم به زندگ

از  يامداد زاتیسبک کمک دار و تجه -نیآلات سنگ نیبحران استان به ماش تیریمد يهايازمندین نیدرخواست تأم -ج

 بروز بحران .  نیمشخص شده در ح نیمع يهااستان

و بارش برف در  لیدر زمان بروز س یاستان يمحورها شیبه منظور پا ينوروز يهاکیراهور علاوه بر کش سیپل يروهایاستقرار ن -چ

 . ریگبرف يمحورها

 در استان  يشهر نیب یاتیح يدر صورت انسداد محورها نیگزیجا يمحورها نییتع -ح

به منظور گزارش  91استاندار هر شب رأس ساعت  استیبحران استان به ر تیریمد یهماهنگ يجلسات مستمر شورا لیتشک -د

 امور  شبردیدر پ عیجهت تسر شتریهرچه ب يها یانجام هماهنگ يدر راستا ربطیذ ياقدامات انجام شده توسط دستگاه ها يریگ
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ان به منظور بحر تیریمد يعضو شورا يدستگاهها اریتام الاخت ندگانیو فعال نمودن تمام وقت اتاق بحران مرکب از نما لیتشک -ذ

 امور. يریگیرصد و پ

سازمان  ریهلال احمر، سپاه، ارتش، ناجا و سا ن،یمع ياستان ها نیب لیاز س دهید بیمناطق آس ژهیشهرستان ها به و میتقس -ر

  یدر کار امداد رسان ریدرگ يها

17/1/25: 

 جمهور و تصویب موارد زیر:  سییر ندهیبهداشت بعنوان نما ریبحران با حضور وز تیریمد یهماهنگ يجلسه شورا برگزاري

 ينوروز نیبه مسافر یاطلاع رسان 

 ينورز نیاسکان مسافر يلازم برا داتیتمه 

 لابیاز ورود س يریجلوگ 

 خرم آباد و دورود شهرهاي در ها پل یروبیو لا يپاکساز 

 يامداد يدستگاهها هیکل یآمادگ  

 نیگزیمحور جا نیتام 

 جمهور یسیمحترم ر ندهیبه نما شنهاداتیارائه پ 

 19/1/25: 

مسکن  ادیبن سیرئ رو،ین ریجمهور ، وز سیمعاون اول رئ يریبحران  با حضور دکتر جهانگ تیریمد یهماهنگ يجلسه شورا لیتشک

 :لیبا مصوبات ذ رویوزارت راه و ن نیکشور و معاون

 تمام استان مهین ياعتبار سدها شیاعتبار طرح مذکور و افزا شیمکاتبه در خصوص سد معشوره و افزا -الف

متفرقه قانون  فیغرب و شرق کشور که در رد داریتوسعه پا یمکاتبه درخصوص اضافه نمودن نام لرستان به فهرست طرح مل -ب

 اعتبار است. يبودجه دارا

 در استان لرستان(( يزداریآبخ يطرح ها يو اجرا لیدر قانون بودجه با عنوان))کنترل س ياعتبار فیمکاتبه درخصوص اخذ رد -پ

قانون  کی وستیدر پ يکشور که در سالجار يدر سدها يزداریآبخ ياجرا یسهم استان از طرح مل نییمکاتبه در خصوص تع-ت

 بودجه اعتبار دارد.   

 12/1/25: 

 سیاطلاعات، رئ يارتباطات و فناور ریمجلس، وز سیرئ یجانیبحران با حضور دکتر لار تیریمد یهماهنگ يجلسه شورا لیتشک

 :لیبا مصوبات ذ رویوزارت راه و ن نیمسکن کشور و معاون ادیبن

 ارتباطات ریکامل ارتباطات با حضور وز يبرقرار 

 خدمات رسان يآلات به دستگاهها نیاختصاص ماش 

 راه پلدختر ییبازگشا 

 و شهرها لهایمس یروبیلا 

 پروزاها یسامانده 

 پوشاک نیتام 

 استان يآب سدها صیتخص یبررس 

 یاعتبار از محل صندوق مل صیتخص یبررس 

 14 /1/25: 

 :لیو مصوبات در ذ ماتیبحران استان با اتخاذ تصم تیریمد یهماهنگ يجلسه شورا لیتشک

 .دیو هلال احمر واگذار گرد یانتظام يرویبر عهده ن  بیبه روستاها و شهرها به ترت يو انتقال اقلام امداد نیتام تیمسئول -الف
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 و در روستاها بر عهده سپاه یانتظام يرویدر شهرها بر عهده ن ياقلام امداد عیتوز تیامن نیتام -ب

 تن آرد به صورت بلاعوض 477 نیتام -پ

 99/1/25:   

توسط  دهید بیلازم در خصوص کشاورزان آس ماتیو اتخاذ تصم رویمحترم  ن ریآموزش و پرورش و وز ریجلسه با حضور وز لیتشک

 وزارت جهاد

 آب استان صیدر تخص يبازنگر -الف

 دیجد يسدها يزداریآبخ يطرح ها يریگیپ -ب

 مرهیواقع شده در مخزن سد س يروستاها فیتکل نییتع -پ

91/71/25: 

  رانیا یاسلام يمحترم جمهور سیبحران استان با حضور رئ تیریمد یهماهنگ يجلسه شورا لیتشک

 
 ا رات روی زیرساختها- 2-4-1

 57از  شیب ژهیرود کشکان بو هیحاش يپلدختر و معمولان و روستاها ،یچگن يشهرها يها رساختیسیلاب بیشتر سازه ها و ز نیا

در رود کشکان را  لابیعبور س ریموجود در مس هیاز پل ها و ابن يادیز اریخرم آباد پلدختر و تعداد بس یاز جاده دسترس لومتریک

 .( 1925)آب منطقه اي لرستان،نمود بیتخر

 

 
  ب شست ی راه ارت اطی خرم  باد پلدختر مجاور رود کشکان  -70-2شکل
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  (2789) ب منطقه ای لرستان،حضور اکیپ های امدادی و تعمیر زیرساختهای  سی  دیده  -72-2شکل
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 رخداد سیل در استان خوزستان- 2-5
 

  
 

. مساحت استان دیآیشمار مبه رانینفت و گاز ا دیفارس قرار دارد و مرکز تول جیخل ۀبر کران رانیا یغربخوزستان در جنوب استان

. شودیمحسوب م رانیا تیجمع استان پر نپنجمی ،(1924) نفر 2517475معادل  یتیمربع است و با جمع لومترکی 52٫745خوزستان 

 راحمد،یو بو هیلویبه کهگ یشرقاز جنوب لام،یبه ا یغرباز شمال ،ياریاز شرق به استان چهارمحال و بخت ن،خوزستان از شمال به لرستا

 .)پایگاه ویکی پدیا ( شودیفارس و از غرب به کشور عراق محدود م جیاز جنوب به بوشهر و خل
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 نمودار زمانی وقوع سیل در خوزستان- 2-5-2
 

  
 (2789،کارگروه مدیریت بحران)اینفوگرافی وقوع سیل در استان خوزستان  -71-2شکل
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 پیش بینی:- 2-5-1

رودخانه ها و پخش روان آب در  انیآب سدها موجب طغ یو  خروج يبا توجه به افزایش حجم ورود 25فروردین ماه سال  5 از

 دیه،یحم ،يدزفول، اهواز، کارون، دشت آزادگان، شوش، شوشتر،شادگان، باو ياز مناطق استان از جمله شهرها يزیاد يبخش ها

 سوسنگرد و ...گردید. 

 نیفرورد يکشور از ابتدا یسازمان هواشناس هیسدها قبل از صدور اخطار یخروج شیاساس اطلاعات دریافتی از هواشناسی، افزا بر

 لابیکشور در خصوص وقوع س یسازمان هواشناس هیسدها متناسب با انتشار اخطار یخروج شیو افزا یصورت گرفت، سرعت بخش 25

و  لابیس يسدها در کنار مهار حداکثر یخروج زانیم قیدر تدق یکیدرولوژیو ه یهواشناس یابی شیپ ي، استفاده مستمر از مدل ها

به سدها توسط  یخروج يو ورود یآب انیجر يمستمر و لحظه ا شیرودخانه ها ، پا يآب در حد تاب آور يها یخروج زانیم قیتطب

رها  يبرنامه ها یو خشکسال لیخاص مانند س طیشرا در نکهیو سنجش سازمان آب و برق خوزستان با توجه به ا نگیتوریمرکز مان

 یو اجرا م بیاستاندار خوزستان، تصو استیاستان، به ر نیتام يبحران و شورا تیریمد يمخازن سدها در شورا تیریو نحوه مد يساز

 ( 1925،سازمان مدیریت بحران)گزارش ردیگ یملاک عمل قرار م يریگ میدو شورا عموما بعنوان مرجع تصم نیشود، نظر ا

 
 میزان بارندگی- 2-5-7

 % 57و نسبت به بلند مدت  % 919متر بود که نسبت به سال قبل  یلیم 419تا اوایل اردیبهشت  یسال آب يبارش از ابتدا نیانگیم

افزایش داشته است  % 977نسبت به سال قبل حدود  يجار یاستان در سال آب يآورد سدها زانیم نیرشد داشته است . همچن

)گزارش مخازن پرشد % 25باشد که حدود  یمترمکعب ) م اردیلیم 1932دیمترمکعب (مف اردیلیم 99سدها حدود  تی.مجموع کل ظرف

 ( 1925، سازمان مدیریت بحران

 
 رودخانه ها و سدها- 2-5-4

متر بوده است. در  912معادل  24این سد در سال  يریتراز آبگ شترینیب یمتر را تجربه نمود در صورت 992از  شیکرخه تراز ب سد

مترمکعب   9177( 2سد کارون) ه،یمترمکعب بر ثان 5259کرخه  ه،یثان مترمکعب بر 4955سد دز  يورود انیجر نهیشیب ریسانحه اخ

 زین هیمترمکعب بر ثان 9947در مقطع شهر اهواز به  يعبور انیجر نیبوده است. همچن هیبر ثان کعبمترم 9597سد مارون  ه،یبر ثان

 .( 1925، مدیریت بحران سازمان)گزارش زیاد بوده است اریگذشته بس يکه از نظر حجم در مقایسه با سالها دیرس
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 اینفوگرا  موقعیت سدها و رودهای استان خوزستان در اتا  دیس اچینگ سازمان  ب و بر  خوزستان  -77-2شکل

 

 نهیشیفروکش نمود. ب هیمترمکعب بر ثان 277حدود  یروزه با دب 27آغاز و بعد از تداوم  هیمتر مکعب بر ثان 477 هیپا یبا دب سیلاب

به  مرهیشده در سد س رهیذخ انیبا احتساب حجم جر ه،یمتر مکعب بر ثان 4275با شدت  نیفرورد 19روز  یروزانه ط لابیس انیجر

 لیدو س ياوج لحظه ا يها یسد کرخه دب يورود ستگاهی. در ادیمتر مکعب در روز رس ونیلیم 447 معادل هیمتر مکعب بر ثان 5957

ثبت  هیمتر مکعب در ثان 5597و  5122معادل  بیسد دز به ترت يورود ستگاهیو در ا هیمترمکعب در ثان 5957و  4527 بیبه ترت ریاخ

  (1925)شرکت مدیریت منابع آب،نشان داده شده است ریخوزستان  در جدول ز لابیس یاصل يشده است. شاخصها

 

 (2789،منطقه جنوب و جنوب  ربقرارگاه اشرا  س اه )شاخص های اصلی سیلاب خوزستان-1-2جدول

 متر مکعب میلیارد 99 مجموع کل ظرفیت سدهاي استان خوزستان

 25% پر شده سدها ظرفیت

 947% میزان افزایش آورد سدهاي استان در سال آبی جاري نسبت به سال قبل

 54% میزان افزایش آورد سدهاي استان در سال آبی جاري نسبت به بلند مدت

 میلیارد مترمکعب17بیش از  میزان آب خروجی از سد هاي استان خوزستان

 میلیمتر992 )به عنوان بالا دست استان خوزستان( میزان بارندگی در اندیکا
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  (2789،ارتش والفقار قرارگاه جنوب و جنوب  رب )تصاویری از ط یان رودهای استان خوزستان  -74-2شکل

 

 

 
 

ارونددد بعددد از 

 ط یان

 کارون بعد از ط یان

رود بهمن شدیر بعدد از 

ط یان

رود جراحی بعدد از 

 ط یان

رود مددارون بعددد از 

 ط یان

رود زهدددره بعدددد از 

 ط یان
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 ریمناطق تحت تا - 2-5-5

 

 
 (2789،کارگروه مدیریت بحران)تمرکز مناطق درگیر سیلاب در استان خوزستان  -75-2شکل

 

و هشدار وزارت  یکرخه و دز با توجه به برآورد اطلاعات يرودخانه ها لابیموضوع س 5/19/25در تاریخ  لابها،یاز وقوع س قبل

خوزستان منعکس  ياستاندار یو انتظام یتیلازم به معاونت امن داتیوتمه ریویژه و اتخاذ تداب یدگیجهت رس يمکتوبه ا یاطلاعات، ط

 و انتظامات مدیریت بحران استان مطرح گردید. تیکارگروه امن 19/19/25که مراتب در جلسه 

محترم جمهور در استان حاضر و ضمن  استیدر استان لرستان، ر نیسهمگ يهمزمان با آغاز بارش ها 25 ماه نیروز نهم فرورد در

عدم پرداخت  لیبه دل لابیجهت انحراف س شانیها نیزم ياستان، با توجه به مقاومت کشاورزان در واگذار تیوضع نیاز آخر دیبازد

 (1925)قرارگاه منطقه اي کربلا ،خاطر دادند.  نانیپرداخت خسارت معوقه آنها اطم جهت، به کشاورزان 24سال  يخسارت ها

در استان حالت  955/1/22شماره  هیکشور طبق ابلاغ ریبا وز ی، استاندار خوزستان پس از هماهنگ1925 نیروز دهم فرورد در

 دینمایالعاده اعلام مفوق

 ،ياهواز، کارون، باو ،ییالها ،یه،ملاثانیبیدزفول، شوش، شوشتر، شع يدر استان خوزستان، شهرها ریاخ لابیمناطق متاثر از س عمده

 يکه بر اساس گزارشات استاندار يشهرها بوده اند؛ به گونه ا نیتابعه ا يشهر و شادگان و روستاها نیریش ه،یدیسوسنگرد، حم ع،یرف

 نیقطع گردید. همچن تینفر جمع 944روستا و حدود  1751مجتمع با   29شدند. آب  یروستا دچار آبگرفتگ 195 خوزستان،  تعداد

راه  91اهواز آبادان ، دارخوین شادگان و  یاصل يقطع شد و جاده ها( یو رعایت اقدامات ایمن یآبگرفتگ لیبدل )روستا 15برق 

 .(1925بحران کشور ، تیری)سازمان مدمسدود گردید  یروستای
 

 (2789،منطقه جنوب و جنوب  ربقرارگاه اشرا  س اه )مناطق درگیر سیل در استان خوزستان -7-2جدول 

 تعداد  نوان ردی 

 91 شهرستان هاي درگیر سیل 1

 154 روستاهاي زیر آب رفته 9

 17 شهرهایی که در معرض خطر قرار گرفتند  9

 952 تعداد روستاهاي تخلیه شده 2

 19 جاده هاي مسدود شده  4

 هزار نفر947 مهاجران از سیل 5
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   (2789،قرارگاه جنوب و جنوب  رب ارتش) نقشه مناطق درگیر سیلاب در استان خوزستان -71-2شکل

 

 يحضور آقا یاست. نقطه اول در مقطع زمان صیتشخقابل یاستان چند نقطه بحران نیخوزستان بر اساس نظرات مسئول لابیس در

آب بالغ بر هشت هزار متر مکعب به سد کرخه به شدت نگران  يورود میبا توجه به حجم عظ رویوزارت ن نیاست که مسئول يریجهانگ

 نی. در اندینمایمترمکعب را م 9777 زانیبه م يشدن سد کرخه را با استاندار مطرح و درخواست مجوز رهاساز زیشده و احتمال سر

مترمکعب  9277 يرهاساز میبا تصم انجامدیصبح و در محل سازمان آب و برق خوزستان به طول م 4تا  نیتأم يشب که جلسه شورا
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رودخانه  نیا ریدر مس يادیمترمکعب مشکلات ز 1777 ياسازقبل با ره ياست که روزها یدر حال نیا شودیآب از کرخه موافقت م

 يهایاز نگران تیهزار جمع 57آب رفتن سوسنگرد با حدود  ریو احتمال زمترمکعب سد کرخه  9277 يبالا یبود. خروج جادشدهیا

 قرار دهد. دیفشار شدرا تحت تیریشدت مدبه توانستیآن م دنیشهر و چه حادثه د نیا هیکه چه تخل رایبوده است ز يجد

امر هم آن  نیشهر بوده است. علت ا نیبامدژ و شمال اهواز به سمت ا يهادشتلابیحادثه حرکت س نیا یاز نقاط بحران گرید یکی

 يادهیبه سمت اهواز وجود نداشته است. الحاق آب کرخه و دز و حرکت به سمت اهواز پد لابیس نیاز حجم ا یقیبود که اطلاع دق

اسبه به علت عدم مح شتریفقط حرکت آب به سمت اهواز که بشدن نه یبحران لی. دلدینمایم دیتهدشدت شهر اهواز را است که به

العمل در برابر عکس يحدود پنج تا شش روز برا نکهیمسئول بوده است. با توجه به ا يهاتوسط دستگاه لابیجهت حرکت س حیصح

استان به وجود  رانیبرداشت در مد نیدستگاه مربوطه ا نیمسئولبر اساس نظر  یبوده است ول تیریمد اریفرصت در اخت لابیس نیا

رفته و بعد ازدست اریفرصت در اخت نیاز ا یمیاز ن شیب جهیبه سمت اهواز نخواهد آمد، درنت لابیکه به علت اختلاف ارتفاع س دیآیم

 لومتریک 95ازجمله احداث حدود  يامقابله اتاقدام دیبا یکوتاه اریو در مدت بس دهیاهواز رس یکیآب به نزد نیکه ا شوندیمتوجه م

مترمکعب به سمت  ونیلیمعادل چند صد م یشهر و حجم يلومتریصحنه آب در شعاع ده ک نیاست. در ا شدهیم ییاجرا زیرخاک

 وبخوزستان محس لابیس نیا یاز نقاط بحران گرید یکی طیشرا نیسخت است. ا اریبس ياصحنه نیاهواز درحرکت بود. تصور چن

 .گرددیو وجود کانال سلمان کنترل م ریدرگ يهاکه باهمت و. تلاش سازمان شودیم

 

 
  ب گرفت ی اراضی کشاورزی در ا ر سیلاب در استان خوزستان -73-2شکل
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 فصل  وم

 یالمللنیب اتیبر تجرب یبحران  ر ك ور و مرور تیریمد نیقوان
 

 

 

 

 

 اهم مطال  این فصل

 تاریخچه سیلاب در ایران وجهان -

 سیر قوانین مدیریت بحران کشور -

 تجربیات برخی کشورها در حوزه مدیریت سیلاب -
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 مقدمه-1-2

بم، هر کدام  ای لانیزلزله گ ریبزرگ زلزله در کشور، نظ عیکه هرچند فجا دهد یدر کشور نشان م یعیطب يایآمار بلا سهیمقا

در گوشه  لیس عوقای تعداد اما اند قرار داده رتاثی تحت شدت را به یبه دنبال داشته و احساسات و عواطف عموم يادیز اریخسارات بس

 زانیکشور از لحاظ م یعیطب يبلا نیبه عنوان بزرگتر لیتا س دهیواقعه در هر سال، موجب گرد چندو کنار کشور آن هم بصورت 

 متاثر شناخته شود.  تیجمع

زده  لیس ياستانها نیمورد بوده و مهمتر 174 یشمس يهجر 1997 تیلغا یشمس يهجر 1915از سال  لیحوادث مهم س تعداد

 نی. همچن(1957، کمیته ملی سدهاي بزرگ) باشند یو بلوچستان م ستانیو س جانیدوره خراسان، خوزستان، آذربا نیا یکشور در ط

را در کشور نشان  لسی حادثه مورد 2154 وقوع( 1997 – 1959) يسالها یخسارت بار در دوره زمان هاي لیس هاي شگزار یبررس

 لان،یخراسان، کرمان، خوزستان، فارس، گ لیزده کشور از نظر تعداد حوادث س لیس هاي استان نیمهمتر زیدوره ن نی. در ادهد یم

کشور در معرض تهاجم  مناطقاز آن است که اکثر  یحاک ریاخ يدر سالها لیس شافزای به رو روند. اند گلستان، اصفهان و تهران بوده

 دهد یبه بعد نشان م 1997در کشور را از سال  زیخ لینقاط س یپراکندگ 1-9و مخرب قرار دارند. شکل  يادوار هاي لابیس

 یگفت در هر نقطه از کشور با متوسط بارندگ توان یم یبیبطور تقر شود یشکل ملاحظه م نیدر ا. همانطور که (1954، موسیوند)

 وجود دارد. لیدر سال، احتمال وقوع س متریلیم 197از  شیب
 

 
 2797تا  2770پراکندگی مکانی وقوع سیل در کشور از سال  -2-1شکل

 

 ماًیاز آن را مستق یخسارات ناش یکشور به نوع ینواح یتمام باً یبوده و تقر ریفراگ دهیپد کی رانیدر ا لیگفت که س توان یم

کمتر از زمان  اریبس لیوقوع س دفعات تکرار گذشته، در است مسلم آنچه البته. اند متحمل شده میرمستقیبه صورت غ ایتجربه کرده و 

 اریاذعان نمود که شبکه ارتباطات در گذشته بس دبای چندهر. اند مسئله بوده نیا ریدرگ زین يکمتر يحال بوده و شهرها و روستاها
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 طیمح دیشد بیرتخ گرید ياز سو یول شدند یدرج نم دیدر جرا ایو  افتهیاز خبرها انتقال ن اي بوده و پاره یاز زمان فعل تر فیضع

روند  رگی لیو تعداد نقاط س لیدفعات وقوع س شینشان دهنده آن است که به هر صورت روند افزا یتیو توسعه مراکز جمع یعیطب

مسئله سال به سال به  نیا ل،یوقوع س اي شهیجهت حل ر ییربنایز هاي طرح يو اجرا يزری دارد و در صورت عدم برنامه یشیافزا

 آن دشوارتر خواهد بود. جویی ل شده و چارهیتبد يمشکل بزرگتر

را  عیوقا نیشتریو گلستان ب لانیخراسان، کرمان، خوزستان، فارس، گ هاي استان بیدر کشور، به ترت لیوقوع س یلحاظ فراوان از

از  شیدر کل کشور ب 57-52داشته و در دهه  يصعود ریدر کشور س لیروند وقوع س یبطور کل نهمچنی. اند پنج دهه داشته نیدر ا

 47نفر، در دهه  515برابر  27نفر، در دهه  4449برابر  97در دهه  یتلفات جان زانیاساس م نیا برثبت شده است.  لیواقعه س 9777

 موسیوند)نفر بوده است  495( برابر 59)تا سال  57نفر و در دهه  19552برابر  57نفر، در دهه  9922برابر  57نفر، در دهه  559برابر 

،1954). 

مشخصات  يمناطق مختلف کشور، دارا یو اجتماع يداقتصا یو حت یکیزیف ،یمیاقل هاي با توجه به تفاوت لیس یعیطب دهیپد

 عیوجود مرور وقا نی. با اباشد یمتفاوت م اریو نحوه خسارت در مناطق مختلف بس لیوقوع س طیکه شرا اي است به گونه یمختلف

 گریدر مناطق د لیآنها موجب کاهش خسارات س يریکه بکارگ دینما يادآوریرا  اي ارزنده بنکات و تجار تواند یدر هر نقطه، م لیس

 . گردد یم زین
 

 در جهان یعیط  یای مار بلا یبررس-1-1

تحت  کباریحداقل  يلادیم 9777 تیلغا 1257سال، از سال  97 یکه در ط کنند یم یزندگ یدرصد مردم جهان در مناطق 54

کشور  177از  شیآمار حوادث و سوانح در ب بررسی. اند بوده ییاستوا يو گردبادها یزلزله، خشکسال ل،یاز چهار سانحه س یکی ریتاث

. در شوند یکشته م یعینفر در نقاط مختلف جهان، در اثر سوانح طب 152از  شیروزانه ب وسطاز آن است که به طور مت یحاک ا،یدن

درصد از  49از  شیاما ب کنند، یم یزندگ تهافیکمتر توسعه  يدرصد از مردم متاثر از سوانح در جهان، در کشورها 11که تنها  یحال

و  یزلزله ، خشکسال ل،ی)س یعی. چهار نوع سانحه طبدهد یم يکشورها رو نیثبت شده در اثر سوانح در ا يرهایکل مرگ و م

 .باشد یدر جهان م یعیاز سوانح طب یناش يرهایدرصد از مرگ و م 22(، علت ییاستوا يگردبادها

ارائه  9775-9715دوره  يبرا  یعیطب يایبلا المللی نیاطلاعات ب گاهیاست که توسط پا هایینمودار 2-9تا 9-9شماره  يشکلها

و شکل شماره  لیتعداد رخداد س 9-9. در شکل شماره کند یم سهیدر سرتاسر جهان را با هم مقا یعیطب عیشده است. آمار تعداد فجا

در اثر سوانح  اینفر در سراسر دن ونیلیم 4/1از  شیدر دو دهه گذشته ب نیدهد.  همچن ینشان م را لیتعداد موارد فوت در اثر س 9-2

نفر در معرض  9777 شوند، یکشته م اینفر که در اثر سوانح در دن کی هر ازاء به متوسط طور به. اند جان خود را از دست داده یعیطب

در سطح جهان رو به  یعیطب هاي موضوع است که رخداد بحران نیا انگریب لیالمل نیب ي. بعلاوه، آمارهارندیگ-یخطرات قرار م نیا

دهد. اگرچه  ینوع بحران را نشان م کیدهد آمار رخداد بحران در سطح جهان به تفک ینشان م 4-9شکل  گریاست. از طرف د شیافزا

هشدار زود هنگام، رشد  هاي ستمیس ریمرتبط با آن نظ يبحران و ابزارها تیریو توسعه کشورها مد يتکنولوژ شرفتیامروزه با پ

تا  دهیباعث گرد یجهان تیجمع شافزای رشد به رو روند و ها تعداد بحران شیدو عامل افزا رسد یبه نظر م کنیداشته و ل يریچشمگ

 International) اشدرو به رشد داشته ب يروند زین المللی نبی سطح در ها از وقوع بحران یناش یمال هاي بیو آس یتعداد تلفات جان

Disaster Database ,2018)رخداد  شیدر افزا يشتریو شتاب ب شتریب یفراوان ،یعیطب يایبلا نیدر ب لابیشد، س انی.همانگونه که ب

 داشته است. 
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 1029تا  1009 مار تعداد حواد  ط یعی رخ داده در جهان در بازه زمانی  -1-1شکل

 

 
 در کل جهان 1029تا  1009تعداد رخداد سیل در بازه زمانی  -7-1شکل
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 1029-1009تعداد کشته شدگان بر ا ر سیل در کل جهان در بازه زمانی -4-1شکل

 

 
 (Mohaghegh,2006 مار رخداد بحران در سطح جهان به تفکیک نوع بحران) -5-1شکل

 

 21777تاکنون، هرساله به طور متوسط  شیسال پ 14، از 1954سال  اساس اطلاعات حاصله از بانک اطلاعات سوانح جهان در بر

 یبه بار م يدلار خسارات اقتصاد اردیلیم 92از  شبی و اند کشته شده یعیبه علت حوادث و سوانح طب هیانوساقی – اینفر در منطقه آس

 ایدر اثر سوانح در جهان، در قاره آس دهید بیافراد آس نیشتریارائه شده است، ب 5-9همانگونه که در نمودار شماره گرید یی. از سودآی

 .باشد یو متاثر از سوانح در جهان م دهید بیدرصد از کل افراد آس 52حضور دارند که نسبت آنها حدود 
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 (2791صنعت، در ط یعی بحرانهای مطالعات مرکز)1007ل ایت  2873فراوانی افراد  سی  دیده از سوانح در قاره های جهان  از سال  -1-1شکل

 

 یعیاز سوانح طب یدلار خسارت ناش اردیلیم 57سانحه و از حدود  4، 9772در سال  ایبزرگ در دن یعیسانحه طب 17از  نیهمچن

 اتفاق افتاده است. هیانوسیو اق ایدلار( در منطقه آس اردیلیم 44درصد کل خسارات )معادل  57سال،  نیدر ا

کشته شده،  زانیم نیشتریب ع،یدر کنار وسعت و کثرت جم ایتوان اظهار داشت که قاره آس می الذکر با توجه به موارد فوق لذا

 هاي بیو آس يخسارات اقتصاد ي ندهیبه رشد فزا تیداده و با عنا ياز سوانح را در خود جا یناش يو خسارات اقتصاد دهید بیآس

ارائه شده به  يبا توجه به آمار و نمودارها نیقاره انتظار داشت. همچن نیاز ا يشتریرشد ب توان یم ندهیمربوط به سوانح در آ یانسان

تلفات  نیشتریحال ب نیوقوع و در ع یفراوان بیبه ترت یزلزله، طوفان و خشکسال ل،یگرفت که س جهینت نگونهیا توان یم یطور کل

 .اند را در جهان داشته یمال هاي بیو آس یجان

 

 در جهان لی مار س- 1-7

 لیدرصد از کل س 57جهان وجود دارد.  يکشورها یدر تمام بایو تقر شود یمحسوب م ایدر کل دن یعیطب يبلا نتری عیشا لیس

سبب  لیس انی. جرشوند یم ریموجب مرگ و م ایانواع بلا ریاز سا شیکشورها ب شتریو در ب دهد یم يدر هند و بنگلادش رو ایدن هاي

سه  لیاز س یو خسارات ناش بیتخر زانیمواد معلق باشد، م يحاو یلابیگردد و چنانچه س یم وباتو رس يگل و لا يادیز ریحمل مقاد

 .(Fema,2008)آب خالص است  يحاو لیاز س شیبرابر ب

 يمشکل جد زیکم مانند بوتان، اکوادور و نپال ن تیبا جمع یکوهستان يدر کشورها لیبه خاطر داشت که س دیبا لیمورد س در

 هیآنها در حاش تیاز جمع ياریهستند اما بس ایجنوب آس ياز کشورها تر یکشورها کوهستان نیا نکهیا رغمی. علشود یمحسوب م

 .کنند یم زندگی ها رودخانه

مشاهده نمود  5-9در شکل توان یم یهستند. به خوب هیانوسیو اق ایدر منطقه آس لیو کشته شدگان از س نیتعداد متاثر نیشتریب

 نیشتریکشور ونزوئلا ب ر،یتصو نی. در ارندگی یمتاثر قرار م يهند، افغانستان، بنگلادش، نپال در صدر کشورها ن،یچ يکه کشورها

کشور  نیدر ا لیدر اثر س ریمرگ و م عیوقا تر قیعمده آن ثبت دق لیدل دیدارد، که شا لیبرابر س ررا د ینسب يرپذی بیآس زانیم

 یکشور م نیدر ا يلادیم 1222در سال  نیمخرب و سهمگ لیس کیوقوع  ل،یدر اثر س ریبالا بودن آمار مرگ و م گرید لیباشد. دل
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در  لابیس ياز گل و لا یناش هاي مرگ شتریب ل،یدر مورد س EM-DAT database ستمی. بر اساس اطلاعات استخراج شده از سباشد

 .ها و بستر رودخانه مینه در حر دهند یم يفشرده رو هاي با بافت يمناطق شهر

  
 (2791صنعت، در ط یعی بحرانهای مطالعات مرکزپراکندگی متوسط مرگ و میر ناشی از سیل به جمعیت متا ر از  ن ) -3-1شکل

 

تلفات و خسارات را به جوامع  نیشتریو طوفان ب لیس ،یعیطب يایبلا انیشده توسط سازمان ملل متحد در م هیآمار ته مطابق

 15دلار در مقابل  اردیلیم 91و طوفان بالغ بر  لیاز س یخسارات ناش زانیدهه م کیکه تنها در  اي گونه به اند، وارد آورده يبشر

 .(1955)بهادري، از زلزله بوده است  یدلار خسارات ناش اردیلیم

 -یروز کارگاه آموزش نیدر نخست رانای در دوستانه انسان هاي کمک یسازمان ملل متحد در امور هماهنگ یندگیدفتر نما سیرئ

در  وستهیبه وقوع پ یعیسه هزار سانحه طب نیسال گذشته از ب 17گفت: در  9775در بابلسر در تابستان سال  لیس تیریمد یتخصص

 بیدچار آس میرمستقیو غ مینفر به طور مستق ونیلیم 977و  اردیلیم کیمورد  نیکه در ا بوده لیمورد آن س 917و  هزار کیجهان، 

 . است بوده لیسال گذشته در جهان، س 17 یعیدرصد حوادث طب 97 از شیب گریشدند به عبارت د
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 های هشدار زودهن ام سیلالمللی فعال در زمینه سیستمهای بینسازمان -2-1جدول 

 شرح فعالیت نام سازمان

ADRC1 هاي خطرپذیري در کشورهاي آسیاییتهیه نقشه 

Flood Observatory, Dartmouth University 
 هاي بزرگ در سطح جهانثبت سیلاب

 هاي بزرگ در یک سال خاصرائه جزئیات مربوط به سیلابا

9SOPAC 

 ها با توجه به تجارب تغییر کاربري زمینتحلیل دلیل رخداد سیلاب

 هاي کوچکها و مدیریت حوضهتهیه نقشه سیلاب

 هاي مرتبط با هیدرولوژيسازي از طریق آموزشظرفیت
9UNDP  ایجاد ا( بزار تحلیل ریسک بحرانDRI) 

 
2UNEP 

 ايهاي مراکز پایش خشکسالی در سطح ملی و منطقهپذیري در پشتیبانی از فعالیتارزیابی آسیب -

هشدار انواع خطر در  ايهاي ملی و منطقهزیستی در راستاي پشتیبانی از سیستمهاي محیطافزایش ظرفیت سازمان  -

 کشورهاي مورد هجوم سونامی

 زیست به منظور استفاده براي مدیریت ریسک بحراناز نمودن تجهیزات ارزیابی محیطهمس

4WMO 

 آب و هوایی تهاي خطراتدوین روشی استاندارد براي تهیه کاتالوگ

ها( به منظور تهیه کاتالوگ خطرات هاي ملی هیدرولوژي و هواشناسی آنکمک به سایر کشورها )از طریق سرویس

 هوا، آب و آب و هواطبیعی مربوط به 

 

 کشور ینامه ها نییضوابط و   ن،یقوان- 1-4

است، امّا نقاط ضعف ساختاري و  دهیرس بیبه تصو یعیدر کشور جهت مقابله با بحرانهاي طب یمختلف نیقوان 1925از سال  هرچند

 57حادثه بزرگ، حدود  نیخود را نشان داد. در ا 1952خردادماه  91در  لانیبحران عملا پس از فاجعه زلزله گ تیریدر مد یاتیعمل

به چهارده قسمت  دهید بیکشور، مناطق آس ریوز میرا به وزارت کشور داد. با نظارت مستق یجامع اراتیساعت پس از زلزله، دولت اخت

ستاد حوادث و  یلاتیساختار تشک لان،یبزرگ گ استان سپرده شد. درسهاي زلزله کیشد و کار امداد و نجات در هر قسمت به  میتقس

در استانهاي فارس، بوشهر،  1954سال  لابی. سدیبه وزارت کشور ابلاغ گرد نیرا به وجود آورد که پس از تدو رمترقبهیسوانح غ

از کشور را  یمیاي ن ترانهیو مد یکه با تقارن دو جبهه سودان 1951بزرگتر از آن در بهمن  لابیو س راحمدیو بو هیلویهرمزگان و کهک

بحران در کشور  تیریمربوط به مد نیستاد و قوان تاردر ساخ یراتییروستا رساند، موجب تغ 4777را به حدود  ییها بیفرا گرفت و آس

نسبت به آن و  نیمسوول تیدر کشور، حساس یعیسوانح طب تیآن در سالهاي گذشته نشان دهنده اهم راتییمصوب و تغ نیشد. قوان

و  یعیاي طبیساختار مقابله با بلا راتییروند تغ تیدر نها (1959هلال احمر، جمعیت)مورد است نیدر ا شتریبه کار و تلاش ب ازین

 بحران کشور منجر شد. تیریسازمان مد لیبه تشک 1955بحران در کشور در سال  تیریمد

 

 رانیسوانح در ا تیریمد یو مقررات مل نیقوان یخیتار ریس- 1-5

 باشد: یم ریتاکنون به شرح ز 1927از دهه  یعیحوادث و سوانح طب نهیدر زم نیقوان ریس

 1929مصوب  لیو مبارزه با خطرات س ريیشگیقانون پ -1

 1954در سال  ريیدر نخست وز لزدهیو بازسازي مناطق س یامدادرسان ژهیستاد و لیتشک -9

____________________________________________________________________________ 

1 Asian Disaster Reduction Center 

9 Pacific Islands Applied Geoscience Commission 

9 United Nations Development Programme 

2 United Nations Environment Programme 

4 World Meteorological Organization  
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 1955جمهوري در سال  سییر ییدر حوزه معاونت اجرا رمترقبهیاداره کل حوادث غ لیتشک-9

و زنجان به استناد  لانیدر امور امداد و نجات، اسکان موقت و بازسازي مناطق زلزله زده استانهاي گ یهماهنگ تیواگذاري مسئول-2

 1952کشور در خرداد ماه  ریبه وز یقانون اساس 195اصل 

 1957در  رانیوز اتیاستان در ه رمترقبهیو بازسازي حوادث غ ريیشگیستاد پ بیتصو -4

  یعیطب ايیکاهش اثرات بلا یمل تهیکم لیقانون تشک بیتصو- 5

 .1959درسال  رانیوز اتیتوسط ه یعیطب ايیکاهش اثرات بلا یمل تهیکم لیقانون تشک یینامه اجرا نییآ بیتصو -5

در سال  رانیوز اتیاران توسط هساعت از زمان بروز حادثه به استاند 59در مدت  یقانون اساس 195اصل  اریواگذاري اخت -5

1959 

طرح جامع امداد و  هیدر ته رانیا یجمهوري اسلام یو فرهنگ یقانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماع 22ماده  بیتصو -2

  یمجلس شوراي اسلام ندگانینجات توسط نما

 1959در سال  رانیوز اتیطرح جامع امداد ونجات کشور توسط ه بیتصو -17

در سال  رانیوز اتیکشور توسط ه رمترقبهیو سوانح غ یعیبحران در حوادث طب تیریو مد ريیشگیستاد پ لیتشک بیتصو -11

1959 

از سوي مجمع  1952در سال  رمترقبهیو حوادث غ یعیاز سوانح طب یو کاهش خطرات ناش ريیشگیپ یکل استهايیس-19

 نی. ادیبه دستگاههاي مربوطه ابلاغ گرد شانیو از سوي دفتر ا دیمقام معظم رهبري رس دییو به تا هیمصلحت نظام ته صیتشخ

 هستند: ریاز قرار ز استهایس

 از سوانح  یبا عوارض ناش ییارویو آماده سازي مسوولان و مردم براي رو یمنیو فرهنگ ا یو گسترش آموزش و آگاه شیافزا

 .یمیهاي جوي و اقل دهیخطر زلزله و پد ژهیبه و رمترقبهیو حوادث غ یعیطب

 حوادث. نگونهیو کاهش خطرات ا ییاز مراکز موجود به منظور شناسا تیو حما یو پژوهش یمطالعات علم تیگسترش و تقو 

 در دوره بحران. یو اقدام موثر و فرمانده یدائم یجمهور براي آمادگ سییر نییواحد با تع تیریمد جادیا 

 مسوول، به منظور  ییو سازمانهاي اجرا یو پژوهش یعلم یجامع اطلاعات به کمک شبکه هاي اطلاعات تیرینظام مد جادیا

 و به هنگام در زمان وقوع حادثه. قیدق یهشدار به موقع و اطلاع رسان

 موقت امداد و اسکان  ه،یجستجو و نجات در ساعات اول اتیو موثر عمل عیو امکانات لازم براي اجراي سر ها یآمادگ تیتقو

 هاي فوق نهیدر زم یو خارج یکمکهاي داخل یو سازمانده یو اطلاع رسان یغاتیتبل استهايیس میتنظ دگان،ید بیآس

 مسلح در طول  روهايیو ن یردولتیغ یو نهادهاي عموم یاعم از دولت ازیامکانات و توانمندیهاي مورد ن هیگرفتن کل اریدر اخت

 زمان بحران.

 بیمناطق آس یو فن یو بازسازي اصول دگانید بیآس یو اجتماع یبه منظور بازپروري روان یبرنامه هاي جامع علم نیتدو 

 .دهید

 یتیو صندوقهاي حما ژهیو لاتیتسه ،یقیو تشو یمال تهايیحما ها، مهیانواع ب ریگسترش نظامات موثر جبران خسارت نظ. 

 از  دیدر ساخت و سازهاي جد یمنیا بیضر شیاز زلزله در شهرها و روستاها و افزا یناش ريیو کاهش خطرپذ ريیشگیپ

 :قیطر

o حساس و مهم متناسب با پهنه بندي  ساتیو تاس ییشهري و روستا یتجمعی مراکز در ها کاربري سازي و مناسب یابی مکان

 در کشور. یخطر نسب

o تیسطوح و تقو هیکل کار ماهر در رويین تیمتخصص و ترب روهايین ريیو نظارت بر ساخت و ساز با به کارگ تیریبهبود مد 

 .شرفتهپی کشورهاي موفق هاي و حرفهاي و استفاده از تجربه یو تشکلهاي فن ینظام مهندس

o هیو استفاده از کل مهیکردن ب یالزام ل،یو نا امن در برابر زلزله و س یرفنیاز ساخت و سازهاي غ ريیو جلوگ تیممنوع 



 55        کشور...فصل دوم: قوانین مدیریت بحران در   هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 استانداردها و و مقررات مربوط به طرح و اجرا.

o قیو تشو جیو مقاوم و ترو تیفیکردن استفاده از مصالح استاندارد با ک یسازهاي و الزام یو اصل هیاستانداردسازي مصالح پا 

 و ساخت سازه هاي سبک. داریو پا نیفناوریهاي نو

o یرفنیو مقررات لازم براي جرم و تخلف شناختن ساخت و سازهاي غ نیقوان بیو تصو هیته . 

o قیحفظ جان انسانها از طر تیموجود کشور با محور تیوضع ريیپذ بیکاهش آس: 

o در مناطق مختلف کشور. یمتناسب با پهنه بندي خطر نسب ییو اصلاح طرحهاي توسعه و عمران شهري و روستا نیتدو 

o هسازي بازسازي و ب ،ییربنایز ساتیو تاس یاتیح انهايیو مهم، شر یعموم ،یسازي و بهسازي لرزهاي ساختمانهاي دولت منیا

 سال. 17بافتهاي فرسوده حداکثر تا مدت 

o مسکونی ساختمانهاي اي لرزه سازي و به سازي منیآن( بهمنظور ا ریو نظا مهی)ب یقیتشو تهايیو حما ژهیو لاتیارائه تسه، 

 .یردولتیغ ديیو تول یخدمات

o اطلس  هیته قیآنها از طر بیآس زانیو م ریتاث یابیشدن خطرات و ارز داریو نحوه پد یمیهاي جوي و اقل دهیپد ییشناسا

بلند مدت با استفاده از فناوریهاي  یآگاه شیو پ عیو بهبود نظامهاي سر شیپا یمل وستهینظام به هم پ جادیا ،یعیهاي طب دهیپد یمل

 .شرفتهیپ

o ملاحظه و  م،یو سازگاري با اقل کردیآن در همه سطوح، رو تهايفعالی همه در که اي به گونه یبرنامه هاي توسعه مل میتنظ

 :ردیانجام گ دیبا لیاقدامات ذ نیشود. بنابرا نهینهاد

o نیسرزم شیآما یاز محورهاي اساس یکیو لحاظ نمودن آن به عنوان  یمیاقل طیشرا ییشناسا  

o یمیجوي و اقل ايیبلا تیرینظامهاي جامع مد یو سامانده نیتدو ه،یته  

o و اتخاذ راهکارهاي مناسب نیآن در پهنه سرزم امدهايیو آثار و پ میاقل رییتغ ییشناسا 

 

 تیریسازمان مد لیتشک حهیلا رمترقبه،یو حوادث غ یعیاز سوانح طب یو کاهش خطرات ناش ريیشگیپ یکل ياستهایاز ابلاغ س پس

 یو پس از بررس دیگرد یمجلس شوراي اسلام میتقد 1954در سال  رانیوز اتیدر ه بیوزارت کشور، پس از تصو شنهادیبحران کشور بنا به پ

رسیده  یاسلام يمجلس شورا دییبه تا 1955بحران کشور در  تیریسازمان مد لیمجلس شوراي،  قانون تشک یاجتماع ونیسیدرکم بیو تصو

 . دینگهبان رس يشورا دییبه تا 1955 خیآن به مدت پنج سال، در تار یشیو پس از موافقت مجلس با اجراي آزما

قانون  یینامه اجرا نییآ سینو شیپ هیقانون وزارت کشور نسبت به ته 14سازمان، در بدو آغاز به کار به استناد ماده  يریدنبال شکل گ هب

دولت وقت به وزارت کشور  سییر ياز سو یقانون اساس 195به استناد اصل  91/2/1955ک مورخ 154524/27529شماره یاقدام که ط

 . دیوقت سازمان مراتب به استانداران سراسر کشور جهت اطلاع و اقدام لازم منعکس گرد سییر يکه از سو دیجهت اجرا ابلاغ گرد

 جادیا ،يزی، برنامه ر ياستگذاریدر امر س کپارچهی تیریمد جادیا يبحران برا تیریسازمان مد لیقانون تشک  5ماده  براساس

و  یبحران و سامانده تیریمتمرکز و نظارت بر مراحل مختلف مد یاطلاع رسان ،یو پژوهش ییاجرا يها نهیو انسجام در زم یهماهنگ

بانک ها  ،یو عموم یدولت يوزارتخانه ها، موسسات و شرکت ها ازیاز همه امکانات و لوازم مورد ن تفادهبا اس دهید بیمناطق آس يبازساز

که شمول قانون برآن مستلزم ذکر نام است،  یسساتمو ،یمردم يها، تشکل ها ي،شهرداریاسلام ي،شوراهایدولت ریغ يها مهیب

در مواجهه با حوادث  یو محل يو منطقه ا یمل يهایاز توانمند يمند هرهمسلح و ب يروهایو ن يتحت امر مقام معظم رهبر يدستگاه ها

 نشده صورت گرفت. ینیب شیو سوانح پ یعیطب

بحران در  تیریادارات کل مد لیبر اساس تشک یدر سطح استان ینکته اشاره کرد که سازمانده نیتوان به ا یم یفعل طیشرا در

گانه  12 يکارگروهها قیاز طر یو شهرستان یو سطوح استان یبحران در سطح مل تیریمد یهماهنگ يو در چارچوب شورا هایاستاندار

و  رویوزارت ن تیبرق، آب و فاضلاب با مسئول ،ییایمخاطرات در و لیکارگروه امورس لاب،یس رانبح تیریمد طهی. در حردیگ یصورت م

در  1925تا  1921کارگروه از سال  نیبوده است. ا لابیبحران س تیریمعاون مربوط در آن وزارت عهده دار امور مرتبط با مد استیر
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 طیشرا تیریمد طهیمسئول در ح يهاو  دستگاه يدیکل گرانیباز ستیل 9-9مصوبه داشته است. جدول شماره  59جلسه و  12کل 

 .دهد یمهم آنها را نشان م فیو وظا لابیس ياضطرار
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 (2780حسنی، ) های مسئول در مدیریت بحران سیلاهم وظای  دست اه-1-1جدول 

 شرح وظای  دست اه

ها، استانداري، سازمان مدیریت بحران کشور) وزارت کشور

 نیروي انتظامی، اداره راهنمایی و رانندگی (

اي علاوه بر جلسات اضطراري سازمان مدیریت برگزاري جلسات دوره

بحران، ایجاد هماهنگی و ابلاغ وظایف اعضاء سازمان، برقراري نظم و امنیت، 

اعمال قوانین ترافیکی ویژه مختص وضعیت اضطراري، برآورد خسارات وارده 

 شدگانهاي مختلف، اعلام هویت کشتهدر بخش

و آب و  ايمنطقه و برق آب هايشرکت) وزارت نیرو

 (فاضلاب استانی، شهري و روستایی

بانی سطح آب انجام مطالعات و نصب سیستم هشدار سیل، دیده

رواناب و درخواست تشکیل جلسه  -سازي بارشها، انجام مدلرودخانه

بینی مناطق مورد تهدید یی استان، پیشایو مخاطرات در لیامور سکارگروه 

ها، فراهم کردن آب سالم به منظور ها و خیابانات، راهها، باغسیل: زمین

ها جهت شستشو و شرب در مناطق سیلزده، بهسازي و اصلاح شبکه آبراهه

 موقع برقتسهیل عبور سیلاب، قطع و وصل به

 سازمان هواشناسی کشور

بینی اوضاع جوي، اعلام هشدار اولیه عمومی، اعلام هشدار قطعی پیش

و  لیجلسه کارگروه امور سهاي ذیربط و درخواست تشکیل به دستگاه

 یی استان ایمخاطرات در

 و ترابري وزارت راه

هاي مورد تهدید، انجام اقدامات لازم براي هاي آبگرفته و پلبرآورد راه

هاي موقت، ها، احداث پلها و پلایی راهگیري از آبگرفتگی و بازگشپیش

 تسهیل عملیات امدادرسانی و تخلیه سیلزدگان

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی )معاونت سلامت، 

کارگروه بهداشت و درمان در حوادث و سوانح غیرمترقبه، 

 سازمان انتقال خون ایران(

مورد نیاز و برآورد جمعیت مورد تهدید و خدمات بهداشتی و درمانی 

هاي هاي صحرایی، احداث سرویسفراهم نمودن آنها، احداث بیمارستان

بهداشتی و حمام صحرایی، نظارت بر بهداشت عمومی، مواد غذایی و آب 

هاي واگیردار، صدور جواز دفن کشته سالم، جلوگیري از شیوع بیماري

 شدگان

 ها )سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی(شهرداري

گیر شهري، احداث موانع موقت براي ضدسیل کردن ناطق سیلتعیین م

رسانی، ها، ارائه خدمات کمکبرخی معابر اصلی و اماکن مهم نظیر بیمارستان

 هاي شهري، اقدام به دفن کشته شدگانها و پلبازگشایی خیابان

 وزارت جهاد کشاورزي

قدامات هاي کشاورزي آبگرفته، انجام ابرآورد مناطق روستایی و زمین

لازم براي هشدار و تخلیه روستاییان و اموال آنها، تخمین مقدار خسارات 

 ها هاي کشاورزي، محصولات باغی و داموارده به زمین

 ، بنیاد مسکنوزارت مسکن و شهرسازي

تهیه زمین با امکانات اولیه براي اسکان موقت سیلزدگان، انجام 

پذیر، در و ها آسیباي ساختمانتحقیقات و ارائه خدمات تقویت پی و دیواره

 هاي ضدآبپنجره

 و سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر

مدیریت اجرایی تخلیه سیلزدگان و اموال آنها، امداد رسانی و ارائه 

هاي اولیه، تهیه و توزیع مواد غذایی مورد نیاز، چادر و لباس گرم، کمک

 هاي داوطلبانه مردمیهماهنگی کمک

 ا و سیماسازمان صد

امور هاي کارگروه رسانی بموقع هشدارهاي عمومی، پخش اطلاعیهاطلاع

هاي ساده نظیر ترک خودرو و یی استان، ارائه آموزشایو مخاطرات در لیس

 حرکت به سمت نقاط مرتفع، شنا نکردن در جریان سیلاب

 نیروهاي نظامی و بسیج
امنیت زیر نظر کمک به تخلیه و اسکان سیلزدگان، برقراري نظم و 

 کارگروه مربوطه

 سازمان حفاظت محیط زیست

ها، نظارت بر حفاظت صحیح مواد شیمایی کنترل پساب کارخانه

ها به منظور عدم نشت به جریان سیل در صورت غرقاب شدگی، کارخانه

 هاحفاظت آب و خاک از آلودگی

 ثبت احوال سازمان
شدگان، صدور مدارک شناسایی موقت همکاري در اعلام هویت کشته

 سیلزدگان و سرشماري سریع آنها 
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و  هیبه مدت یک سال و تا زمان ته یشیقانون آزما ي، مهلت اجرا1929قانون مذکور در سال  یشیبه اتمام مهلت آزما تیعنا با

شود. پس از اتمام مهلت اجراي آزمایشی قانون مذکور، لایحه مدیریت حوادث  یم دیبحران کشور تمد تیریمد یقانون دائم بیتصو

 خیتحت عنوان قانون مدیریت بحران کشور در تار تاینها یمدت طولان یمجلس شده و پس از ط متقدی 1922غیرمترقبه کشور در سال 

جمهور  سییجهت اجرا به ر 9/5/1925 خیارنگهبان در ت يشورا دییو پس از تا دهیرس یاسلام يمجلس شورا بیبه تصو 5/4/1925

بحران کشور بوده  تیریمد یشیموجود، قانون آزما یقانون يمبنا 25 نیو فرورد 25اسفند  يلابهایگردد. لذا در مقطع وقوع س یابلاغ م

 بحران در کشور وجود نداشته است.   تیریعملا قانون مد ریاخ يلابهایتوان اذعان نمود که در زمان س یم ياست که البته تا حدود

 

 لابیبحران س تیریمد طهیکشورها در ح یبرخ اتیتجرب- 1-1

 کایبحران در  مر تیریمد-1-1-2

انواع  ،یستزی طیکشور و تنوع مح نیا ی. با توجه به گستردگباشد یبحران م تیریمد نهیدر زم شگامیپ ياز جمله کشورها کایآمر

 و ها در برابر وقوع آن يریشکیو پ یعیطب يایکشور احتمال وقوع دارند، لذا همواره مبارزه با بلا نیدر خاک ا یعیطب يایمختلف بلا

 ها تیاست که مسئول اي به گونه کایبحران در آمر تیریدولت بوده است. ساختار مد هاي از جمله برنامه ها آنمواجهه با  يبرا آمادگی

 یمل تیوزارت امن لیبا تشک 9779نوامبر  94. از گردد یم عیتوز يز سطح فدرال تا سطح شهرو ا شود یم میتقس نییاز بالا به پا

 در خانه وزارت نیرا برعهده دارد. ا یعیطب هاي و بحران یستیترور يدهایدر برابر تهد رکشو تیحفظ امن فهیوزارتخانه وظ نی، ا کایآمر

 است. کاآمری بزرگ خانه وزارت نسومی کارمند 975777 حدود با 9775 سال

متحده، با هدف انجام اقدامات لازم به منظور مقابله  الاتیجمهور وقت ا سیبه دستور رئ 1252بحران فدرال در سال  تیریمد آژانس

 و خانه وزارت نیا رمجموعهیبه صورت ز کا،یآمر یمل تیوزارت امن لیخود را آغاز نمود و پس از تشک تیبا بحران در سطح فدرال فعال

 یاصل هاي از آژانس یکی FEMAخود ادامه داد. در حال حاضر  هاي تیو اقدامات پس از بحران به فعال یاز اداره آمادگ بخشی بعنوان

 .رود یبه شمار م کایآمر یمل تیوزارت امن

قبل از  یارائه دستورالعمل آمادگ ،یعموم رسانی آگاهی چون هم يبحران فدرال  در حال حاضر موارد تیریآژانس مد ياه تیفعال

 .ردیگ-دربرمی را ساز و انسان یعیطب هاي و بعد از بحران را در ارتباط با انواع بحران نیبحران و اقدامات ح

توسط  لابیاز س یو کاهش خسارات ناش لابیس تیریمد لاب،یاز وقوع س يرگی شیدر ارتباط با پ اي گسترده هاي تیفعال تاکنون

 :(Fema,2008)اشاره نمود  لیبه موارد ذ توان یم ها تیفعال نیانجام گرفته است. از جمله ا کایبحران آمر تیریآژانس مد

 لابسی برابر در ها دشت لابسی در ها سازه سازي مقاوم 

 لابیدر برابر س یساحل هاي سازه سازي مقاوم 

 رگی لابیو مناطق س یساحل هاي سازه یشامل طراح لابیدر برابر س سازي منیا هاي دستورالعمل نیتدو 

 لابیو بعد از س نیقبل، ح ازیدر ارتباط با اقدامات مورد ن یعموم هاي ارائه آموزش 

 یمحل هاي و دولت یدر سطح مل لابیمقابله با س هاي انجام پروژه 

 لابیس یمل مهیارائه ب 

 لابیاقدامات مربوط به کاهش خطرات س يدر راستا یو محل یالتیا هاي به دولت یمال هاي ارائه کمک 

از  یبا هدف کاهش خسارات ناش لابیس یمل مهیاز قانون ب یبه عنوان بخش 1222(  در سال FMA) لابیکمک به کاهش س برنامه

 يبودجه در راستا نی. ادنمای یم نیرا تام FMA ازیبودجه موردن FEMAو مردم،  ها التی. به منظور کمک به ادیگرد نیتدو لابیس

مورد  لابیس یمل مهبی برنامه قالب در ها سازه رسای و ها بر ساختمان لابیاز س یناش هاي یخراب سکیاقدامات کاهنده ر ياجرا

 (.Fema,2008)ردگی یاستفاده قرار م

 :شوند یرا شامل م لیموارد ذ گردند، یارائه م FEMAبلاعوض که توسط  هاي کمک

 لابیکاهش س هاي برنامه هیمربوط به ته هاي کمک 
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 ها محل سازه رییتغ ایتراز و  شافزای چون هم لابیاز س یاقدامات کاهش خسارات ناش يمربوط به اجرا هاي کمک 

 یبه منظور استفاده از مشاوران فن ها التیارائه شده به ا هاي کمک 

 است: ریبلاعوض شامل موارد ز هاي کمک ریسا

 بلندمدت کاهش  هاي برنامه يبه منظور اجرا یو محل یرا در سطح مل هایی برنامه کمک نیبرنامه کاهش مخاطرات: ا

 .دنمای یمخاطرات ارائه م

 برنامه منظور به ها مناطق و دانشگاه الات،یدر سطح ا هاي کمکم نیبلاعوض مربوط به اقدامات قبل از بحران: ا هاي کمک 

 .گردد یو انجام اقدامات کاهش بحران ارائه م يزری

 یناش هاي یخراب سکری کاهش منظور به تر و اجتماعات کوچک الاتیرا در سطح ا هایی برنامه کمک نیمجدد: ا هاي کمک 

لازم  یژگوی چنان هم نیشیپ هاي کمک افتیدر رغم یعل یقرار گرفتند ول لابیس یمل مهیکه تحت ب هایی در ارتباط با سازه لابیاز س

 .دنمای یارائه م اند، دهرا کسب ننمو لابیمقابله با س يبرا

 مهیطرف و ب کیاز  دشت لابیس يزری برنامه نی. بباشد یم لیس مهیب ها دشت لابیس نهیدر زم یتیریمد ياز ابزارها گرید یکی

با  لیس مهیب قیو تلف بیشده است که در ترک دیمتحده تاک الاتیا هاي برقرار است. در برنامه اي رابطه گرید ياز سو لیس یمل

که خود  یجوامع يبرا کایمتحده آمر الاتیدر ا یفدرال لیس مهیداشته باشد. ب يدینقش کل دمدتدر بلن دشت لابیکارآمد س تیریمد

 یتیریمقررات مد يعموم به اجرا بترغی منظور به فدرال دولت. دارد وجود اند، داده قیتطب دشت لابیس یتیریمقررات مد يرا با اجرا

 تیریبا مد لیس مهیب قیو تلف بیکشور اعتقاد بر آن است که ترک نیا ردر نظر گرفته است. د اي ارانهی مهیحق ب يبرا دشت لابیس

 رسازهیغ داتیاز تمه يگرید هاي را کاهش دهد. جنبه زده لیپرداخت خسارات به افراد س تواند یدر بلندمدت م دشت لابیکارآمد س

 :عبارتند از کایمتحده آمر الاتیدر ا لابیس تیریمد اي

 لابیقبل از وقوع س يزری برنامه 

 لیس يریخطرپذ هاي نقشه کردن آماده 

 دشت لابیاطلاعات مربوط به مشخصات س آوري آموزش و جمع 

 لابیمقابله با س 

 لابیدر برابر س سازي مقاوم 

 مشترک یاطلاعات گاهیپا جادیا 

 رگی لیس یموجود در نواح هاي و ساختمان ساتیاز تاس يفهرست کشور 

 یو هواشناس یکیدرولیه ،یکیدرولوژیه هاي داده لیو تحل هیتجز 

 لیاز س يریخطرپذ یابیارز 

 لیاز س یناش هاي يریخطرپذ نییتع يبرا یمل ياستانداردها نییتب 

 لیس ینبی شیپ 

 لیس یو اجتماع یطمحی ستیاثرات ز یابیبرآورد و ارز يفنون برا نیآخر ییشناسا يبرا قاتیتحق 

 در ها و اثر آن ریگ-لیس یدر نواح گرید هاي و محدوده يپرانرژ یشیفرسا هاي محدوده نیب یکاوش در ارتباط و همبستگ 

 بندها لسی شکست

 لابیآن در س ریتاث یو بررس ها دشت لابیس یجنگل هاي مرداب و ها بالادست، مرداب یعیطب یآب در نواح رهیذخ یابیارز 

 یرودخانه اصل

 تینقش شهروندان در حفاظت از امن يفایا براي را ها فرصت یو محل یالتیا ،ی، مقامات دولت9771سپتامبر  11از حوادث  بعد

آموزش و مشارکت  ،یکشور شامل آمادگ شتریب تیو امن یمنیاز ا افتنی ناناطمی. اند داده شیامدادگران، افزا نیو کمک به اول یداخل

متحده   الاتیا يجورج بوش، سپاه آزاد جمهور، سی، رئ9779 هی. در ژانوباشد یامدادگران م نیاول و کمک به یبانیشهروندان در پشت
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 نمود. فهیوظ نیاست را مامور انجام ا یاجتماع يجهت مشارکت در کارها یسازمان داوطلبانه مردم کیکه 

داوطلبانه  هاي تیجهت کمک به هماهنگ نمودن فعال باشد، یمتحده م الاتیا ياز سپاه موسوم به آزاد یشهروندان ، که جزئ سپاه

مردم  اریرا در اخت هایی امر فرصت نی. ادیگرد جادیا سازد، یم یبحران تیمقابله با هر وضع يو آماده برا تر يقو تر، منیکه جامعه را ا

 سازند. منیا ایو انواع بلا سمیترور م،یجرا داتیخانواده، خانه و جامعه خود را در برابر تهد وانندتا بت دهد یقرار م

و  میاز جرا يرگی شیاز مناطق کشور جهت پ ياریکه در بس يزآمی تیموفق هاي تیفعال يسپاه شهروندان بر مبنا هاي برنامه

سپاه  هاي هیپا شوند، یشروع م یمحل هاي ينوآور قیکه از طر هایی . برنامهشود یو اجرا م نیتدو ردگی می صورت ها مقابله با بحران

 تیتوسط وزارت امن ی. سپاه شهروندان در سطح ملباشند یجامعه م یمنیشهروندان در ا شارکتجهت م یمل کردیشهروندان و رو

 .شود یهماهنگ م یداخل

 :ردگی یصورت م ریز تیفعال 4 قیشهروندان از طر مشارکت

. دهد یرا ارائه م هایی آموزش یو بحران ياضطرار اطیمقابله با شر يبهتر برا یجهت آمادگ  یمردم عیپاسخ سر میبرنامه ت -1

 کمک شامل ها کمک نی. اندیامدادگران بنما نیرا به اول یاتیح هاي کمک توانند یم CERT ياعضا دهند، می رخ ها که بحران یوقت

 .باشند یم ایافراد داوطلب در محل وقوع بلا یو سازمانده نیو مصدوم انیبه قربان يفور هاي

 .ندنمای یجامعه کمک م یمنیدر بهبود ا زین يعاد طیدر شرا CERT ياعضا -9

 .دنمای یو امداد استفاده م نشانی از افراد داوطلب جهت کمک به منابع محدود ادارات آتش  نشانی سپاه آتش -9

به اعضا،  سم،یترور نهیدر زم بخش یخود، به عنوان آگاه یاصل تیعلاوه بر انجام مامور  هیبرنامه مراقبت و نظارت همسا -2

 .دهد یو مقابله با بحران را ارائه م یآمادگ نهیلازم در زم هاي آموزش

گذاردن تخصص خود در زمان  اریداوطلب جهت در اخت درمانی با کمک به پزشکان و خدمه  رهیبرنامه سپاه پزشکان ذخ -4

با  یدر هماهنگ رهی. داوطلبان سپاه پزشکان ذخدنمای یم تر قوي و تر جامعه را مستحکم از،یمواقع موردن ریو سا یمحل هاي بحران

 بانک ون،یناسیو واکس سازي منیمانند ا یسلامت عموم هاي به عنوان مکمل برنامه زیو ن یمحل ياضطرار طیمقابله با شرا هاي برنامه

 .ندنمای یو... عمل م یپزشک هاي خون، مراقبت هاي

 
  اپن- 1-1-1

را شامل  لیذ یاقدامات مرتبط با مقابله به بحران در ژاپن به حساب آمده و موارد اصل ياقدامات در مقابل بحران مبنا یکل قانون

 :شود یم

 بحران تیریمرتبط با مد فیوظا نییو تع فیتعر -1

 بحران تیریمد ستمیس -9

 بحران تیریبرنامه مد -9

 در برابر بحران یآمادگ -2

 با بحران مرتبط ياقدامات اضطرار -4

 بعد از بحران ستمیس یابیباز -5

 یاقدامات مال -5

 حالت اضطرار -5

حمل  نهینهاد در زم 57دارند.  تیبحران فعال تیریدر امر مد يمجر هاي سازمان بعنوان آژانس و خانه وزارت 92و  نهیژاپن، کاب در

 .شوند یبحران شناخته م تیریمسئول در امر مد هاي بعنوان سازمان رهیو نقل، برق، گاز و غ

بحران را بر  تیریمرتبط با مد هاي تیفعال تیمسئول نهیدر ژاپن، کاب دیجد يدولت مرکز يرگی مصادف با شکل 9771سال  در

 وزارت یو هماهنگ نمودن تمام يزری برنامه ،یکل هاي استیبحران، مسئول اتخاذ س تیریکل مد ریساختار، مد نیعهده گرفت. در ا



 29        کشور...فصل دوم: قوانین مدیریت بحران در   هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 اي خانه وزارت ریاخ هاي . علاوه بر موارد فوق در سالباشد یبزرگ م هاي لازم در زمان بحران اتاقدام انجام و ها سازمان و ها خانه

 است. دهیگرد لیخاص تشک هاي تیبحران به منظور انجام مامور تیریتحت عنوان وزارت مد

 طیدر شرا سکیر تیریمرتبط با مد هاي تیفعال تیبه منظور بهبود و تقو یدولت ستمیس ،یآواج -نیاز زلزله بزرگ هانش پس

 سیسمت معاونت رئ جادای چون هم يموارد راتییتغ نی. اافتیبزرگ، تصادفات و اتفاقات مهم، بهبود  هاي همچون بحران ياضطرار

 .دشون یرا شامل م گریموارد د یو برخ نهکابی در ها داده آوري ل مرکز جمعیبحران و تشک تیریمد لیدر مسا نهیکاب

 روزی که نخست یطیبحران در شرا تیریبحران به منظور ارتقاء و بهبود اقدامات جامع در ارتباط با مد تیریمد يمرکز يشورا

 تیریمد يمرکز يشورا فیشده است. وظا لیتشک ندنمای یم تیبعنوان اعضاء فعال رانیوز ریستاد بحران را برعهده گرفته و سا استیر

 بحران عبارتند از:

  بحران زلزله تیریبرنامه مد سنوی شیپ هیبحران و ته تیریمد ینمودن و توسعه اقدامات مربوط به برنامه کلآماده 

 بزرگ هاي در بحران يآماده نمودن و توسعه اقدامات مربوط به برنامه اقدامات اضطرار 

 یکل ی)هماهنگ رانیوز ریسا ای روزی بحران براساس درخواست نخست تیریمهم مرتبط با مد لیو تفحص در مسا قیتحق 

 (رهیدر زمان وقوع بحران و غ ياضطرار طیبحران و اقدامات مرتبط، اعلام شرا تیریمد یکل هاي استیس

 ها براساس اعلام آن رانیوز ریو سا روزی به نخست اي و امور مشاوره شنهاداتیارائه پ 

 یدرصد بودجه عموم 4بودجه حدود  نیبحران در نظر گرفت که ا تیریمد يبودجه برا نی ونیتریل 9، حدود 9771در سال  دولت

 :شود یم میبحران به چهار قسمت تقس تیری. بودجه مرتبط با مدگرفت یکشور را در برم

 و توسعه قاتیتحق 

 در برابر بحران یآمادگ 

 یعیو منابع طب نیحفظ زم 

 بعد از بحران يو بازساز یابیباز 

آبخیز از  هاي کوچک بودن حوضه زیتند و ت هاي بیقرار دارد. با توجه به وجود ش یمساحت کشور ژاپن در مناطق کوهستان اکثر

ژاپن آبشار نام  هاي اساس رودخانه نی. بر اشوند یم لیتبد لابیبه س یدر مدت زمان نسبتاً کوتاه یفصل هاي بارش ،ینظر گستردگ

 طیتا در شرا گردد می باعث ها رودخانه یژگیو نی. اباشد می ها رودخانه نیو کوتاه بودن ا ادیز بیش لیدلبه  گذاري نام نای. اند گرفته

 زانیم گریمنتقل گردد. از طرف د دست نییتوسط رودخانه به مناطق پا لابیاز س یدر مدت زمان کوتاه حجم قابل توجه یبارندگ

 تیتراکم جمع ژهیدر کشور ژاپن و به و يبا توجه به فشرده بودن بافت شهر. ستا یغرب يبرابر کشورها 9کشور حدود  نیدر ا یبارندگ

 .را به دنبال داشته باشد  يرگی چشم یو تلفات جان یخسارات مال تواند یم لیرخداد س ز،خی لیو س یدر مناطق آبرفت

نمود. مرحله اول  میتقس لابیمدرن س تیریو مد لابیس یسنت تیریبه دو مرحله مد توان یدر کشور ژاپن را م لابیس تیریمد

 .شود یمربوط م 1247قبل از  هاي به سال یسنت تیریمد یعنی

مرحله که اقدامات  نی. در اباشد یم لابیمدرن س تیریمد م،داری قرار آن در اکنون در ژاپن که هم لیبحران س تیریدوم مد مرحله

 و ماهواره متري تله هاي ستمیچون س-هم ش،یو پا یارتباط شرفتهیپ زاتیتجه رینقش و تاث رد،گی یرا دربرم 1247بعد از  هاي سال

 عبارتند از: 1247قبل از  هاي در ژاپن در سال لابیس تیریاقدامات انجام شده در ژاپن در خصوص مد اهماست.  انینما یبه خوب ،اي

 ینچی و سنگ يزخاکری از استفاده با ها رودخانه هاي کناره تیتقو 

 به  ياز نفوذ گل و لا يریو جلوگ لابسی سرعت کاهش منظور به ها رودخانه میگل در اطراف حرجن جادیو ا کاري درخت

 يداخل مناطق شهر

 یلابیس طیبا شرا سازي خانه وهیساختمان به منظور همساز نمودن ش یبالا بردن تراز پ 

 لابیدر سقف منازل به منظور استفاده در صورت وقوع س قیقا يبرا یمحل هیتعب 
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 (2780حسنی،)در  اپن نمونه اقدامات انجام شده در زمینه مقابله با سیل -9-1شکل

 

و  گریکدیمورد استفاده بر  يدر نظر نگرفتن اندرکنش راهکارها ،یمورد استفاده در سطح مل هاي روش نیب یوجود هماهنگ عدم

را  یدر سطح مل لابیجامع س تیریملزومات مد توانستند یامر که اقدامات انجام گرفته نم نیو نظر به ا یعیطب هاي دهیپد ریسا

سوق داده شود. اگرچه  یدر سطح مل لابیجامع س تیریبه سمت مد یدر سطح محل لابیس تیریپوشش دهند، باعث شد تا مبحث مد

با توجه به عدم وجود  کنیشوند، ول لابیاز س یبر حسب مورد موجب کاهش خسارات ناش انستندتو یمورد استفاده م یسنت هاي روش

 ستمیس نیا زات،تجهی و ها روش يرکارگی در به یدانش عموم تیمورد استفاده و عدم کفا هاي نبودن روش ریبرنامه جامع، فراگ کی

 کاربرد چنان هم اند بوجود آمده یبوم هاي تکنولوژي براساس که ها روش نیلازم برخوردار نبود. البته لازم به ذکر است که ا ییاز کارا

 .اند حفظ نموده لابیاز س یکاهش صدمات ناش نینو هاي روش کنار در را خود

 ینبی شیشد. شروع پ يدیوارد مرحله جد ،يبه تکنولوژ شتریدر ژاپن با اتکاء ب لیبحران س تیری، مد1247بعد از  هاي سال در

به  ونیزیو ورود تلو 1257در سال  يوتریکامپ هاي بر داده یمبتن یهواشناس هاي ینبی شپی انجام ،1242 سال در ها توفان ریمس

تلفات  زانیشدند تا م یعوامل یمردم، همگ نیدر ب 1255درصد تا سال  177نفوذ آن در حدود  بیضر شیو افزا 1245ژاپن در سال 

 .ابدیکاهش  يریبه طور چشمگ لیاز رخداد س یناش یجان

در  اي نهیبا هز «لابیاز س یکاهش خسارات ناش»تحت عنوان  ،یمحل هاي و حکومت یدر سطح مل یپروژه بلندمدت 1225سال  در

 هاي بیپروژه، اقدامات مرتبط با کاهش آس نیا يسال اجرا 97و مورد اجرا قرار گرفت. در مدت زمان حدود  فیتعر نی ونیلیتر 4حدود 

 1254تا  1255 هاي نام در بازه سال نیبا هم گریه دشده و هدفمند مورد اجرا قرار گرفتند. دو پروژ يزری به صورت برنامه لابیاز س یناش

 کاهش ها پروژه نیا ياجرا جهیمورد اجرا قرار گرفتند. نت نی ونیترل 97 یبیتقر نهیبا هز 9777تا  1255و  نی ونیترل 92 یبیتقر نهیبا هز

 خاک و آتشفشان بود.  هاي توده حرکت چون هم هایی و بحران لاب،یرخداد س از یناش یدر تعداد تلفات جان رگی چشم

 ییربنایز هاي حمل و نقل و سازه ،یعطبی منابع وزارت. اند شده بندي میتقس Cو A ،B رده سه به ها در ژاپن رودخانه امروزه

(MLITمسئول  )رده  هاي رودخانه تیA بالغ  اي محدوده ،یارتباط ستمیس 172از  شبی از استفاده با خانه وزارت نیرا برعهده دارد. ا

 درصد کشور را تحت پوشش قرار داده است. 57 بر
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هستند  یهواشناس يرادارها دهد یمورد استفاده قرار م لابیو س زیآبر هاي حوضه تیریمد يدر راستا MLITکه  ییابزارها گرید از

به طور هماهنگ با  رسد، می عدد 95 به ها رادارها که تعداد آن نای. اند مناسب کل کشور را تحت پوشش قرار داده پوشانی که با هم

 .دهند یقرار م MLIT اریرا در اخت ازیموردن اعاتعمل نموده و اطل گریکدی

 ها رودخانه رانیمد تیبا هدا لابی. اقدامات مرتبط با کنترل سشوند یم تیریمد یمحل هاي توسط دولت Cو  Bرده  هاي رودخانه

 . رندگی می انجام «ها قانون رودخانه»به نام  قانونی با منطبق و

 لیهشدار س رینظ ینموده و اقدامات نییرا تع لابیمبارزه با س لاتیتشک «لابیقانون مبارزه با س»در ژاپن تحت عنوان  يگرید قانون

 .دنمای یم فیمناطق خطرناک را تعر هاي نقشه هیو ته

 هاي ماهواره ،متري و تله یارتباط هاي ستمیس ،یهواشناس ياطلاعات واصله از رادارها لاب،یس ینبی شیامکان پ جادیمنظور ا به

بصورت  لیقرار گرفته و پس از تحل یمحل هاي و دولت MLIT اریسدها در اخت برداري و اطلاعات واصله از دفاتر بهره یهواشناس

 .رندگی یموردنظر و عموم مردم قرار م هاي سازمان اریدر اخت ها، دهیپد ریاو س لابیس ینبی شیپ هاي گزارش

رطوبت، سرعت و جهت وزش باد و ...  ،یبارندگ ،یاطلاعات هواشناس افتیبر در یدر ژاپن مبتن لابیو هشدار س ینبی شیپ ستمیس

اطلاعات  نی. اباشد می سدها مخازن و ها رودخانه توضعی از واصله اطلاعات با ها آن قیو تلف یهواشناس رادارهاي و ها ماهواره قیاز طر

. انجامد یم لابیس ینبی شیگزارش پ هیقرار گرفته و به ته لیمورد تحل MLITو  یمحل هاي ، دولتژاپن یناسآژانس هواش يبا همکار

 اقدامات انجام دار که عهده یمحل هاي دولت اریدر اخت نچنی و هم دهرسی عموم اطلاع به ها رسانه قیگزارش از طر نیدر صورت لزوم ا

 (.2-9کل)شرندیگ-یقرار م باشند یم لابسی با مقابله
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 (2780حسنی،)بینی و هشدار سیلاب در  اپنسیستم پیش -8-1شکل

 

رود. لذا در -می بشمار زا بحران هاي دهیاز جمله پد يشهر هاي طیدر ژاپن بخصوص در مح لابیس د،یکه ذکر گرد گونه همان

در قالب برنامه  ازیاز اقدامات موردن یژاپن، طرح جامع يمورد نظر در مناطق شهر یمنیبه سطح ا دنیو رس لابیکنترل س يراستا

 انجام ها، رودخانه تیبهبود وضع یژاپن سه اقدام اصل لابی(. برنامه جامع کنترل س17-9است )شکل دهیگرد هیته لابیجامع کنترل س

 .(APFM,2003)شود یرا شامل م يرپذی بیو کاهش آس يساز-قاومم اقدامات و ها رودخانه زیلازم در حوضه آبر داتتمهی

  

 



 25        کشور...فصل دوم: قوانین مدیریت بحران در   هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 
 .(APFM,2003)برنامه جامع کنترل سیلاب در  اپن -20-1شکل

 
 در پاکستان  لابیس تیریمد-1-1-7

 در ها آبخیز رودخانه هاي از حوضه ياریبس یدر پاکستان آن است که مناطق بالادست و کوهستان لیس تیریاز مشکلات مد یکی

لذا  باشد، یم نهیپرهز اریدر اکثر موارد بس اي سازه هاي طرح يامر که اجرا نیبا توجه به ا نیواقع است. همچن گرید کشورهاي

 کشور عبارتند از: نیاجرا شده در ا اي رسازهیغ داتیبرخوردار بوده است. تمه يشتریب تیاولو زدر پاکستان ا اي رسازهیغ داتیتمه

 (ندوسیرودخانه ا زی)حوضه آبر لابیو هشدار س ینبی شیپ 

 کوچک( هاي لیکاهش س يکوچک فقط برا هاي )در رودخانه زیحوضه آبر تیریمد 

 يریخطرپذ هاي یآن در مخازن طبق منحن کیپ رهیذخ لهیبه وس لابیس تیریمد 

شد.  لیپاکستان در لاهور تشک یاداره هواشناس رنظری( زNFFD)  لابیس ینبی شیپ یاداره مل   UNDP يبا همکار 1255سال  در

مرکز  نی. اباشد یو اعلام هشدار م لابیس ینبی شیآنها، پ لیتحل ،یو هواشناس یکیدرولوژیاطلاعات ه آوري بخش جمع نیا فهیوظ

 :رساند یبه انجام م لیذ هاي ستمیس قیخود را از طر فیوظا

توسط  يمرز ستگاهیمنظور ا نیا ي. برادنمای یم تیفعال   WAPDAتحت نظارت  ستمیس نی: ایبارش و دب يرگی اندازه ستمیس

WAPDA آب حاصل از ذوب  انیجر يرگی اندازه ستگاهیا نیا فهیدر کاچورا نصب شده است. وظ ندوسیرودخانه ا يدر منطقه مرز

 Daggarو  Bishma, Ogi, Phulra, Tarbelaآب در  انیجر يرگی-اندازه منظور زات بهیتجه نیا نی. همچنباشد یبرف در حال گذر م

 یلاهور ارسال م NFFDبه  متري تله ستگاهیا 95 قیشده و از طر آوري جمع WAPDAاطلاعات توسط  نیا تمامی. اند نصب شده

 زاتیو با استفاده از تجه دهیگرد آوري جمع ياریآبوابسته به اداره  ییمجزا ستمیآب توسط س ی. نوع دوم اطلاعات مربوط به دبگردند

 .گردد یلاهور مخابره م NFFDبه  سیاداره پل

دولت و کمک دولت ژاپن، چهار  تیحرکت به سمت مدرن شدن و با حما ي(: در راستاQPMبارش )  زانیم يرگی اندازه يرادارها

 نی. همچناند دهگردی نصب آباد و اسلام ارخانی میرح خان، لیدره اسماع ،یدر کراچ متریسانت 4هوا با طول موج  تیوضع یرادار بررس

نصب  الکوتیدر لاهور و س بیبه ترت متریسانت 4و  17 هاي موج  رطوبت با طول يرگی ار اندازها دو رادیبانک توسعه آس یمال تیبا حما
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و  یهواشناس هاي ستمیس ،يلومتریک 277شبکه بصورت جامع عمل نموده و قادرند تا شعاع  کی قیرادارها از طر نای. اند شده

 . ندینما شیمربوطه را پا هاي مشخصه

 یلاهور منتقل م  NFFDنصب شده در  يوترهایاطلاعات به کامپ نیاطلاعات از مراکز مربوطه، ا افتی: پس از دروتریکامپ مرکز

 لابیس ینبی شپی گزارش ها داده لیحاصل از تحل جینتا هیقرار گرفته و بر پا لیمرتبه مورد تحل کی ساعت 5 هر ها داده نی. اگردند

 .ردگی یمرتبط قرار م هاي مانساز اریشده و در اخت نیتدو

 يو اجرا يزری برنامه فهوظی ها استان ياریاداره آب 1225سال  انیشد. تا پا لیتشک 1255( در سال FFCفدرال ) لابیس تهیکم

 ادیز اریبس یو مال یو تلفات جان 1255و  1259 نیسهمگ هاي لابیپس از س یرا بر عهده داشتند. ول ها لابیاقدامات مرتبط با س

در سطح کشور  لابیاز س یو کاهنده خطرات ناش رانهیشگیآژانس فدرال به منظور انجام اقدامات پ کیبه  ازیاز آنها دولت فدرال ن یناش

 عبارتند از: FFC هاي تیرا احساس نمود.مسئول

 کشور يبرا لابیآماده نمودن برنامه حفاظت در برابر س 

 یاقدامات حفاظت ریو سا ابلیدر ارتباط با کنترل س یاستان هاي بهبود اقدامات انجام گرفته توسط سازمان 

 لابیبا توجه به نقش مخازن در کنترل س یمقتض شنهاداتیارائه پ  

 يو بازساز ایبه منظور انجام اقدامات اح يزری و برنامه لابیکنترل س هاي ستمیمرور خسارات وارد بر س 

 لابیو هشدار س ینبی شیپ هاي ستمیبهبود س يانجام اقدامات لازم در راستا 

 یو اقدامات محافظت لابیکنترل س نهیدر زم یقاتیبرنامه تحق هیته 

 لابیحفاظت در برابر س یبرنامه مل يو نظارت بر اجرا یابیارز 

 لابیحفاظت در برابر س یبرنامه مل يدر اجرا یاستان هاي نظارت بر سازمان 

 
 فرانسه- 1-1-4

 : است مشخص شده لیفرانسه در سازمان ملل دو نوع س يگزارش کشور در

 و  ردگی یصورت م يپست که گسترش آنها به کند یاراض هاي لابیس 

 باشند یمخرب م اریبس ها لابیس نیاست. ا یمحل دیشد هاي از باران ی( که ناشی)تندآب یناگهان هاي لیس. 

متمرکز  تیچون فرانسه جمع نی. همچنباشند یم لابیدر فرانسه در معرض خطر س یدرصد جوامع انسان 94شده است که  برآورد

در دهه  لیبودن خسارات س ادیز لیدل تواند یامر م نیبالاست. هم یو خسارات مال یاز نظر تلفات جان يریدارد، خطرپذ يادیو ز

 کشور باشد. نیگذشته در ا

. ندا به بار آورده یخسارات فراوان يشهر یدر نواح هاي لیس نیدر فرانسه اتفاق افتاده که ا یبزرگ اریبس هاي لیگذشته س در

 احداث ها سال ل،یدل نهمی به. است بوده ها وارهید یو شکستن ناگهان یخاک يآب از بندها يروگذر ها لابیس نیا شتریب اصلی عامل

 .است بوده ممنوع ها در طول رودخانه زخاکری

و  زیآبر هاي در حوضه یجدا از توسه شهرها، مداخلات انسان دهد، یو خسارات حاصله نشان م گرفتگی لیس شیافزا لیدلا یبررس

 لابیاز ورود س يریرابطه جلوگ نیاند. در ا-داشته ندیفرآ نیرا در ا یمهم اریلازم )به علت مهاجرت به شهرها( نقش بس يفقدان نگهدار

برنامه بلندمدت با هدف  کیگرفته شد که  میتصم 1222 لیاز س پس.باشد یم تیحائز اهم زین ها اقباتل و ها دشت لابیبه س

 گردد. نیتدو لیمانند س یعیطب يایاز خطرات بلا يریجلوگ

که  ییاست. از آنجا-لازم بوده داتیتمه يبوده و دولت فقط مشوق اجرا یکاهش خسارات به عهده جوامع محل تیگذشته مسئول در

 پهنه یآبگرفتگ هاي بر اساس نقشه یعی. امروزه مناطق وسدیگرد بیتصو 1224در سال  يدینبود، قانون جد زآمی روش موفقت نیا

 ساتیو تاس یاراض د،گردی یممکن م ادیز اریبس هاي نهیتنها با هز لابیکه حفاظت در مقابل س یاز مناطق ياربسی در. اند شده بندي

با  ابیبه پا يعبور یبندها کنترل دب نای کاربرد. است با نام سد خشک  ساخته شده يمناطق بندها یو در بعض يداریاز مردم خر
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 .شود یداده م هیشده و به کشاورزان کرا يداریآن خر هاي نیکه زم باشد یم یدر مخزن لیموقت حجم س رهیذخ

 گذاري هیسرما اي قابل ملاحظه نهیمشخص، هز هاي در رودخانه لابیو هشدار س ینبی شیپ هاي ستمیمنظور به روز نمودن س به

لازم  داتیتمه کنولی. است صورت نگرفته یرابطه اقدام نای در اند، نبوده یعمل یاهداف از نظر فن نیکه ا هایی رودخانه در. است شده

 .است گرفته صورت ها آبراهه ریسا هاو رودخانه يو نگهدار يبهساز قیاز طر اي منطقه هاي لابیبه منظور حفاظت در برابر س

با  یاعمال ننموده است ول لابیاز س یات ناشدر انجام اقدامات مرتبط با کاهش خسار یحال حاضر دولت فرانسه هنوز اجبار قانون در

مسئله به نوبه خود موجب  نای. است را بوجود آورده یمال هاي زهیانگ مه،یب نیمختلف وهمچن هاي روش يریدر بکارگ ارانهی صیتخص

 و ها بهتر از آبراهه يو نگهدار برداري و بهره ستیز طیسازگار با مح هاي حل راه افتنی ،يریاز خطرپذ یمردم محل یآگاه شیافزا

 .شود یم یکیدرولیه هاي سازه

 
  لمان- 1-1-5

 هاي مخرب  هاي لسی. است شده نییآب در آلمان تع تیریبه عنوان کارگروه و مسئول مد   LAWAفدرال آلمان،  الاتیا در

 1224در سال  لیحفاظت به هنگام از س ي( را وادار به چاپ راهنماLAWAمسئول ) هاي سازمان نیدر رودخانه را 1224و  1229

 یرا به صورت کل لیو گسترش س جادای نحوه و  نموده حیتشر 1224 لیرا در س انآلم یحفاظت تیکتاب راهنما، وضع نینمود. ا

 نای. است ارائه شده ندهیدر آ لیکاهش خطرات و خسارات س يبرا یداتیراهنما راهبردها و تمه نیبعد ا هاي . در بخشدهد یم حیتوض

 به منحصر حل راه کیو با  یآن را به سادگ توان یاست که نم دهیچیمساله پ کی لیاست که حفاظت از خطر س امیپ نیا يکتاب حاو

خطرات  تواند یشده است، م نییتب یو اجتماع ياقتصاد ،یکه هم راستا با اهداف فن یداتیاز تمه یفطی فقط بلکه نمود، حل فرد

 یم لیشرح ذ هکتاب مطرح شده است ب نیکه در ا یاصل ازیرا به حداقل ممکن کاهش دهد. ده ضرورت و ن لیاز س یوخسارات ناش

 :باشند

 ( آبانیوقفه در )جر جادیا (1

  لابیدفع س (9

 یحفاظت لاتیتسه ينگهدار (9

 ها تیمحدود صیتشخ (2

 کاهش خسارات بالقوه (4

 لیآگاه نمودن مردم از خطرات س (5

 لیدر مقابله با س هشدار به مردم (5

 رانهیشگیپ يارتقاء سطح اقدامات فرد (5

 اقدامات هیکل کپارچهی تیریمد (2

 و جامع کپارچهیاقدام به صورت  (17

که نتواند آگاه شدن مردم از ادامه  اي . هر اقدام سازهابدیتحقق  اي رسازهیاقدامات غ قیاز طر ستبای یم یاصل يازهاین نیا اغلب

 داتیتمه يریبه کارگ نی. بنابراگردد یم يریخطرپذ شیکاهش خسارات موجب افزا يرا در برداشته باشد، به جا لیس يریخطرپذ

 .باشد یم لابیکنترل س هاي سازه رموث ییلازمه کارآ اي رسازهیغ

نادر،  هاي لابیکوشش در کنترل س يوجود ندارد. روش کاراتر آن است به جا لابیس افتنی انیکامل جر يریجلوگ يبرا یراه چیه

 يرگذاریدر تاث یاز سع يبهتر جنتای ها دشت لابیدر س یمسکون ینواح تیریمحدود شود. مد رگی لیدر مناطق س یانسان هاي تیفعال

 خواهد داشت. لابیدر س میمستق
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 هلند-1-1-1

توجه  ،اي سازه-ریغ داتیتمه انیروزمره مردم است. در م یبخشی از زندگ لیبوده و کنترل س ایاز سطح در تر نییهلند پا کشور

در مجموعه  نی. بنابراگردد یاجرا م زیکشورها ن ریاست که معمولًا در سا لیو هشدار س ینبی شیپ ،بندي هیمحدود به ناح شتریب

فوق  داتیآب در کشور هلند منطبق با تمه تیریو مد قانونگذاري. است شده لیمورد برقرار و تکم هس نیفقط ا اي رسازهیغ داتیتمه

( زدگان لیو امداد )س هیبه طرح تخل توان یشد، م نیدر هلند تدو 1229 -1222 لیکه بعد از س يدیمف هاي . از جمله طرحباشد یم

 اشاره نمود.

 یمورد بررس يکه از نظر اقتصاد نیقبل از ا ،اي رسازهیو غ اي سازه داتیاست که تمه نیدر هلند ا لیکنترل س هاي از جنبه یکی

بزرگ  اریبس ایو تراز آب در ها لابیرو، دوره بازگشت س نی. از اشود می واقع توجه مورد ها و جان انسان یاتیاز نظر ح رد،یقرار گ

 . شوند یانتخاب م

 لی. گرچه سوستیبه وقوع پ وزیو م نیرا هاي در رودخانه دیشد اریبس هاي لیس 1224و  1222، 1229 هاي سال یهرحال ط به

در هر دو  وزیرودخانه م ینکرد ول دایپ یمربوط به آن شکستگ هاي وارهیاز د چینکرد و ه زیاز سواحل آن سرر نیبالا آمده در رودخانه را

 اطراف آن را فرا گرفت. ینواح لیسکرده و  زیسرر يساحل کنار

 لیمثل ضد س اي رسازهیغ داتتمهی ضرورت ها، بستر رودخانه یو سامانده یساحل هاي وارهیمانند د اي سازه داتیجز تمه به

 .(1924،حسنی)گردد یم هیاکنون کاملاً شناخته شده و توسط دولت توص وز،یرودخانه م رگی لیس یکردن نواح
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 فصل سوم

 لابی ر س یاضطرار طیشرا تیریمد
 

 

 

 
 

 

 

 

 فصل نیمطال  ا اهم

 مولفه هاي سیستم مدیریت اضطراري سیلاب -

 معرفی شاخصهاي اثربخشی مدیریت اضطراري سیلاب-
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 مقدمه- 7-2

اي که تأثیرات گیرد، به گونهسیل مجموعه اقداماتی است که قبل، حین و بعد از وقوع سیلاب انجام می ياضطرار طیشرا مدیریت

را به حداقل رسانده و ضمن فراهم نمودن امکانات لازم در راستاي مواجهه با سیلاب و  ریمنفی ناشی از وقوع سیلاب در منطقه تحت تاث

سیل،  ياضطرار طیدر حداقل زمان ممکن جامعه را به شرایط عادي برگرداند. مدیریت به موقع و مناسب شرا ،دامات اضطراريانجام اق

سیستم اولاً شناخت پدیده  نای مهم ویژگی ترتیب بدین. نمود خواهد ایفا را توجهی قابل نقش ها در نجات جان و حفظ مال انسان

 هاي و کنشگران مرتبط با موضوع است تا با استفاده از کلیه پتانسیل گرانیهمه باز یفامه و شرح وظاسیل و جوانب آن و ثانیاً وجود برن

 خود اولیه عادي حالت به تر بوجود آمده مهار شده و وضعیت جامعه، هرچه سریع ياضطرار تیوضع یو مل یاستان ،اي منطقه محلی،

 .بازگردد
 

 سیل یاضطرار طشرای مدیریت سیستم اصلی های مؤلفه- 7-1

باید داراي  ه،یپا یاطلاعات يورود کی عنوان به خطر بندي هاي پهنهسیل ضمن استفاده از نقشه ياضطرار طیمدیریت شرا سیستم

 :باشد  زیر اصلی هاي مؤلفه

 هشدار سیل يسامانه ها 

 مخابرات و انتقال مطمئن اطلاعات  ،رسانی اطلاع يسیستم ها 

 وضعیت آبراهه دهی به منظور ایجاد موانع موقت در برابر سیلاب، تخلیه و هدایت جریان به مسیر اولیه و سامان یسازمانده 

 نظم  يانتقال سیل زدگان به مناطق امن و اسکان موقت آنها )با در نظر گرفتن مسائل رفاهی و بهداشتی( و برقرار یسازمانده

 و امنیت

 مسکونی مناطق و زیربنایی تأسیسات از عما زده، بازسازي مناطق سیل یسازمانده 

  .بیمه در برابر سیل براي جبران خسارات، تسریع در بازسازي و جلوگیري از رکود اقتصادي 

 و  روز به. باشند سیستم هشدار سیل و سیستم قابل اعتماد ارتباطاتی می ل،یس ياضطرار طیعنصر اولیه براي مدیریت مؤثر شرا دو

در دنیاست.  همچنین، مستندسازي  لیس ياضطرار طیمهم مدیریت نوین شرا ياز مشخصه ها یکی سیستم، دو این بودن  هنگام به

 عملیاتی مجموعه در ضعف نقاط تقویت و ها ناکامی از آموزي عبرت منظور به ياضطرار طیرویدادهاي سیل و تجربیات مدیریت شرا

 باشد.می تیییکی دیگر از ضروریات سیستم مدیر ،ياضطرار طشرای مدیریت

 ي(، مولفه هایکل ای یمحقق نشوند )جزئ ای باشند جریان این راه سر بر مانعی دلیل هر به فوقانی هاي است چنانچه لایه بدیهی

لازم و مؤثر را نخواهد داشت.  یو کاهش خسارات، قابلیت کنترل ياضطرار طیو عملیات مدیریت شرا لیس ياضطرار طیشرا تیریمد

 توان در مراحل ذیل خلاصه نمود:را می لابیس ياضطرار طیاشر تیریفرآیند مد

 مطالعات پایه 

 بینی سوانح و خطراتپیش 

 پذیريتحلیل آسیب 

 اقدامات پیشگیرانه 

 آمادگی 

 اقدامات اضطراري 

 بازسازي 

 بازتوانی 
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 کنش ران  انیم  یوظا میو تقس لیس یاضطرار طیشرا تیریمد یساختار سازمان- 7-7

ها بصورت شفاف  تیاست که در آن نقش ها و مسئول یوجود ساختار سازمان ياضطرار طیشرا تیرینظام مد يدیشرط کل شیپ

وجود دارد.  ایمختلف دن يکشورها نیدر ب یدر امور حفاظت مدن يادیز نیدهد که تبا ینشان م یعلم اتیشده باشد. مرور ادب میتقس

 ستمیس ي( داراایمثال استرال يکشورها )برا یکاملا متمرکز هستند و بعض ستمیس ي( داراکایمثال ژاپن و آمر ياز کشورها )برا یبعض

باشد.  یبر جوامع مختلف م یمستول یو فرهنگ ياقتصاد ،یاسیس ينشان دهنده الگوها رتیمغا نیهستند که ا رمتمرکزیکاملا غ

قابل  یسازمان دگاهیاز د ياضطرار طیشرا تیریمد یبا اثربخش بطتر مرت یو شاخص پرکاربردتر و عموم اریمع يموارد، تعداد نیا رغمیعل

 میو تقس فیتعر يدارا یستیاست، با يو چند کنشگر یذات چند سطح يدارا ياضطرار طیشرا تیریمد نکهیاست. نظر به ا ییشناسا

تمام کنشگران  يا. بعلاوه برشدو مردم ( با یبخش خصوص ،ینظام ،ی( تمام کنشگران )دولتیاتیو عمل یهماهنگ ،ي)ادار فیشفاف وظا

حادثه )قبل،  کی تیریدر طول مد نیو مع یمتوال ندیفرآ رهیزنج کی يکنشگران، حلقه ها ریآنها و سا فیشفاف باشد که وظا یستیبا

 و بعد(  نیح

 یاثربخش ایاضطراري مختل خواهد شد  طیشرا تیریمد ندیهر بخش، کل فرآ فیدر انجام وظا ریباشند و در صورت قصور و تاخ یم

 مناسب باشد.  يقدرت و توانمند يهمراه با اعطا یستیبا فیابلاغ وظا ت،ینخواهد داشت. در نها یکاف

 تیاست. ظرف یفراوان تیکنشگران حائز اهم نیو ارتباط ب يهمکار ،یشفاف، وجود هماهنگ یلاتیبر وجود ساختار تشک علاوه

 یسازمان يها طیکنشگران مختلف در مح رایاست. ز ياضطرار طیموثر شرا تیریو اساس مد هیپا ،يهمکار يکنشگران مختلف برا

 یو هماهنگ يهمکار نیو تمر نییتب نیآنها متفاوت است. بنابرا یاصل يمهارت، تخصص و کارکردها ف،یو وظا کنند یمتفاوت کار م

صورت گرفته است  ياضطرار طیجامع شرا تیریمفهوم مد يکه چرخش گفتمان بسو شرفتهیپ يمهم است. در کشورها اریآنها بس

 طیشرا تیریمد تیوجود دارد. ماه یمرانحک ينهادها يو عمود ینحوه مشارکت و ارتباطات افق نییو تب فیبر تعر يادیز دیتاک

مهارت و تخصص، منابع و قدرت  يگردهم آور ازمندیاست که ن افتهی رییتغ یهماهنگ فیتکل کیبه  يدستور فیتکل کیاز  ياضطرار

 يرورض یاتیعمل اسیدر مق يو همکار یهماهنگ يبرا ییاست. سازوکارها یابیو باز یواکنش ،يریشگیاقدامات پ نیتضم يبرا یاسیس

است. ارتباطات نقش  يضرور اریو مبادله اطلاعات بس یارتباط يرهایموثر واقع شود. بعلاوه مس يو چندکنشگر یکار گروه کیاست تا 

اضطرار دارد. ژو و همکاران  طیشرا تیریمدت مد یطولان یبهبود اثربخش يبرا يسازگار يو ارتقا یسازمان يریادگی لیدر تسه یاساس

 کرده اند:  یمعرف ریرا به شرح ز ياضطرار طیشرا دیموثر و مف تیریدر مد تیموفق يدی( پنج فاکتور کل9711)

 ف؛یشفاف وظا میو تقس یلاتیساختار تشک  

 موثر تبادل اطلاعات؛  ينظام ها 

 کل مجموعه؛  یو هماهنگ يزیبرنامه ر يواحد برا یفرمانده 

 مجموعه هماهنگ. کیدر قالب  یاتیمستمر نظام عمل يمستمر به ارتقا ازیو ن یکیلجست يها يفناور يریبکارگ 

 و شده انجام خوبی به باید مختلف هايدستگاه  تقسیم وظایف و مسئولیت ،ياضطرار طیمقابله با شرا ستمیس یلاتیساختار تشک در

شده و از  يرجلوگی کاري موازي و تداخل از زمان، در جویی صرفه ضمن اضطرار، وقوع هنگام در تا باشد شده ریزي برنامه قبل از

است هر دستورالعمل  یهیهایی را باید تدوین نمود. بدبدست آید. بدین منظور دستورالعمل وري بهره حداکثر موجود هاي توانمندي

 ساختار و اجرایی دستورالعمل است لازم آبریز حوضه و رودخانه هر براي که معناست بدان این و دارد کاربرد خاص اي براي منطقه

رودخانه، جانمایی مناطق مسکونی، شرایط اجتماعی، کشاورزي،  وضعیتسیل جداگانه بر اساس  ياضطرار طشرای مدیریت تشکیلاتی

 گرانیسیل و کارکرد صحیح باز ياضطرار طشرای مدیریت جریان در منطقی روند وجود درصورت. گردد تدوین و تهیه...  و ها راه

این فرآیند، نتایج و آثار مهمی،  حاصل که داشت انتظار توان هاي اقدامات فوري، میو کنشگران مسئول در انجام دستورالعمل يدیکل

 واقعه شروع لحظه به نسبت زمانی هاي گام اساس بر ها داشته باشد. در این جدول فعالیت 1-9مشابه موارد ذکر شده در جدول شماره 

 .اند شده بندي اولویت( صفر زمان) سیل
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 اقدامات لازم در زمان مناس  نس ت به لح ه شروع واقعه سیل -2-7جدول 

 شرح فعالیت گام زمانی

9- 

زمانی بین چند روز تا چند دقیقه قبل از رخداد سیل، سنجی موجود، مدت سنجی و آبآبریز و تجهیزات هواشناسی، بارانهشدار: بسته به فیزیوگرافی حوضه

شود. مردم نسبت به بندي خطر، داده میهاي پهنههشدارهاي لازم بر حسب احتمال وقوع و بزرگی آن به ساکنین مناطق در معرض بحران، بر اساس نقشه

 هاي ضروري براي هر هشدار آگاهی کامل دارند.واکنش

 ی نظیر انجام خاکریزي در اطراف اماکن مهم و حیاتی و ایجاد موانع براي جلوگیري از خارج شدن سیلاب و رسوبات آن از مسیر اصلیتدابیر حفاظتی: اقدامات -9

1- 
م هاي اصلی و کنترل نظم و آرامش عمومی انجابرقراري نظم و امنیت: با قطعی شدن وقوع سیل، تدابیر ویژه ترافیکی و انتظامی براي باز نگهداشتن راه

 شود. می

7 

 )لحظه شروع سیل(

پذیري بالاتر انجام شده و امدادگران مردم را به مناطق امن از پیش تعیین تخلیه: عملیات تخلیه ساکنین و اموال به تدریج از مناطق داراي ریسک آسیب

 اند.ر را ترک کردهاند، خود زودتر منطقه خطکنند. البته کسانی که هشدارهاي داده شده را جدي گرفتهشده هدایت می

 صورت پیوسته ادامه دارد.ها بهعملیات کنترل سیل: هدایت و تخلیه سیلاب به مسیر اصلی و مقابله با نفوذ آن به ساختمان 1

9 

گرم و دیگر کند. مواد غذایی، آب سالم، پوشاک رسانی: رسیدگی به وضعیت سیلزدگان، مفقودین و مجروحان ادامه پیدا میاقدامات بهداشتی و کمک

هاي بهداشتی و تشریفات به خاک سپاري شود. سرویسهاي بهداشتی و ... در محل اسکان موقت آنها تهیه و توزیع میمایحتاج سیلزدگان همچون سرویس

 است.شدگان به سرعت آماده و مهیا شدهکشته

9 
ها انجام شده و ضمن برآورد میزان خسارات وارده، نحوه بازسازي و و ساختمانها ها، خیابانکردن سیل، بازدید از پلدیده: با فروکشبازرسی نقاط آسیب

 شوند.  گردد. عوامل وقوع سیل و خروج سیلاب از مسیر اصلی تحقیق شده و مستندسازي و ثبت میسازي آنها بررسی میمقاوم

 گردند. برداري مجدد آماده میسرعت شروع شده و براي بهرهی و بیمه، بههاي دولتدیده، با کمکها و تأسیسات آسیبعملیات بازسازي: بازسازي ساختمان 2

4 
هاي متقاطع و ساماندهی مسیر و توجه به حریم و بستر رودخانه و نواحی پرخطر، اسکان مجدد و شروع فعالیت در ناحیه در اسکان مجدد: با اصلاح سازه

 شود.  ترین زمان ممکن انجام میسریع

5 
آوري و تدوین آموزي از نقاط ضعف موجود و ثبت تجربیات با ارزش بدست آمده در گزارشی جمعمستندات برداشت شده از حادثه، براي عبرت تهیه گزارش:

 برداري قرار گیرد.  شود تا در آینده مورد استفاده و بهرهمی

 

اي بنا نهاده شود؛ که از طرفی موجب بایستی بر اساس اصول پایه لابیس ياضطرار طیمورد استفاده در مدیریت شرا ساختار

گو گردد. این اصول هاي پاسخها و عملیات سازمانگذارياطمینان از به کارگیري مؤثر منابع و از سویی کاستن از اختلالات در سیاست

 ر گرفته شوند. هاي مسئول به کاو هر سطحی در تمام سازمان ياضطرار تیبایستی براي هر نوع وضع
 

 :یاضطرار طیشرا تیریو مد سکیر تیریمد یک ارچ ی- 7-4

روش در  نی. ادینما یم شنهادیپ لیس تیریمد يرا برا ياضطرار طیشرا تیریو مد سکیر تیریمد یکپارچگی،یالملل نیب اتیتجرب

و اقدامات مورد  لیدر فاز قبل از ورود س لیس تیریمد میتقس يبرا دیمف یدر چارچوب ياضطرار تیریبه مد یستمیس کردیرو رندهیبرگ

 تیریمد کپارچهیهر فاز نظام  يو مولفه ها کردیرو نیمختلف ا يفازها 1-9باشد. شکل شماره  یلاب میدر زمان و پس از ورود س ازین

 دهد: یرا نشان م لابیس ياضطرار طیشرا تیریو مد سکیر
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 لایه های جریان مدیریت شرایط اضطراری -2-7شکل

 

و کاهش نقاط  ها يارتقاء توانمند یجیتدر رینشان دهنده س یعیمقابله با حوادث طب نهیدر زم افتهی توسعه يکشورها اتیتجرب

 مسئول به منظور نجات جان و مال انسان يهامداخله دستگاه ،یعیطب ياست که با وقوع هر بلا یهیآنهاست. بد یدفاع ستمیضعف س

 لیو اسکان موقت س هی. پس از تخلرسد یمحدود کردن دامنه خسارات به اوج خود م يدر خطر شروع شده و تلاش همه جانبه برا هاي

خسارات و  شیحال، بعد از برطرف شدن خطر افزا نی. در اگردد یانجام م دهدی بیآس هاي رساختیز عیو مرمت سر يزدگان، بازساز

 ها رساختیمجدد ز یمشابه، با طراح لیحادثه س کیدر صورت وقوع  توان یکه چگونه م شود یسئوال مطرح م نیمهار ابعاد بحران، ا

را متقبل شد؟ حرکت به سمت  يت کمتربا حادثه مقابله کرده و خسارا يبه نحو مؤثرتر ن،یگزیجا ایکاملتر و  هاي و استفاده از روش

 ياصلاح کاربر" رینظ افزاري و نرم یتیریمد روشهاي بخصوص تر جامع هاي با انجام روش« بهتر از درمان است يریشگیپ»تحقق شعار 

 شدن حاد صورت در مناسب العمل و انجام عکس يبعد لابیتحمل س يلازم برا یو آمادگ ابدی یادامه م يشتری، با قوت ب"یاراض

 (.9-9)شکل شماره  دآی یبدست م طشرای

 

 شناسایی خطر

 تعیین احتمال وقوع سیلاب

 شناسایی ریسکهاي محلی

محاسبه شدت سیلاب در جوامع 

 تحت ریسک

توسعه نقشه پیش بینانه خطر 

 سیلاب

 توسعه سیستمهاي هشدار

 سیلاب محلی

 کاهش ریسک

یکپارچه نمودن 

سیلاب با  مدیریت ریسک

طرحهاي برنامه ریزي آمایش 

 سرزمین

بکارگیري راه حلهاي 

 دفاعی فنی در برابر سیلاب

توسعه و اجراي برنامه 

 هاي یاري دهنده جامعه

توسعه سیستم هشدار 

 ماده سازی و برنامه 

 ریزی

   اقدام هاي تهیه برنامه

شناسایی منابع مورد 

 نیاز

توسعه برنامه پایش 

 قبل از سیلاب

اجراي برنامه هاي 

آموزشی براي تیم هاي 

 واکنش

 فعالیتهاي مرتبط با نجات

و  رویداد آلودگیکنترل 

 بهداشت عمومی

 نگهداري راههاي حمل و نقل

 مکانیزمهاي هشدار عمومی

 واکنش اولیه ایمنی وبهداشتی

 مدیریت رسانه

 کنترل و همکاري عملیات

 بازیابی

 بازگرداندن به اوضاع عادي

تسهیل بازگردانی سیستم به وضع 

 عادي

ارزیابی  آسیب و بازگرداندن 

سیستمهاي حامی حیات به حداقل 

 استانداردهاي عملیاتی

 مالی  خساراتجمع آوري 

 جبران خسارت

اقدامات هن ام و پدد  از وقددوع 

 سیل
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 (2794،رودخانه ها  میحد بستر و حر نییو تع لیراهنمای پهنه بندی س)چرخه یک ارچه مدیریت ریسک و مدیریت شرایط اضطراری -1-7شکل

 

خسارات در حوادث  زانیکمتر شده و م جیبه تدر ستمینقاط ضعف س ل،یس دیجد يچرخه، با وقوع رخدادها نیصورت تداوم ا در

 است. لیبا س یستیجامعه در همز يو عزم جد ییاینشانه پو ستم،یس کیروند در  نی. زنده نگهداشتن اابدی یکاهش م يبعد

 
 خطر  ییشناسا-7-4-2

منطقه، نقشه  یکیدرولوژیبه اطلاعات ه یدر منطقه دارد. دسترس لابیو درجه خطر س زانیبه دانش و درک م ازیخطر ن ییشناسا

 ییشناسا ندیفرآ يقرار دارند، برا لیکه در معرض خطر س ییها رساختیشده و اطلاعات جامع درباره ز ینیب شیو پ یقبل لابیس يها

 و دقیق اطلاعات وجود به نیاز آن، به نسبت موجود هاي پذیري سرمایهتهدید کننده و آسیب طراست. برآورد دامنه خ يخطر ضرور

  GISیایی جغراف اطلاعات سیستم امروزه. گردد ذخیره اطلاعات تلفیق براي استفاده قابل صورت به و آوري جمع باید که دارد جامعی

بندي -بینی و طبقهلازم را داراست. براي ارزیابی شرایط و پیش برداري هرهب و مختلف هاي قابلیت مناسب براي ذخیره اطلاعات در لایه

 کنترل اتاق یک در آبریز حوضه سنجی سنجی و آبهاي بارانسطح واقعه، بایستی اطلاعات هواشناسی و داده هاي مربوط به ایستگاه

  ياضطرار طیشرا تیریدر مرکز مد حاترجی

 بارش مقدار رفتن فرا صورت در و شده مراقبت و آوري که بیشترین جمعیت ساکن در حوضه متعلق به آن است، جمع يا منطقه

 ریموارد ز ییشناسا يتوان برا یرا م لیس هاي نقشه. گردد تهیه تهدید مورد مناطق نقشه هنگام به صورت به آستانه، مقدار یک از

 استفاده نمود:

 و خطر  يریپذ بیآس زانیم يو درجه بند ریپذ بیجوامع آس ییشناسا 

 برق، مراکز  يپست ها ،یصنعت يپمپاژ، مجتمع ها يها ستگاهیا ه،یتصف ساتیمانند تاس یاتیح يها رساختیز ییشناسا

 قرار دارند. لیها و ...که در مناطق خطر س مارستانیمانند مدارس، ب ریپذ بیآس یعموم يو ساختمان ها یارتباطات مخابرات

ح  ثه

اقدامات اوليه
اخطار -
 نجات -
خسارت کاهش -
دستورالعمل ها/ اطالعات-

شرايط كنترل
موقت تعمیرات -
توزیع و تأمین -
نقل حمل و های سامانه -
ارتباطات -
مالی امور -
اضطراری قوانین -

بازسازي

نهایی تعمیرات -
بازسازی -
سازی مقاوم -
مالی امور -

آمادگي
ساماندهی -
منابع ریزی برنامه -
مواجهه نحوه ریزی برنامه -
بیمه -

پيشگيري
ها زمین کاربری ریزی برنامه -
فنی اقدامات -
بیولوژیکی اقدامات -

هشدار -
اطالعات -

برآورد

 و خطرريسك

ح  ثه

اقدامات اوليه
اخطار -
 نجات -
خسارت کاهش -
دستورالعمل ها/ اطالعات-

شرايط كنترل
موقت تعمیرات -
توزیع و تأمین -
نقل حمل و های سامانه -
ارتباطات -
مالی امور -
اضطراری قوانین -

بازسازي

نهایی تعمیرات -
بازسازی -
سازی مقاوم -
مالی امور -

آمادگي
ساماندهی -
منابع ریزی برنامه -
مواجهه نحوه ریزی برنامه -
بیمه -

پيشگيري
ها زمین کاربری ریزی برنامه -
فنی اقدامات -
بیولوژیکی اقدامات -

هشدار -
اطالعات -

برآورد

 و خطرريسك
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 و راهروها؛ هیو تخل یکیتراف يرهایمس 

 ؛یانحراف يرهایمس ییشناسا  

 شن و ماسه(؛ يها سهیک زات،ی)تجه لیس یو منابع دفاع زاتیتجه يساز رهیمحل انبارش و ذخ 

 ه؛یاهداف تخل يحمل و نقل و مراکز استقرار موقت برا يرهایمس 

 ل؛یو عمق س زانیو م لیس ریمناطق درگ 

هاي زمانی پس از رخداد سیلاب و بینی سرعت پیشرفت سیلاب، عمق و پهنه آبگرفتگی در بازهها، پیشایجاد این نقشه اهمیت

ها باشد. این نقشهسیلاب می ياضطرار طیهاي مدیریت شراریزيهاي قابل استفاده و موارد مشابه به منظور برنامهتعیین نقاط امن، راه

 موارد زیر در آنها لحاظ گردد: که ندشواي تهیه میبه گونه

 عمق و مرز آبگرفتگی و مدت زمان ماندابی شدن 

 بنديتفکیک عمق آبگرفتگی با استفاده از رنگ 

 بنديتفکیک زمان آبگرفتگی با استفاده از رنگ 

 هاتعیین نقاط معرف )کنترل( شهري در تمامی نقشه 

ساس سیلاب مورد بحث به منظور تعیین مناطق بحرانی و به تبع هاي تهیه شده بر ااز مشخص شدن سیلاب مورد نظر، نقشه پس

هاي تهیه شده، مناطقی که دچار آبگرفتگی خواهند شد مشخص و با گیرند. با استفاده از نقشهآن مناطق امن مورد استفاده قرار می

گردد. همچنین ه تخلیه منطقه اقدام میهاي هشدار صادر شده و در صورت لزوم نسبت باولویت زمان رسیدن سیلاب به هر منطقه، پیام

گیرد. در واقع ها انجام میتعیین میزان خسارات و تلفات احتمالی بر اساس نوع و میزان ساخت و سازهاي انجام شده بر پایه این نقشه

 شود.ها برآورد میسیل، با استفاده از این نقشه ازفرضیات مربوط به میزان خطر و ابعاد بحران ناشی 

  

 
 نمونه نقشه تعیین شاخص میزان  سی  پذیری -7-7شکل

 



117         هیأت ویژۀ کارگروه مدیریت بحران 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 سکیکاهش ر- 7-4-1

و  یموانع موقت، مشاوره عموم هیتواند شامل ته یموجود م رانهیشگیپ يها نهیگز لاب،یاز س شیدر دوره پ سکیمنظور کاهش ر به

 عبارتند از: رانهیشگیپ يها نهیگز یهشدار دهنده و حل مسائل مربوط به تداوم کسب و کار باشد. برخ يها زمیمکان

 ( يرودخانه ا يحوضه ها، کانال ها وارها،ید ،ی)خاک لیدر برابر س یموانع مهندس ينصب و راه انداز 

 باشد. یم ضیکه در آن موانع قابل تعو ییمکان ها ییشناسا 

 لیآنها در رخداد س عیتوز يروشها نییشن و تع يها سهیک هیته 

 لیهشدار س ستمیس يساز ادهیو پ یتوسعه، طراح. 

 
 سیل  یاضطرار طیتهیه بانک اطلا ات توصیفی سیستم مدیریت شرا-7-4-7

در حین وقوع سیلاب و مراحل بعدي  ریزيبه منظور استفاده در برنامه ياضطرار طیاطلاعات توصیفی سیستم مدیریت شرا بانک

گردد. این اطلاعات بایستی به روز و واقعی بوده و به دور از تشریفات اداري و الزامات قانونی تهیه شود. اهم آوري و تدوین میجمع

 ها لحاظ گردد عبارتند از: این بانک دباید در ایجامواردي که 

 رسنلی شامل تعداد، جنسیت، سن، تحصیلات، محل کار، تلفن تماس، پست الکترونیک و نظایر آنها که به منظور اطلاعات پ

 گردند.سازماندهی پرسنل و ارتباط با آنها لازم خواهد بود. این اطلاعات در یک بانک اطلاعاتی الکترونیکی ذخیره می

 کرهاي آبرسانی، انبارها و نظایر آنها( موجود در منطقه که در آلات سبک و سنگین، تانفهرست امکانات )تجهیزات، ماشین

هاي اطلاعات لازم نظیر نام، نوع، تعداد و محل نگهداري تهیه و تنظیم هاي مناسبی با ستونمقابله با سیل کاربرد دارد. باید در لیست

 گردد. 

 هاي اطلاعات لازم نظیر نام پل، ناسبی با ستونباید در جداول م ریگلیمناطق س يهارودخانه يموجود بر رو يهافهرست پل

 سال احداث، کارفرما، مشاور، پیمانکار، موقعیت جغرافیایی پل، مشخصات رودخانه در محل پل و مشخصات پل تهیه و تنظیم گردد.

 هاي زیربنایی و نقاط کنترل. پذیر، امن، سازههاي آسیبفهرست مکان 

در یک منطقه، در ایجاد آمادگی و انجام اقدامات پیشگیرانه و در نتیجه  ياضطرار تیاد وضعآنجا که اطلاع قبلی از امکان رخد از

پذیر را شناسایی و دسته بندي نمود تا امکانات و اعتبارات موجود بر اساس کاهش دامنه اضطرار کاملاً مؤثر است، باید نقاط آسیب

 يهايزیربا مشخص شدن مناطق امن از آنها در برنامه نیابند. همچنخطر در هر نقطه به آن تخصیص ی میزانپذیري و اولویت آسیب

هاي اقتصادي، بهداشتی، پذیري مفهوم عام آن، شامل آسیبمربوط به امداد و نجات و اسکان موقت بهره جست. منظور از آسیب

پذیر ستی در مجموعه مکان هاي آسیبباستانی دسته بندي شده نیز بای آثارسیاسی و یا فرهنگی است؛ لذا یک بناي تاریخی که جزء 

قرار گیرد. مدارس، بیمارستانها، مراکز تجمع، مراکز صنعتی حساس به رطوبت، و یا انبارهاي غلاتی که ضد آب نشده باشند همگی 

 پذیر تلقی می شوند.آسیب

ین چند نقطه کنترل در هر کنترل، نقاطی هستند که عمق آب در آن نقاط، معرف عمق آب در مناطق دیگر دشت است. تعی نقاط

 بینی و شبیه سازي یاري خواهد نمود.را در تدقیق نتایج پیش ياضطرار طیمدیریت شرا یهاي اصلی، فرماندهمنطقه، نظیر محل پل

ستی بر اساس کد بای( ها گیر )حریم و بستر رودخانهپذیر به واسطه توسعه ناهنجار در مجاورت نقاط سیلمکانهاي آسیب فهرست

 بندي گردند.بندي و اولویتاعی آنها تنظیم شده و برحسب میزان خطرپذیري، دستهارتف

ها رودخانه میحد بستر و حر يهانقشه رد،یمورد استفاده قرار گ ریپذبینقاط آس نییتع نهیدر زم تواندیکه م ییاز ابزارها گرید یکی

 اقدام نمود.  لابیاز س یخطر ناش شیآن بر افزا ریتصرفات و تأث زانیم ییها نسبت به شناسانقشه نیا هیرو لازم است با ته نیاست؛ از ا

 یبرخ قیاز طر يریپذ بیآس نیو کاهش ا يریپذ بیآس نیشتریبا ب یمناطق افتنی لیس يریپذ بیآس یابیاز ارز یینها هدف

 يریپذ بیآس ،یطیمح ستیز يریپذ بیآس ،یاجتماع يریپذ بیشامل آس يریپذ بیاست. محاسبه شاخص آس یکنترل يندهایفرا

 باشد. یم لیس يریپذ بیو شاخص آس یکیزیف يریپذ بیآس ،ياقتصاد
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با  یشناخت تیبه اطلاعات جمع یو دسترس يو منطقه ا یمحل یاجتماع طیمح ،ییایجغراف اسی: به مقیاجتماع يریپذ بیآس

 یاز سه مؤلفه جداگانه اما مرتبط باهم م یبیبه عنوان ترک یبه طور کل یاجتماع يریپذ بیدارد.  شاخص آس یمورد نظر بستگ اتییجز

 ( نسبت اجاره / مالک 9. )تی( تراکم جمع9. )تی( کل جمع1شود: ) یم يریگ هباشد، که هر کدام با پنج سطح انداز

براساس اطلاعات مربوط به  یطیمح ستیز يریپذ بی: حوزه مورد نظر، شاخص آسیطیمح ستیز يریپذ بیآس نییتع جهت

 شود. یمحاسبه م ستیز طیشده از سازمان مح افتیدر يماهواره ا ریتصاو ،یاراض ي/ کاربر نیپوشش زم

 يساخت ها ریز ،یکاربرد اراض ،یاهیبر پوشش گ لیاز س یناش يبخش با محاسبه خسارات اقتصاد نی:اياقتصاد يریپذ بیآس 

 .ردیگ یمحل مورد نظر دارد؛ صورت م يایکه وابسته به جغراف حمل و نقل)جاده ،راه آهن و فرودگاه(

 يتر از خط مبنا نییپا ایبالاتر و  ر،یپذ بیآس ساتیتاس يریبر قرار گ یمبتن یکیزیف يریپذ بی:شاخص آسیکیزیف يریپذ بیآس

 شود.  یم نییتع لیس

 نیا یو وزن ده یکیزیف ،یطیمح ستیز ،ياقتصاد ،یاجتماع ياز شاخص ها یبیمحاسبه با ترک نیا :لیس يریپذ بیآس شاخص

 گردد.  یم يمتوسط و بالا طبقه بند ن،ییپا يریپذ بیدر سه گروه آس یشده و محل مورد بررس نییشاخص ها  تع

 هیتخل يو خدمات اورژانس و استراتژ تیدادن جمع رقراریتحت تأث یاز موضوع و چگونگ يدرک بهتر لیس يریپذ بیآس روش

وارده به  يها انیو ضرر و ز يدر مورد خسارات اقتصاد یقرار دادن اطلاعات اریروش با توجه به در اخت نیند. اک یمحل را فراهم م

ابزار  کیتوان به عنوان  یرا م لیس يریپذ بیقرار خواهد داد. روش آس اریبه منطقه در اخت هوارد بیاز آس یاساس يمنطقه، برآورد

 میتصم ندیکمک به فرآ يبرا نیکند، همچن ییراهنما يگذار هیسرما يبخش برا نیدانست تا به مناسب تر يریگ میتصم يبرا دیمف

روش صرف نظر از عدم  نیواقع خواهد شد. ا دیمف لیلازم جهت مقابله با س يها تیاقدامات و فعال ،یجانب يها استیس ،يریگ

است،  لیس يریپذ بیدر روش آس یذات تیسطح عدم قطع کی نکهیدهد. با وجود ا یرا م یموارد مطالعات نیب سهیاجازه مقا ت،یقطع

ها در  تیاز اولو يشتریب تیروش شفاف نیاست. ا يریگ میو تصم استیمرتبط با س اریبس یاتیعمل لیس تیریاستفاده از آن در مد

 داشته باشد. لیمقابله با س يبرا داریپا یتیریتا مد دهدیقرار م رندهیگ میتصم اریاخت

 را تر پذیر، همچنین با توجه به میزان خطر تهدید کننده در هر نقطه می توان مناطق حساسانجام اولویت بندي مناطق آسیب با

ه در پهنه سیلاب ک ارزشی با و پذیرآسیب مناطق است بدیهی. برگزید سازي ایمن هاي طرح اجراي و پذیريآسیب مطالعات انجام براي

هاي بزرگتر در اولویت بعدي قرار گیرند. اما اماکن واقع در پهنه سیلابانجام طرح ایمن سازي قرار می تارند در اولویکوچک قرار د

 دارند.

به اجرا  ياضطرار طیباشد که در فازهاي اولیه مدیریت جامع شرااي میپذیري از جمله مطالعات اساسی و گستردهآسیب مطالعات

منظور شناخت شرایط موجود و برآورد پذیري، تعیین نقاط ضعف و قوت اجزاي سیستم بهالعات آسیبآید. فلسفه انجام مطدر می

باشد. در شروع سازي مبتنی بر تجربیات حاصل از بررسی شرایط موجود میهاي ایمنسازي و تدوین طرحبندي مقاومنیازها، اولویت

 باشد:یهاي کلی زیر مورد نظر مپذیري، پاسخ پرسشمطالعات آسیب

 رسانیعامل آسیب 

 رسانیفرآیند آسیب 

 هاانواع آسیب 

 رسانتحت تأثیر عامل آسیب هاي اجزاي مجموعه 

هاي حادث شده، در صورت لزوم هاي بازگشت سیلابپذیري، لازم است با عنایت به دورهانجام کارآمد مطالعات آسیب منظوربه

 سازي کامپیوتري نیز بهره جست.هاي تاریخی، از شبیهضمن بررسی آمارهاي حوادث ناشی از رخداد سیلاب

هاي هاي موجود، تاریخچه رخداد حوادث، آسیبازهسازي، شناخت خصوصیات منطقه، انواع سهاي ایمنتدوین طرح لازمه

رخ داده و در نهایت شناخت کامل استاندارهاي مورد استفاده در طراحی اجزاي سیستم و شناخت  ياضطرار يها تیجامانده از وضعبه

 باشد. نقاط قوت و ضعف آنها می
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 یو  مادگ یزری طرح- 7-5

شود. معمولا -یمحسوب م ياضطرار طیشرا تیریمد یاثربخش هاي شاخص از ياضطرار طیو درک شرا سکیاز ر یآگاه زانیم

 سکیکاهش ر يها استیموثر س ياجرا یاصل تیبعنوان محدود ها، سکیدست اندرکاران نسبت به ر یو آمادگ یآگاه نیسطح پائ

در  يدیکل يها تیها، بعنوان فعال سکیبه دست اندرکاران درخصوص ر اورهفعال و ارائه مش يها شیپو يشود. برگزار یقلمداد م

مشارکت داشته باشند. علاوه بر  دیبا یو هم بخش خصوص یهم بخش دولت ،ییها تیفعال نیباشد. در چن یم ییافزا یآگاه يراستا

 هاي تیدر فعال یستیو جامعه با طواکنش، دست اندرکاران مرتب تیظرف يساز نهیها، به منظور به سکیدر خصوص ر یبخش یآگاه

 مشارکت فعال داشته باشند. ياضطرار طیشرا نیآموزش و تمر ،يزیبرنامه ر سک،یر یابیاز جمله ارز یآمادگ

دارند، قابل کاربرد  تیمسئول يارگان که در زمان واکنش اضطرار نیچند يعاد یهماهنگ يبرا یاز اقدامات عموم ياریبس معمولا

برگرفته از طرح  ییآب و هوا ياضطرار طیطرح مختص واکنش به شرا کی دیموارد، با نیاست. علاوه بر ا زین ياضطرار طیشرا يبرا

آب و  طیشرا کیواکنش به وقوع  تیریمد يبزرگ ممکن است برا ياضطرار طیشرا تیریمد يبرا یحلوجود داشته باشد. مراکز م یاصل

 طیواکنش به شرا یاصل هاي ارگان گرینشده باشد. داضطرار مهم اعلام شده باشد و چه  کی ییهوا طیبد فعال گردد، چه شرا ییهوا

باشد چه  ییبد آب و هوا تیدر خصوص وضع یمسئولان محل يارهاواکنش به اخطارها و هشد يبرا هایی شامل برنامه دیبا ياضطرار

 نیرا در چن ياضطرار طیشرا تیریمعمول خود در مد اتیاعلام شده باشد و چه نشده باشد و عمل تیحائز اهم ياضطرار طیشرا کی

 کی سازي هر سازمان مسئول در ارتباط با آماده تیانجام دهند. عمده موارد مسئول یهماهنگ هاي علاوه بر مشارکت در گروه یطیشرا

 : باشد یم لیبه صورت ذ لیطرح واکنش به س

 در واکنش به  عیواکنش سر میت ای "شرویارگان پ"نقش  لیتکم يساختارها برا یاز هماهنگ نانیو حصول اطم ییشناسا

 .لیس عیوقا

  ياضطرار طیواکنش دهنده به شرا هاي ارگان ریهم راستا با سا لیطرح واکنش س یبرنامه فرع کیتوسعه  

 یزاتیتجه ،یمال ،یانسان يروین يدر سرفصل ها لیاز س یابیواکنش و باز يبرا ازیمنابع مورد ن يو آماده ساز ییشناسا 

 لیواکنش به وقوع س يحفظ حالت آماده باش برا 

 لیس ینبی شیپ ستمیموجود و آموزش در استفاده از س یاز منابع مهندس لیس یابیارز میت لیو تشک یمعرف  

  عیوقا يمدلساز ینبی شیو پ رسانی اطلاع ییتوانا يبرا لیجامع نقشه خطر س ستمیکننده س نیبا منبع تام وندیپ ایاستقرار 

 لیس

 راهنما و نحوه فراخوان هیاستقرار آماده باش و ته 

 هستند(  لیس دیکه در معرض خطر بالقوه شد يافراد يبرا ژهی)بو نیاستقرار برنامه بهبود مداوم ، آموزش و تمر 

 اند-شده هیکه از منازلشان تخل يافراد يبرا یاجتماع و مرکز استراحت موقت کمک ینواح ییشناسا 

 دادیرو کی یدر ط يبودجه اضطرار افتیدر يبرا هایی دستورالعمل نیتدو 

 لابیس طیدر شرا یاتعملی دهندگان واکنش يبرا یمنیا هاي دستورالعمل نیتدو 

 یابیباز ازیمورد ن اتیعمل ییشناسا 

هاي هاي مهندسی مشاور، پیمانکاران، مؤسسات تحقیقاتی، انجمنهاي غیر دولتی همچون شرکتها و ارگاناز سازمان استفاده

هاي پیش از ریزي و انجام فعالیتهاي مشابه در برنامهعلمی، موسسات مردم نهاد فعال در زمینه علوم فنی و اجتماعی و سایر سازمان

 ناپذیر است.وقوع، امري اجتناب

ریزي تا اجرا، در سلسله ها را از مرحله برنامههاي غیر دولتی، لازم است این سازمانگیري از ظرفیت سازمانمنظور بهره هب

ها و استفاده از هاي این سازماندخالت داد. این امر امکان استفاده بهینه از امکانات و پتانسیل ياضطرار طیهاي مدیریت شرافعالیت

 ياضطرار طیهاي مورد نیاز در زمینه مدیریت شرانماید. در این راستا لازم است فعالیتآنها را میسر می شناسیرتجربیات و نظرات کا

 هاي فعال یا داراي امکان فعالیت در هر زمینه شناسایی و فهرست آنها تهیه گردد. بندي و سازمانسیل بطور کلی دسته
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 ينامه ها و سازوکارها وهیش يبخشد، اجرا یرا ارتقا م ياضطرار طیشرا تیریمد یاثربخش ،یکه در فاز آمادگ يگریفاکتور د 

 طیشرا يکنشگران و سازمانها یدست رهیو چ ییمهارت، پاسخگو شیبدنبال افزا یسازمان يریادگی ياست. سازوکارها یسازمان يریادگی

و  نیتمر ياز حادثه همچون سازوکارها شیهستند که شامل امور پ ياضطرار طیشرا تیرینظام مد ربهبود مستم تیو در نها ياضطرار

 يامور بعد از حادثه همچون سازوکارها نیو همچن یاطلاعات يها ستمیو س یتخصص يزگردهایم ،يمشاوره ا يآموزش، ساختارها

 نیپرسنل و تضم يآماده ساز يدیکل يبعنوان ابزارها نیوتمربر سنجش، آموزش  یمبتن يکردهایهستند. رو یرونیو ب یدرون یابیارزش

 باشد. یتداوم امور م نیتضم يبرا یینامه ها وهیش نیو تدو فیوظا يآنها در اجرا يتوانمند
 

 لابیبه وقوع س یجهت واکنش اضطرار یهماهن  - 7-1

 یها در ط تیاز فعال یعیوس فیط يو اجرا تیریاست که با مد لابیناشی از وقوع س يواکنش، فاز پاسخ به وضعیت اضطرار مرحله

 همراه است.  لیتوسعه، گذر و رکود س
 

 و سطوح هشداردهنده لیهشدار س -7-1-2

 نی. راندمان و عملکرد اباشد یآن م ياجرا نهینسبت به هز لیکاهش خسارات س يروش ها نیاز مؤثرتر یکی لیهشدار س ستمیس

 میو تصم  ینبی شی، پ شیاز سه مؤلفه پا لیهشدار س ستمیس کیاز اجزاء آن دارد. اصولاً  کیبه نحوه کارکرد هر یبستگ ستمیس

فعال  شوند،یم شیپا لابیشده س فیتعر شیاز پ طیکه شرا هایی صورت هوشمند در زمان هسه مؤلفه ب نیشده است. ا لیتشک يرگی

 یرودخانه را در زمان واقع یکیدرولیبه همراه مشخصات ه ییآب و هوا طیشرا ش،یپا ستمیمقصود، س نیبه ا دنیرس يگردند. برا یم

وقوع  طیشرا صیشود. با تشخ یم یابیارز وستهیز به صورت پیحوضه آبر تیاطلاعات مخابره نموده و در آنجا وضع يآوربه مرکز جمع

به  ینیب شیپ جی. با انعکاس نتاکندیم ینیب شیرا در مناطق مختلف پ لیس دروگرافیفعال شده و ه ینیب شیپ ستمیس ل،یس

هشدار داده  ل،یاز وقوع س شیآنکه بتوان پ يشود. برا یم يریگ میدر مورد نحوه اعلام هشدار به مردم تصم ،يریگ میتصم ستمیرسیز

توجه  یستیباشد. البته با یطولان یهشدار )فرجه( به اندازه کاف شیزمان پ دیو اقدامات لازم و مؤثر را براي مقابله با آن انجام داد، با

قرارگاه )منجر نشود  لیس ینیب شیدر پ ستمیکاهش قابل توجه دقت س متیحوضه، به ق کیمدت زمان در  نیا شیداشت که افزا

 (1925،امداد ذوالفقارآجا

 طیو نظارت بر شرا لیو تحل هیاز تجز يا جهیرا به عنوان نت ازیو سطوح پاسخ مورد ن لینمونه سطوح هشدار س 9-9شماره جدول

 دهد.  یرا نشان م یمقامات محل لیس ینیب شیپ میتوسط ت یمحل لیس
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 نمونه سطوح هشدار سیل و سطوح پاس  مورد انت ار-1-7جدول

نوع 

 هشدار
    

سطح 

 هشدار

 1سطح هشدار 

 کد سبز

 9سطح هشدار 

 هشدار

 کد زرد

 9سطح هشدار 

 هشدار

 کد نارنجی

 2سطح هشدار 

 هشدار

 کد قرمز

 پیش بینی سیل بزرگ پیش بینی سیل جزئی پیش بینی سیل احتمالی تهدید کننده نیست نوع سیل

اشکال 

 سیل

 هیچ سیلی وجود ندارد

سطح مراقبت. ریسک قریب الوقوع 

وجود ندارد که نیازمند پایش 

 بیشتر باشد

یک یا چند شرایط مربوط به هوا 

تواند باعث سیل که میوجود دارد 

احتمالی گردد. افزایش ارتفاع آب 

تواند واقع گردد در سطحی که می

هاي مجاور را جاده ها و زمین

ها متاثر متاثر نماید، ساختمان

 شوند.نمی

آید، ارتفاع آب از موانع بالاتر می

ها و یا سیلاب سیلاب در جاده

ها. اموال و دارایی از محل دارایی

خواهد شد. اختلال  سیلاب متاثر

-اي افزایش میدر ترافیک جاده

 یابد. احتمالا تخلیه مورد نیاز است.

سیلاب شدید مورد انتظار است، خطر 

 الوقوع براي جان افراد و اموالقریب

ها و وجود دارد. سیلاب گسترده جاده

خطوط ریلی و یا اموال و موسسات 

تجاري وجود دارد. اموال به طور 

م سیلاب قرار خواهد شدید مورد هجو

ها و گرفت، اختلال عمده در جاده

ها وجود خواهد زیرساخت

 داشت.تخلیه مورد نیاز است.

واکنش به 

 سیل

 معمولی

 هاي زهکشی یا تعمیراتراه حل

 معمولی

تدارکات، فقط واکنش محلی و 

 اطلاع رسانی 

 واکنش

براي  PRAsمنابع، بسیج همه 

 واکنش و اطلاع رسانی 

 ش: تشدید واکن

،  فعال سازي PRAsتدبیر همه 

 برنامه شرایط اضطراري 

 

و اطلاع  لیو تحل هیاستمرار داشته باشد و ضمن تجز دیدر تمام مراحل واکنش با لابیبر روند توسعه س یابینظارت و ارز نیهمچن

 ارائه شود. یاتیعمل يها میبه ت یواکنش، مشاوره تخصص يبه گروهها یرسان

 
 سطح اضطرار نییتع- 7-1-1

به عنوان نمونه،  9-9آن است. جدول  يو شاخصها ارهایسطوح اضطرار و مع نییتع ياضطرار طیشرا تیریاز الزامات نظام مد یکی

 نموده است. نییآنرا تع يو نشانگرها ارهایمع ،يسطوح مختلف اضطرار

 

 نمونه سطح بندی شرایط اضطراری -7-7جدول

 نشان رها معیارها سطح بندی

 استانی

 قطع آب و برق محدود و قابل توجه، تخریب پلهاي اصلی آسیب مهم به تاسیسات، راهها و خطوط حیاتی

 هزار نفر 477تهدید جمعیت بیش از  آب گرفتگی وسیع و ایجاد خسارت در چند شهر و روستا

 تجاوز از حد مجاز آلودگی محدود آب نظیر نشت مواد سمی به آن

 مشاهده علایم اپیدمی از آب آلوده ) وبا و...(بروز اپیدمی ناشی 

 گستره وقوع سیل و خسارات آن عدم توانایی مقامات محلی در کنترل وضعیت

 ملی

 آسیب بسیار شدید به تاسیسات زیربنایی مانند سدها
شکستگی حداقل یک سد، آب گرفتگی نیروگاه برق، از بین رفتن 

 راههاي اصلی

 میلیون نفر 9تهدید جمعیت بیش از  خسارت در بیش از دو استانآب گرفتگی وسیع و ایجاد 

 میلیون نفر 9تهدید آب شرب جمعیت بیش از  آسیب بسیار جدي به تاسیسات آبی در بیش از دو استان

 انتظارات افکار عمومی حساسیتهاي انتظامی و امنیتی در حادثه

 مشاهده آلاینده سیلابآلودگی گسترده منابع آب نظیر نشت نفت در جریان 

 گستره وقوع سیل و خسارات آن وضعیت کنترل در استانی مقامات توانایی عدم
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 شیشده و به صورت پ لیهشدار تشک افتیبه محض در دیموظف کنشگران مسئول با يها میو ت عیواکنش سر یاتیعمل يها میت

 يقابل احصا به منظور سطح بند يارهایمع ی. به طور کلدیداده ها برآورد نما نیزمان وقوع و دامنه آن را با استفاده از آخر نانه،یب

 باشد: ریشامل موارد ز تواند یم تیو اعلام وضع ياضطرار طیشرا

 نیو شروع بارشهاي سنگ زیزا به حوضه آبر لیهجوم جبهه س 

 تراز آب در رودخانه ها یعیرطبیغ شیافزا 

 پلها بیرفتن راهها و تخر رآبیبه ز 

 کشاورزي نهايیبه زم لابیس ورود 

 یبه مناطق مسکون لابینفوذ س 

 و انتقال آب رهیذخ ساتیجدي به تاس بیآس 

 آب عیو شبکه توز هیتصف ساتیجدي به تاس بیآس 

  از آب یناش ماریهايیب ای یبروز خطرات بهداشت ایاحتمال 

 به آب شرب ینفت دورکربنهايیورود ه 

 از آن یناش امدهايیگاز کلر و پ رینظ ینشت مواد سم 

 بودن پرسنل یقابل دسترس ریغ ای تیکشته شدن، مجروح 

 حادثه ازیمورد ن زانیبا م یاستان ایو  یسطوح محل زاتیامکانات و تجه ،یانسان رويیعدم تکافوي ن 

 
 مرکز کنترل اضطراری -7-1-7

 ی/ مل ی/ استان یمرکز کنترل اضطراري در سطوح محل دیدر شرایط اضطراري، با یبانیها و پشتکنترل فعالیت ،یمنظور فرمانده به

از  یدانیم یو فرمانده اتیعمل يها میاز ت یبانیو پشت تیآن در کنترل وضع يدیدر نظر گرفته شود. این مرکز با توجه به نقش کل

 باشد: یم ریح زاست که اهم آن به شر یخاص يهایژگیو يدارا يریگ میتصم بانیاطلاعات پشت نفراهم نمود ایجنبه منابع 

 موقعیت:  -ال 

 منظور دسترسی مناسب آهن و فرودگاه بههاي اصلی، راهنزدیکی به بزرگراه 

 بحرانی  طیاستحکام و پایداري لازم و ایمنی کافی در شرا 

 امکان حفظ و حراست محل 

 فضاي کافی براي تجهیزات و نیروهاي امدادي 

 بهداشتی و درمانیهاي تجهیزات اضطراري مانند برق، سرویس 

 تجهیزات:  -ب

  اطلاعات اعضاي کمیته اضطراري 

 نقشه هاي محدوده عملیاتی شهر 

 اطلاعات تجهیزات پزشکی موجود 

 هاي دستی و خودکار اعلام و اطفاء حریقاطلاعات سیستم 

 هاي تخلیه اضطراري طرح 

 هاي اضطراري شماره تلفن 

  ن، ویدئو و ... تلویزیو دوربین، :شامل وقایع ثبت جهت تصویري –سیستم هاي صوتی 

  ) برق اضطراري ) تجهیزات روشنایی اضطراري 

 افزارهاي جانبی و امکانات استفاده از دستگاه فکس، کامپیوتر، تجهیزات و نرمEmail  
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 سیم، تلکس، فاکس، موبایل و سایر تجهیزات ارتباطیخطوط تلفن داخلی و خارجی، بی 

 د بیسیم، دکل مخابراتی و تکرار کنندهتجهیزات ارتباطات رادیویی مانن 

 اعلام عمومی )آژیر(  سیستم 

 التحریر، فایل، کمد و سایر ملزومات اداري مورد نیاز لوازم 

 ها تابلوهاي مخصوص جهت ثبت و گزارش وقایع، شرایط جوي، وضعیت کارکنان و تماس 

  لوازم سرمایشی و گرمایشی، چادر و پتو و اقلام زیستی 

  ذخیره بهداشتی آبتانکرهاي 

 
 اقدامات حین وقوع )برنامه اقدام( - 7-1-4

بعد از وقوع  ایو اح لابیدر هنگام وقوع س لابیاست که در راستاي مقابله با س یبرنامه اقدام، شامل اقدامات ایوقوع  نیح اقدامات

زده باز  لیعادي را به منطقه س تیاست که وضع یمختلف هاي ريیگ میشامل تصم لابیبعد از وقوع س ای. احردپذی یصورت م لابیس

 است: ریموارد ز شاملاقدامات  نی. اگرداند یم

 لاب؛یدشت در زمان وقوع س لابیس تیاز وضع یمنطق یابیارز  

 لاب؛یمهار س ساتیکوتاه مدت بهره برداري از تاس تیریمد 

 لاب؛یآوردن سطح آب س نییو پا هیتخل 

 شده؛  ادیمردم در ارتباط با موارد  یآموزش عموم 

 ل؛یاز س یناش یصدمات و جراحات وخسارات مال ، انیاز ز ريیواکنش اضطراري براي جلوگ 

 امداد؛ هاي گروه لیتشک 

 ؛یررسمیو غ یرسم یمراکز اطلاع رسان قیو هشدار از طر یاطلاع رسان 

 نجات و امداد هاي گروه لهیبه وس ریگ لیمردم از مناطق س هیبا تخل لیاز صدمات س ريیبراي جلوگ هایی برنامه جادیا. 

آسا،  لیطوفان س بند، لی)مانند شکستن س دیرا از حالت عادي خارج نما لابیس تواند یکه م یحوادث لیبرنامه، پتانس نیا در

 طیکردن شرا نهیبه ای ل،یشده و راه حل و ابزار مناسب براي مقابله با آن )شامل سازه هاي اضطراري مهار س یابی( ارزدیشد یبارندگ

 میمحل و اسکان مجدد تصم هیرا دانسته و براي تخل طیشرا نینحوه عمل در ا رانیگ میتصم ،یابیارز نیاشود. با  یموجود( ارائه م

به آن توجه  دیقسمت از برنامه اقدام با نیاز مواردي است که در ا یلابیس طیدر شرا ی. حداقل کردن زمان کمک رسانکنند یم ريیگ

 شود. 

باعث کاهش  لیاست که در زمان اوج س یلیافراد مسئول شامل کارها و استفاده از وسا تیفعال فیوظا نیبرنامه اقدام، همچن در

 یو مال یجان هاي انیتا آنجا که ممکن است از ز بیترت نیتا به ا شود؛ یمانده است م یآنچه که باق تر شیو حفظ ب ها یخراب

 یو بعد از وقوع آن اعمال م نیدر ح لیکه به عنوان اقدامات موقت براي کاهش خطرات س ییکارهاو  اتیشود. از جمله عمل ريیجلوگ

 عبارتند از:  شوند

 ؛یهاي شن سهیبه کار بردن ک  

 حصارهاي متحرک؛ 

 ل؛یمحل س ي هیتخل ای اتوانحی و ها جابجا کردن انسان 

 ل؛یو مواد مختلف در محل و خارج از محل س ایمحافظت از اش 

 گاز؛  رهايیبستن ش 

 اند؛  دهیصدمه د ایمفقود شده  لیکه در اثر س یلیو وسا ایمواد، اش وانات،حی ها، انسان يمحافظت و جستجو 

 و باشد آسان ها به آن یابیباشند که دست اي هم به گونه نهیزم نیدر ا ازیمورد ن لیوسا دیبا ند،باش یم یاقدامات موقت نیا چون
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است در زمان  یهی. بدردپذی یانجام م یمحدود و موقت یو نقاط در زمان طیشرا نیزده و در بدتر لیدر مناطق س اتیعمل نای همه

 استیتحت نظر و س دیاز قبل با زات،یها و تجه هیرو نیشوند و همچن یموارد به کار گرفته م نیکه در ا یصخا نیواکنش، قواعد و قوان

و اسکان موقت، امداد اضطراري،  هیجستجو و نجات، تخل لاب،یدر هنگام س لابیباشد. سامانه هشدار س ياضطرار طیگذاري فرمانده شرا

هاي  تیبند در موقع لیهاي س وارهیشده د زيیشکستن آگاهانه و برنامه ر ،يطراراض تیوضع یابیاطلاعات و ارز تیریتدارکات، مد

 وارهید جادیبا لودر و ا زيیسازه هاي اضطراري مانند خاکر جادیبالادست، ا ایدست و  نییاز مخازن پا هیتخل تیریشده،  مد ینیب شیپ

 . دباش ینوع اقدامات م نیاز ا لیو مقاوم سازي در برابر س یشن سهیبا ک

 ل،یس دنیقبل از رس دیبا هیهشدارهاي اول لاب،یاست. در مقابله با س لیاز جنبه هاي مهم اقدامات مقابله با س یکی هیاول هشدار

الوقوع  بیلازم را اتخاذ و عموم مردم را از خطر قر ماتیکند تا تصم اریرا هوش یاتیسازمان هاي حرفه اي و گروه هاي مسوول و عمل

 ،یرا فعال کند و در صورت نبودن طرح قبل لیشده در برنامه اقدام واکنش اضطراري س ینیب شیپ اقدامات دیبا هیآگاه کنند. هشدار اول

 ردیهاي حرفه اي مناسب صورت گ هیبر توص یمبتن دیاتخاذ شده از سوي سازمان هاي مسئول، با ماتیلازم پس از تصم اتیانجام عمل

. 

هاي امداد و نجات، تأثیر مستقیم بر افزایش أثیر آن در پیشبرد فعالیتزمان آبگرفتگی )ماندابی شدن( یک منطقه با توجه به ت مدت

هاي عملیاتی و ... یکی از عوامل بسیار مؤثر بر میزان خسارات است که به حجم سیلاب و توپوگرافی منطقه بستگی دارد. هرچه هزینه

 .بود خواهد تر دشت سیلابی بیشتر باشد، مدت زمان آبگرفتگی کوتاه یبحجم سیلاب کمتر و ش

 ،یهستند. منابع شامل منابع مال ياضطرار طیموثر شرا تیریمد یهیبد اتیمناسب منابع از ضرور صیو تخص یمنابع کاف نیتام

مثال  ي)برا ژهیو یفنّ زاتیتبادل اطلاعات( و ابزارها، تدارکات و تجه لیسنجش و وسا زاتیمثال تجه يمنابع فنّاورانه )برا ،یمنابع انسان

فراهم  یستیباشند. هر زمان و هرجا که لازم باشد منابع با یپمپاژ( م لیو وسا یآتش نشان لیو نقل، وسا حمل لیشن، وسا يها سهیک

 و در دسترس کنشگران باشد. 

 

  ملیات پ  از وقوع )طرح بازیابی/ به ود(- 7-3

اسکان  ه،یممکن است شامل تخل ند،یفرآ نیباشد. ا یجوامع بعد از وقوع حادثه م يایو اح ریتعم ،يبازساز ندیبعنوان فرآ یابیباز

 يباشد. برا یستیز طیمح يامدهایپ تیریو مد ییربنایخدمات ز يایتداوم کسب و کار، اح تیریمد ،یرفاه يازهاین نیموقت، تام

 يشده ا فیتعر يفراهم باشد. لازم است سازوکارها یمناسب و هم منابع کاف يادار يسازوکارها دیبا مها ه تیفعال نیاز ا یبانیپشت

 قیممکن است از طر یابیباز اتیحادثه، عمل اسیوجود داشته باشد. بسته به مق یابیو انتقال از فاز واکنش به فاز باز فیوظا میتقس يبرا

 د.شون يو رهبر تیهدا یکنشگران محل ای یاستان یولتسازمان ها و ادارت د ،یمل یهماهنگ يگروه ها

به  لیاز س یهاي ناش بیمحل و زمان و وسعت حادثه، آس رینظ یدر اسرع وقت اطلاعات دیبا ییهاي اجرا میت ل،یاز وقوع س پس

و  یبه کمک هاي برون سازمان ازیو ن یو کمبودهاي احتمال ازیمورد ن زاتیو خطوط انتقال و مردم و اموالشان و تجه ییبنا ریز ساتیتاس

از محل، استفاده از  دیبه بازد ازیمسئول منتقل کنند. براي گردآوري اطلاعات ن ياضطرار طیشرا تیریمد ستادو ... را به  یالملل نیب

ماهواره اي، استفاده از اطلاعات سازمان ثبت احوال و  ریمنطقه با استفاده بالگرد، استفاده از تصاو یابیارز ،ییایاطلاعات جغراف ستمیس

 ،یکارشناس میتوسط ت یاطلاعات ارسال لیبا ارسال اطلاعات به صورت به کارشناسان مربوط و تحل تی. در نهاباشد یمراکز آمار م

 شود.  یاتخاذ م ت،یلازم در مورد نحوه پاسخ به وضع ماتیتصم

 یبه آن ها انجام م یو درمان یزدگان و اسکان و ارائه خدمات بهداشت لیمرحله نخست پس از ارسال اطلاعات، جمع آوري س در

زدگان با سرعت  لیس هیتخل اتیتا مناطق آبگرفته داشته باشد تا عمل اديیفاصله ز دیزدگان نبا لیشود. اصولا محل اسکان موقت س

 انجام شود.  شتريیب

 یم هیخلاست. ت یزده است که هدف آن حفظ جان انسان ها و دام و کاهش خسارت مال لیدر منطقه س یاقدام دفاع نیآخر هیتخل

موجود  طیبه شرا یکه بستگ ردیصورت گ لیبعد از فروکش کردن س ایآن و  انیدر خلال جر ه،یدر ناح لیتواند قبل از جاري شدن س
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 زمیو مکان ییداشته باشند شناسا هیبه تخل ازین ل،یکه ممکن است در سطوح مختلف س یمناطق دیبا لیطرح اضطراري س هیدارد. در ته

 در نظر گرفته شود: دیبا هیتخل اتیدر رابطه با انجام عمل رینکات ز یگردد. به طور کل نییتع هیتخل اتیانجام عمل یچگونگ

 ریتحت تاث یوسعت نواح 

 هیو راستا و جهت حرکت در زمان تخل هیتخل رهايیمس تیظرف 

 هیشدن راه هاي تخل بیتخر ایرود و  انیکامل قبل از طغ هیزمان موجود براي تخل 

 حمل و نقل زاتیو تجه یامکانات فن 

 شده هیافراد تخل رشیمراکز پذ نییتع 

 هیسازمان و افراد مسئول در امر تخل ريیپذ تیمسئول 

طرح  نیمرحله بهتر نیشوند، به طوري که بدون انجام ا هیتخل دیاست که با یآماده سازي مردم ه،یتخل اتیمهم در انجام عمل نکته

کرد. در  دایمردم پ یو اجتماع یدر سنت ها و سطوح فرهنگ دیارتباط را با جادیراه ا نیبهتر ،یمانند. در سطح استان یاثر م یها هم ب

اطلاعات  نیزبان انتقال ا ،ینکته ضروري است که علاوه بر روش هاي اعلام خطر به صورت دسته جمع نیبه ا جهزمان وقوع حادثه تو

نباشد که مردم عادي آنها را درک نکرده و مورد توجه قرار  دهیچیو اداري پ یو علم یانتقال اطلاعات به زبان فن یعنیدارد،  تیاهم زین

نکرده اند، چون زبان اعلام خطر قابل فهم و درک توسط مردم  یمردم توجه کنیندهند. در مواردي اعلام خطر به موقع انجام شده ل

ها از راه هاي  امیه خطوط تلفن، قطع شده و پمعمول به علت قطع برق و خسارات ب یدر مواردي خطوط ارتباط زینبوده است و ن

 دیبا یعیطب ايیو بلا لیهاي اضطراري س تیارتباطی براي موقع نیگزیهاي جا نهیگز نیاست. بنابرا دهیمورد نظر نرس یمعمول به نواح

 یافتد آغاز م یتر اتفاق م عیدر آن ها سر گرفتگی همواره از مناطق پست تر که آب هیتخل اتیدر نظر گرفته شوند. به طور معمول، عمل

 دوره اي مرور شود. ينهایشده و در تمر نییاز قبل تع دیبا هینقل لیحرکت وسا ریو مس هیتخل اتیشود. زمان بندي عمل

از جمله اقدامات لازم  لیتواند حاوي اطلاعات مهم و ارزشمندي در مورد س یم ل،یخبري و بروشورهاي ساده آموزش س اتینشر

عادي پس از  تیبازگشت به وضع یو چگونگ لیو واکنش هاي مناسب در هنگام بروز س زیخ لیدر مناطق س لیاز وقوع س شیپ

در کاهش خسارات  یانیکمک شا ،یو مراکز دولت یدر مدارس و کتابخانه هاي عموم اتیگونه نشر نیباشد. انتشار ا ل،یس ینیفرونش

 دارد.  لیپس از وقوع س یو جان یمال

 طیشرا تیریباشد. مد یم لابیس انیو تدارک کمک به قربان لیخسارت س یتوان بخش یابیمرحله اصل مهم، برآورد و ارز نیا در

 است: ریشامل موارد ز لاب،یپس از س ياضطرار

 عادي، تیبازگشت به وضع 

 لاب،یطرح هاي بازسازي و نوسازي پس از س  

 لاب،یمهار س یاصلاح طرح هاي محل 

 لیو هشدار س ینیب شیهاي پ به روز کردن سامانه 

اسکان موقت در مناطق مرتفعِ همان  يمکان مناسب برا رد،گی یرا فرا م یاز محدوده مسکون یتنها قسمت لابیآنجا که معمولاً س از

 هیتخل اتیتا مناطق آبگرفته داشته باشد تا عمل يادیفاصله ز دی. اصولاً محل اسکان موقت نباباشد یاطراف آن م هاي نیزم ایمحل 

 انجام شود.  يشتریبا سرعت ب زدگان لیس

( یهاي سناریو )هدف طراحهاي پهنه و عمق سیلاب که با توجه به تحلیل سیلابمناطق اسکان موقت بر مبناي نقشه یابیمکان

 مختلف هايسیلاب در یگرفتگ شود. مناطقی که به دلایل توپوگرافی یا هر دلیل دیگري از آباند، انجام میبدست آمده و ایجاد گردیده

گردند. در حالت کلی براي ها معین میهاي دسترسی به آنها بر مبناي این نقشهها مشخص و راهسیلاب کیکتف به باشند،می امان در

 انتخاب این مناطق باید به نکات اساسی ذیل توجه نمود:

 گرفتگی نشود.در سیلاب سناریو دچار سیل 

 العبور وجود داشته هاي موجود و یا راه اضطراري سهلکان دسترسی به منطقه با استفاده از راهپس از وقوع سیلاب سناریو، ام
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 باشد.

 سکونت، در مجموع مساحت لازم را دارا باشند. در غیر  يیابی شده و جمعیت مورد نظر برابا توجه به تعداد نقاط مکان

 اینصورت باید تمهیدات خاص در راستاي اسکان موقت دیده شود.

 ها باید تجهیزاتی به منظور استفاده در شرایط اضطراري در نظر گرفته شوند که اهم این موارد عبارتند از:این مکان در

 آن يلازم برا يرسازیو ز يچادر، محوطه ساز 

 آن يلازم برا يرسازیکانکس و ز 

 حمام صحرایی 

 توالت صحرایی 

 مخازن اضطراري آب 

 مخازن اضطراري سوخت 

 روي برق اضطراريتجهیزات تولید نی 

 تجهیزات برقراري ارتباطات بیسیم 

 ... انبارهاي ذخیره غذاهاي خشک، پودرهاي خشک بهداشتی و 

 سایر موارد در صورت نیاز 

 

  خیره اضطراری  ب - 7-9

 طیبینی و احیاي آبرسانی اضطراري از جمله اقدامات اساسی در مدیریت شراتوجه به نیاز مبرم به آب در شرایط اضطراري، پیش با

باشد. در این راستا و به منظور ایجاد امکان آبرسانی اضطراري ساخت مخازن اضطراري ثابت )همیشگی( و مخازن موقت و می ياضطرار

  .دگیرمتحرک مدنظر قرار می

 مخازن  ابت-ال 

بینی و ساخت مخازن اضطراري ذخیره آب با ظرفیت بالا مجهز به هاي توزیع آب، پیشتوجه به احتمال شکست در شبکه با

 از بعد مردم مختلف نیازهاي به بهتر جوابگویی جهت متريتله سامانه سیستم طریق از فرامین دریافت و ارتباط و شونده شیرهاي قطع

سیلاب( و نیز جهت تأمین آب و داشتن ذخیره مناسب براي مواقع اضطراري مدنظر قرار  وعوق از پس اضطراري آبرسانی) سیلاب

تعیین حجم این مخازن، روزانه به ازاي هر  يگردند. مبناگیرند. این مخازن در فواصل معین احداث و به خطوط آبرسانی متصل میمی

 است.  ياضطرار طیلیتر ذخیره آب تا سه روز اول وقوع شرا 9نفر 

 مخازن موقت-ب

به انواع سخت و  توان یمخازن موقت را م یباشند. بطور کلدیگر انواع مخازن اضطراري، مخازن موقت، متحرک یا صحرایی می از

 47مخازن در احجام بزرگتر از  نینمود. مخازن سخت )صلب( کوچک قابل حمل هستند اما معمولاً ا بندي دسته رپذی انعطاف

و  يورود يرهایپوشش ضد آب، ش واره،ید ،یعبارتند از: پ یمخزن سخت بطور کل کی. اجزاء شوندیمترمکعب در محل ساخته م

 هواکش و اتصالات.  ز،یسرر ه،یتخل

نوع از  کیو انواع مختلفی دارند.  روندپذیر براي ذخیره آب براي زمان اضطرار و گاه براي حمل و نقل آب به کار میانعطاف مخازن

 طیهاي خالی از آب، درهنگام شراباشند. به علت حمل و نقل آسان کیسهاي هستند که شبیه به بالش میاین مخازن، مخازن کیسه

 شود.می هاز آنها استفاد ياضطرار
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 )بررسی اولیه در محل(  لابیگزارش وقوع س-7-8

رو لازم است مشاهدات ها به فراموشی سپرده شوند بسیار اهمیت دارد؛ از اینکه بسیاري از واقعیتقبل از این لابیگزارش س تهیه

 درستی ثبت و ضبط شوند. اولیه به

 

  لابیپاکسازی محل س-7-20

و لیستی از افراد  مشخص يپاکساز اتیمنظور لازم است مسئول عمل نیاقدام، عملیات پاکسازي است. به ا نیفاز بازیابی، نخست در

آوري شده باشد. عملیاتی بودن به این منظور در دسترس باشد. قبل از انجام پاکسازي باید اطلاعات مورد نیاز براي تجزیه و تحلیل جمع

 تواند باشد. بعدي اغلب شدیدتر از وضعیت اولیه می يلابهایدر این مرحله ضروري است، زیرا اثرات س رانهیشگیهاي پسیستم

 

 یاضطرار طیشرا تیری ملکرد مد یبازن ر-7-22

 و تعریف زمینه این در لازم معیارهاي قبل از است لازم رو باشد. از اینو بررسی میزان اثربخشی لازمه انجام هر فعالیت می ارزشیابی

 شده، انجام هايفعالیت اثربخشی میزان ارزشیابی براي لازم معیارهاي کلی، طور به. گیرند قرار استفاده مورد هافعالیت اجراي زمان در

 :میزان از عبارتند معیارها این. شوند می تعیین مشابه رخدادهاي به نسبت  خسارات وقایع سیل کاهش اساس بر

 (غیرمنقول و منقول اموال حفظ میزان/ ها سازه تخریب شامل) مالی و( مفقودین ها، کاهش خسارات جانی )تلفات، زخمی 

  ضایعات محصولات کشاورزيکاهش تلفات دامی و 

 مان  آبگرفتگی )ماندابی شدن منطقه(کاهش مدت ز 

 تأسیسات و معابر در گذاري رسوب و ها کاهش مقدار فرسایش و تخریب راه 

 مان  قطعی خطوط ارتباطی و حیاتیکاهش مدت ز 

پس از اتمام وضعیت اضطراري و پاکسازي محل حادثه، لازم است کمیته اضطراري تشکیل جلسه دهد و با استفاده از اطلاعاتی که  

لازم است نحوه عملکرد کنشگران  نییابی علل آن بپردازد. همچنو ریشه لابیاز گزارش تهیه شده، به دست آمده به تجزیه و تحلیل س

مورد بررسی قرار گرفته و نقاط  یبانیپشت ای اتیدر عمل لیدخ ياضطراري و سایر گروهها طیشرا تیریمد يدیکل گرانیو باز یاصل

ها، در ضعف و قوت در طرح و اجرا مشخص گردد. علاوه بر این بررسی مناسب بودن تسهیلات و تجهیزات و نیز نحوه استفاده از پناهگاه

 بازنگري طرح و روزآمد کردن آن مفید خواهد بود. 

 

 بحران در اروپا تیرین ام مد یا ربخش یابیارز یشاخص ها-7-21

 يدر الگوها راتییتغ ایو نوظهور و  دیخطرات جد داتیتهد يباشد تا برا ایذاتا پو دیبا ياضطرار طیجامع شرا تیریمد کردیرو

 جهیو هم شدت آنها در نت یشود هم فراوان یم ینیب شیکه پ-ها  لیس يدر الگو رییمثال، تغ يداشته باشد. برا ییکارآ جیخطرات را

 کی ازمندین کرد،یدر رو ییایپو نیباشد. تحقق ا یم ایپو کردیرو کی ازمندین -ابدی دیتشد یاراض ياربرک راتییو تغ یمیاقل راتییتغ

 يارتقا يها تیفرصت ها و محدود ،یچارچوب نیباشد. در صورت وجود چن یو اقدامات م کردهایرو یاثربخش یابیچارچوب ارزش

و  نیجامع، مهمتر یابیچارچوب ارزش کیخواهد شد. وجود  نیتام گریحوادث د ای لیبحران در خصوص س تیریاقدامات مد یاثربخش

فراهم خواهد ساخت.  رانیو مد استگذارانیرا در دسترس س يارزشمند و کاربرد يبحران بوده و ابزار تیریمد قیدق یابیرکن ارز نیاول

 تیرینظام مد یهماهنگ اثربخش یابیارز ربه منظو ریفراگ یابیچارچوب ارزش کی STAR FLOODاروپا در پروژه  هیراستا اتحاد نیدر ا

متفاوت   يو اقتصاد یمیاقل ،ییایجغراف ط،یشرا يکرده و هفت کشور دارا یطراح 9715عضو را در سال  يدر کشورها لیس ياضطرار

 ياست. برا دادهقرار  سهیمورد مقا لیس ياضطرار طیشرا تیریمد یلهستان و سوئد را از نظر اثربخشاز جمله انگلستان، فرانسه، هلند، 
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و  یبحران را بطور گسترده در سطح جهان بررس تیریو مد ياضطرار طیشرا تیریمرتبط با مد یعلم اتیچارچوب، ابتدا ادب نیتوسعه ا

 یابیحادثه( و باز نی)قبل از وقوع حادثه(، واکنش )ح یشامل سه فاز آمادگ یاضطرار بطور کل طیشرا تیریکردند که مد يجمع بند

 يارهاینمودن مع یاتیباشد. عمل یهر فاز م يلازم برا يارهایمع رندهیدربرگ یابیچارچوب ارزش نیباشد. بنابرا ی( مدثه)بعد از حا

 طیوضع موجود و شرا نیسنجش فاصله ب ينقاط مبنا برا نییو تب ندهیشفاف، استوار و نما يشاخص ها ییشناسا ازمندین یاثربخش

 تیامن يمشابه موجود همچون نظام ها يچارچوب ها یبحران و بررس تیریمد یعلم اتیادب ردهباشد. بعد از مرور گست یم نهیبه

 Continuityد )(، ابزار تداوم امداRisk Management Index) سکیر تیریمد یی(، شاخص کارآCivil Security Systems) یمدن

Assistance Toolییرا شناسا ياضطرار طیموثر شرا تیریمد ياز پر تکرار براین شیپ طیموارد و شرا کا،یبحران آمر تیری(، آژانس مد 

اضطرار،  طیشرا يبرا یقبل یموارد عبارتند از: آمادگ نیدهند. ا یم لیحاضر را تشک يشنهادیپ یابیکردند که هسته چارچوب ارزش

و  نیاندرکاران و جامعه، تام تدس یقبل یآمادگ ،یسازمان يریادگیاضطرار،  طیکنشگران شرا نیها درون و ب تی/مسئولفیوظا میتقس

 .یابیباز يها تیمنابع و فعال صیتخص

شده  فیتعر 2-9بحران اروپا به شرح جدول  تیرینظام مد یاثربخش یابیارز يموارد مطرح شده در بالا، هفت شاخص برا براساس

به کار  یابیواکنش و باز ،یآمادگ يفازها نیدر ح لیبحران س تیریاست که مد یو اقدامات ندهایفرآ رندهیشاخص ها، دربرگ نیاست. ا

از نقاط مبنا )محک ها(  ياروپا، مجموعه ا هیعضو اتحاد يدر کشورها لیبحران س تیرینظام مد یثربخشا نییتع يشوند. برا یگرفته م

 شده است. فیتعر ریبصورت ز 4 یال 1 زایامت ریبا مقاد

 زیناچ اریبس ای: عدم وجود 1 ازیامت

 يری: در حال شکل گ9 ازیامت

 متوسط تی: وضع9 ازیامت

 ادیقابل توجه/نسبتا ز تی: وضع2 ازیامت

 یبرجسته/ عال تی: وضع4 ازیامت

 

 اروپا STAR FLOODشاخص ها و نقا  م نای ن ام مدیریت مو ر شرایط اضطراری سیل بر اساس پرو ه -4-7جدول 

 شاخص نقا  م نا امتیاز

1 

برنامه هاي کلی شرایط اضطراري براي اطلاع رسانی به متخصصان حرفه اي شرایط اضطراري در خصوص چگونگی واکنش 

به یک حادثه / خطر عمومی وجود دارد. برنامه مدیریت شرایط اضطراري مخصوص خطر سیل وجود ندارد. برنامه هاي 

 وع انفعالی است و مبتنی بر برنامه هاي موجود نیست.   منطبق با شرایط محلی وجود ندارد. واکنش نسبت به حوادث از ن

طرح ریزي اضطراري براي 

 واکنش به سیل

 همانند مورد بالا، اما براي بعضی از مناطق، برنامه هاي مدیریت شرایط اضطراري عمومی مختص شرایط محلی وجود دارد.  9

9 

همانند مورد بالا، اما در سرتاسر کشور برنامه هاي مدیریت شرایط اضطراري عمومی مختص شرایط محلی وجود دارد. براي 

بعضی مناطق برنامه هاي مدیریت شرایط اضطراري ویژه سیل وجود دارد. اگرچه این برنامه ها مبتنی بر ارزیابی دوره اي 

 ریسک سیل نیستند. 

2 
رایط اضطراري عمومی و اختصاصی سیل در سرتاسر کشور چه در سطح محلی و چه در سطح منطقه برنامه هاي مدیریت ش

 اي وجود دارد و مبتنی بر اطلاعات ارزیابی خطرات محلی است. 

4 

منظور ظرفیت سازي براي واکنش به برنامه هاي مدیریت شرایط اضطراري عمومی و اختصاصی سیل در سرتاسر کشور به

ته شده مبتنی بر ارزیابی و پایش مستمر ریسک در مقیاس محلی وجود دارد. برنامه مدیریت شرایط ریسک هاي شناخ

اضطراري سیل مشتمل بر تلفیق ارزیابی خطر و اطلاعات آسیب پذیري )براي مثال، مکان زیرساخت هاي کلیدي، ویژگی 

یا در راستاي اسناد بالادستی ملی و منطقه اي  هاي جمعیتی، تمرکز گروه هاي آسیب پذیر( است. این برنامه ها همراه با و

 هستند.  

 عدم توجه یا توجه اندک به شناسایی درس آموخته هاي مدیریت حادثه وجود دارد. 1

 یادگیري نهادي
 گیري پس از وقوع حادثه براي شناسایی نقاط قوت و ضعف نحوه مدیریت حادثه رایج است. پروتکل هاي گزارش 9

9 
گیري، مدیریت بحران مورد تحقیق و تفحص عمومی قرار می وقوع یک حادثه بزرگ، علاوه بر اجراي عملیات گزارشبعد از 

 گیرد. مبتنی بر دستاوردهاي تحقیق و تفحص، تلاش هایی براي اعمال درس آموخته ها صورت می گیرد.  
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 شاخص نقا  م نا امتیاز

2 

علاوه بر واکنش به حوادث بزرگ، نشانه هایی از فرهنگ کنشگرانه )غیرانفعالی( یادگیري سازمانی همچون تلاش براي 

تسهیل تبادل اطلاعات در درون و بین ادارات و نواحی مدیریتی و ارزشیابی دوره اي اثربخشی نظام مدیریت شرایط اضطرار 

 وجود دارد. 

4 

شیوه نامه هایی براي ارتقاي یادگیري سازمانی بصورت دوره اي و بعد از وقوع حوادث اضطراري ارائه می شود. سازوکارهایی 

براي تبادل اطلاعات، به اشتراک گذاري تجربیات و عملیات بهینه )براي مثال، گردهمایی هاي پی در پی و ابزارهاي 

 رایط اضطراري( برقرار است. کامپیوتري تسهیل کننده گفتگو بین متخصصان ش

1 
 تمرین هاي مدیریت شرایط اضطراري بصورت موردي و خودانگیز فقط در بعضی از 

 بخش هاي مدیریت بحران اجرا می شود. مقررات و تدارک خاصی براي تمرین مدیریت حوادث سیل وجود ندارد.

الزامات تمرین )مانور( 

 شرایط اضطراري

9 
نات موردي گاه و بیگاه شرایط اضطرار همراه با بعضی نمونه هاي موردي براي مدیریت حوادث سیل همانند مورد بالا، تمری

 وجود دارد.

9 
پروتکل هاي آموزش و تمرین شرایط اضطرار یک امر رایج است و شامل متخصصان حرفه اي مربوطه می باشد. مثال هاي 

 موردي بیشتري از آموزش و تمرین ویژه مدیریت حوادث سیل وجود دارد، اما یک اقدام الزامی و رایج نمی باشد.  

2 

ري )براي مثال، جوامع محلی، بخش هاي خصوصی و رسانه ها( در همانند مورد بالا، اما در بعضی موارد کنشگران بیشت

تمرینات شرایط اضطرار دخالت داده می شوند. آموزش و تمرین مدیریت حوادث سیل یک اقدام جا افتاده است و در 

 سرتاسر کشور رایج است. 

4 

 آموزش و تمرین ها بصورت دوره اي براي آزمایش دستورالعملهاي )شیوه نامه ها( 

برنامه ریزي و عملیات مدیریت حوادث خطر خاص از جمله سیل در سطوح ملی و محلی انجام می شود. تمام متخصصان 

حرفه اي مدیریت بحران شرکت داده می شوند و در مواردي که مرتبط باشد سایر کنشگران هم شرکت داده می شوند. 

 ن در خصوص ریسک هاي سیل قلمداد می شوند.  تمرینات، بعنوان یکی از راه هاي افزایش آگاهی عموم شهروندا

 سازمانها و ادارات مختلفی در واکنش به شرایط اضطرار دخالت دارند ولی هماهنگی بین آنها وجود ندارد.  1

تقسیم وظایف درون و 

بین کنشگران در  شرایط 

 اضطراري

9 
قوانین و مقررات شفافی  وجود دارد که نقش ها و مسئولیت هاي کنشگران مدیریت بحران را به منظور تضمین اتخاذ یک 

 رویکرد همگن به وضوح مشخص کرده است.  

9 

همانند بالا، ولی سازوکارهایی به منظور تسهیل انجام کارها بصورت متحد و یکپارچه بین کنشگران مدیریت بحران وجود 

د، اگرچه در سرتاسر کشور رایج نیست و فقط بصورت پراکنده انجام می شود. سازوکارهایی براي بزرگ مقیاس نمایی و دار

 ریزمقیاس نمایی اقدامات اضطراري برقرار است اما اثربخشی آنها زیر سئوال است. 

2 

شامل طیفی از سازمانها و ادارات  سازوکارهاي تسهیل انجام امور بصورت متحد و یکپارچه بین کنشگران مدیریت بحران

دولتی، نهادهاي ارائه خدمات زیربنایی و کلیدي، نهادهاي جامعه مدنی و بخش هاي داوطلب، در حکمرانی و عملیات 

مدیریت بحران نهادینه شده است. درک واضحی از نقش ها و مسئولیت ها و سازوکارهاي موثر براي ریزمقیاس سازي و 

 مات واکنشی وجود دارد.  بزرگ مقیاس سازي اقدا

4 

فرصت و مقررات تسهیل کار بین سازمانی ایجاد شده است. شناخت واضحی از نقش ها و مسئولیت وجود دارد و همچنین 

کانالهاي ارتباطی و اشترک گذاري اطلاعات ایجاد شده است. سازوکارهاي ریزمقیاس نمایی و بزرگ مقیاس نمایی اقدامات 

 بردي فرآیند تصمیم گیري برقرار است. واکنشی از طریق مولفه هاي عملیاتی، تاکتیکی و راه

1 
هیچ گونه تلاشی براي ارائه مشاوره به مردم در خصوص انواع ریسک ها و نه فقط ریسک سیل و آگاه سازي آنها از 

 دستورالعمل هاي شرایط اضطرار وجود ندارد.  

 آمادگی جامعه

9 
تلاش هاي پراکنده اي براي ارائه مشاوره به عموم مردم در خصوص انواع ریسک از جمله ریسک سیل وجود دارد، اما در 

 سرتاسر کشور رایج نیست. 

9 

متخصصان حرفه اي مدیریت بحراناز جنبه خط مشی هاي قانونی، ملزم به ارائه مشاوره به مردم در خصوص ریسک ها در 

سرتاسر کشور هستند. علاوه بر اطلاع رسانی درباره ریسک ها، در بعضی موارد، متخصصان حرفه اي جوامع محلی را در 

 شارکت می دهند. فعالیت هاي آماده سازي در برابر حوادث بصورت فعال م

 همانند مورد بالا، اما مشارکت فعالانه جوامع در سرتاسر کشور رایج است.  2

4 
متخصصان حرفه اي مدیریت بحران از تمام بخش هاي اداري مدیریت بحران در فعالیت هاي ارتقابخشی آمادگی شهروندان 

 در برابر سیل در سطوح خانوار و جامعه دخالت فعال دارند. 

 منابع لازم براي پشتیبانی از ایفاي نقش متخصصان حرفه اي مدیریت بحران وجود ندارد.  1
تامین منابع )منابع مالی و 

انسانی، تجهیزات و 

ابزارهاي پشتیبان 

 تصمیم(

 تامین کلی منابع ضروري براي پشتیبانی از ایفاي نقش متخصصان حرفه اي مدیریت بحران برقرار است.  9

9 
همانند مورد بالا، اما منابع جانبی بیشتر براي پشتیبانی از عملیات واکنشی در برابر سیل )براي مثال تجهیزات امداد و نجات 

 سیل( فراهم است، اگرچه در سرتاسر کشور رایج نیست. 

و سازوکارهایی براي به  منابع جانبی بیشتر براي پشتیبانی از عملیات واکنشی در برابر سیل در سرتاسر کشور فراهم است، 2
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 شاخص نقا  م نا امتیاز

 اشتراک گذاري و توزیع منابع مورد نیاز برقرار است. 

4 

منابع کافی از نظر اعتبارات، تجهیزات و ابزارهاي پشنیبانی از عملیات آمادگی، واکنشی و بازیابی و تصمیم گیري هاي 

سازمانی و بین سازمانی براي مدیریت بحران بویژه مدیریت اضطراري سیل فراهم است. در صورت نیاز به تامین منابع 

 بیشتر، سازوکارهاي تعریف شده وجود دارد. 

 هیچگونه برنامه ریزي براي بازیابی فوري بعد از وقوع حادثه اضطراري )سیل یا هر خطر دیگر( وجود ندارد.  1

پشتیبانی از فعالیت هاي 

 بازیابی

9 
نشانه هایی از وجود بعضی برنامه ریزي ها براي بعضی اقدامات بازیابی معین )براي مثال بازگرداندن زیرساخت هاي حیاتی( 

 ا وجود دارد. در بعضی محل ه

9 

متخصصان حرفه اي مدیریت بحران ملزم )سیاستی یا قانونی( به تدوین طرح هاي بازیابی مشتمل بر جزئیات نقش ها، 

مسئولیت ها و چگونگی ارزیابی اثرات واقعه و تبیین مقررات رسیدگی به پیامدهاي احتمالی هستند. دستورالعمل هاي ملی 

 فراهم است. 

2 
علاوه بر موارد ذکر شده در بند بالا، ترتیبات لازم براي شروع فرآیند عبور از فاز واکنشی به فاز بازیابی و هماهنگی فعالیت 

 هاي بازیابی در تمام سطوح برقرار است. 

4 

دي همچون برنامه ریزي عمومی و ویژه سیل در خصوص مدیریت عملیات بازیابی برقرار است. برنامه هاي بازیابی به موار

خسارت هاي فیزیکی، مشکلات انسانی )براي مثال توجه به جوامع جابجا شده و نیازهاي رفاهی جوامع آسیب دیده(، مسائل 

محیط زیستی )براي مثال کنترل آلودگی و انتشار آلاینده ها(، مسائل اقتصادي و زیرساختی )براي مثال استقرار مجدد 

بات اجرایی براي نهادها و ادارات جانبی که مشارکت آنها ضروري است تنظیم شده زیرساختهاي حیاتی( می پردازند. ترتی

است. ساختارهاي حکمرانی براي هماهنگ سازي فعالیت هاي بازیابی منطبق بر ارزیابی هاي دوره اي پیامدهاي بعد حادثه 

 و مدیریت موفق مسائل احتمالی فرامرزي برقرار است. 

 

  sphereیو  امداد رسان یراراضط تیوضع یهاشاخص- 7-27

 نی. در ادامه به طور مختصر اباشدیم sphereبه نام  ياستاندارد يدارا یالمللنیدر جامعه ب یامدادرسان يهاشاخص حداقل

در سال  sphereگردد. پروژه  یم یمعرف پردازد،یم یامدادرسان يو حداقل استانداردها ازهاین یبه بررس یشاخه اصل 4شاخصها که در 

 کیها گروه نیآن ا یسرخ و هلال احمر آغاز شد و در ط بیبشردوست، نهضت صل یردولتیغ يهااز سازمان یتوسط گروه 1225

 لیذ يدیهنگام بحران در پنج بخش کل یدر امدادرسان دینمودند که با نییرا تع ییو حداقل استانداردها نیمنشور بشردوستانه را تدو

 (1951،لیخسارات س یک اطلاعاتبان) رندیمدنظر قرار گ

 طیو بهداشت مح یآبرسان 

 هیتغذ 

 ییغذا يهاکمک 

 سرپناه 

 یخدمات بهداشت 

 کیمنشور همراه با حداقل استانداردها،  نیمنتشر شد. ا sphere يکتاب راهنما شیرایو نیدر اول 9777در سال  ندیفرآ نیا

کتابِ راهنما را  نیا ی. هسته اصلدینمایم یدر هنگام بحران را معرف یامدادرسان يهاتیبه فعال ییپاسخگو يبرا یاتیچهارچوب عمل

قانون  الملل،نیحقوق بشر ب ،یالمللنیبشردوستانه ب نیقوان يهاینیبشیاصول و پ هیکه بر پا دهدیم لیمنشور بشردوستانه تشک

 انگریمنشور ب نیامدادرسان استوار است. ا یردولتیغ يهاو هلال احمر و سازمان یسرخ جهان بینهضت صل يرفتار نییو آ یپناهندگ

 يساز، براو انسان یعیطب يهااز بحران دهیدبیو بر حقوق افراد آس اشتهد ریبشردوستانه تأث يهاتیاست که بر فعال یاصول اساس

 .دینمایم دیپرمنزلت تأک یداشتن زندگ ياز بحران برا دهیدبیبر حقوق افراد آس نیو همچن تیاز کمک و حما يبرخوردار

 ياست تا حق برخوردار ايگونه ها و احزاب بهدولت یحقوق يهاتیشده است، مسئول نیمنشور مع نیکه در ا يموارد گرید از

 ستند،یخود ن يهاتیبه انجام مسئول لیما ایکه مقامات مسئول قادر  یکند. هنگام نیکمک را تضم افتیو در تیاز حما دگانیدبیآس

 بپردازند. تیو حما یدهند تا به امر امدادرسان اجازهبشردوست  يهاند به سازمانموظف

 نیاز افراد خبره در هرکدام از پنج بخش مذکور تدو ياگسترده يهابا استفاده از شبکه يدیکل يهااستانداردها و شاخص حداقل
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دانش و عملکردِ موجود  قیو تطب يبلکه گردآور ستند،ین يدیجد يهاهمراه آنها، مقوله يهااند. اکثر استانداردها و شاخصشده

حفظ حقوق بشر و  تیبوده و منعکس کننده اهم ياگسترده فیاتفاق نظر ط انگریها بو شاخص تانداردهااس نی. در مجموع، اباشندیم

 .هددیاستاندارد را نشان م نیا ی، پنج بخش اصل2-9. شکلباشدیم هاتیفعال نیاصول بشردوستانه در ا

  

 
 sphereپنج بخش اصلی استاندارد -4-7شکل

 

 یاضطرار طیحوزه واکنش در شرا یابیارز یهاشاخص -7-24

شاخصها و  نیمهمتر 4-9باشد که در جدول  یم یابیو ارز یقابل بررس ییشاخصها زین ياضطرار طیحوزه واکنش در شرا در

 مرتبط ارائه شده است.  يارهایمع
 

 (2780حسنی،)قابل بررسی در حوزه واکنش در شرایط اضطراری نمونه شاخصهای-5-7جدول 

 معیار شاخص

 جستجو و نجات

 وجود برنامه مشترک عملیاتی بین دستگاهی

 و ..( GIS ،GPSاستفاده از فناوري پیشرفته )نظیر 

 استفاده از نیروهاي داوطلب داخلی و خارجی

 توجه به موقع به روستاها

 اجراییمیزان تخصص نیروهاي 

 تجهیزات و امکانات

 اسکان اضطراري

 

 ساعت اول 59نحوه توزیع چادر در 

 هااستقبال آسیب دیدگان از اردوگاه

 میزان دسترسی به آب سالم

 هاي بهداشتیوضعیت سرویس

 تطابق اسکان اضطراري با شرایط اقلیمی

 وضعیت محل نصب چادرهاي منفرد

 تریاژ و بهداشت و درمان

 

 هاي بهداشتی و درمانیدیدگی زیرساختآسیب

 امکانات و نیروهاي موجود در منطقه آسیب دیده

 هاي پیش بیمارستانیانجام تریاژ و مراقبت

 استفاده از نیروهاي داوطلب داخلی و خارجی



 194        فصل سوم: مدیریت شرایط اضطزازي در سیلاب...  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 معیار شاخص

 وضعیت اعزام مصدومین به نقاط مختلف کشور

 توجه به مسأله بهداشتی و عفونی

 تأمین و توزیع امکانات و منابع

 

 هاآوري کمکنحوه جمع

 هانحوه توزیع کمک

 برآورد صحیح و اطلاع رسانی از نیازها

 هماهنگی و استفاده از منابع ستادها به صورت مشترک

 هاي خاصها و توجه به نیاز گروهحفظ کرامت بازماندگان در توزیع کمک

 داخلی و خارجیهاي شفافیت نحوه توزیع کمک

 امنیت در نگهداري و توزیع اقلام

 اطلاع رسانی و هشدار

 اطلاع رسانی به موقع از مکان و بزرگا

 رسانی صحیح و سریع از تلفات و خساراتاطلاع

 هارسانی از اثرات بحران در رسانهنحوه اطلاع

 گسترش شایعات

 نشانگرها براي هشدار سریعتوجه به پیش

 امور مدیریت بحران هماهنگی

 وجود شرح خدمات و برنامه اقدامات اضطراري و اولیه

 هماهنگی نیروهاي فعال در صحنه سانحه

 هماهنگی ستادهاي معین

 هماهنگی نهادهاي دولتی و غیر دولتی

 امور امنیتی

 ریزي براي نیروهاي امنیتی اعزامینحوه برنامه

 میزان نا امنی در مناطق آسیب دیده

 نقش نیروهاي نظامی در تأمین امنیت

 نقش نیروهاي مردمی در تأمین امنیت

 ترافیک و حمل و نقل

 ها در اثر مخاطرات زمین شناختیمسدود شدن جاده

 ها به سبب ترافیکمسدود شدن جاده

 هاي درون شهري در اثر آوارمسدود شدن راه

 مشارکت مردم
 امدادمشارکت مردم در جستجو و نجات و 

 مشارکت مردم در سایر امور مرتبط با مرحله پاسخ

 آوار برداري
 آلات مورد نیازدسترسی به ماشین

 توجه به مسائل ایمنی در آوار برداري

 تدفین و تشخیص هویت متوفیان

 شناسایی اجساد پیش از دفن

 تشخیص علت فوت

 انجام امور و مناسب مذهبی

 احشام و جانوراننحوه معدوم سازي لاشه 

 تامین سلامت روانی و اجتماعی
 میزان توجه به مشکلات روحی و روانی بازماندگان

 توجه به شرایط ویژه کودکان و سالمندان

 حریق و نشت مواد خطرناک

 سوزي در هنگام وقوع بلیهآتش

 سوزيآمادگی در صورت وقوع آتش

 سوزي در طول زمان اسکان اضطراريآتش

 مهندسی و مخابراتیخدمات 

 کارآیی شبکه آبرسانی موجود

 ریزي براي تأمین آب اضطراريبرنامه

 کارآیی شبکه برق و مخابرات موجود

 نحوه تأمین برق و ارتباطات اضطراري

 



  

 

 

 

 

 

 

 فصل چهارم

 ك ور 31فرور ین  لابیهای سشناسی و شاخص ماهیت
 

 

 

 

 
  

 

 فصل نیمطال  ا اهم

 25شاخصها و ویژگیهاي سیلاب فروردین  -

 مدل مدیریت بحران سیلاب -

 مدل تصمیم گیري مدیریت بحران سیلاب  -
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 مقدمه-4-2

یجه بر عملکرد مدیریت درنتتواند هر سیلی را از دیگري متفاوت نموده و یممختلف که  هايویژگیاي است سیال با یدهپدسیل 

 تعریف زیر صورتبه سیل بحران مدیریت و سیل بحران سیل، واژه سه المللی،کاربردي بین مفاهیم اساس برصحنه اثرگذار باشد. 

 :شوندمی

 .باشد داشته پی در را خساراتی و شدهخارج خود دائمی مسیر از که است غیرمعمول صورتبه براههآ هر جریان دبی افزایش :سیل

 مقابل در جوامع پذیريآسیب همراه به خاص توپوگرافی و جوي شرایط برآیند حاصل است ايالعادهفوق وضعیت :سیل بحران

 قرار تأثیر تحت شدتبه را روزمره هايفعالیت سایر العاده،فوق وضعیت این. باشد توجهقابل خسارات میزان آن نتیجه که آب، جریان

 سطح در) ناپذیريجبران ضایعات موجب و یافت خواهد گسترش جامعه در آن خسارات دامنه موقع،به مهار عدم صورت در و داده

 .شد خواهد( ملی حتی یا و استانی محلی،

 منفی تأثیرات که ايگونهبه گیردمی انجام سیلاب وقوع از بعد و حین قبل، که است اقداماتی مجموعه :سیل بحران مدیریت

 در اضطراري، اقدامات انجام و سیلاب با مواجهه راستاي در لازم امکانات نمودن فراهم ضمن و رسانده حداقل به را سیلاب وقوع از ناشی

انسانها و جامعه در  جان نجات در سیل، بحران مناسب و موقعبه مدیریت. برگرداند عادي شرایط به را جامعه ممکن زمان حداقل

 می نماید. ایفا توجهیقابل نقش اموال معرض، حفظ سرمایه هاي فیریکی و

ي مدیریت هاشاخص ازلحاظ 1925سیلاب به وقوع پیوسته در استانهاي گلستان، لرستان و همچنین خوزستان در سال  هايویژگی

هاي اخیر کشور از منظر مدیریت شرایط یلس هايویژگیدر ابتداي این فصل لازم است نگاهی گذرا به  ؛ لذااندبودهمتفاوت  کاملاًصحنه 

 اضطراري سیلاب داشته باشیم.

 فراگیری مناطق درگیر: -ال 

 موردتوجهکشور  هاياستاني از اگستردهتوان در گستردگی پهنه وقوع و فراگیري آن در بخش یمرا 1925اولین ویژگی سیل سال 

هاي یلس معمولیک یا چند استان بوده ضمن آنکه به طور دردر حوادث گذشته ناظر بر وقوع سیل  هااستان. تجربه موجود قرارداد

و سایر  دادهرخاستان خوزستان تنها در حوضه دز  1924نمونه مانند سیل سال  عنوانبهآبخیز بوده است.  حوضهگذشته محدود به یک 

یر قرار داده و بسیاري از تأثبخش وسیعی از کشور را تحت  25که سیل سال یدرحالاز بارش نبوده است.  متأثري استان هاحوضه

. اندشدهگلستان، لرستان و خوزستان در چندین حوضه آبخیز در و یک مقطع زمانی درگیر سیلاب  هاياستان خصوصبه هااستان

بع، تفویض اختیار و فشار حداکثري به سیستم مدیریت بحران کشور و اثر مدیریتی این ویژگی؛ اختلال در توزیع منا ترینمهم

عنوان نمونه در چندین جبهه عملیاتی با پیامدهاي سیل مقابله نماید. به زمانهمهاي درگیر است که مدیریت مجبور می شود استان

 دارند:یماین رابطه بیان  درسردار خادم فرمانده قرارگاه عملیاتی کربلا 

ها مواجه شده هایی که در سالیان گذشته با آنبا عنوان سیل. در مقایسه با سیل خوزستانما یک ابر چالشی داشتیم در  واقعاً "
 "بودیم، واقعًا با یک چنین گستردگی که به وجود آمد را تجربه نکرده بودیم.

باید بیان نمود که امکان تمرکز منابع در بخش محدودي از کشور وجود نداشته و  25در خصوص اثرات مدیریتی ویژگی سیل سال 

شده  است. حضور حداکثري یمي وسیعی از کشور اقدامات مدیریتی با منابع موجود انجام هابخشباید در  زمانهمنیمه اول فروردین 

از این ویژگی سیلاب بوده است. از طرف دیگر این  متأثریار نیروهاي مسلح تا حدودي زیادي عتمامو حضور پررنگ  خصوصبهمسئولین 

نماید. این سخن به آن معنی است که در مواجهه با شرایط یمهاي استانی و حتی شهرستانی را نیز برجسته یریتمدگستردگی نقش 

طبیعی کمبود منابع همچنین  طوربهرا داشته باشند. ضمن آنکه  مشابه، تمامی سطوح مدیریتی باید آمادگی ایفاي نقش خود

گستردگی صحنه و افزایش میزان انتظارات، فشار بسیار سنگینی را بر سیستم مدیریت بحران کشور در مواجهه با سیلاب اخیر وارد 

 ، متفاوت بوده است.هااستاننموده که این میزان فشار با توجه به تفاوت این عوامل در 
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 حجم بالای میزان بارش  -ب

گردد. مطابق آمار یم هااستانو حجم رون آبی است که وارد  بالادستمربوط به میزان بارش در مناطق  25دومین ویژگی سیلاب 

هاي گلستان، لرستان و خوزستان در سیل اخیر بالاتر از متوسط حجم آب ورودي سالانه در طول موجود، حجم آب ورودي به استان

 سال به نسبت بود که مترمیلی  513 اردیبهشت اوایل تا آبی سال ابتداي از ل آبی بوده است. در استان خوزستان، میانگین بارشیک سا

 قبل سال به نسبت آبی جاري سال در استان سدهاي آورد میزان همچنین . است داشته رشد % 70 بلندمدت به نسبت و % 212 قبل

 حدود که است) مترمکعب میلیارد 13.4مفید(مترمکعب  میلیارد 22 حدود سدها ظرفیت کل مجموع. است داشته افزایش  % 300 حدود

 که درصورتی نمود، تجربه را متر 224 از بیش تراز کرخه سد .هاي منتهی به وقوع سیلاب پر شددر جریان بارندگی مخازن % 97

 سد ورودي بیشینه جریان اخیر سیل بوده است. در متر 214 معادل 95 سال تا قبل از وقوع این سیلاب در سد این آبگیري تراز بیشترین

 ثانیه بر مترمکعب 2630 مارون سد ثانیه، بر مترمکعب 3100( 2کارون) سد ثانیه، بر مترمکعب 8473 کرخه ثانیه، بر مترمکعب 5387 دز

 هايسال با مقایسه در حجم ازنظر که رسید نیز ثانیه بر مترمکعب  3250به اهواز شهر مقطع در عبوري جریان آب همچنین بوده است

 است. بوده زیاد بسیار گذشته

 5777 از بیش فروردین 19 روز در دخترپل شهر ورودي در سیلاب جریان لرستان، ايمنطقه آب شرکت گزارش به مستند 

 شهر در رود کشکان از عبوري هايرواناب حجم مترمکعب میلیارد 9 حدود فروردین، 97 تا 2 از کهنحويبه بوده ثانیه در مترمکعب

 حجم دیگربیانبه. است سال در مترمکعب میلیارد134 حدود در کشکان رودخانه سالانه آورد که میانگیندرحالی. است بوده دخترپل

   .است سالانه آورد میانگین از بیشتر % 99 دخترپل رود کشکان در مقطع شهر در اخیر سیلاب

اي استان گلستان در جلسه گلستان نیز وضعیت به همین شکل است. آقاي مهندس نظري مدیرعامل شرکت آب منطقهدر استان 

 گویند:مصاحبه با کارگروه مدیریت بحران می

که کل بارندگی  است یحالدرصد اضافه نسبت به سال گذشته بود. این در  95روز  4متر بارندگی طی یلیم 925روي دادن  " 
داد یممتر را نشان یلیم 454. از طرفی آخرین روزهاي اسفند میزان بارش عدد استمتر در سال یلیم 247استان در شرایط عادي، 

که پتانسیل منابع آبی استان در یدرحالمیلیون مترمکعب بود  911میلیارد و  9. حجم بارش طی چند روز استکه یک عدد بزرگی 
. استي زیرزمینی هاآبمربوط به  مترمکعبمیلیون  1947است که از این مقدار هم  مترمکعبمیلیون  254میلیارد و  9شرایط نرمال 

 "درصد کل پتانسیل منابع آبی بارش رخ داد. 52یگر طی چند روز دعبارتبه

توانسته به یمگ در مسیر آن شهرهاي بزر خصوصبه هااستاناین حجم آب در کنار گستردگی پهنه سیلاب، خطرات جدي را براي 

. لذا در روزهاي اوج ورودي 1ی مدیریت را با انفعال، تصور عدم موفقیت و حتی استیصال در اقدام روبرو نمایدنوعبههمراه داشته و 

به اقدامات روانی در  ی نیازنوعبه، اثرات روانی شدیدي بر مدیریت حادثه حاکم بوده و علاوه بر نیاز به اقدامات میدانی هااستانسیلاب به 

ي فعال در مدیریت هادستگاهحفظ روحیه و باور غلبه بر پیامدها را نیز ایجاد نموده است. شاید یکی از شرایط بسیار خطرناک براي 

 نتیجه آن فلج ذهنی در مدیریت کهعملیاتی رسیدن، باشد  بستبنبحران، رسیدن به نقطه استیصال و انفعال و یا به معنی دیگر به 

توان یمتوانسته سیستم مدیریت را به این نقطه از خطر برساند. نمونه هایی از این اثر را یم هااستانحادثه است. حجم زیاد آب در این 

ي لرستان در جلسه مصاحبه امنطقهیرعامل شرکت آب مدعنوان نمونه آقاي دکتر میرزایی در سخنان برخی از مدیران مشاهده نمود. به

 مدیریت بحران معتقد است:با کارگروه 

یباً با دبی بازگشت تقر انددادهي انجام امنطقههایی که مهندسین مشاور و کارشناسان و مشاوران آب یبررس بر اساساین دبی  " 
و شهرها و روستاهاي حوزه کشکان رعایت شده بود که  هاساختمانهاي تمام یمحرساله بوده است. بنابراین ما اگر از قبل  1777حدود 

شده بود، یطراحو دریاها  هارودخانهنامه سواحل، یینآ بر اساس هاپلکه حریم آن رعایت شده بود و  يکشاورزهاي ینزمنشده بود، یا 

____________________________________________________________________________ 
کره بره اسرتاندار به عنوان نمونه می توان به سخنان برخی از کارشناسان در فعال کردن کانال شاکریه براي جلوگیري از ورود سیلاب به سوسنگرد اشراره نمرود  - 1

ه به حجم آب در مسیر کرخه امکان نجات سوسنگرد و سایر شرهرهاي غربری می گویند که با این اقدامات هم سوسنگرد را سیلاب در بر خواهد گرفت. یعنی با توج

 آن وجود ندارد. )مصاحبه با دکتر شریعتی استاندار خوزستان(
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ي اچارهگیرد. هیچ یمید، همه را آب آیمساله  1777داد. بنابراین وقتی سیلابی  با دوره بازگشت حدود یمهمین خسارت رخ  حتماً
 "جز این نیست.

بینی وقوع سیلاب با این ابعاد )از دست دادن زمان براي یشپدر  تأخیرشود که با یماثرات این ویژگی در مدیریت، زمانی تشدید 

یجه درنتماه همراه گردد. ینفرورد اقدامات اولیه(، سرعت جریان سیلاب به لحاظ شرایط توپوگرافی افزایش یابد، ضمن اینکه با تعطیلات

یر این ویژگی قرار داشته ولی مدیریت استان خوزستان نسبت به سایر تأثتحت  شدتبهشاهد آن هستیم که مدیریت استان لرستان 

 شود.یم متأثرکمتر از آن  هااستان

 :تأخیرزمان  -ج

در اختیار داشتن فرصت لازم متناسب با سرعت  تأخیرمربوط است. منظور از زمان  آن تأخیرسومین ویژگی این سیلاب به زمان 

هاي بیانگر آن است که زمان تأخیر در استان 25یري سیلاب براي مقابله با شرایط پیش رو است. نگاهی به شرایط سیلاب سال گشکل

ر استان لرستان و بالاترین آن مربوط به استان خوزستان بوده ترین زمان تأخیر دیینپاي که اگونهبه، متفاوت بوده است. موردمطالعه

است. با توجه به نقش پررنگ زمان تأخیر در مدیریت سیلاب خوزستان، در بخش تحلیل به این شاخص در استان خوزستان بیشتر 

ي هاسرشاخهي شدید در هابارششود. زمان تأخیر مناسب در خوزستان تابع سه عامل بوده است. عامل اول؛ وقوع یمپرداخته 

ی داشته و تا رسیدن به استان خوزستان فرصت خوبی را براي توجهقابلي دز و کارون و کرخه که با استان خوزستان فاصله هارودخانه

در  عنوان وجود نداشته ویچهبهکه این عامل در استان لرستان یدرحالیریت قرار داده است مددرک خطر و انجام تمهیدات در اختیار 

سدهاي کرخه و دز و گتوند که نقش به سزایی  خصوصبهاستان گلستان بسیار محدود بوده است. عامل دوم؛ وجود یازده سد در استان 

گونه سدي وجود یچهکه در استان لرستان در مسیر عبور سیلاب ) رود کشکان( یدرحال، اندنمودهدر کنترل سرعت و حجم آب ایفا 

هاي پایین وجود داشته است. عامل سوم؛ به وضعیت توپوگرافی جلگه خوزستان یتظرفن تعداد معدودي سد با نداشته است و در گلستا

که این عامل در یدرحالگردد. یمشود که سبب کاهش سرعت حرکت سیلاب و امکان هدایت آن یمبه دلیل شیب بسیار کم آن مربوط 

هاي تند توپوگرافی مسیر یبشي و در استان لرستان با توجه به اجلگهي استان گلستان با درجه شدت کمتر و محدودتر بودن فضا

 این امکان در دسترس نبوده است.  عملاًعبور سیلاب 

ین اثر این ویژگی، کسب آمادگی ذهنی و عملیاتی در مدیریت سیلاب است. اگر سیستم مدیریت بحران فرصت لازم را در ترمهم

بینی و اجرایی نماید نیرویی مضاعف ناشی از باور غلبه بر یشپي را امقابلهد و رفتار سیلاب، اقدامات اختیار داشته باشد که با درک ابعا

تواند هدایت جریان سیلاب یمشود مدیریت باور نماید که یمدهد. این نیرو سبب یمشکل  درصحنهرا  اثربخشسیلاب، مدیریتی پویا و 

اگر این فرصت وجود نداشته و سیستم مدیریت بحران در اثر  برعکسبه حرکت درآورد. را در دست گرفته و آن را مطابق خواسته خود 

یخته و در حیطه اقدامات مقابله با سیلاب نظیر انحراف رهمبهشدت و زمان وقوع سیلاب غافلگیر شود، شیرازه ذهنی مدیریت بحران 

دور نموده و پس از وقوع تلاش می نماید پیامدهاي آن را مدیریت یت تنها مردم را از مسیر سیلاب درنهاجریان، انفعالی عمل نموده و 

 اثر عامل زمان تاخیر بر مولفه هاي ذهنی مدیریت بحران را نشان می دهد. 1-2نماید. شکل شماره 
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 (2789در مدیریت بحران سیلاب )کارگروه مدیریت بحران،  ریزمان تأخا ر -2-4شکل

 

زاده یحاجتوان به سخنان آقاي یمیري ذهن مسئولین مدیریت بحران در امکان مواجهه با سیلاب گشکلدر عنوان نمونه به

 یرکل مدیریت بحران استانداري خوزستان اشاره نمود که در این رابطه بیان داشتند: مد

آید، ما ا ببرد. این آب آرام میچیز ر مرتبه بیاید و همهاعتقادم این بود که این سیل، سیل لرستان نیست که وحشی و یک "
 "اندازه کافی در منطقه بسیج کردیم.آلات را به داریم جلوي آن را بگیریم و ماشینزمان

باید توجه نمود. مطابق  25عنوان یک ویژگی کلیدي در سیل سال به هااستانزمان تأخیر در تحلیل عملکردي مدیریت  لذا به

 خصوصبههاي گلستان و استان برعکسیري از این عامل بوده و گبهرهتان لرستان فاقد هاي صورت گرفته، مدیریت اسیبررس

 خصوصاً گیري و اجرایی نمودن آن، امکان جابجایی و تمرکز امکانات یمتصمزمان مناسب براي  قرار دادنخوزستان، علاوه بر در اختیار 

 .اندداشتهآلات سنگین را در مناطق مختلف ینماش

 اجتما ی مناطق درگیر سیلاب: هایویژگی -د

هاي اجتماعی بر سیستم مدیریت بحران، غلبه ترین اثر ویژگیچهارمین ویژگی این سیلاب مربوط به ابعاد اجتماعی آن است. مهم

مدیریت  گیريگیري است؛ به این معنی که در مواردي تصمیمي تخصصی در حوزه تصمیمهانگاهو باورهاي اجتماعی بر  هاخواسته

گردد. البته این موضوع یمیجادشده در جامعه بوده و کمتر به ابعاد تخصصی آن توجه ا، فشارها و جو روانی هاخواستهبحران، تابعی از 

عنوان نمونه غراوي سرپرست استانداري گلستان در جلسه مصاحبه با و بررسی قرار گیرد. به موردبحث دقتبهباید در کارگروه مربوطه 

 گوید:یموه مدیریت بحران کارگر

ما نباشد، اما جو روانی که ایجاد  موردنظرفشارهایی که مردم آوردند، خیلی تصمیمات ممکن بود  بر اساسدر بعضی از شرایط " 
کرد یمشد به یک بحران امنیتی و ایجاب یمشد تبدیل یمفشارهاي مردمی و تجمعاتی که از خواسته اجتماعی شروع  واقع درشد و 
ي نبود. در آن اچارهکارشناسی ما آن خواسته مردم را نپذیریم ولی  ازلحاظروانی هم شده مردم را اقناع کنیم. ممکن است  ازلحاظکه 

همه با یک مدیریت تخریب گرایانه تجمع کرده بودند و هر آن امکان بود هر چیزي را تخریب  درواقعمقطع اگر آن افراد عصبانی و 
 "کرد.یمکردیم، شرایط را تشدید یم هاآنبا  زمانهمی مثلبهمقابلهیک اقدام کنند و ما هم 
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 دارد:یممقدم مدیرکل دفتر فنی استانداري گلستان در جلسه مصاحبه با کارگروه مدیریت بحران بیان همچنین،  

 هانیا کردینم، کسی کمک گرفتندیمفشاري که ما در تجهیزات داشتیم بعضی از روستاها تجهیزات ما را گروگان  همهنیا با" 
 "بود. جادشدهیاو این فضا  اندآشفته الآنمردم  گفتندیم عملاًآزاد شود و 

 داشته باشد، تعریف کنیم، پی در خساراتی و شدهخارج خود دائمی مسیر از که غیرمعمول صورتبه جریان دبی اگر سیل را افزایش

تعریف است. منظور از قابل هاانسان جان و منابع از حراست و حفاظت در مجموعه توانایی عدم حد تا سیل خطر افزایش سیل، بحران

اي باید توسط مدیریت سرزمینی آن و در ها در هر منطقهسیل و شرایط اضطراري ناشی از سیل به این موضوع اشاره دارد که سیلاب

که شرایط حاکم بر منطقه در اثر وقوع سیل به وضعیتی بحرانی یعنی هاي مستقر در استان قابل مدیریت بوده و درصورتیاینجا دستگاه

باید ورود نماید. درنتیجه، استانی و  -در اینجا سطح ملی -خارج شدن از توانایی مدیریت استان تبدیل گردد، در این صورت سطح بالاتر 

داشته و نقطه تمرکز در این موضوع قدرت کنترلی مسئولین یا ملی بودن سیلاب به توانایی یا عدم توانایی در مواجه با این سیلاب اشاره 

داده و شرایط به وضعیت بحرانی براي و یا کنترل را ازدست استان بر این پدیده است و اینکه آیا استان بر روند این حادثه کنترل داشته

هاي ذکرشده بدترین شرایط ا توجه به ویژگیهاي کارگروه بررسی مدیریت بحران، حاکی از آن است که بشده است؟ یافتهاستان تبدیل

مراتب وضعیت بهتري را براي مدیریت ها در استانهاي گلستان و خوزستان بهکه این ویژگیبراي استان لرستان وجود داشته درحالی

 فراهم نموده است.

 

 مروری بر ماهیت مدیریت شرایط اضطراری سیلاب -4-1
قدامات مدیریتی در سیلاب، لازم است شناختی اجمالی از مدیریت شرایط اضطراري سیلاب قبل از ورود به بحث و تحلیل ابعاد ا

هاي حاصل و مشخص شود چه انتظاراتی از سیستم مدیریت شرایط اضطراري سیلاب متصور است تا با محور قرار دادن آن و شاخصه

موقع خطر و زمان وقوع شت که فاصله زمانی بین درک بههاي صورت گرفته موردبررسی قرار گیرد. باید توجه دامرتبط، روند فعالیت

حادثه اصلی سیلاب و فرصت انجام اقدامات پیشگیرانه و یا ایجاد آمادگی در مواجهه با سیلاب، یکی از عوامل اصلی متمایزکننده 

ت که نظام مدیریت بحران در مدیریت شرایط اضطراري سیلاب در مقایسه با سایر حوادث بزرگ مانند زلزله بوده و به همین دلیل اس

هاي موقع دستگاهشدت در معرض قضاوت جامعه قرار داشته و انتظارات فزاینده اجتماعی از عملکرد صحیح و بهواکنش به سیلاب به

 مسئول در پیشگیري از خسارات وجود دارد.

 سیلاب وقوع از بعد و حین قبل، که ستا اقداماتی همانگونه که پیش تر گفته شد، مدیریت شرایط اضطراري در سیلاب، مجموعه

 امکانات نمودن فراهم ضمن و رسانده حداقل به مناطق تحت تأثیر را در سیلاب وقوع از ناشی تأثیرات منفی که ايگونهبه گیرد،می انجام

 بدین ترتیب برگرداند. عادي شرایط به را جامعه ممکن زمان حداقل در اضطراري، اقدامات و انجام سیلاب با مواجهه راستاي در لازم

 با مرتبط هايهمه دستگاه وظایف شرح و برنامه وجود ثانیاً  و آن جوانب و سیل پدیده شناخت اولاً بحران، مدیریت سیستم مهم ویژگی

 خود اولیه عادي حالت به ترهرچه سریع جامعه و مهارشده آمده وجود به بحران محلی، هايپتانسیل کلیه از استفاده با تا است موضوع

 هايمؤلفه داراي بایستی خطر، بنديپهنه هاينقشه از استفاده ضمن سیل شرایط اضطراري در مدیریت سیستم منظور بازگردد. بدین

 :باشد زیر اصلی

 سیل؛ هشدار سامانه 

 اطلاعات؛ مطمئن انتقال و مخابرات رسانی،اطلاع سیستم 

 آبراهه؛ وضعیت سامان دهنده و اولیه مسیر به جریان هدایت و تخلیه سیلاب، برابر در موقت موانع ایجادکننده هايسازمان 

 برقرارکننده و بهداشتی و رفاهی مسائل گرفتن نظر در ها باآن موقت اسکان و امن مناطق به زدگانسیل انتقال هايدستگاه 

 امنیت؛ و نظم

 مسکونی؛ مناطق و زیربنایی تأسیسات از اعم زده،سیل مناطق بازسازي اجرایی هايدستگاه 

 اقتصادي؛ رکود از جلوگیري و بازسازي در تسریع خسارات، جبران براي سیل برابر در کنندهبیمه هايشرکت 
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ها و نقطه اتصال این مؤلفه کنندهکنترلعنوان برنامه دهنده، ، نقش محوري مدیریت شرایط اضطراري سیل، به9-2در شکل شماره 

 است. شدهدادهنشان  هاآنمنظور ایجاد هماهنگی لازم بین به

روز و به باشند. بهارتباطاتی دو عامل اولیه براي مدیریت مؤثر شرایط اضطراري سیل می اعتمادقابلسیستم هشدار سیل و سیستم 

مولفه هاي نظام  9-2. شکل ي مهم مدیریت نوین شرایط اضطراري سیل در دنیاستهامشخصههنگام بودن این دو سیستم، یکی از 

ی در توجهقابل، سهم هرکدامدر این شکل نیز  شدهدادههاي دیگر نشان مدیریت شرایط اضطراري در سیلاب را نشان می دهد. مؤلفه

 .1کاهش خسارات سیل دارند. 

 

 
 (2789)کارگروه مدیریت بحران، های مدیریت شرایط اضطراری سیلاب مؤلفه -1-4شکل

 

ها و ي از ناکامیآموزعبرتمنظور که مستندسازي رویدادهاي سیل و تجربیات مدیریت شرایط اضطراري به لازم به تاکید است

تقویت نقاط ضعف در مجموعه عملیاتی مدیریت شرایط اضطراري و به کارگیري اطلاعات واقعی در رخدادهاي مشابه آتی، یکی دیگر از 

 نوان مؤلفه مطرح نشده است. عکه در اینجا به استضروریات این سیستم مدیریتی 

که تمرکز این مطالعه این گیرد. ازآنجاییمدیریت شرایط اضطراري سیلاب در سه مقطع قبل، حین و بعد از وقوع موردتوجه قرار می

____________________________________________________________________________ 
 57، ص 1927، دانشگاه صنعت آب و برق، نعمت حسنی، ایران آب منابع مدیریت ، شرکتسیل بحران مدیریت عملیاتی برنامه تدوین راهنماي - 1

مديريت 

اضطراري 

 سيل

سيستم ارتباطات و 

 انتقال اطلاعات

 

 سيستم هشدار سيل

 

 سیلابمدیریت 

 حفاظت در برابر سیل -  

 کاهش خطر سیل -   

 بهداشت و درمان

 ها      کنترل شیوع بیماری -  

 درمان مصدومی -

 ها تدفین کشته  -

 

 مدیریت اجتماعی

 زدگان           تخلیه سیل -  

 اسکان موقت  -  

 تهیه پوشاک گرم، آب و غذای سالم -                 

 نظم و امنیتبرقراری  -  

 

 بیمه سیل

 ارزیابی خسارات          -   

 جبران خسارات -  

 نامهمحاسبه بیمه -   

 

 بازسازی

 ها ها و خیابانراه -    

   مناطق مسکونی-، هاپل -    
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قرار  مدیریت بحران سیلاب بیشتر موردتوجهکارگروه، در مقطع وقوع و چگونگی پاسخ به آن قرار دارد؛ لذا لازم است دوره پاسخ در 

ترین اقدامات مدیریت شرایط اضطراري مطابق آنچه گفته شد، درک خطر سیلاب شامل هشدار وقوع سیل و باور تحقق آن از مهم گیرد.

شود. برخلاف بسیاري از رخدادها مانند زلزله و یا حوادث گیري مرحله پاسخ محسوب میسیلاب و نقطه آغازین آن در شکل

هاي گردد که نشانهگردد، پاسخ در مدیریت شرایط اضطراري سیلاب از زمانی آغاز میزمان مید حادثه همساخت که پاسخ با رخداانسان

 گردد. وقوع سیل نمایان می

اي برخوردار است. هر میزان فاصله درک خطر سیلاب از زمان درک خطر و تشخیص وقوع سیل در مدیریت سیلاب از جایگاه ویژه

العمل و اقدامات تأمینی بیشتر بوده و برعکس هر میزان این فاصله کم شود سیستم مدیریت شرایط عکسوقوع آن بیشتر باشد، فرصت 

طور العمل پیش خواهد رفت. درنتیجه، غافلگیري و یا عدم غافلگیري بهگیري و از دست دادن زمان عکساضطراري به سمت غافل

و در نتیجه یکی از موضوعات اصلی مدیریت شرایط اضطراري سیلاب مستقیم به قدرت تشخیص وقوع سیل و کیفیت آن ارتباط دارد 

نحوه درک خطر و زمان آن و تغییر مسیر مدیریت از شرایط عادي به مدیریت شرایط اضطراري است که باید مورد توجه قرار گیرد. 

شده و بر ها به باور تبدیلی و استانهاي مسئول نبوده بلکه این خطر باید در مسئولین ملدرک خطر تنها در بیان خطر توسط دستگاه

گردد و با از بین ها تغییر یابد. درنتیجه، درک خطر آغاز مرحله پاسخ و یا ورود به مرحله مقابله با سیلاب محسوب میاساس آن اولویت

جامانده از سیلاب سائل بهعنوان مرحله بازسازي و یا حل مرفتن خطر، مرحله مقابله نیز به پایان می رسد. هرچند ادامه اقدامات به

 شده است.نشان داده 9-2همچنان ادامه یابد. این مطلب در شکل شماره 

 

 
 

 (2789کارگروه مدیریت بحران، مقاطع مدیریت شرایط اضطراری سیلاب ) -7-4شکل

 

منظور فراهم نمودن زمان و فرصت براي هاي عظیم و پرسرعت بهها و جلوگیري از حرکت سیلسازي براي ذخیره روان آبظرفیت

ي دار است. بالا بردن آمادگی برااقدامات مدیریتی در زمان حادثه از دیگر وظایفی است که مدیریت شرایط اضطراري در سیلاب عهده

ها با دور کردن مردم از مناطق پرخطر و یا تغییر مسیر جریان خصوص نجات جان انسانواکنش به شرایط اضطراري ناشی از سیلاب به

براي حفظ تعادل و امکان بازسازي با شرایط بهتر اقدامات تکمیلی  هاي در معرض خطرسیلابی و یا کاهش آن همچنین حفظ سرمایه

 ق ل از سیلاب وقوع سیل

در  

خطر وقوع 

 سیل
 ت ییر مدیریت 

از  ادی به 

 اضطراری 

از بین 

رفتن خطر 

 سیل

 از سیلاب بعد



 194        کشور 25هاي سیلاب فروردین شناسی و شاخصفصل چهارم: ماهیت  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 د.شوناین مدیریت محسوب می

منظور اعمال مدیریت بر جریان سیلاب و کاهش اثرات آن همچنین قابل مدیریت نمودن جریان سازي بهبالا بردن توان ذخیره

هاي بسیار مهم دست رودخانه، نکته بعدي مدیریت سیلاب است که باید به آن پرداخته شود. هرچند سدها یکی از سازهسیلاب در پایین

کننده این مدیریت نبوده بلکه در مرحله مقابله نوع اقدامات پس از درک خطر بسیار تنها ظرفیت سد بیاندر این موضوع هستند، اما 

هاي لازم براي موقع ظرفیتشده و با رهاسازي بهحائز اهمیت است که چگونه و با چه اقداماتی سطح بهینه در مخزن سد تشخیص داده

 کنترل اولیه سیلاب فراهم گردد.

هاي جدید )مانند احداث کانال( و یا افزایش قدرت کاهش حجم آب در مسیر یت مسیرهاي رودخانه یا ایجاد ظرفیتبالا بردن ظرف

دشت( اقدامات مهم دیگري است که در مدیریت سیلاب باید مورد توجه قرار گیرد. تصمیم بر تخلیه در ابعاد )نمونه ایجاد سیلاب

ور دور کردن جامعه در معرض خطر از دیگر اقدامات مهم مدیریتی در سیلاب بوده و منظقبول و اجراي آن در زمان مناسب بهقابل

درنهایت حفظ و کنترل شرایط به صورتی که دچار خسارات سنگین مانند درگیر شدن شهرهاي بزرگ نشود نیز انتظاري است که 

طبق بر منطق رفتاري سیلاب و رصد مداوم و دهی منابع منتوان از مدیریت داشت. تمامی موارد فوق با قدرت بسیج و سازمانمی

 هاي با برنامه هاي از پیش تعیین شده یا اقتضایی صورت خواهد گرفت.گیريتصمیم

تشخیص بوده که سطح حادثه و مدیریت در جمع بندي این بحث، پنج نقطه کلیدي در فرایند مدیریت شرایط اضطراري سیل قابل

 .نمایدشده را قابل ارزیابی میانجام

موقع اي باید به نحوه درک خطر شامل تشخیص بهدرک خطر اولین نقطه کلیدي این فرایند است. از این دیدگاه در هرگونه مطالعه

 خطر و باورپذیري آن توجه نمود. 

 ها براي تشکیل سیلاب مربوط است که سرآغازگیري روان آبهاي جوي و شکلنقطه بعدي در این فرایند به مقطع آغاز ریزش

 گیري سیلاب محسوب می شود. شکل

نقطه سوم شروع سیلاب است که در ارتباط مستقیم با نقطه کلیدي قبلی یعنی آغاز بارش می باشد. فاصله این دو نقطه براي 

لاب تواند سبب غافلگیري و یا عدم غافلگیري در مواجهه با سیکه میطوريمدیریت شرایط اضطراري سیلاب بسیار حائز اهمیت بوده به

 گردد. 

چهارمین نقطه کلیدي سیلاب که با اقدامات مدیریتی نیز همراه است مربوط به نقطه اوج پیامدهاي سیلاب است که سبب افزایش 

 نماید. نوعی سطح اقدامات عملیاتی و فشارهاي روانی را از سایر مقاطع مدیریت متفاوت میاقدامات امدادي درصحنه شده و به

مدیریت سیلاب مربوط به مقطعی است که خطر سیلاب برطرف شده و اقدامات اضطراري ناشی از سیل  آخرین نقطه کلیدي در

 گردد. بر ناشی از پیامدهاي سیل در فاز بازیابی و بازسازي میتبدیل به حل مسائل زمان

گیرد. تفکیک شکل میقابلمطابق مطالب فوق در مدیریت شرایط اضطراري سیلاب و پس از درک خطر دو مرحله از اقدامات 

سازي و مرحله دوم تحت عنوان مدیریت پاسخ. در هر دو مرحله مدیریت با دو جامعه هدف یعنی مرحله اول تحت عنوان مدیریت آماده

حقق هاي متولی و بازیگران کلیدي صحنه و مردم مواجه خواهند بود که لازم است با درک اهداف مدیریت به اقدامات مرتبط با تدستگاه

ترین اهداف مدل مدیریت شرایط اضطراري سیلاب از مقطع درک خطر تا پایان خطر را نشان می دهد. مهم 2-2آن توجه نمود. شکل 

 اند از:سازي عبارتمدیریت سیلاب در مرحله آماده

 کاهش پیامدهاي سیلاب 

 هاي اجتماعی با تدابیر مدیریت بحرانهمراه نمودن ظرفیت 

 هاي موجودگیري حداکثري از ظرفیتهرهفراهم نمودن شرایط ب 

 اند از:ترین اهداف در مرحله پاسخ عبارتمهم 

 پیشگیري از حادتر شدن شرایط 

 هاي اجتماعیها و نارضایتیکاهش سطح آسیب 
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 کوتاه نمودن زمان پاسخ 

نجام برسد که بخشی از آن در البته براي تحقق اهداف فوق اقداماتی در هر مرحله باید توسط سیستم مدیریت شرایط اضطراري به ا

 شده است.مشخص 2-2شده در شکل نمودار ارائه

 

 
 (2789مدل مدیریت شرایط اضطراری سیلاب از مقطع در  خطر تا پایان خطر )کارگروه مدیریت بحران، -4-4شکل

 

شدت به باشد، ضمن اینکه به سازي به میزان زیادي در مدیریت پاسخ مؤثر میلازم به ذکر است اقدامات مرتبط با مرحله آماده

اقدامات مرحله آمادگی وابسته است. بدین معنی که چنانچه قبل از وقوع شرایط اضطراري، سیستم مدیریت بحران اقدامات مربوط به 

با شناختی تواند هاي واکنش، تأمین تجهیزات، برگزاري تمرینات دورمیزي و میدانی را انجام داده باشد، میفاز آمادگی شامل تهیه طرح

سازي قبل از وقوع سیل گردد. اما چنانچه مرحله آمادگی در سیستم مدیریت دقیق تر نسبت به اقدامات مورد نیاز وارد مرحله آماده

سازي بر اساس یک برنامه مشخص صورت نخواهد گرفت و لذا اثربخشی لازم را در فاز بحران موردتوجه قرار نگرفته باشد، مرحله آماده

 اهد داشت. واکنش نخو

با توجه به تعدد بازیگران کلیدي درصحنه مدیریت بحران سیلاب، واضح است که حلقه اصلی در مرحله مدیریت پاسخ، مدیریت و 

زبان مشترک، ساختار مشترک  از: اندعبارت اصول سامانه فرماندهی حادثهگیري و هماهنگی است. فرماندهی با دو وظیفه اصلی تصمیم

هاي عملیاتی حادثه به شکل متمرکز، حوزه با الگوي مشخص، اصالت کار، سیستم ارتباطی منسجم، طرح یدهسازمانو یکسان، 

انجام دو وظیفه اصلی فوق،  منظوربه. هاي مشخص، مدیریت جامع منابع و سیستم فرماندهی واحدکنترل، اماکن و پایگاهمدیریتی قابل

 ه اجزاي زیر باشد:ندبردارساختار سامانه فرماندهی باید در 

 حادثه مسئولیت تام دارد ۀمدیریت درصحن ياو برا .فرمانده است ۀهدایت وظایف بر عهدگیري و فرماندهی: تصمیم. 

  :اقدامات پاسخ است ياین بخش مسئول اجرابخش عملیاتی. 

  سازدیکلیه کارکنان، تجهیزات، خدمات و تسهیلات را فراهم مبخش پشتیبانی: این بخش. 

پایان خطر

اهداف

وقوع سیل

مدیریت پاس 

0 1 2 3 4

گزارش جوی و تحلیل شروع بارش
میزان روان اب

نقطه اوج

مدیریت  ماده سازی 

اهم اقدامات مدیریتی
مدیریت سدها

مدیریت عملیات امداد و نجات
مدیریت و فرماندهی
تعیین اهداف راهبرد ها

ایجاد هماهنگی بین دستگاهی
مدیریت هدایت جریان سی ب

اهم اقدامات مدیریتی

درک خطر
اط ع رسانی
تخلیه

افزایش اعتماد مردم

مردمی

آماده باش دستگاه هاي اجرایی
با بردن ظرفیت پاسخ

فراهم نمودن شرایط پیاده 
سازي رویه هاي عملیاتی

بسیج منابع و کاربرد بهینه آن

دستگاهی

کاهش میزان پیامد هاي سیل 
همراه نمودن ظرفیت هاي اجتماعی با تدابیر 

مدیریت بحران
فراهم نمودن بهره گیري حداکثري از ظرفیت 

هاي موجود در کنترل سی ب

پیشگیري از حادتر شدن شرایط
کاهش سطح آسیب پذیري
کوتاه نمودن زمان پاسخ
مدیریت افکار عمومی

در  خطراهداف
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  شرایط سانحه و موقعیت منابع را بر عهده  هاطلاعات دربار يریکارگانتشار و به ،یارزیاب ،يگردآورریزي: این بخش برنامهبخش

 .دارد

  :سازمان هدایت  يهاسیاست يها را در راستادر سانحه مسئولیت دارد و هزینه یمدیریت مال يبرابخش اداري و مالی

 .کندیم

ی مورد انتظار ساختار فرماندهنیز در  "حراست و امنیت"و  "یسازمان نیبروابط "، "روابط عمومی" يهاعلاوه بر موارد فوق، بخش

ترین موضوعات است. با توجه به شرایط ناشی از سیلاب، ایجاد ساختارهاي فرماندهی و افزایش سطح هماهنگی بین دستگاهی از مهم

شدت وابسته به اخذ تصمیمات استقرار نظام فرماندهی و ایجاد هماهنگی بهشود. موفقیت مدیریت شرایط اضطراري سیلاب محسوب می

عنوان خروجی اصلی مدیریت و فرماندهی در موقع اتخاذ و اجرا گردد. آنچه بهمنطقی و متناسب با شرایط ناشی از سیلاب است که به

تعیین اهداف و راهبردهاي تاکتیکی و عملیاتی، مدیریت شرایط اضطراري سیلاب مدنظر است تصمیمات مرتبط با مدیریت صحنه نظیر 

رسانی، موضوعات امداد و نجات، تخلیه و اسکان اضطراري، اقدامات مرتبط با انحراف سیلاب و مدیریت ظرفیت سدها است. تحقق اطلاع

دیگر فرمانده زمانی عبارتهاي موردنیاز این فرایند است. بهگیري در مدیریت و فرماندهی صحنه، مستلزم تأمین وروديفرایند تصمیم

گیري را در اختیار داشته باشد. بر اساس تحلیل کارگروه هاي لازم براي تصمیمترین تصمیمات را اخذ کند که وروديتواند مناسبمی

 حداقل شامل سه بخش اصلی است. 4-2گیري در مدیریت شرایط اضطراري سیلاب مطابق شکل مدیریت بحران، مدل تصمیم

ها و راهبردها در سطوح تاکتیکی و عملیاتی، اطلاعات هواشناسی، گیري شامل: اهداف، اولویتتصمیم ر ورودی ناص -ال 

 ها؛هاي اقدام و دستورالعملاطلاعات مکانی، وضعیت منابع و طرح

اضطراري  گذارد مانند: تجربه قبلی در مدیریت شرایطگیري اثر مطلوب میکه بر روند تصمیم گر مث ت ناصر مداخله -ب

 سیلاب و دانش تخصصی در حیطه سیلاب؛

گذارد شامل: فشار زمانی، فشار روانی، افزایش شدید نیازها، گیري اثر نامطلوب میکه بر روند تصمیم گر منفی ناصر مداخله -پ

 ویژه بازیگران کلیدي صحنه.افزایش شدید سطح انتظارات و تعارضات اجتماعی و بین دستگاهی به
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 (2789)کارگروه مدیریت بحران، لابیس شرایط اضطراری تیریدر مد یریگمیمدل تصم -5-4شکل
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 مقدمه-5-2

گلستان،  يهاحاکم بر استان طیتوجه داشت که شرا دی، با25سال  نیفرورد لابیس ياضطرار طیشرا تیریمد لیو تحل هیتجز در

خصوص به لابیس بیشدت تخر نیهمچن ریبودن زمان تأخ نییواسطه پالرستان به کهیلرستان و خوزستان متفاوت بوده است. درحال

 طیسرعت در شراو کمبود امکانات، به یو قطع ارتباطات مخابرات مشکاندی –آبادجاده خرم لهازجم یاتیح يهاانیاز دست رفتن شر

خصوص شهرستان استان )به دهیدبیآس تیریآن در برابر مد دهیو امداد و نجات با مشکلات عد هیقرارگرفته و چالش تخل یبحران

قبول در و منابع قابل یکیامکانات لجست ،یکنترل يوجود سدها اسب،من ریواسطه زمان تأخاستان خوزستان به رد،یگیدختر( قرار مپل

 طی، شرا5-2داشته است. مطابق شکل ینینابیب یدر استان گلستان حالت تیوضع نی.  اردیگیقرار م تیریو قابل مد ياضطرار طیشرا

 یسرعت به نقطه اوج خود و حالت بحرانو به گرفتهشکل یکوتاه یشدت و در فاصله زمانهدر استان لرستان ب لابیاز س یناش ياضطرار

از  کیدر هر  یتیریاقدامات مد لیتحل جه،ی. درنتدهدیحالت نرمال را نشان م کیدر استان خوزستان  تیوضع نیا کهیدرحال رسد،یم

و  ژهیها ارائه نمود. حالت واستان نیه ایواحد را در کل یلیتحل توانیها است و نماستان نیحاکم بر ا طیتوجه به شرا ازمندیها ناستان

 يهاو درس آموخته لیدر تحل دیاست که با يگریکوتاه نکته د اریزمان بسبارش در مدت زانیازنظر م لابیس نیفرد بودن امنحصربه

وجود نداشته  وتاهزمان کاز بارش در مدت یحجم نیآمار موجود چن نینمردم همچ یخیتار تی. در ذهنردیحادثه موردتوجه قرار گ نیا

را داشته باشد. در ادامه این  گریدر حوادث د میتعمو قابل یتوجه شود که حالت عموم یبه نکات لیتحل نیدر ا گرددیم یسع جهیدرنت

داشته و  لابیدر کنترل س یتیریپاسخ که اثر مد تیریو مد يسازآماده تیریموضوعات در سه محور: درک خطر، مد نیترفصل، مهم

 . ردیگ یقرار م لیاند، مورد بحث و تحلداشته یمومجنبه ع
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 (2789در سه استان گلستان، لرستان و خوزستان )کارگروه مدیریت بحران، لابیس مدل توسعه شرایط اضطراری-2-5شکل
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 در  خطر( یو هشدار )چ ون  ینیبشیپ-5-1

تواند زمان لازم را یمخطر  موقعبهترین موضوعات مدیریت شرایط اضطراري سیلاب محسوب می شود. تشخیص مهم ازدرک خطر 

نیاز واکنش مناسب در مدیریت ترین پیشي براي پاسخ در اختیار مدیریت بحران قرار داده و مهمسازآمادهبراي اقدامات ضروري جهت 

 این امر از چند جهت حائز اهمیت است:شرایط اضطراري سیلاب به شمار می رود. 

 ها از خطر سیل. اول( حفاظت جان مردم و اموال آن 

 دوم( ایجاد آمادگی در دستگاههاي امدادي و متولی و بازیگران کلیدي صحنه.

 موقع خطر. سوم( ایجاد اعتماد در جامعه نسبت به کارایی نظام مدیریت بحران کشور با درک و هشدار به

موقع در جامعه وجود دارد که با توجه به پیشرفت علوم مرتبط با هواشناسی، سیستم مدیریت بحران کشور بتواند به این انتظار

توسط  هاآبهاي صورت گرفته توسط سازمان هواشناسی و تعیین میزان روان بینییشپ نسبت به تشخیص وقوع سیل اقدام نماید.

ترین عوامل درک خطر وقوع ، مهمهاگزارشادگی ذهنی مدیران و مسئولین براي باور ي متولی در وزارت نیرو در کنار آمهاسازمان

ي هاسازماني فراتر از نرمال و میزان آن را مشخص نموده و هابارشوقوع  موقعبهکه سازمان هواشناسی بتواند یدرصورتسیلاب است. 

ي بتوانند بر آن اساس و با در نظر گرفتن عوامل محیطی میزان روان آب و حجم سیلاب و مناطق در معرض خطر و شدت امنطقهآب 

یر پذامکانو اخذ تصمیمات براي تخلیه و یا هدایت جریان آب  شدهفراهمخطر را تعیین نمایند، فرصت لازم براي اقدامات مدیریتی 

 گردد. یم

ی  به چه صورت و چگونه در ذهن مسئولین اصلی و مردم استان موردبررسهاي ک خطر در استاناین است که فرایند در سؤال

است. با توجه به اهمیت فرایند درک خطر در اثربخشی فاز واکنش مدیریت شرایط اضطراري سیلاب، این موضوع به تفکیک  گرفتهشکل

 گیرد:قرار میهاي موردمطالعه گلستان، لرستان و خوزستان موردبررسی در استان

 فرایند پیش بینی و هشدار )در  خطر( در سیل استان گلستان -ال 

صادر و به کلیه  94/19/25 در تاریخ 99/25/12/21 شماره طی نامه یهواشناس سازمانتوسط  هیاخطاردر استان گلستان، اولین 

وقوع سیلاب باشد، مشخص نبود. سازمان مدیریت  احتمال دهندهنشانارسال گردید. در این اخطاریه میزان بارندگی که  هاسازمان

استان درگیر بارش خواهند شد، هشدار بارندگی ) نه  2یا  5اینکه  در خصوص 92/19/25مورخ  114بحران نیز در اخطاریه شماره 

براي شرایط  باشدهآمااز طرف استانداري یک اخطاریه ده بندي و  95/19/25سیل!( صادر نمود. پس از صدور اخطاریه مذکور، در روز 

ي مسئول ارسال شد. محتواي این هشدار در خصوص یک بارندگی شدید بود، با هادستگاهو باد شدید به کلیه  رعدوبرقبارش سنگین، 

آقاي جمالی مدیرکل یر و در معرض تهدید قرار خواهند گرفت. تأثاحتمال اینکه شهرهاي گنبد و شهرهاي حوضه گرگان رود تحت 

 :دیگویممدیریت بحران استان گلستان در جلسه مصاحبه با کارگروه مدیریت بحران 

استان درگیر بارش خواهند شد فقط هشدار بارندگی بود )هشدار سیل  2-5هشدار سازمان مدیریت بحران در خصوص اینکه " 
 "شد.ام صادر  94ام و  92یک اخطاریه جوي در  گریدعبارتبهنبود(. 

یافته یا از کاهشباعث شده بود اعتماد مردم به این هشدارها  هابارشبینی یشپدر این استان هشدارهاي نادرست قبلی در خصوص 

آقاي مقدم مدیرکل دفتر فنی استانداري گلستان و  شود.یمبسیار مهمی در انتقال پیام خطر به مردم محسوب  مسئلهبین برود که این 

 :داردیمیت بحران استان گلستان در جلسه مصاحبه با کارگروه مدیریت بحران در این خصوص بیان مدیرکل اسبق مدیر

افتاد. مردم هم ینمدادیم. ولی اکثر اوقات اتفاقی یمرسیدیم و به مردم هشدار یماکثر اوقات در روزهاي تعطیل به فاز هشدار  "
گویند یمبندند و یمرا  هاجادهشود یمو تا آخر هفته که  اندمخالفها با تفریح ما یناگفتند نکند یمهشدارها برایشان عادي شده بود 

 "برد.یمکه سیل شما را 

 دارد:یمدر جلسه مصاحبه با کارگروه مدیریت بحران بیان  قلاآقدر نمونه دیگر، آقاي ضمیر فرماندار 

 مراتببهآید. ولی بعد که سیل به وقوع پیوست مقدار این سیل یمآب  مترمکعب 477تا  47بود متوسط  شدهاعلامحدوداً به ما " 
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بر ثانیه به ما  مترمکعب 277تا  547بود، شاید چیزي که بنده حساب کردم نزدیک  شدهاعلامسوم این مقدار قبلًا بیشتر بود شاید یک
 "ها مستند هست.یناآب رسید، سیلاب آمد و 

ها فقط یهاخطارتوان به این نکته کلیدي اشاره کرد که اکثر یمل در استان گلستان، بینی و هشدار سییشپي بحث بندجمعدر 

نشده و میزان تهدید و حد و حدود آن تا قبل از وقوع سیل بینییشپي احتمالی هابارشهاي جوي و بارشی بودند و حجم یهاخطار

 مشخص نبود. 

 لرستانفرایند پیش بینی و هشدار )در  خطر( در سیل استان  -ب

سابقه بر اساس آمار موجود و ذهن تاریخی که استان لرستان را درنوردید، سیلابی بی 1925سال  به یقین سیلاب دوازدهم فروردین

توانستند جهت حائز اهمیت است که مسئولین و مردم منطقه ازنظر ذهنی نمیمردم و مسئولین منطقه بوده است. این مطلب ازآن

اي را داشته و مطابق آن عمل نمایند، یعنی ماهیت حادثه نوعی غافلگیري را به همراه داشته است. تنها در دثهبینی وقوع چنین حاپیش

گرفته است، ضمن اینکه باید اعتماد هواشناسی در اختیار مسئولین قرار میشرایطی این مهم قابل تحقق بوده که اطلاعات دقیق و قابل

اثرات آن بر رفتار و تفکرات مدیران توجه نمود. مطابق آنچه مدیران این استان در جلسات  سالی کشور وساله خشکبه دوره یازده

هاي مرتبط صورت نگرفته و تنها به مصاحبه با کارگروه مدیریت بحران بیان داشتند این تشخیص توسط هواشناسی و یا سایر دستگاه

و اینکه استان با باران شدیدي مواجه خواهد شد. میرزایی مدیرعامل  گرددمتر اکتفا میتا صد میلیگزارشی براي بارش حدود پنجاه 

 گوید:اي لرستان در جلسه مصاحبه با کارگروه مدیریت بحران میشرکت آب منطقه

تا  44یی که احتمال دارد بیاید حدود هابارشکه میزان  گفتیمی از جلسات مدیریت بحران قبل از سیل، مدیر هواشناسی. کیدر "
 "هم داشتیم. متریلیم 277است ....که در واقعیت در برخی جاها بالاي  متریلیم 57

رسد سیل پنجم طبیعی است در این شرایط مدیران مطابق ذهن تاریخی خود صحنه پیش رو را تجسم خواهند نمود و به نظر می

استانی، براي ترسیم سیل دوازدهم فروردین  اي بوده است که در ذهن مدیران محلی وتر، حداکثر حادثهفروردین باکمی ابعاد بزرگ

نقش بسته و مطابق این تجربه، کنترل پیامدهاي حادثه دور از دسترس نبوده است و لذا نوع اقدامات بیشتر شبیه این برداشت از خطر 

 بوده است.

ها سط مدیران دستگاهموقع تو، درک خطر متناسب و به25فروردین  19و 19به عنوان نتیجه می توان گفت در خصوص سیلاب 

هاي این سازمان در مقاطع گذشته )نمونه حضور معاون صورت نگرفته است. زیرا گزارش هواشناسی و احتمالاً عدم اعتماد به گزارش

گردد )نمونه نظرات وسقم اطلاعات آن(، سبب این امر میعمرانی و مدیر بحران استان در اداره هواشناسی استان براي تشخیص صحت

هاي غیراصولی خرم رود در شهر ن عمرانی در رابطه با مخالف اعضاي شوراي هماهنگی مدیریت بحران مبنی بر تخریب پلمعاو

یابی به آمادگی در حد و اندازه حادثه آباد(. عدم درک خطر در این حادثه حداقل سبب اتلاف وقت براي ایجاد آمادگی و یا دستخرم

گیرد. از طرف ارتباطی شهرهاي بزرگ منطقه، مدیریت بحران در شرایط بسیار سختی قرار میکه با قطع خطوط طوريبوده است به

وظیفه معمولی در حوادث دیگر، عدم باور وقوع حادثه بزرگ، سطح عملکرد شوراي هماهنگی مدیریت بحران را در سطح انجام

هاي صورت گرفته رسانیمثال اطلاععنوانکند. بهدا نمیداشته و این اقدامات تا زمان تشخیص ابعاد حادثه، جنبه مسئولیتی پینگه

نوعی است که یک حادثه بزرگ را به مردم منتقل نکرده و مردم نیز مطابق ذهن تاریخی خود از حوادث گذشته، صحنه را ترسیم به

 بزرگ نیست. دهنده وقوع حادثه اي نیز براي مردم نشانکنند. علاوه بر این، رفتار میدانی مسئولین منطقهمی

عدم درک خطر بزرگ توسط مدیران، چندین پیامد مدیریتی را به همراه داشته است. اولین پیامد به تشخیص غلط اولویت عملیاتی 

توان در از گردد. دومین اثر را میکه کمترین میزان خطر در آن منطقه حادث میاین حادثه در شهرستان دورود مربوط است، درحالی

هایی که در اموال مردم مناطق درگیر سیلاب ملاحظه نمود و همچنین از دست رفتن اموال دولتی دستگاهدست دادن زمان براي تخلیه 

سازي اقلام موردنیاز در شهرها و معرض سیل قرار داشتند )نمونه فرمانداري چگنی و پل دختر( و سومین موضوع مدیریتی به ذخیره

سازي اقلام و مواد موردنیاز در شهرهاي در معرض هایی اقدام به ذخیرهنشود که معدود سازماروستاهاي در معرض خطر مربوط می

ماندگی مدیریت بحران از هاي نفتی(. این پیامدها سبب عقبکنند )مانند شرکت آب و فاضلاب و یا شرکت پخش فرآوردهخطر می



125         هیأت ویژۀ کارگروه مدیریت بحران 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

بینی و هشدار یشپي بحث بندجمعدر  دد.گردختر میگیري شرایط پرتنش در شهرهایی همچون معمولان و پلنیازهاي منطقه و شکل

 گردد:یماشاره  هاآنسیل در استان لرستان، مشکلاتی وجود داشته است که در زیر به 

 استان؛ سپاه و آبفا انتقال، خطوط راهداري، مسئولین اظهارات به توجه با: هایبتخر و سیل حجم دقیق بینییشپ عدم 

 . استشده مطرح جلسات در که است بوده بینییشپ آن از بالاتر است، افتاده اتفاق که ياسانحه

 استان؛ بحران مدیریت و آبفا ي،امنطقه آب راهداري، مسئولین اظهارات اساس بر: دورود رفتن یرآبز بینییشپ 

 . نیامد پیش مشکلی دورود در شد، اتخاذ که تمهیداتی علیرغم ولی داد خواهد رخ بزرگی سیلاب دورود شهر در بود شدهبینییشپ

 197 تا 57 بین بارش هواشناسی یرکلمد استان؛ راهداري يهاگزارش اساس بر: هایبارندگ بینییشپ ارقام و آمار در تفاوت 

 اند. نموده عنوان را متریلیم 977-177 بین بارش ايمنطقه آب شرکت یرعاملمد و متریلیم

 استان خوزستان فرایند پیش بینی و هشدار )در  خطر( در سیل -ج

 صورتبهوارد سال آبی جدید شد که یدرحالمیلیارد مترمکعب در ابتداي مهرماه  9/9استان خوزستان با حداقل ذخایر آبی یعنی 

بوده است؛ یعنی تفکر غالب در ذهن مدیران استان، تفکر متاثر از  مترمکعبعادي مصرف آب استان در فصل پاییز حدود چهار میلیارد 

ه درک خطر سیلاب ونگچاست که در چنین فضایی  طرحقابل سؤالو مدیریت منابع محدود آبی است. در این شرایط این ی سالخشک

نماید، یمرا با نگرانی بیشتري آغاز  25به  25اینکه استان سال آبی جدید یعنی سال  خصوصاًشده است؟ یلتبددر ذهن مدیران به باور 

 مترمکعبمیلیارد  9/9شود ولی در این سال با ذخیره یممیلیارد مترمکعب سال آبی شروع  2 بر بالغزیرا در سال گذشته با ذخایري 

 .1یابدیمکاهش  مترمکعبمیلیارد  9/1ذخایر سدهاي استان به  25آبان سال  14ضمن آنکه تا 

با سه مشکل صحت، دقت و  هاگزارشي سازمان هواشناسی نقطه آغازین درک خطر سیلاب است ولی این هاگزارشطبیعی  طوربه

ي این استان روبرو بوده است. بر اساس نظرات مهندس حسنوي زاده معاون سازمان آب و برق استان هادستگاهبودن براي  موقعبه

ي کمتر از نرمال بوده است و این گزارش با واقعیت هابارشحکایت از سالی با  25بینی هواشناسی در شهریور سال یشپخوزستان 

ي سازمان هاگزارشي اجرایی نسبت به هاسازماني هااعتراضدهد. از طرف دیگر یکی دیگر از یمنه تفاوتی اساسی را نشان صح

مدیر سازمان آب و برق خوزستان معتقد است تقسیم و  جو یزداشود. مهندس یمهواشناسی به نامشخص بودن مکان بارش مربوط 

 که براي مدیریت سیلاب بسیار مهم است. ایشان در این مورد بیان داشتند:یدرصورت براي هواشناسی مهم نیست. هاهضحوتفکیک 

تغییر خواهد کرد.  کاملاًی جابجایی فضاي عملیاتی باکمفرض کنید یک هسته بارش در مرز حوضه کرخه و دز قرار داشته باشد، "
ي ما نیست که جنبه عملیاتی هاهضحوگیرد اطلاعاتی عمومی بوده و منطبق بر یمیجه اطلاعات هواشناسی که در اختیار ما قرار درنت

 "پیدا کند.

ي سازمان هواشناسی اشاره نموده و هاگزارشطور مهندس حسنوي زاده معاون سازمان آب و برق خوزستان، به بازه زمانی ینهم

 دارند:یمبیان 

یزي ربرنامهفصل است و مبنایی براي وضعیت هوا در یک اندازچشمه نوعی کند کیمبینی فصلی ارائه یشپسازمان هواشناسی یک "
ساعت تا حداکثر سه روز قبل از وقوع حادثه خواهد بود و این فرصت لازم  19هاي دقیق هواشناسی از حدود بینییشپتواند باشد. ینم

 "دهد.ینمیاز در اختیار ما قرار موردنرا براي اقدامات 

اعتمادي به آن نیز در ذهن مدیران استان یبازمان هواشناسی تنها محدود به سه مورد فوق نبوده بلکه نوعی ي سهاگزارشمشکل 

هاي هواشناسی نوعی هشیاري را در استان ایجاد نموده یهاطلاع هرچنداثر منفی داشته است.  هاآناز قبل وجود دارد که بر باور نظرات 

ها وجود نداشته است، ضمن اینکه بسیاري از این یهاطلاع، ولی در عمل اعتماد لازم به این  9گرددیماقداماتی براي آمادگی  منشأو 

____________________________________________________________________________ 
 صحبت هاي مهندس حسنوي زاده معاون سازمان آب و برق خوزستانبر اساس  - 1

اشاره داشت که با توجه به اخطاریره هراي هواشناسری  5/11/25به عنوان نمونه می توان به مصوبات جلسه شوراي هماهنگی مدیریت بحران استان در مورخ   2

 تصمیماتی اتخاذ می شود که برخی از این تصمیمات عبارت اند از:

 مرخصی و ماموریت مدیران دستگاههاي اجرایی استان لغو -
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هاي یچهدردهد، یمکه در حوزه دز رخ  24در سیل سال  مثلاًکند. یمگیري را با چالش مواجه ها به صورتی است که تصمیمیهاطلاع

در ثانیه  مترمکعب 9577و با حجم بیشتر یعنی حدود  ترکوتاهدر زمان  یجه، مجبور به تخلیهدرنتشود، ینمسد در زمان لازم باز 

ي هابارشسازمان هواشناسی اعلام  22جستجو کرد. در سال  22گردند. مسئولین امر معتقد بودند دلیل این امر را باید در سال یم

ولی  یابد،یمکاهش  مترمکعبمیلیارد  9/9نمایند و سطح مخزن تا یمشدید کرده بود و مسئولین سد بخش زیادي از مخزن را تخلیه 

گذارد؛ لذا در زمان این سیلاب نوعی یمین آب شرب و کشاورزي پشت سر تأمی را استان براي پرمشقتشود و سال ینمبارشی واقع 

ن بیان داشت پاشنه آشیل در مدیریت توایمیجه درنتاست.  مشاهدهقابلي هواشناسی در مسئولین استان هاگزارشاعتمادي به یب

زاده مدیر کل یحاجگردد. آقاي یمیختگی مدیریت رهمبهي سازمان هواشناسی است که سبب از دست دادن زمان و هاگزارشسیلاب، 

 دارند: یمبحران استان خوزستان در این رابطه بیان 

هاي هواشناسی به ما گفت بارش بینیپیش 22ستند که سال در یک منطقه دز اتفاق افتاد. البته آقایان مدعی این ه 24سیل "
 "میلیارد مترمکعب رساندیم و بعد هیچ بارانی هم نیامد. 9/9آید؛ ما سد دز را خالی کردیم به سنگینی دارد می

 دارند:یمهمچنین ایشان در بخش دیگري از مصاحبه خود بیان 

کرد. اگر امروز همان آب هم رهاسازي کس ریسک نمیبرعکس درآمده هیچچون هواشناسی ما هواشناسی معتبري نیست و بارها  "
دادیم... که این چه مدیریتی است؟ آب را رها کردید، الآن مردم آب ندارند رفتیم جواب میآمد پشت سد، باید میشد و آبی نمیمی

  "گیري سخت است.بخورند. این اتفاقات یعنی تیغ دو لبه، واقعاً تصمیم
در  خصوصاًبراي تشخیص وقوع سیلاب و انجام اقدامات پیشگیرانه  معمولاً یرمجموعه وزارت نیرو نیز زسازمان هواشناسی جداي از 

تر نسبت به شرایط پیش رو شناخت پیدا نماید. در این سیلاب بر اساس وقوع برخی از یعسرنماید هر چه یممدیریت سدها تلاش 

نماید تا با یمي سازمان هواشناسی، سازمان آب و برق خوزستان تلاش هاگزارشستان و ي آخر در استان خوزهاماههاي یبارندگ

در فروردین اتفاق  آنچهتشکیل تیمی جامع نسبت به تشخیص شرایط در بدترین حالت اقدام نماید. لیکن نتیجه حاصل از این اقدام با 

 دارند:یمدر این خصوص بیان  جو یزدازیادي دارد. مهندس  فاصلهافتد یم

گرمان یک اعدادي را براي ما استخراج کردند هاي محاسبهبینی و گروههاي پیشاسفند که گروه 15ما در همان زمان یعنی در "
نکرده مواجه با خطا نشویم یک کارگروهی را دعوت کردیم مرکب از آب نیرو، وزارت براي اینکه بتوانیم دقیق تصمیم بگیریم و خداي

اضافه شرکت مهاب قدس و خود سازمان آمدند اینجا یک روز کامل نشستند تمام شرایط را بررسی کردند که ابع آب بهنیرو، مدیریت من
این حجم بارشی که احتمالاً بخواهد اتفاق بیفتد چه حجمی آب خواهد آورد؟ این گروه نشست و بررسی کردند تمام شرایط تاریخی را 

سالی که ما داریم که در نیمه اول  57یا  57د و هم در طول تاریخ آماري که ما داریم هاي مشابه را دیدنسالبررسی کردند هم
هایی و چطوري اتفاق افتاده است. نهایتاً در آن جلسه به این عدد رسیدند که هایی با چه شدتهایی و چه سیلابماه چه بارشفروردین
میلیارد احتمالًا بارش ناشی از این توده خواهد بود.  239میلیارد تا 935ماهه اسفند، فروردین و اردیبهشت حجمی بالغ بین  9ما در 
که این رقم بیش از بالاترین واقعه تاریخی که تا حالا اتفاق افتاده بود بیان شد. ما آمدیم بر این اساس تصمیم گرفتیم بر این درحالی

 "بینی کرده بودند.ه خارج از آن چیزي بود که همه پیشمبنا مخازن رو آماده کنیم براي کنترل و مهار این سیلاب.اما این واقع
که سبب ایجاد نوعی نگرانی در بخشی از مسئولین  گرفتهشکلهاي هواشناسی وقایعی دیگري نیز در استان بینییشپجداي از 

ها را به سمت بینییشپو  گرفتهشکلهاي خوبی یبارندگگردد و یمدر استان آغاز  هابارش 25شود. از دهه سوم آبان سال یماستان 

 ید بر کمبود منابع آبی استان در اکثر مدیران وجود داشته است.تأکدهد ولی همچنان یمنرمال و کمی بالاتر از نرمال تغییر 

                                                                                                                                                                                
 اعزام ماشین آلات جهت اقدامات ترمیمی و عملیاتی -

 بازگشایی برخی دریچه ها در هورالعظیم

 بازگشایی فیوز پلاک کانال امروز  

 لایروبی کانال بحره - 

 اطلاع رسانی به عشایر در معرض خطر - 



125         هیأت ویژۀ کارگروه مدیریت بحران 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

ي متفاوت هابارش، ایذه، هندیجان و یا رفیع همچنین ملکباغیمان، مسجدسلدر استان مانند  25هاي سال یلسرخداد  طورقطعبه

ی از وقوع سیل در استان گردیده نگراندلي گذشته نوعی زنگ خطر را براي مدیران ارشد استان به صدا درآورده و باعث نوعی هاسالاز 

 هشتصدو فعال نمودن کارگروه سیلاب از نیمه آذرماه همچنین بسیج حدود  1است که تشکیل جلسه شوراي هماهنگی با موضوع سیل

. تلاش براي 9ها در اقدامات استان استیلسي از اثرات این انمونهي تقویت و ایجاد سیل بندها در استان آلات سنگین براینماشدستگاه 

درک خطر  هادستگاهکه در بسیاري از  هرچند باشد تواندیمدرک میزانی از خطر در مسئولین استان  دهندهنشانتقویت سیل بندها 

ي هاصحبتتوان براي نمونه به یماستان  25گیرد. در مورد اثرات رخدادهاي سال ینمو سیل لرستان شکل  یبارندگسیلاب تا مشاهده 

 دارند: یماستاندار خوزستان در مورد سیل هندیجان اشاره نمود که بیان 

 میلیون 577متر باران بارید و حدود میلی 977دفعه مواجه شدیم با اینکه در بارش هندیجان حدود سالی( یک)در شرایط خشک"
متر در طول سال آبی باران داشته است. با وضعی که من میلی 947که در بهترین شرایط حدود مترمکعب آب به دریا رفت درحالی

ماه دیگر خواهد آمد  9یا  9درصد در  49هاي خوزستان در بهار هست. گفتم وقتی درصد آورد آب رودخانه 49مطالعه کردم، دیدم که 
پس شرایط سختی را پیش رو داریم و از الآن باید خودمان را براي این کار آماده کنیم. به همین دلیل از طور هست و الآن شرایط این

ماشین را بسیج کردیم و گفتم کار  577یا  577آلات را بسیج کردیم. بیش از همان موقع ما آمدیم یک بسیج عمومی دادیم. ماشین
 "عادي شما براي سیل بند است.

 ید داشته و در مصاحبه صورت گرفته بیان داشتند: تأک مسئلهبر این  بخشدار شعیبیه نیز

سالی بود ما در سال گذشته یعنی درست ماه مبارک رمضان سال گذشته در سیل بندها شروع به کارکردیم زمانی که بحث خشک"
 "ولی ما کارمان را از خرداد سال گذشته شروع کردیم.

هاي فردي مسئولین استان، درک خطر نسبت به ابعاد سیلاب پیش رو به دلیل یلتحل رغمیعلتوان بیان داشت یمی طورکلبه

نمونه  عنوانبه 9آید.یماین باور به وجود  تأخیري مسئول در حوزه هواشناسی در زمان لازم شکل نگرفته و یا با هادستگاهی ماندگعقب

ردین را زمان درک خطر جدي به لحاظ گزارش سازمان آب و برق در فرمانده قرارگاه حضرت ابوالفضل )ع( سوم فرو شاهوار پورسردار 

 .2ها خیلی جدي شدندینگراننماید که از هفتم به بعد یمضرورت رهاسازي آب پشت سدها بیان دانسته و بیان 

هاي شخصی مبنی بر احتمال وقوع سیلاب، نامه هوشیاري در شهریور یلتحلیرکل بحران استان خوزستان بر اساس مدبنا بر نظر 

ی شدیدي قرار داشته و بسیاري از آبکمگردد که استان در شرایط یمگردد. این نامه در حالی ارسال یمارسال  هادستگاهبه  25سال 

ي هابرداشتکردند. بر اساس یمتمسخر هم  بعضاً و  آبی شدید استان قبول کنندیبتوانستند این هشدار را به علت ینممدیران و مردم 

اي یهابلاغي آب رهاسازگردد و در مورد مدیریت یمکارگروه سیل تشکیل  25صورت گرفته در مدیریت بحران استان، در آبان سال 

از سازمان و آب و برق  البته مطابق نظر دکتر حسنوي زاده .4شود )درست زمانی که سطح مخازن سدها زیر نرمال بوده است(یمصادر 

ي بر اساس احتمال سیلاب نداشته و رهاسازگونه یچه 25خوزستان، به علت کمبود ذخایر آب پشت سدها زیر حد نرمال در سال 

ي مصوب هادستورالعملي مختلف و در چارچوب هاحوزهي بر اساس مصوبات شوراي هماهنگی و مطابق نیازهاي استان در رهاساز

 بوده است. مدیریت سدبراي  شدهابلاغ

ي هواشناسی و اطلاعاتی که از منابع دیگر هاگزارشدر کنار اقدامات مدیریت استان، سازمان و آب و برق خوزستان نیز با توجه به 

ی نماید و از شانزده اسفند نیز با تشکیلی کارگروهیمو به استانداري اعلام  بینی کردهیشپآورد، احتمال وقوع سیل را یمبه دست 

____________________________________________________________________________ 
 این در حالی است که طی ده سال گذشته جلسات این شورا بر اساس موضوع خشکسالی تشکیل می شده است  - 1

 مصاحبه با حاجی زاده مدیریت بحران استان خوزستان - 9

 در این خصوص استاندار خوزستان بیان می دارند: - 9

 ا این اورده را پیش بینی نمی کردیم.... یک مرتبه مواجه شدیم که سیلی قرار است بیاید ولی هیچ وقت سیلی ب

 مصاحبه با سردار شاهوارپور - 4
 مصاحبه با آقاي حاجی زاده مدیر بحران استان خوزستان - 4
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تري به این موضوع يجد طوربهمتشکل از آب نیرو، وزارت نیرو، مدیریت منابع آب، شرکت مهاب قدس و سازمان اب و برق خوزستان، 

یتاً نهاي مشابه مشخص نمایند. هاسالکنند و سعی کردند با اطلاعات موجود دامنه سیلاب را با توجه با آمارهاي تاریخی و یمورود پیدا 

میلیارد مترمکعب بارش ناشی  9/2 تا 5/9اسفند و فروردین و اردیبهشت حجمی معادل  ماههسهه این عدد رسید که در این کارگروه ب

شاخصی در حساس شدن مسئولین آب و برق  عنوانبهاز این توده )بیش از بالاترین واقعه تاریخی منطقه( خواهد بود. اگر این حرکت 

است. ضمن اینکه با  گرفتهشکلشانزدهم اسفند، این نگرانی تنها در تعداد کمی از مدیران استان استان قلمداد گردد، تا آن زمان یعنی 

ی است که حال. این در 1باشد کنندهنگرانتوانسته ینمتوجه به تحلیل یک دستگاه مسئول )سازمان و برق خوزستان( حجم بارش 

 متري در نظر گرفته بوده است.یلیم 197اطلاعات هواشناسی هم براي این مقاطع بارشی کمی بیش از نرمال و با هسته بارشی 

 71/71/25گردد. اطلاعیه مورخ یمتر يجدها ینگرانو  هشدارها 25ماه و ورود به سال ینفروردیج و با نزدیک شدن به تدربه 

ي هابارششود از وقوع یمسازمان هواشناسی کشور صادر  71/71/25مورخ  1ه بر اساس اطلاعیه شماره سازمان مدیریت بحران ک

با در نظر گرفتن افزایش آورد  ودهد. بر اساس این اطلاعیه یمي بزرگ جنوب غرب کشور خبر هارودخانهي هاحوضهدر  ملاحظهقابل

یجه افزایش دبی خروجی از سدهاي درنتي پایانی سال و هاماهثر سدها در ي استان خوزستان و افزایش حجم اکهارودخانهبالادست 

جهت ایجاد آمادگی ابلاغ  هادستگاهو سایر  هاشهرستاناستان از طرف مدیرکل مدیریت بحران استان هشدارهایی به فرمانداران 

الی خوزستان سبب درک خطري بزرگ براي شم هاياستان خصوصبهشمالی کشور و  هاياستاني هابارشیت وقوع درنهاو  9گرددیم

ي استان هادستگاهکه درک خطر براي مسئولین  سؤالزاده مدیر بحران خوزستان در پاسخ این یحاجشود. آقاي یماستان خوزستان 

 دارند:یمچه موقع واقع شد بیان 

 "تغییر نکرد.ها سنگین نشد، لرستان رو نزد باور مسئولین تا سیل فروردین نیامد، این بارش"

حضور معاون  خصوصبهدر نقاط مختلف کشور و هشدارهاي سازمان هواشناسی و سازمان مدیریت بحران  دادهرخهاي یلسوقوع 

گردد، بدون آنکه از ابعاد خطر برداشت نزدیک به واقعیت یمجمهور در منطقه سبب درک خطر و هوشیاري بیشتر مسئولین یسرئاول 

ي است که تمام مسئولین نسبت به خطري که در پیش انقطهاد سیل در لرستان و مناطق بالادست خوزستان وجود داشته باشد. رخد

 گردند. یمهوشیار  کاملاً است 

توان به موارد زیر اشاره نمود: مطابق آنچه مدیران استان خوزستان در یمچگونگی درک خطر  عنوانبهي این بخش بندجمعدر 

هاي مسئول مانند هواشناسی و یا سایر مدیریت بحران بیان داشتند، تشخیص وقوع سیلاب توسط دستگاه جلسات مصاحبه با کارگروه

ها با باران شدیدي مواجه ها یا هشدارهایی مبنی بر اینکه این استاندرستی صورت نگرفته و تنها به ابلاغ گزارشهاي مرتبط بهدستگاه

شرایط مدیران مطابق ذهن تاریخی خود صحنه پیش رو را تجسم نمایند؛ لذا   خواهد شد اکتفا شده است و طبیعی است در این

 نبوده است. هااستانعنوان مبنایی براي درک خطر در یچهبهي وابسته به وزارت نیرو هاسازمانو اطلاعات هواشناسی و  هاگزارش

 

 سازیمدیریت  ماده-5-7
ي، موضوع اصلی مدیریت شرایط اضطراري سیلاب سازآمادهبیان شد پس از درک خطر و تا زمان وقوع سیلاب،  قبلاً که  گونههمان

ي در دو حوزه باید سازآمادهگیرد. مدیریت یمي، سلسله اقداماتی است که پس از درک خطر صورت سازآمادهخواهد بود. مدیریت 

 ي و بازیگران کلیدي صحنه. امداد وي مسئول هاسازمانو دوم؛  جامعه در معرض خطر خصوصبهصورت گیرد. اول؛ جامعه 

 
 ی جامعه:ساز ماده-5-7-2

هاي آنان یهسرمایر از مخاطرات پیش رو و دور نمودن مردم و تأثسازي در این بخش؛ ایجاد آگاهی در جامعه تحت هدف از آماده

____________________________________________________________________________ 
 مهندس حسنوي زاده معاون سازمان آب و برق خوزستان - 1

 مدیریت بحران استان خوزستان 1/1/25مورخ  1/22/22اطلاعیه شماره  - 9
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با سیستم مدیریت بحران براي شرایط ناشی از وقوع سیل است. معنی یت ایجاد اعتماد در مردم براي همراهی درنهاقبل از وقوع سیل و 

هاي جامعه در یري از ظرفیتگبهرهنیازهاي امدادي، حداکثر  رساندناین اقدام آن است که مدیریت بحران تلاش نماید ضمن به حداقل 

ي عملیاتی مدیریت شرایط اضطراري در دور هاخواستهمعرض خطر را ایجاد نماید. این ظرفیت در سطح پایه، پیروي و تبعیت مردم از 

مانند اقدامات حفاظتی در حفظ  درصحنهشدن از منطقه خطر و در سطوح بالاتر، تقویت مشارکت مردم و پشتیبانی از اقدامات مدیریت 

ق گذشته در مواجهه ي تابعی است از سواباعتمادسازگردد. باید توجه داشت که این یممناطق در معرض خطر و یا انحراف جریان سیل 

یت درنهایاز براي جابجایی و تخلیه مردم در معرض خطر و موردنبینی امکانات و لجستیک یشپ، موقعبهرسانی درست و با سیلاب، اطلاع

 در فضاي مجازي.  خصوصبهخنثی نمودن شایعات 

ي در این مرحله انتقال پیام صحیح سازآمادهي جامعه است. منظور از سازآمادهی نخستین اقدام مدیریت در رابطه با رساناطلاع

ي مختلف هابرنامهیه، مصاحبه مسئولین و صدور اطلاععمده با استفاده از  طوربهکه  استدرک خطر به مردم و جامعه در معرض خطر 

ی باید توجه داشت برخی از عوامل برخلاف جهت انتقال رساناطلاعها به انجام رسیده است. اما در مدیریت یما در استانصداوسدر 

توان اشاره نمود: اولین عامل مربوط به یمهاي صورت گرفته به سه عامل در این خصوص یبررسنمایند. در یمصحیح پیام عمل 

را منتقل نموده که باعث هایی یامپهاي درست در بسیاري موارد یامپهاي ارسالی در فضاي مجازي است که ضمن کمک به انتقال یامپ

ي اجرایی است که هادستگاهایجاد تشویش، نگرانی و ایجاد ابهامات در جامعه شده است. عامل بعدي رفتار و عملکرد برخی مسئولین و 

استان هاي صادرشده در رابطه با وقوع خطر در انطباق نبوده است. بارزترین نمونه این امر، ترک استان توسط استاندار وقت یامپبا 

ي هادستگاهمیزان اعتماد مردم به  علاوهبهکند. تمامی این موارد یمگلستان است که باورپذیري یک سیلاب بزرگ را با تردید روبرو 

 تواند بر انتقال پیام خطر به جامعه اثرگذار باشد.یمهاي گذشته به عنوان عامل سوم یلابساز  هاآندولتی همچنین ذهن تاریخی 

 (لیس از قبل) نیفرورد نهم جمعهدختر روز پلهم در روستا و هم در شهر  گسترده یرساناطلاعونه در استان لرستان، عنوان نمبه

هاي صورت گرفته بود و برنامه خانه به خانه ودر سطح شهر  بلندگو قیطر از هم ارتش و سپاه ،ینشانآتش ،یانتظام يروین کمک به

ضلع  ،هشدار اعلامبود. با  شدهها پخش ی و هشدار به مردم، توسط استاندار و سایر سازمانرساناطلاعزنده تلویزیونی و رادیویی جهت 

روز هاي زیادي صورت گرفته بود و شده بود. لیکن علیرغم اینکه در بحث هشدارهاي فراگیر به مردم تلاشیهتخل نیز دخترشهر پل یغرب

 بخشی از مردم، درخواست سیستم مدیریت بحران مبنی بر تخلیه را یول شد، انجام یرسانصورت خانه به خانه اطلاعبه لیقبل از س

و هشدارهاي  هاحرفدهد و عدم باور و اعتماد مردم به یم يرورودخانه  هیحاش درفقط  لیس کردندیم تصوربرخی درواقع  رفتند،ینپذ

 باهاي متولی مدیریت بحران ایجاد کرده بود. ا براي سازمانآن عدم تخلیه در برخی نقاط شهر، مشکلات متعددي ر تبعبهمسئولین و 

ي دکتر آقا .شدیم لیتحم يادیز یلیخ تلفات نبود، تحکم و یرساناطلاعحجم  آناگر حال بسیاري از مدیران استانی معتقد بودند ینا

اي استان لرستان در جلسه مصاحبه با کارگروه مدیریت بحران معتقد است؛ دلایل اصلی نادیده گرفتن یرعامل آب منطقهمدمیرزایی 

و قول دادن  هادستگاهضعیف مطالب توسط مسئولین به مردم، عملکرد ضعیف  ارائههشدارها و عدم مشارکت مردم در تخلیه اضطراري؛ 

 بود. هاآنزیاد مسئولین به مردم و عدم عمل به 

همین بوده است یا حرکات و عملکرد ما طوري بوده  قطعاً حرف مسئولین را باور نداشتند. حالا یا نحوه ارائه ما ضعیف بود که  مردم"
من  مثلاً کنند مردم آن باور واقعی را ندارند. ینمدهند و عمل یمقول  کهازبسمسئولین  متأسفانهکردند. یا اینکه ینمکه مردم باور 

قدر بارندگی است و ینادهم میگویم آقا یمکنم و آمار و ارقام دقیق یمرادیو و تلویزیون در برنامه زنده صحبت  روم دریممدیر آب 
کند سیلاب است و تخلیه یمدختر، بعد فرماندار هم اعلام رسد پلیمقدر میشود سیلاب یا سرعت سیلاب اینقدر است یا ساعت فلان ینا

ي ما اهمیت ندادند و وقتی متوجه شدند خیلی جدي هست و آب آمد در خانه را پر کرد فرار اهصحبتکنید، لیکن مردم نسبت به 
 "تا سیلاب فروکش کرد. هابامپشتکردند. حتی بعضی ماندند در 

ي وجود نداشت و یا حداقل کافی ابرنامهدختر سیل خواهد آمد ولی در بحث تخلیه شده بود در شهر پلبینییشپینکه ا وجود با

با  هاسازمان که کردندیم تصور مردمبود ولی گفته نشده بود کجا بروند و اسکان داشته باشند.  شدهدادهنبود. به مردم هشدار 

سئولین و هشدارهاي م هاحرف. مردم به کردندیمقاومت م هیو در رابطه با تخل هستندرعب و وحشت  جادیا حال در بزرگنمایی موضوع
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 هم ییهوا يراندازیت افراد هیتخل درحتی  کهيطور. بهکردندینم يهمکار ياضطرار هیتخل آن در بحث تبعبهباور و اعتماد نداشتند و 

 کنند.  هیرا تخل یشانهاخانه افراد تا بود شده

است. آقاي غراوي سرپرست استانداري گلستان در مصاحبه  مشاهدهقابلی به جامعه مشکلات دیگري نیز رساناطلاعالبته در موضوع 

 با کارگروه مدیریت بحران بیان داشتند: 

ی عمومی در برخی موارد مانند هشدارهاي تخلیه بود که این رساناطلاعشدن  برزمانی، رساناطلاعین مشکل در خصوص تربزرگ "
 ."علت رخ داد که نیاز به مجوز و مصوبه داشت ینابهموضوع 

ی آقاي مقدم مدیرکل دفتر فنی استانداري گلستان و مدیرکل اسبق مدیریت بحران استان رساناطلاعدر نمونه دیگر از مشکلات 

 دارند:یمبیان 

رسانی به مسئولین با که باعث تشویش نشود و اطلاعيطوربهرسانی به مردم اطلاع دودستهی به رساناطلاعي بندسطحاقدام دیگر  "
  "ین شرایط و در نظر گرفتن همه سناریوها بود.ترسختگرفتن در نظر 

کامل  طوربهرسد فرایند انتقال پیام خطر به جامعه یمرسانی، به نظر یان در حوزه اطلاعمتصدي هاتلاشرغم یعلو  درهرصورت

 سؤالاتدر پاسخ به  97/2/25مورخ  52917نامه شماره  51صفحه  9که سازمان مدیریت بحران در بند  هرچندمحقق نشده است، 

 رسانی از عملکرد این سازمان رضایت داشته و بیان نموده است:یئت ویژه گزارش ملی سیلاب در خصوص اطلاعه

یض در زمان بروز حوادث طبیعی این سازمان از کلیه ضدونقي اجتماعی و بروز شایعات و انتشار اخبار هارسانهبا توجه به تکثر " 
هاي خبري و یتساها يخبرگزاري مجازي اصحاب رسانه شامل هاشبکههاي اجتماعی رسانیامپبسترهاي مجاز در کشور نظیر 

  "استفاده بهینه نمود.رسانی عنوان بازوي مدیریت بحران کشور تحت عنوان کارگروه آموزش و اطلاعو همچنین رسانه ملی به هاروزنامه
رسانی در بحران با مدیریت اطلاع"یس دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد در مطلبی تحت عنوان رئکه یدرحال 

 کند: یمبیان  25فروردین  12مورخ  "کیست؟

از متولیان باید پرسید سخنگوي بحران در کشور کیست و مردم براي دریافت اخبار بحران باید به چه کسی مراجعه کنند؟ در  "
یس سازمان مدیریت بحران، وزیر نیرو، فرماندهان نظامی و انتظامی، استانداران، فرمانداران و رئنفر اعم از وزیر کشور،  هادهحال حاضر 

ین توصیه بنابراکنند. یمگویند و برخی موارد نیز اظهارات یکدیگر را نقض یمدرباره یک بحران واحد سخن  مراحهلالیس جمعیت رئ
 صورتبهصورت نیاز در موضوعات تخصصی از برخی از افراد  و درعنوان سخنگو معرفی کنند ما به مسئولان این است که یک نفر را به

    "موردي کمک بگیرند.
ي جامعه است که در مدیریت سازآمادهاز خطر دومین اقدام در ارتباط با  هاآنهاي یهسرمادور نمودن مردم و  تخلیه، جابجایی و

اجرایی، فشار بسیار زیادي بر سیستم مدیریتی وارد خواهد نمود. در فرایند تخلیه مکانیزم  نظر ازي باید انجام شود. تخلیه سازآماده

ها باید در حداقل نیاز و یلابسمناطق مورد تخلیه بسیار حائز اهمیت است؛ لذا تخلیه در و تشخیص درست  موقعبهگیري یمتصم

 گردد. توجهو به انتظارات مردم در دریافت پشتیبانی از مناطق مسکونی  شدهانجام موقعبه

گیرد. در برخی از یمر صورت دختدختر، برنامه تخلیه و مشارکت مردم در روستاها بهتر از شهر پلیژه پلوبهدر استان لرستان و 

یه سیلاب در لرستان مربوط به تخلشود. اما مشکلات اصلی یمروستاهاي در معرض خطر سیلاب علاوه بر تخلیه، چادر نیز توزیع 

است که برخی از ساکنین این شهرها در لحظات وقوع سیل در منازل خود  دخترپلمعمولان و  خصوصبهاز خطر  متأثرشهرهاي بزرگ 

 برند.یمي منازل خود پناه هابامپشتبراي فرار از سیلاب به  بعضاًو  ورداشتهحض

با مسئولین استان محرز است که برنامه مشخصی در خصوص  شدهانجامي هامصاحبهي بندجمعدر استان گلستان نیز با توجه به 

 گوید:یمتخلیه وجود نداشته است. آقاي توماج فرماندار گمیشان در ارتباط با موضوع تخلیه 

ما آمادگی لازم رو براي موضوعات اسکان و موضوعات دیگري که بخواهد در آن شرایط اتفاق بیافتد نداشتیم ولی ما توصیه دادیم "
 "تان را ببرید براي طبقات دوم.ا)مردم( لوازم زندگیکه شم

در سیل استان خوزستان، به علت فراگیري بالاي مناطق در معرض خطر، یکی از اقدامات اصلی مدیریت بحران استان موضوع 
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و حتی  هارودخانهر توانسته شامل روستاها و شهرهاي مجاویمتخلیه و تعیین مناطقی بوده است که بایستی تخلیه شوند. این مناطق 

گیري به تخلیه و دوم انجام بوده است: اول تصمیم موردتوجه مسئلهیر باشد. در موضوع تخلیه در این استان دو تأثیسات تحت تأس

کنند بر یمیی سعی هاگروهگیري از ابتدا اقدامات لازم در رابطه با تخلیه که هر دو با مشکلاتی مواجه بوده است. در خصوص تصمیم

در سازمان آب و برق  عمدتاًي سازمدلیر را مشخص نمایند؛ ضمن اینکه این تأثساس سناریوهاي مختلف سیلاب، مناطق تحت ا

گرفته است که در برخی از موارد از صحت و جامعیت لازم برخوردار یمخوزستان صورت گرفته و نتیجه آن در اختیار استاندار قرار 

ده است. براي نمونه غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان در جلسه مصاحبه با کارگروه مدیریت شیمدستخوش تغییر  بعضاً نبوده و 

 بحران در این مورد بیان داشتند: 

ها رود. اینبشود این روستاها زیر آب می 1777روند و اگر شود، این روستاها زیر آب می 577به من لیست دادند که اگر خروجی "
گفتند حتماً حالا ما باید چه کار کنیم که این شهرها زیر آب نروند. تمرکزمان هم روي شهرها بود. می را سازمان آب و برق داد.

لحظه ما رود. یکگفت حمیدیه زیر آب نمیروند. اولش آب و برق میرود، رفیع و بستان صددرصد زیر آب میسوسنگرد زیر آب می
آید. بعد ما گفت هیچ مشکلی براي حمیدیه پیش نمیکه سازمان آب و برق می کند.در حالیمتوجه شدیم حمیدیه دارد مشکل پیدا می

هزار نفر را  977مواجه شدیم با اینکه سازمان آب و برق گفت سوسنگرد و رفیع و بستان باید صددرصد تخلیه بشود. به ایشان گفتم 
نگرد، رفیع، بستان، حمیدیه باید تخلیه شود. آسان چطوري تخلیه کنم گفتند نه باید تخلیه شوند. نامه رسمی به من دادند که سوس

هزار نفر چطوري تخلیه شوند؟ گفتند بعد نه، ولی  977ها را آوردم در جلسه گفتم ها تخلیه شود. آنبود که بعداً بگویند، ما گفتیم این
 هاي اجتماعی مطرح کردند کهدر شبکه خود مدیران کار بدي کردند و

رود. فردا کسی اگر از دست رفت و شهرها را آب گرفت ما گفتیم آقاي استاندار زیر دار گفتیم استاندار زیر بار نمیایها الناس ما به استان 
 "بار نرفت.

 نمایند:یمگونه اشاره ینافرماندار حمیدیه هم به این مطلب 

یا  1477شود. با دبی گرفتگی نمیگفتند شهر حمیدیه دچار آباي که خیلی مهم بود دوستان ما در سازمان آب و برق مینکته "
ماه شکل گرفت. حالا با توجه به آن کند اما درواقع در سیلاب اصلی که در فروردیناین شهر مشکل حادي ندارد و آب عبور می 1277

  "حجم آب زیادي که از بالادست قرار بود سمت خوزستان بیاید، شرایط تغییر کرد طوري که دستور تخلیه شهر صادر شد.
ربط ضمن بررسی ابعاد حادثه يذین و با حضور کارشناسان تأماستاندار براي رسیدن به تصمیم نهایی با استفاده از ظرفیت شوراي  

نمونه دکتر  عنوانبهیی هم وجود داشته است. نظرهااختلافطبیعی در این خصوص  طوربهنسبت به اخذ تصمیم نهایی اقدام نموده و 

 دارند:یمشریعتی استاندار خوزستان بیان 

یرآب خواهند رفت و این ز حتماًکرد که شهرهاي حمیدیه و سوسنگرد و ... یمیکی از این جلسات دکتر زرگر با قاطعیت بیان در "
مطمئن بودم که آب این  هاگپلافیوز  اما ما از نظرات سایر افراد نیز استفاده کردیم و با استفاده از؛ را چندین بار تکرار کرد مسئله

 "گیرد.ینمشهرها را 
ي هامدلکارشناسان داراي نگاهی حداکثري بر اساس  معمولاًیک نتیجه مهم این تقابل این است که در تعیین مناطق مورد تخلیه 

در  خصوصاًها براي جلوگیري از تخلیه یتظرفکه مدیران تمایل به نگاه حداقلی به تخلیه و استفاده از تمامی یدرحالبوده  استفاده مورد

به وجود آید.  نظراختلافدر خصوص تخلیه  هادستگاهکارشناسی و مدیران  گروهشهرهاي پرجمعیت دارند. این دلیلی است که بین 

ارشناسی همانند ک گروهروال عادي نیز خواهیم بود زیرا  برخلافکارشناسی  گروهشاهد اعلام نظر  نظرهااختلافحتی در برخی از این 

. بیان نظرات کارشناسی هستپذیري را نداشته و خواهان رفع مسئولیت خود در این مورد یسکرو جسارت  تاجرمدیریتی  گروه

یی است که در این هانمونهسازمان آب و برق خوزستان مبنی بر ضرورت تخلیه شهرهاي دشت آزادگان در فضاي مجازي یکی از 

 گردد.یمسیلاب مشاهده 

مدیریت در  نظر موردحفظ روحیه مقابله مردم در تخلیه و بالا بردن ظرفیت پاسخ با استفاده از توان مردمی از موضوعات مهم 

الامکان مناطق کمتري نیاز به یحتتلاش شود  اولاً گونه بوده که یناسیلاب است؛ لذا در تخلیه روستاها و برخی از شهرهاي استان، روش 
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و افراد سالخورده بوده و از  هابچهاست، این تخلیه محدود به زنان و  شدهگرفتهی که تصمیم به تخلیه مناطق رزماندتخلیه پیدا کنند و 

باشند. این حضور  حضورداشتههمچنان  هامکاندر منطقه براي حفظ این  هادستگاهاست که در کنار  شدهخواستهجوانان این مناطق 

هاي هر خانواده ییدارابرد، سبب ایجاد نوعی حفاظت از اموال و یمینی و حفاظتی را بالا تأم ضمن اینکه قدرت اجرایی براي اقدامات

 گردد.یم

بوده است. این اقدامات بعضا سبب نوعی عدم همراهی با تدابیر  ضدانقلابي هارسانهیکی از مشکلات در موضوع تخلیه، فعالیت 

 :1نماید. در این خصوص استاندار خوزستان بیان داشتندیمان صحنه وارد یجه فشارهاي مضاعفی را بر مدیردرنتمسئولان شده و 

بیشتر از ما  هاشبکه)مردم( از این  هاآنیري باورپذگیري براي تخلیه براي من بسیار سخت بود زیرا در اوایل علت تصمیمینابه "
 "بود. 

 
 ی متولی و بازی ران کلیدی صحنه:هادست اهی ساز ماده-5-7-1

ظرفیت پاسخ با بسیج منابع و امکانات و  بالا بردنهاي مسئول امدادي و بازیگران کلیدي صحنه، سازي در دستگاههدف از آماده

سازي مطابق تواند به دو صورت شکل بگیرد: اول آمادهیمسازي است. این آماده هاآنیاز مدیریت بحران در موردنایجاد آرایش 

ي پیش از حادثه و در اینجا منظور هاطرحسازي با برنامه، منطبق بر سازي اقتضایی. آمادهو دوم آماده شدهیهتهي از پیش هابرنامه

و مدیریت  گرفتهشکلهاي مختلف ي مقابله با سیلاب است که در صورت موجود بودن و منطبق بر آن اقدامات لازم در دستگاههاطرح

 ي مقابله خواهد بود. هاطرحاحتمالی در حادثه پیش رو با توجه به  بحران تنها نیازمند تشخیص سطح حادثه و تغییرات

سازي اقتضایی در این گزارش، سلسله اقداماتی است که بدون وجود برنامه قبلی و بر اساس تصمیمات ناشی از منظور از آماده

ي هاطرحطبیعی هر میزان  طوربهشود. یمجلسات شوراي هماهنگی و یا تصمیمات برخی از مسئولین اتخاذ و به مرحله اجرا گذاشته 

سازي بهتر فراهم خواهد شد. یري از زمان در اختیار براي مرحله آمادهگبهرهپیش از حادثه از قبل آماده و تمرین شده باشد، امکان 

، ایجاد هانقش رسانی درست، تعیین دقیقهاي مسئول و امدادي تابعی است از اطلاعبالا بردن ظرفیت پاسخ در دستگاه درهرصورت

معین، ایجاد همگرایی  هاياستانیا  هادستگاهبا بسیج منابع انسانی، تجهیزاتی و اطلاعاتی، فعال کردن  هادستگاهآمادگی عملیاتی در 

 و برقراري ارتباط مناسب با سطوح بالاتر. این موارد زمانی محقق خواهد شد که شناخت درستی از خطر پیش رو هادستگاهدر عملکرد 

شده باشد. در غیر یهتهي همکاري بین سازمانی و حتی بین استانی هاپروتکلیاز شناسایی و موردنوجود داشته و قبل از حادثه، منابع 

 سازي را طی نمایداین صورت سیستم مدیریت بحران در فضایی از ابهامات باید مراحل آماده

ي برنامه اقدام در مدیریت هاطرحهاي درگیر حادثه، فاقد نین استاني سطح ملی و همچهادستگاه آمدهعملبههاي یبررسمطابق 

ي مقابله با سیلاب نظیر سد، اسازهي هاطرحي موجود مبتنی بر هاطرحو  شدهانجامشرایط اضطراري سیلاب بوده و عمده مطالعات 

مورخ  52917نامه شماره  95صفحه  9ي انحراف یا سیل بندها بوده است. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در بند هاکانال

و ضوابط قانون تشکیل سازمان  هادستورالعملیئت ویژه گزارش ملی سیلاب در خصوص تصویب و ابلاغ ه سؤالاتدر پاسخ به  97/2/25

 دارد: یمگونه بیان ینامدیریت بحران 

هاي مربوطه صورت نگرفته نامهیینآو  هادستورالعملاقدامی براي تهیه  29شد تا سال یبتصو 55عنایت به اینکه قانون در سال  با"
به  هاآنهاي لازم تهیه و برخی از نویسیشپید قرار گرفت. در این راستا تأکبا ورود بنده به سازمان ضرورت تهیه آن مورد  زمانهمبود. 

ي اجرایی ابلاغ و تعدادي که نیاز به تصویب هادستگاهرئیس شوراي عالی مدیریت بحران به  مقامقائمعنوان ترم کشور بهامضا وزیر مح
  "هاي حقوقی تاکنون نهایی نشده است.یتمحدودیئت دولت داشته است به دلیل عدم تمدید قانون مزبور و هدر 

یئت ویژه گزارش ملی ه سؤالاتدر پاسخ به  12/4/25مورخ  22194شماره همچنین مستند به پاسخ این سازمان در بند الف نامه 

مدیریت  نامهنظاممدیریت بحران سیلاب، تنها سند مرتبط،  شدهابلاغي مصوب و هادستورالعملسیلاب در خصوص لیست مستندات و 

____________________________________________________________________________ 
 یریت بحران با استاندار خوزستانمصاحبه کارگروه مد - 1
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ي تابعه وزارت نیرو در حوزه سیلاب هاشرکتو  تکالیف واحدها صرفاً نامهنظامکه در این  است 1924سیلاب وزارت نیرو مورخ آبان ماه 

 . استي برنامه اقدام هاطرحي حیطه مدیریت شرایط اضطراري و هادستورالعملشده است و فاقد یینتع

ي در سطوح محلی و استانی بر اساس تصمیمات اقتضایی در چارچوب سازآمادهدر نتیجه به نظر می رسد کلیه اقدامات مربوط به  

کار بر اساس میزان برداشت از سطح خطر صورت گرفته یمتقستشکیل جلسات شوراهاي هماهنگی مدیریت بحران شهرستان و استان و 

، تشکیل جلسات شوراي هماهنگی هادستگاهي سازآمادههاي گلستان، لرستان و خوزستان در در استان شدهانجاماست. عمده اقدامات 

ربط مسئول، تعیین برخی اقدامات حفاظتی نظیر ترمیم يذي هادستگاهبه  باشآمادهمدیریت بحران در سطح شهرستان و استان، اعلام 

عنوان وده است. به( یا ایجاد سیل بندهاي جدید )با توجه به محدودیت زمانی( بfuse plugesي انحراف جریان )هامحلسیل بندها یا 

 بیان داشتند: 12/9/25در جلسه مصاحبه با کارگروه مدیریت بحران در تاریخ  قلاآقنمونه ضمیر فرماندار 

خبري که  بر اساسام جلسه تشکیل شد  95ي فراخوان شد؛ در روز اجلسهآن یک  بر اساسام اسفند هشدار دادند،  95به ما روز "
یوزهایی را در قسمت فام اعلام نمود که باید با قید فوریت  95ي در روز امنطقهشده بود. آب یزيرهبرنامبه ما رسید. اقداماتی هم 

تا  47بود متوسط  شدهاعلامام عملیاتی کردیم . حدوداً به ما  95ایجاد کنیم و با فوریت انجام شد و یکی هم درآقدکش  قلاآقشمالی 
 شدهاعلامسوم این مقدار قبلًا بیشتر بود شاید یک مراتببهوقوع پیوست مقدار این سیل آید. ولی بعد که سیل به یمآب  مترمکعب 477

ین اساس شاید بر همکند که یمگیرد و رد یمبود که قسمتی از شهر را سیل  شدهاعلامبود. با توجه به دو تا فیوزي که زدیم به ما 
هم مستندات داریم. بنابراین یکی از مشکلاتی که براي دولت و بنده  ضرورتی ندارد که براي همین آهنراهشکافتن کمربندي و حتی 

 "اعلام شد. "یرواقعیغکمتر و "به میزان  درواقعکه  استعنوان نماینده دولت خیلی سنگین تمام شد اطلاعاتی به
 

 مدیریت پاس  ) واکنش(-5-7-7

 مدیریت سدها از من ر مدیریت بحران-5-7-7-2

گیري در تصمیم سازوکاري است. یکی از این موارد آموزدرسی و بررسقابلي مختلف هاجنبهمدیریت شرایط اضطراري سیلاب از 

هاي موجود در کنترل و مدیریت یرساختز ترینمهمیري حادثه است. سدها از گشکلنقطه آغازین  عنوانبهمورد میزان خروجی سدها 

ها گیري در مورد خروجی سدها از دیدگاه مدیریت بحران در استاناساس در این مرحله نحوه تصمیمشوند. بر این یمسیلاب محسوب 

ی قرار می گیرد. در این خصوص لازم به ذکر است که استان لرستان فاقد سدهاي کنترلی در مسیر سیلاب )رود کشکان( بررس مورد

سدهاي بوستان و گلستان در مقایسه با حجم سیلاب و عدم تکمیل  بوده است. همچنین در استان گلستان با توجه به ظرفیت محدود

و حتی در داد( ینمعنوان رخ یچهبهپروژه سد نرماب ) که بنا به گفته مسئولین استان در صورت تکمیل این سد چنین حجم خساراتی 

دک و جزئی داشته است؛ اما در سیل استان یر بسیار انتأثیر نداشته یا تأثصورت خالی کردن سدهاي موجود استان، در کاهش تهدیدها 

 گیري در خصوص مدیریت خروجی سدهاي این استان بوده است وخوزستان، حلقه آغازین مدیریت شرایط اضطراري سیلاب، تصمیم

ی قرار سموردبرراست، در این بخش، عملکرد این استان  آمدهعملبهکه بیشترین اقدامات در این خصوص در استان خوزستان ییازآنجا

 گیرد.یم

ها برخوردار است و یلابسیی است که از ظرفیت بالایی در مدیریت هااستاناستان خوزستان با دارا بودن یازده سد یکی از معدود 

هاي صورت گرفته در خصوص میزان خروجی آب از سدهاي استان نقش بسیار حیاتی در مدیریت شرایط اضطراري این گیريیمتصم

دیگر،  ازنظرشود یمت. باید توجه داشت سدهاي استان ضمن اینکه نقطه قوتی در مدیریت سیلاب خوزستان محسوب سیلاب داشته اس

آن فراهم نموده و نوع رفتار آنان منطبق بر  بالادستدست و یینپاي هاسازمانجنبه مدیریت پذیري و ارزیابی مدیریت را هم براي 

در خروجی آب سدها و  قبولقابله شکل دهد. به این معنی که در صورت وجود منطق توانستیمچگونگی استفاده از نقش سدها را 

توانسته سبب ضعف مدیریت و ایجاد یمو یا برعکس  شدهحاصلهمراهی با این تصمیم، نوعی هماهنگی و قدرت بخشی براي مدیریت 

ي است که در صورت صحت و قبول این تصمیم توسط اگونهبهي اجرایی استان گردد. اهمیت این تصمیم هادستگاهناهماهنگی در 

گیرنده )در اینجا استاندار( نوعی هماهنگی و مشارکت عملیاتی را نیز به یمتصمي اجرایی و تخصصی ضمن تقویت جایگاه هادستگاه
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ماید. ضمن آنکه اگر توانست ضربه شدیدي را بر مدیریت این صحنه وارد نیمگیري نابهنگام و غلط تصمیم برعکسآورده و یموجود 

یرعلمی و کارشناسی غدر مورد خروجی سد  اتخاذشدهرسیدند که تصمیمات یمي بندجمعي درگیر در سیل استان به این هاسازمان

اند. این مهم در شرایطی باید کردهیمهاي آن استفاده یمتصمي مختلف براي اعمال فشار به مدیریت و تغییر هااهرمشده است، از 

زاده مدیر کل بحران استان یحاجشده است که مدیریت در معرض اطلاعات و نظرات متفاوتی نیز قرار داشته است. آقاي یممحقق 

 دارند: یمخوزستان در این خصوص بیان 

داد، آقاي گفت،آقاي فتاح یک پیامی میگفت، دکتر اردکانیان یک چیز میگفت، سازنده سد یک چیز میچیزي میهرکس یک"
شد وسط این داد. آدم گیج میه به قول خودش سازنده بود، سپاه که سد را ساخته، قرارگاه خاتم، هرکس یک نظري میحجتی ک

 "خواهی تصمیم بگیري. هاي متناقض و گاهی متفاوت که میداده
سط تعدادي توانسته در یک اتاق دربسته و توینمیژه سد کرخه وبهگیري در مورد خروجی سدهاي استان یجه تصمیمدرنت

کارشناس فنی صورت بگیرد؛ لذا لازم بوده ساختاري براي آن تعریف شود که با دریافت نظرات کارشناسی در خصوص وضعیت سد، 

یت همه بازیگران اصلی موردحمادست و قدرت مدیریت پیامدهاي آن، تصمیم مناسبی اتخاذ گردد که یینپااثرات خروجی بر مناطق 

 وانه قانونی خوبی نیز برخوردار باشد.نیز قرار داشته و از پشت

البته در این موضوع ممکن است دیدگاه دیگري نیز وجود داشته باشد و آن واگذاري مسئولیت و مدیریت سدها به وزارت نیرو با 

ید تأک ئلهمسجمهور در زمان حضور خود در استان به این یاسترکه  گونههماناین منطق که مسئولیت سدها با این وزارتخانه است؛ 

نماید. ولی آنچه در خوزستان شاهد آن هستیم تلاش براي یکپارچگی مدیریت از ابتدا تا انتهاي صحنه حادثه است و لذا از این یم

دست صورت گیرد. بر این اساس است که در این یینپاتواند جداي از توجه به اثرات آن در ینممنظر، تصمیم در خصوص خروجی سد 

جمهور همچنان کنترل خروجی سد را در یسرئرغم نظر یعلخوزستان در برابر تفکیک این مدیریت مقاومت کرده و حادثه استاندار 

 دارد.یماختیار خود نگه 

گیري مواردي همچون پایداري سد )متناسب با حجم ورودي آب و میزان خروجی از سد( و توان مدیریت پیامدهاي در این تصمیم

 اثرگذاریجه، دو جریان درنتگردید. یمبوده و باید نقطه بهینه آن مشخص  باهمدست موضوعاتی هستند که در تقابل خروجی در پایین

جریان اول مربوط به بخش تخصصی یعنی عناصر مرتبط با وزارت نیرو است که خود داراي دو بخش . اندبودهدر این تصمیم فعال 

هاي سد و يورودترین هدف این جریان کاهش میزان ریسک با توجه به . مهم 1گرددیممدیریت سد و سازمان آب و برق خوزستان 

یامدهاي پي درگیر با هاسازمانکه جریان دوم یعنی یدرحال یت حفظ پایداري سد است،درنهاانتقال ریسک به مناطق پایان دست و 

سیلاب در استان، به دنبال ایجاد تعادل بین خروجی و قدرت مدیریتی براي مدیریت پیامدهاي خروجی آب سدها با حفظ حداکثر 

توانند خارج از یمار بوده که خود برخورد نظراعمالاست. باید توجه داشت این دو جریان از عوامل مختلفی براي  بالادستریسک در 

 براي اعمال فشار به جریان مقابل خود استفاده نمایند. هاآنساختار استانی از 

ي درگیر با پیامدهاي سیلاب )که موظف به مدیریت مردم و هاسازماناتخاذ تصمیم در مورد میزان خروجی و قبول آن توسط 

دست را اجرایی دارد؛ زیرا باید با قبول این تصمیم، اقدامات متناسب با آن در پایین باشند( بسیار اهمیتیمیجادشده اپیامدهاي سیلاب 

هایی از جامعه نیز منجر شود. نمونه این مسئله در یهلانمایند و حتی در برخی از موارد ممکن است به تقابل و برخوردهاي قهریه با 

ترین موضوعات مدیریت سیلاب استان خوزستان به نحوه ز مهمیجه، یکی ادرنتیص است. تشخقابلوقوع درگیري کانال شاکریه 

 سد کرخه مربوط بوده است. خصوصبهگیري خروجی آب سدها تصمیم

یم که توسط استاندار هستیان دو جردر سیلاب خوزستان با توجه به اهمیت سدهاي کارون، دز و کرخه شاهد تعارض این 

بر روي آن  اولاًاستاندار خوزستان با درک اهمیت این تصمیم  شدهمشاهدهاساس موارد گردد. بر یمخوزستان با ساختار لازم تعدیل 

____________________________________________________________________________ 
گی مدیریت به عنوان نمونه استاندار خوزستان در بخشی از صحبت هاي خود بیان داشتند: من در تصمیم ها از تمام ظرفیت هاي موجود مانند شوراي هماهن - 1

ات شرکت آب و برق استان هم استفاده می کردم ولی نظرات این بحران و شوراي تامین و دانشگاهها و معاونت فنی استانداري و غیره استفاده می کردم و از نظر

 شرکت با مسئولین سد یکی نبود.
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و از تفویض اختیار به سازمان مربوطه یعنی آب و  1گیردیمدر اختیار  کاملاً و اجازه اتخاذ تصمیم در مورد خروجی سد را  متمرکزشده

ي از خروجی را براي ایجاد نوعی انعطاف در اقدامات این سازمان ادامنهدر مواردي  هرچندنماید، یمجلوگیري  شدتبهبرق خوزستان 

که در طول حادثه تمامی يطوربهنماید، یمتغییر را منوط به کسب مجوز خود  هرگونهگیرد؛ اما انجام یمبراي خروجی آب در نظر 

کار تحلیل شرایط فنی را از  9تشکل از افراد مختلفعلمی م گروهگیرد. در ثانی با تشکیل یک یمتغییرات با دریافت نظر ایشان صورت 

 مندبهره گروهنماید که هم از نظرات این یممحدوده سازمان آب و برق خارج کرده و یک رقیب فنی، تخصصی براي این سازمان ایجاد 

ازي از چند جهت حائز اهمیت سیتظرفي فنی در برابر شرکت آب و برق ایجاد نماید. این هابحثی در فرا سازمانشود و هم یک جبهه 

 قطعاً است. اول آنکه ممکن است نظرات کارشناسان شرکت آب و برق از دقت و صحت لازم برخوردار نباشد و تشخیص فنی آن 

گیري بر پایه اطلاعات غلط تخصصی صورت یمتصمیر گردد و لذا پذامکانمحدود تخصصی حوزه آب  دانش باتواند توسط استاندار ینم

ی بازوي فکري نوعبههاي خود و یلتحلعلمی سبب دقت و تلاش بیشتر کارشناسان مربوطه در ارائه  گروهوم اینکه وجود این گیرد. د

گیري، خارج نمودن اخذ این تصمیم از تصمیم سازوکاري فنی گردیده است. اقدام بعدي استاندار در ایجاد این هابحثمدیریت در 

دیگر، از حالت دستوري به حالت اجماعی است. براي تحقق این موضوع دو جایگاه یانببهجمعی و  حالت فردي یا تک سازمانی به حالت

ین استان. از بین این دو جایگاه، استاندار تأمقرار گیرد. اول شوراي هماهنگی مدیریت بحران و دوم شوراي  مورداستفادهتوانسته یم

رسد چند دلیل براي این امر یمنماید. به نظر یممورد خروجی سدها استفاده گیري در ین براي تصمیمتأمخوزستان از ظرفیت شوراي 

بوده و از پشتوانه قانونی لازم برخوردار است و  الاجرالازم هادستگاهین براي کلیه تأموجود داشته است. اول آنکه تصمیمات شوراي 

قدرت اثرگذاري آن بسیار بیشتر از شوراي هماهنگی مدیریت  ین دارند؛ لذاتأمنیز این درک را از اجراي تصمیمات شوراي  هادستگاه

نارضایتی داشته، لذا  احتمالاًیت روي جامعه اثرات روانی و ایجاد مشقت و درنهایمات تصمبحران بوده است. دوم آنکه چون نتیجه این 

سپاه، ارتش، نیروي انتظامی و اداره اطلاعات و ین استان حضور دارند مانند تأمدر شوراي  عمدتاً ي اصلی کنترل این شرایط هادستگاه

شده در جلسات شوراي یلتشکعلمی  گروهگیري خروجی سدها به حضور تصمیم سازوکار. اقدام بعدي در طراحی 9سیستم قضایی

ش اجرایی در ي بخهادغدغهگردد. این تصمیم نیز از چند جهت اثر مدیریتی داشته است. اول آنکه بخش فنی و تخصصی با یبرمین تأم

از دست و اثرات تصمیم خود در زندگی مردم و پیامدهاي آن بیشتر آشنا شده و لذا دقت بیشتري در تعیین میزان خروجی آب پایین

 پذیرفتند.یمي اجرایی با خطرات احتمالی بالادست سدها آشنا شده و اثرات خروجی آب را هادستگاهنمودند. از طرف دیگر یم سدها

توانسته یماین مورد به قدرت مانور و هدایت جلسه و رسیدن به نقطه بهینه توسط مدیر جلسه است که با این چینش  نکته آخر در

ي اجرایی به حداقل هادستگاهدست یعنی ضمن دریافت نظرات لازم تعارض بین تفکرات بالاست یعنی مسئولین سد را با مدیران پایین

به پیامدهاي میزان  شدتبهگیري هر دو طیف اتخاذ نماید. لازم به ذکر است در این تصمیم رسانده و تصمیم نهایی را با پشتیبانی

رسد تخلیه یمشده است. به نظر یمیر براي تخلیه توجه تأثروستاها و مناطق تحت  خصوصبهدست خروجی آب به مناطق پایین

____________________________________________________________________________ 
سازمان آب و برق خوزستان در صورت نیراز بره هرر  "آمده است: 75/71/25در بند یازدهم مصوبات چهارمین جلسه شوراي هماهنگی مدیریت بحران در مورخ  1

 "ا هماهنگی استاندار محترم و مدیر کل بحران استان اقدام نماید.گونه تغییر در میزان خروجی سدها، فقط ب

گروه کارشناسران استاندار خوزستان در این خصوص بیان می دارند: ما یک تیم یازده نفره تشکیل دادیم که خروجی سدها را براي هر روز تعیین کنند. در این  - 9

و اساتید دانشگاه حضور داشتند. مدیر عامل سازمان آب و برق نظرش این بود که برا ایرن ظرفیرت بره سازمان آب و برق خوزستان، کارشناسان خبره شرکت مشاور 

و به نتیجره نهرایی تصمیم براي خروج برسند که من قبول نکردم و گفتم این یازده نفر باید در جلسه شوراي تامین حضور پیدا کنند و در شوراي تایمن بحث شود 

 در میزان خروجی برسیم. 

وي با اشاره به تشرکیل کمیتره اي از  "جلسه شوراي هماهنگی مدیریت بحران با حضور رئیس جمهور استاندار خوزستان به این موضوع اینگونه اشاره می نماند: در 

و دز گفرت: در ایرن اساتید دانشگاه، مشاوران و کارشناسان سازمان آب و برق خوزستان براي تصمیم گیري در خصوص مردیریت رهاسرازي آب از سردهاي کرخره 

اي کمیته نیز ایرن نظررات کمیته اساتید دانشگاه راهبرد و نقشه راه را در اختیار ما قرار می دهند و نظرات مشورتی و نهایی در این کمیته داده می شود و همه اعض

 "را امضا می کنند

ساعت احرداث کرردیم و عمرده ایرن  25کیلومتر سیل بند را در  91می دارند:  آقاي حاجی زاده در رابطه با نقش نیروهاي مسلح در مصاحبه خود اینگونه بیان - 9

 کار را نیروهاي سپاه انجام دادند.انصافا  نقش نیروهاي ارتش و سپاه را نباید نادیده گرفت مخصوصا نیروهاي سپاه 
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 خروجی سدها بوده است.گیري در میزان بر تصمیم مؤثرترین عوامل مناطق مسکونی یکی از مهم

استاندار براي کنترل و ارزیابی خبرهاي دریافتی نیز  مورداستفادهیررسمی غي هاکانالگیري به البته در خصوص مکانیزم تصمیم

 باید توجه داشت. در این رابطه غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان در مصاحبه با کارگروه مدیریت بحران بیان داشتند: 

کرد هم از طریق وزارت نیرو به آن متصل بودم با این شرکت مشاوري که )وزارت نیرو( گذاشته بود کرخه را چک میدر حقیقت  "
گرفتم که در هاي غیررسمی هم اطلاعات را میگرفتم هم از غیر وزارت نیرو، یعنی از طریق غیررسمی و کانالیعنی اطلاعات را می

 "ها( رضایت بدهم.قرار ندهند که )در مورد خروجی موردنظر آنفشار زیاد هایم، من را تحتگیريتصمیم

 

 مدیریت  ملیات امداد و نجات-5-7-7-1

ین نیازهاي ناشی از حادثه که تأمعنوان یکی از مراحل کلیدي مدیریت پاسخ، سلسله اقداماتی است براي عملیات امداد و نجات به

در این مرحله اقداماتی همانند جستجو، نجات، اسکان اضطراري، تغذیه  طورمعمولبه. استو ابعاد حادثه مرتبط  شدتبهوسعت آن 

گیرد. در این یماضطراري و توزیع اقلام زیستی، انتقال مصدومین و درمان، جابجایی و تخلیه مردم و موارد مشابه در دستور کار قرار 

ي هادستگاهگیرد. بدین معنی که حجم انبوهی از یمیلاب شکل مرحله بالاترین میزان فعالیت در سیستم مدیریت شرایط اضطراري س

شوند. لذا موضوع نظم براي یممختلف مسئول اعم از دولتی، غیردولتی و مردمی براي عملیات امداد و نجات وارد صحنه حادثه 

ی در مدیریت در این مقطع هاي بسیج شده موضوع بسیار مهمیتظرفیري بهینه از گبهرهو هماهنگی براي  ومرجهرججلوگیري از 

ي مدیریت عملیات امداد و نجات در این سیلاب هاچالشین ترمهمزمانی خواهد بود. بررسی کارگروه مدیریت بحران نشان می دهد 

 عبارت بودند از:

  ملیات جستجو و نجات: –

ن امر از حیطه تخصصی داراي . ایاستموضوع جستجو و نجات از نخستین اقدامات مدیریت امداد و نجات پس از وقوع حادثه 

ی، در سیل استان لرستان به بررس موردهاي . در استاناستي و تجهیزات تخصصی احرفه گروهالزامات فنی و تخصصی است و نیازمند 

بود و  گرفتهشکلي در خصوص میزان احتمالی تلفات اگستردههاي ینگراندلیل شدت بسیار بالاي جریان سیلاب و قطع ارتباطات، 

هاي مدیریت یتاولویر از اولین تأثسیلاب و تخریب گسترده مناطق تحت  شدتبهموضوع جستجو و نجات جان مردم گرفتار با توجه 

مراد تخریب سیلاب، هیچ استانی به میزان استان لرستان درگیر بحث جستجو و نجات نبوده است.  شدتبهصحنه بوده است. با توجه 

ار لرستان در جلسه مصاحبه با کارگروه مدیریت بحران در خصوص وضعیت عملیات امداد و نجات بیان معاون وقت عمرانی استاند پور

 دارد:یم

آباد هم شده بود همه نگران بودند که چه به سر مردم آمده. ما هم خدمت آقاي استاندار بودیم در خرمدختر قطعارتباط با پل"
توانستیم ارتباط کسی نمیکه ما با هیچدختر با استاندار تماس گرفت، درحالیاستاندار به پلاوضاع خراب بود. یک دفعه فرستاده ویژه 

قدر رفتند، خیلی وحشتناک. آقاي استاندار آنافتادند در آب و میها را دیدم میگوید عین برگ درخت آدمبگیریم. به آقاي استاندار می
تو آب ببره بعد فردا صبحش  انوهایش بالاخره استاندار یه استان باشی مردمنگران شد که نشست. احساس کردم که ضعف آمد تو ز

  ".بگوید من دیدمشان نماینده هم یه آدم عاقل بالغ مدیرکل بوده بفهمی که چند هزار نفر را آب برده بعد نماینده ات
ي روستایی هاجادهبه اندیمشک و  آبادخرمجاده  خصوصبهي اصلی هاجادهقطع ارتباطات مخابراتی همچنین تخریب  درهرصورت

نماید، در حالی که نیاز به یمي روي رود کشکان و انشعابات آن، شرایط را براي این عملیات بسیار سخت هاپلتخریب اکثر  واسطهبه

دختر در هرستان پلعنوان نمونه  فرماندار وقت شو نجات پس از وقوع سیلاب در این استان بسیار مشهود است. به جستجوعملیات 

 دارد: یمگونه بیان ینامناطق پرخطر پس از وقوع سیلاب  از افراد نجاتخصوص 

سه دستگاه کمپرسی داشتیم با دو سه  دو ما رفت.یمکم کم پایین گفت آب  شودیم یباًتقر شبیمهن 11در حین سیل ما ساعت "
فروکش کرده بود بالاي  کاملا صبح که آب 4/4تا  یقاً دق رودخانه.طرف بعد رفتیم آن ها،ینماش وززمدیم لوله بخاري زدیم به اگآ .تا لودر
 طرفیندیم اآور اها رآن ،نجاآ دن بلندي که مردم رفته بودناهمرودخانه،  طرفاز آن آدمدرصد شاید حدود دو هزار نفر  57-57
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  "رودخانه.
ت حوزه جستجو و نجات در استان لرستان مشهود بوده است که دلایل هاي کارگروه حاکی از این است که بیشترین مشکلایبررس 

  ی قرار گیرد.موردبررسآن باید در کارگروه مربوطه 

 ارت اطات: –

یسات ارتباطات تأس اغلب شدنواقعی، در سیل استان لرستان به دلیل شدت بسیار بالاي جریان سیلاب و موردبررسهاي در استان

عنوان یک معضل جدي از ساعات نخستین سیم( بهیبکشکان، قطع ارتباطات مخابرات ) ثابت، موبایل و  رود یا بستر در راستا مخابراتی

 بامداد 9:97ساعت  و معمولان، از دخترپلي هاشهرستاننماید. در یمحادثه مشکلات جدي در مدیریت عملیات امداد و نجات ایجاد 

 ي. برقراره استنداشت وجود یجا ارتباط تلفن چیبا ه وقطع  کامل طوربهیلاب س یردرگبا مناطق  ارتباط (،نیفرورد 19)ه شب حادث

 .گیردیمصورت  بود رفته ارتفاعات به که يخبرنگار قیطر از دخترپل با برخی از مسئولین ارشد کشوري یحت و استان مرکز ارتباط

 يروین و سپاه فرمانده استاندار، بهو  کردهمی برقرار ارتباط ساعت کی هر یشرق کوه انیم پاسگاه سیمیب قیطر ازدختر نیز فرماندار پل

معاون وقت عمرانی استانداري لرستان در جلسه مصاحبه با کارگروه مدیریت بحران  مراد پور .داده استیمی، وضعیت را گزارش انتظام

 گوید:یمدر این خصوص 

چیز قطع بود. چرا سیم. همهداشتیم نه موبایل نه تلفن نه ثابت نه بیشب اول هیچ ارتباطی ندختر تقریبًا یک روز و یکدر پل" 
 "شد ارتباط بگیري، این ضعف بزرگی است.پذیر باشد که سیلی بیاید، ارتباطات قطع شود.  نمیقدر آسیبزیرساخت باید آن

مل مدیریت بحران استان لرستان قطع ارتباطات علاوه بر ایجاد فضاي شایعات در خصوص آمار تلفات و ایجاد آشفتگی در عوا 

 گردیده بود. کندي و انفعال در عملیات امداد و نجات ویژه در ساعات اولیه حادثه، منجر بهبه

 ی شریانی و فر ی:هاراهقطع  –

است. حالت اول تخریب راه به دلیل وقوع  دادهرخبه سه علت اصلی  عمدتاً ي شریانی و فرعی هاراهی قطع موردبررسهاي در استان

 دادهرخمشخص در استان لرستان  صورتبهي ارتباطی بوده است. این وضعیت هاپلو تخریب عرشه راه یا  هاراهسیلاب و آب بردگی 

سدود شدن راه یتاً منجر به منهای سطح راه، امکان تردد سلب یا با مشکل جدي مواجه شده و گرفتگآباست. در حالت دوم به علت 

انحراف  منظوربهعنوان یک تدبیر مدیریت بحران سیلاب، با هدف ایجاد معبر یا مسیر انحرافی گردید. در حالت سوم شکافتن راه به

 به توجه دهد. در استان لرستان، بایمهاي گلستان و خوزستان رخ در استان عمدتاً ي دوم و سوم هاحالتمسیر سیلاب انجام شده است. 

 و بازگشایی دیده شهري و روستایی،یبآسو دسترسی به مناطق  ونقلحملو اختلال عمده در  ي مواصلاتیهاراه تخریب بالاي حجم

 این در تجهیزات و آلاتینماش اغلب کهيطوربه شود،یها مدستگاه تمامی اول اولویت زدهیلس مناطق به دسترسی برايها راه بازسازي

 دره جاده دختر،پل سمت بهآباد خرم دختر شامل جادهعنوان نمونه کلیه مسیرهاي دسترسی به شهر پلبه. شوندیم گرفته کار به بخش

 دهلیج جاده بانده چهار بزرگراه. بودندشده دختر بستهپل سمت بهکوه دشت  جاده دختر،پل به خوزستان جاده دختر،پل سمت به شهر

 يهاپل عمده و دخترپل درها پل تمامی. شودیم راه شدن بسته باعث کوه ریزش و گرددیم يولاگل از پر دخترپل سمت به

 روستاها ارتباطی پیاده راه. نبود جاده و پل از اثري اصلاً  جاها بعضی در کهيطوربه بودند شدهیبتخر کشکان، رود داخل درشده احداث

 کمبود و مواصلاتی يهاراه شدن بسته .بود شده مسدود راه روستایی 557 یطورکلبه واند بوده قطع سیل از بعد روز سه تا نیز

 علاوه. یژه در توزیع اقلام امدادي و زیستی گردیدوبهجامعه  یرمتعارفغ رفتارهاي منجر به و شده مردم نگرانی باعث امدادي يهاکمک

 باعث حتی موارد از بسیاري در و بود کرده مواجه شکلم با را امدادي نیروهاي دسترسی شهر، هاييورود در سنگین ترافیک این، بر

 .بود شدهها راه شدن مسدود

ي مواصلاتی استان نظیر هاجادهدر استان گلستان، آغاز بارش در ارتفاعات با بارش برف و کولاک همراه بوده است. در نتیجه برخی 

برخی از  شوند.یمجاده خوش ییلاق و آزادشهر در ارتفاعات به علت برف شدید و کولاک مسدود و خودروهاي زیادي در جاده متوقف 

انحراف سیلاب، شکافته شدند. غراوي سرپرست  منظوربهي ارتباطی و محلی در اثر سیلاب تخریب و قطع شدند و برخی دیگر هاجاده

 گوید: یمنداري گلستان در جلسه مصاحبه با کارگروه مدیریت بحران در این خصوص استا
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یسات تأسي باید شکسته شود، اجادهدر شوراي هماهنگی مدیریت بحران تصمیم گرفتیم که هر شهرستان اگر به تشخیص رسید "
باید مصوبه شهرستان داشته باشد. اما براي  حتماًیی ي فرعی و روستاهاراهزیر بنایی بایستی بازگشایی شود که سیلاب عبور کند، براي 

 "یسات زیربنایی اصلی علاوه بر مصوبه شهرستان باید در شوراي مدیریت بحران استان هم تصویب شود.تأسي شریانی، هاراه
و جلوگیري از ورود انحراف سیلاب  منظوربهي ارتباطی این شهر هاجادهکه  استبارزترین نمونه این امر مربوط به شهر گمیشان  

و تنها راه دسترسی از طریق قایق بوده است  قرارگرفتهبه مدت یک هفته این شهر در محاصره  عملاًآب به شهر شکافته و قطع گردید و 

جان باختند. غراوي سرپرست استانداري گلستان در این  وطنانهمشش نفر از  متأسفانهي تلخ و به دلیل واژگونی قایق احادثهکه در 

 گوید:یمخصوص 

جاده دسترسی خواجه نفس به گمیشان را از دست دادیم. خوب چه کسی آمد این جاده رو باز کرد. بالاخره ما بخشی را باید  مثلاً" 
ارتش و سپاه در این  واقعاًاه پل فلزي زدند. بخشی را هم ارتش و سپشدیم. یکیمکردیم و رد یمیز رخاککردیم، یمي گذارلوله

کردیم جاده رو برقرار یمهاي حیاتی که بایستی تدارک یانشرخدمات مهندسی کمک شایانی به ما کردند. در کمک به تردد و برقراري 
ساس کنند در محاصره است، اگر مردم اح قرارگرفتهزده هست و در محاصره سیل یلسبودند. اگر یک شهري که  مؤثرکردیم خیلی یم

کمک  هاآنهستند ممکن است امیدشان را از دست بدهند. جاده ارتباطی که وصل شد مردم فهمیدند که افرادي هستند که به 
 "کنند. یم

 لیزمان س درعنوان نمونه مطابق اظهارت فرماندار حمیدیه در استان خوزستان نیز وضعیت مشابه گلستان وجود داشته است. به

 صورت خودروهاي صحرانوردبا  ایبا بالگرد  ای قیبا قا امداد رسانی و بودشده روستاها قطع بودن یخط لیدله ب ياجاده رتباطاتاتمام 

 .گرفته استیم

  دالت در توزیع اقلام امدادی: –

. استگرفته انجام زیادي هاييکار موازي با و برنامهیب نامناسب، حادثه این در امکانات و اقلام ی، توزیعموردبررسدر هر سه استان 

و  دیگر يهاسازمان مردمی، نیروهاي و جهادي يهاگروه سپاه، ارتش، ،احمرهلال علاوه بر سازمانهاي مسئول و همکار در این امر نظیر

غراوي سرپرست استانداري گلستان در جلسه با کارگروه . کردندیم اقلام توزیع به مستقل و گزینشی اقدام صورتبه برخی خیرین هم

 گوید: یممدیریت بحران در این خصوص 

بود. حتی اگر غذاي  احمرهلالذخیره کردیم. متولی توزیع هم خود  احمرهلالدر مورد امداد ما هر چه کمک آمد همه را در انبار  "
تا مرجع براي توزیع امکانات هست. بالاخره یکی متولی  17احساس نکند توزیع کند. چون کسی  احمرهلالدادیم یمآمد یمگرمی هم 

ما برو و با دست خودت به مردم بده ولی وظیفه  احمرهلالبا  نداردگفتیم اشکالی یمهست. اگر یک فرد خیري هم چیزي فرستاده 
یک آقاي خیري بلند شده دو تا کامیون جنس آورده  مثلاًکنند. در خیلی از موارد ما دیدیم که ینمتوزیع یکی است. ولی باز هم رعایت 

کند یمها اعتمادي ندارند. وقتی خودش از جیب خودش خرید کرده و توزیع یدولتخواهم به مردم بدهم. مردم به یممیگوید خودم 
 "شود.ینم

ارگروه مدیریت بحران در خصوص ي استان گلستان در جلسه مصاحبه با کهادانشگاهاین اظهارات در حالی است که یکی از اساتید  

 توزیع اقلام امدادي بیان داشتند:

 يبرا يمتمرکز عیتوزشبکه  دیده صورت نگرفته ویبآس افراد نأش حفظ و عمل ابتکار از استفاده با ياضطرار اقلام عیتوز تیریمد "
 اگر .نبود متمرکز ياضطرار اقلام عیتوز يرو بر مشخص سازمان ک. ینداشت وجود زدگانلیس به یازموردن اقلام و حتاجیما رساندن

 ".بود بهتر هايکار يمواز نیا از اشجهینت داشت وجود یسازمان نیچن

نحوه توزیع اقلام  تأملقابلي اظهارنظرمعاون عمرانی استاندار لرستان در جلسه مصاحبه با کارگروه مدیریت بحران در  مراد پور

 نماید:یمیه در مناطق درگیر سیلاب این استان دانسته و بیان امدادي را خود منجر به بروز بحران ثانو

خواستیم توزیع کنیم. منابع را داشتیم، ما در توزیع خدمات توي سیل مشکل داشتیم این خودش یک بحران است. خدمات می "
 "اند.اي تشنهاي آب دارند یک عدهمعدنی به تعداد کافی داشتیم ولی نتوانستیم درست توزیع کنیم که شد بحران. یک عدهآب
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افراد واجد شرایط دریافت اقلام امدادي  آمار و ثبتشناسایی  براي ياسامانهقلام این است که دیگر در حیطه توزیع ا توجهقابلنکته 

توزیع گسترده برخی اقلام زیستی و امدادي در یک منطقه وجود  با که ياگونهبه نداشته است، و زیستی و سطح و تنوع اقلام، وجود

توسط مسئولین مختلف دولتی و لشگري از حجم  شدهارائهبودند. آمار  محدود، همچنان افرادي مدعی عدم دریافت امکانات توزیعی

رغم توزیع گسترده این اقلام و هزینه بالاي صرف شده، به علت عدم وجود سیاست و روش مشخص در یعلدهد یماقلام توزیعی، نشان 

 حوزه توزیع اقلام امدادي، نارضایتی گسترده عمومی در این زمینه وجود داشته است. 

 کار این و کردندیم اقلام توزیع به اقدام و آمده منطقه به شخصاً که بودند مردمی نیروهاي اقلام، توزیع درنظمییب از بخشی عامل

به سمت ایشان  مرغوب کالاي کامیونها ده شناختندیم را نفوذ یا سرشناسیيذافراد  که روستایی هر. بود کرده مختل را توزیع روند

  .آورد.ینمبه دست  چیزي روستایی یک کهیدرحال شدیمگسیل 

 سازمان یک که بود این نظرشان و بوده راضی خود توزیع سیستم از ارتش و سپاه، نظیرها دستگاه وها سازمان برخی بین،یندرا

 . کند توزیع را اقلام همه گسترده بتواند سطح در شده و دارعهدهیی مسئولیت توزیع را تنهابهشاید نتواند  مسئول

ها، بررسی و تحلیل عمیق این موارد و سایر یلابسیئت ویژه گزارش ملی هي تخصصی هاکارگروهبا توجه به تفکیک وظایف بین 

مطروحه پاسخ  سؤالاترود کارگروه تخصصی امداد و نجات به یمعوامل دخیل در این امر، از حیطه گزارش این کارگروه خارج و انتظار 

 دهد

 

 مدیریت و فرماندهی-5-7-7-7

سازي یادهپگیري و در این حادثه براي مدیریت و اعمال فرماندهی در تصمیم شدهبکار گرفتهو مدل  مورداستفادهي هاروش

هاي گلستان، لرستان و خوزستان از چه مدلی براي مدیریت و اینجاست که در سیلاب استان سؤالتصمیمات بسیار حائز اهمیت است. 

است. در این خصوص در ابتدا لازم است به وضعیت مدیریت و فرماندهی در بحران سیلاب در این سه استان  شدهادهاستففرماندهی 

 پرداخته شود.

شکل گرفت. این  هاشهرستانمدیریت بحران بر اساس سازوکار شوراهاي هماهنگی مدیریت بحران استان و  در استان گلستان،

ي درگیر سیلاب هاشهرستاندر روزهاي نخست با توجه به حضور استاندار در سطح استانی و در ادامه با تفویض اختیارات به سازوکار

 گوید:یمغراوي سرپرست استانداري گلستان در جلسه مصاحبه با کارگروه مدیریت بحران  ادامه یافت.

شد بر اساس تصمیم یمر گیرد. همه اقداماتی که داشت انجام قرا موردتوجهیک موضوع دیگر هم در مورد زمان مقابله باید " 
  "شوراي هماهنگی مدیریت بحران بود.

یا منوط  موقعبهیکی از مشکلات شوراهاي هماهنگی مدیریت بحران، بالا رفتن تعداد جلسات و از دست دادن زمان جهت اقدامات 

رپرست استانداري گلستان در جلسه مصاحبه با کارگروه مدیریت بحران نمودن تصمیمات به اخذ مصوبات این شورا بوده است. غراوي س

 گوید: یم

یما صداوسدهیم. به ینمخواهد تا مصوبه ندهید ما این کار را انجام یمدر همان زمان خیلی از مدیران به ما گفتند این مصوبه "
یشان را تخلیه کنند براي اینکه احتمال هاخانه اًلطف قلاآقگفتم یک زیرنویس پخش کنند که اهالی ساکن در شرق و شمال شرق 

عنوان یما به من گفت چون مصوبه شوراي مدیریت بحران نیست مگر اینکه صداي خود شما را بهصداوسی مناطق وجود دارد. گرفتگآب
اوقات یبعضعمومی هم  رسانییی رسیده بود که اطلاعجابهیم. کار کنپخششما را  شدهضبطسرپرست استانداري ضبط کنیم و صداي 

  "نیاز به مجوز و مصوبه داشت.
 گوید:یمایشان در نمونه دیگري 

داد که یمانجام  سوقرهمتمرکز شد. یعنی بیشترین ظرفیت تخلیه را  سوقرهدر  عمدتاًآمد یمیی که از ارتفاعات هاآبتمام روان " 
کات آف  معروفقولبهظرفیت نداشت. ما آمدیم یک نعل اسبی زدیم  اصلاًکه برخی نقاطش يطوربهرا گرفته  سوقرهي ولاگل متأسفانه

تا آمدیم شروع کنیم چون  همآنیم، یک رودخانه جدید از کنار این بزنیم که کنکردیم که آب بیاید از این طرف و رودخانه را رها 
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 ".قلاآقآمدن آب در  مصوبه شوراي مدیریت بحران را هم نیاز داشت مصادف شد با این بارش دوم و بالا
و بازیگران کلیدي در اخذ تصمیمات وجود  هادستگاهدهد هماهنگی مناسبی بین یمبررسی اظهارات مسئولین استانی نشان 

عنوان نمونه توماج فرماندار شده است. بهیمبا دیدگاه محلی و بدون توجه به اثرات جانبی آن اخذ  صرفاًنداشته است و برخی تصمیمات 

 گوید: یمن در جلسه مصاحبه با کارگروه مدیریت بحران گمیشا

دست آهن که ما اصلاً انتظارش را نداشتیم. به ضرر گمیشان شد یا به نفعش طبیعتًا شما وقتی بدون هماهنگی با پایینانفجار راه "
دشتی دادند که یه سیلابستی به ما اطلاع میهرحال مسئولین در این حوزه بایعنوان فرماندار... بهکنید بدون اطلاع به بنده بهکاري می

فتم قرار است ایجاد بکنیم یا قرار است سیلابی از این مسیر به سمت شما بیاید. با ارتفاع یک متر و نیم متر، بنده زمانی که با هوانیروز ر
   "و شرایط را دیدم متوجه شدم. 

در نمونه دیگر مقدم مدیرکل دفتر فنی استانداري و مدیرکل اسبق مدیریت بحران استان در مصاحبه با کارگروه مدیریت بحران 

 گوید: می

نفره همین است. گفتم این راه  97777من دقایق اول رسیدم جاده خواجه نفس به گمیشان. این جاده تنها راه ارتباطی یک شهر "
خواهید بشکافید بگذارید یمشد. حالا که یمآمد رد یممتر یسانت 17ف سطح دو طرف را ببینید که این آب اگر را نشکافید. شما اختلا

ما ضلع غربی را بزنیم لوله بگذاریم و بعد ضلع شرقی را. به همین ترتیب لوله بگذاریم بریم جلو ولی راه را نبندیم ... گوش ندادند و 
 "کردند.یم وآمدرفتیمن ا ناهاي یققاشهر مردم با  روز در یک 14اش این شد که یجهنت

یرکل فنی استانداري مدایجاد هماهنگی بیشتر با دستور سرپرست استانداري گلستان، کمیته فنی با مسئولیت  منظوربهدر ادامه و 

مصوبات شوراي  بر اساسصلی هاي ایانشریسات زیربنایی و تأسینه زم درتشکیل و  مقرر گردید اتخاذ کلیه تصمیمات اقدامات مهم 

 صورت گیرد. مدیریت بحران استان

از  بعضاً اتخاذشدهاست که تصمیمات  مسئلهاین  دادهرخدر مدیریت شرایط اضطراري سیلاب  توجهقابلین نکات ترمهمیکی از 

 از انفرماندار ازجملهمسئولین ترس  پذیري ویسکرکه این امر منجر به کاهش قرارگرفته  قضاوت وموردانتقاد  ي عمومیهارسانهطریق 

 گوید:یمدر مصاحبه با کارگروه مدیریت بحران  قلاآقعنوان نمونه ضمیر فرماندار گردیده بود. به ماتیتصماتخاذ 

ین اساس به دوش ما فشار آمد، گفتند شما )فرماندار( این بر همآقاي وزیر مصاحبه کردند صدا سیما ضبط کرده است و " 
اي نداشت بالاخره وزیر بالاترین مقام بنده هست و این باعث شد دستگاه اجرایی در همکاري این  یدهفاکه شکافتید هیچ  کمربندي را

  "بخش تعلل کنند.
. مقدم مدیرکل است دیگر، عدم وجود منابع )مالی( در اختیار مسئولین مدیریت بحران در سطح محلی )استانی( تأملقابلنکته 

 گوید:یمي گلستان در مصاحبه با کارگروه مدیریت بحران در این خصوص دفتر فنی استاندار

شما  بعدازآنمطابق قانون که گفته از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنید ما هم استفاده کردیم. بعد در قانون آمده است  "
که يطوربهآسیب دیدیم.  29سال به علت عدم تخصیص اعتبارات در  عملاًمکلفید که هزینه بخش خصوصی را پرداخت کنید ولی ما 

اعتماد بخش خصوصی را از دست دادیم و هم اینکه بعضی  هاسالاش این شد که در این یجهنتصفر شد و  24تخصیص اعتبار در سال 
  "را بازسازي کنیم. هاآننتوانستیم  هاسالدیده بود در این یبآساز ساختارهاي ما که 

عنوان یک ورودي مهم ي فنی بویژه توپوگرافی بههانقشهیکی از مشکلات مدیریت و فرماندهی در سیلاب اخیر، ضعف در مدارک و 

 :گویدیمعنوان نمونه توماج فرماندار گمیشان در مصاحبه با کارگروه مدیریت بحران گیري مدیریت بحران بود. بهدر تصمیم

ضعفی است که درگذشته باید تهیه ي این چند روز ما نقشه توپوگرافی نداشتیم. این نقطهترین نکته این است که همهمهم "
   "اي باید داشته باشد.عنوان فرمانده بدانم خط القعر کجاست. این را آب منطقهشود که بنده بهشد. نقشه توپوگرافی باعث میمی

رافیایی نیروهاي مسلح، یکی از اقداماتی که انجام شد پایش گرچه در ادامه و در جریان گسترش سیلاب و با ورود سازمان جغ

هاي صورت گرفته بر یلتحل بر اساسرسانی به مردم ي ارسالی )توسط پهبادهاي وزارت دفاع( و اطلاعاماهوارهي هاعکسمناطق توسط 

 گوید:یمروي تصاویر مذکور بود. غراوي سرپرست استانداري گلستان در این خصوص 
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وضعیت کجا بحرانی هست کجا دیواره رودخانه شکافته شده  الآنداد که یمي هوایی از منطقه که به ما نشان هاعکسو  هایلتحل" 
 "کرد.یمها به ما کمک ینااست. 

اي در سطح استان وجود نداشته است و شدهیفتعری سیستم فرماندهی حادثه مشخص و طورکلبهتوان بیان نمود یم درمجموع

 ریت بحران استان با نواقص عدیده همراه بوده است. یسازوکار مد

 هاشهرستانمدیریت بحران بر اساس سازوکار شوراهاي هماهنگی مدیریت بحران و نیز همانند استان گلستان  در استان لرستان

 بودازکارافتاده  اول لحظه همان از شهرستان بحران تیریمد ستاد ای و یفرمانده ساختار تمام ،لیسدر اثر شکل گرفت با این تفاوت که 

آنچه مسلم است سطح حادثه و  متمرکز و در سطح استانی صورت پذیرد. صورتبهشود هماهنگی و مدیریت بحران یمو لذا تلاش 

هاي استان چه در بعد تجهیزات و چه در بعد مدیریتی بوده است درنتیجه نیروهاي مراتب فراتر از ظرفیتپیامدهاي ناشی از آن به

شوند، این در حالی است که بر اساس تدابیر قبلی، هاي مختلف درگیر حرکت امدادي میهمچنین سطوح ملی سازمان مسلح

دختر در جلسه مصاحبه با کارگروه مدیریت آقاي دست یاري فرماندار وقت پل گیرند.ساختارهاي محلی محور این مدیریت قرار می

 گوید:یمبحران 

وضعیت  کردیمیارتباطی که برقرار م آمد....یبرنم کسییچلب شده بود اصلًا هیچ کاري از دست هسقدرت عملیاتی از همه ما " 
سیل عملًا  آمد...یوگرنه من کار خاصی از دستم برنمدادم یتوضیح م گیريعنوان مدیر ارشد براي تصمیمبه ي استانداراموجود رو بر

 "شهرستان از همان لحظه اول از کار انداخته بود. تمام ساختار فرماندهی و یا ستاد مدیریت بحران 
ترین مشکلات ساختاري در مدیریت سیلاب لرستان مربوط به تفاوت سطح حادثه و سطح مدیریتی آن است. فرماندار یکی از بزرگ

 گوید: دختر در جلسه مصاحبه با کارگروه مدیریت بحران میوقت پل

 العادهفوقبحرانی،  کاملاًي استاندار، وضعیت آقااعلام کنید العاده فوقنیست، شرایط را یط خوبی ي استاندار گفتم که شرااقآبه "
 ."یعنی بدترین وضعیت ممکن هستبحرانی است، 
داده است، اما مدیریت بحران استان و مدیریت بحران شهرستان سکان که ابعاد حادثه سطحی فراستانی و ملی را نشان میدرحالی

دختر در جلسه دست یاري فرماندار وقت پلآقاي  نمایند پیامدهاي حادثه را مدیریت نمایند؛داشته و تلاش میمدیریت را در دست 

 گوید:مصاحبه با کارگروه مدیریت بحران می

آقاي فرماندار برو ستاد مدیریت  گویندیساختار تشکیلاتی مشخصی نداریم. به من م ولی شدهیفستاد مدیریت بحران کشور تعر" 
ا هولی اینو یک گریدر دارم امکانات شهر من دو تا لودر دارم دو تا کمپرسی دارم  ،مویکه دارم میگ اا رهیل بده خوب من اینکان تشبحر
 ."دبراي من انجام بده دناکار میتوه چ

هاي کشوري و لشکري به منطقه شده و این ورود بدون تدریج عدم کارآیی مدیریت محلی سبب ورود مسئولین ملی سازمانبه 

علت اصلی این نوع رفتار را باید در عدم ساختار مناسب حوادث ملی  شود.هاي سازمانی واقع میهماهنگی و تنها بر اساس برداشت

 گردد.ریختگی میهمدیده دچار آشفتگی و بهشدت منطقه حادثهادثه از استانی به ملی بهبررسی نمود و لذا با افزایش سطح ح

بحران سیل  سه روز اول یژه دروبهین مشکلات موجود ترعمدهنبود مدیریت واحد و عدم هماهنگی بین بازیگران کلیدي صحنه، از 

دار کشکولی فرمانده سپاه لرستان در جلسه مصاحبه با کارگروه بود. سرو معمولان  دخترپل مشخص در شهرهاي صورتبهو در لرستان 

 گوید:یممدیریت بحران 

. دریغ از اینکه یک فرماندهی واحد کردیم کارمیتقسو  دادیمما نیاز به فرمانده داشتیم و در بحران نیاز به فرمانده داریم . خط " 
 "باشد.

عنوان یک ورودي مهم ي توپوگرافی بههانقشهیکی دیگر از مشکلات مدیریت و فرماندهی در سیلاب اخیر، ضعف در مدارک فنی و 

 گیري مدیریت بحران بود. در تصمیم

 گوید:یممعاون عمرانی استانداري لرستان در جلسه مصاحبه با کارگروه مدیریت بحران  مراد پورعنوان نمونه به

کردند. ... رفتم در اتاق کرده بودند به دیوار و طبق نقشه کار میها را نصبشان ) منظور ارتش و سپاه( نقشههاي فرماندهیدر اتاق "
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شود بروي ... به سپاه هم که دختر معمولان ..تحلیل می کردند اگر این راه قطع است از کجا میهاي پلفرماندهی ارتش نقشه بود، نقشه
 "نقشه که الآن از این خیابان برویم ... از آن خیابان برویم ... اما ما چنین امکاناتی نداشتیمرفتم دیدم همه اش 

تشخیص هاي مسئول دولتی و کشوري، در مدیریت صحنه سیلاب لرستان، مشکلات زیر قابلبا توجه به اظهارات مسئولین دستگاه

 است:

 سیرهاي دسترسی.دیده به لحاظ از دست دادن معدم دسترسی به مناطق آسیب 

 ویژه آب، برق، گاز و مخابرات.فشار ناشی از قطع خطوط تأمین نیازهاي اساسی مردم به 

 رفت.هایی که از آنان انتظار میعدم تناسب توان مدیران سیاسی با موضوع مدیریت بحران و مسئولیت 

 دیده به تدابیر مدیران.هایی از مردم آسیباعتمادي لایهبی 

 رماندهی واحد و مدیریت یکپارچه.آشفتگی و عدم ف 

هاي گیريیمتصممحور اصلی مدیریت و فرماندهی حادثه شخص استاندار بوده و این محوریت با دخالت در اخذ  در استان خوزستان

هاي یتظرفیري از گبهره خصوصبهی منابع، استفاده بهینه از منابع دهسازمانکلیدي )نمونه تصمیم بر میزان خروجی سدها(، بسیج و 

یت نظارت بر اقدامات و تصمیمات و ممانعت از دخالت نیروهاي فراستانی در تصمیمات ایفاي نقش نموده است. درنهاتخصصی استان و 

 استاندارشخصیتی  هايویژگیو از طرف دیگر  1اندداشتهي فعال در استان، مدیریت استاندار را باور هادستگاهکه اکثر ییازآنجا

ي مختلف هادرصحنههاي علمی و تجربی در تصمیمات و نگاه تخصصی به موضوعات و حضور یتظرفیري از گهرهبخوزستان در 

 .عملیاتی و از طرفی صرف وقت کافی براي حل موضوعات بر نقش ایشان در مدیریت و فرماندهی سیلاب خوزستان افزوده است

ي مهم استاندار هانقش.یکی از استاندهی و مدیریت این حادثه بوده توان بیان داشت که استاندار خوزستان محور اصلی فرمیملذا 

خوزستان در مدیریت این صحنه، کنترل دخالت مدیران ملی در موضوع مدیریت سیل است که با توجه به قدرت کنترلی استان بر 

هاي این استان طیف یتحساسن به لحاظ گیرد. در حوادثی با ابعاد بزرگ مانند آنچه در خوزستان اتفاق افتاد و همچنییمحادثه شکل 

همچنین مسئولین و فرماندهان  وزرازیادي از مسئولین ملی شامل سران قوا، مجمع تشخیص مصلحت، شوراي عالی امنیت ملی، 

از  . در تمامی این موارد یکیاندداشتهنظراتی را نیز در مدیریت این صحنه  درهرصورتیداکرده و پنیروهاي مسلح به منطقه ورود 

ین اقدامات استاندار جلوگیري از دخالت این مسئولین در تصمیمات استان و ایجاد باور توانمندي استان در کنترل صحنه بوده ترمهم

ی تصمیمات استانی است که دهجهتي تخصصی از قدرت اثرگذاري مسئولین ملی براي هاقسمتیري گبهره، تأملقابلاست. نکته 

کنیم که استاندار با ایستادگی و توجیه مسئولین بر این یمو ضرورت افزایش خروجی آن مشاهده  کرخه سدنمونه آن را در موضوع 

 نماید.یمدخالت غلبه 

ها نیز يفرمانداري استان و حتی مسئولین ملی، هادستگاهبر پایه محوریت نقش استاندار در مدیریت صحنه و قبول آن توسط  

عنوان وزن استاندار را نداشته و یچهبه هاشهرستاندر  هاآننمایند، اما میزان قدرت و محوریت یم ایفا هاشهرستاننقش محوري را در 

ي دیگري در سطح مدیریت استان و هاتفاوتدر برخی موارد به تغییر فرماندار نیز منجر شده است )نمونه دشت آزادگان(. البته 

هاي یمتصماست. اول آنکه موضوعات سطح شهرستان موضوعاتی از جنس اقدام و عملیاتی و نه از جنس  مشاهدهقابل هاشهرستان

قرار داده و اجازه انعطاف در  هاشهرستانمدیریت ارشد اختیاراتی را در راستاي اجراي تدابیر در اختیار  هرچندراهبردي بوده است؛ 

هاي کلیدي مانند تخلیه شهرها و یا یمتصمنمونه شوش، خرمشهر و آبادان( ولی در ت )اسقائل  هاآناقدامات با توجه به شرایط را براي 

____________________________________________________________________________ 
استاندار براي مدیریت این صحنه، دلایل زیر را براي این باور بیان می به عنوان نمونه سردار خادم فرمانده قرارگاه کربلا ضمن بیان اعتقاد به توان مدیریت  - 1

 کند:

 حضور در جلسات و مصوبات و پیگیري ها، هماهنگی ها و بکارگیري سازمانها -

 داشتن تسلط، حافظه خوب،  -

 استفاده از نظرات کارشناسان به خصوص استفاده از استاتید دانشگاه -

 نیز نحوه مدیریت ایشان سبب ایجاد این اعتماد شده استضمن اینکه در حوادث گذشته 
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شود. این یمبه شهرستان مربوط  کنندهکمکها متمرکز باشد. مورد دیگر به توانمندي نیروهاي یمتصمشود یمانحراف مسیر آب، تلاش 

عنوان معین یک هاي استان که درگیر سیل نبوده بهيرماندارفیري از قدرت گبهرهاست.  مشاهدهقابلکمک و تقویت به چند صورت 

یري از ظرفیت گبهرهاست، ضمن اینکه  مشاهدهقابلي استانی در هر منطقه یا شهرستان نمونه دیگري است که هاسپاهیا استقرار  نمونه

بوده است.  درصحنهفرمانداران درگیر  ي بزرگ صنعتی مستقر در شهرستانهاي استان نیز سبب تقویت بنیه عملیاتیهاشرکتعملیاتی 

تجهیزات و حتی توان مدیریتی  ازنظراز ظرفیت و توانایی بالاتري  مراتببهبه محیط جغرافیایی شهرستان  واردشدهنیروهاي عملیاتی 

شود )نمونه  ترکمرنگ ها و اقدامات میدانیگیريیمتصمشود نقش فرمانداران در یمنسبت به فرمانداران برخوردار بوده و این امر سبب 

اما جاري نمودن تصمیمات و ؛ (1گرددیمدر شهرستان شادگان که کل مسئولیت بخش مهمی از شهر به نماینده سپاه استان واگذار 

سازي وظیفه فرمانده اي است که با اختیارات و قدرت یادهپاست که در این  درصحنهمهم  مسئلهدر کنار مدیریت  اتخاذشدهتدابیر 

بازوي عملیاتی صحنه اقدام نماید. در موضوع فرماندهی سیلاب خوزستان شاهد  عنوانبهیاز موردنهاي یکتاکتلازم با استفاده از  اجرایی

چند مدل هستیم: اول اینکه بسیاري از تصمیمات که جنبه فوري نداشته و اجراي آن مستلزم فشار زیادي نیست به فرمانداران 

ي عملیاتی که از حساسیت و یا هاصحنهو یا  هامکاناما در ؛ (هاشهرستاناست )نمونه احداث سیل بندها در  واگذارشده هاشهرستان

کند، استاندار خوزستان از خلق فرماندهان جدید یمیک موضوع جدي خود را نمایان  عنوانبهفشار روانی بیشتري برخوردار بوده و 

احتمال سیل گرفتگی آبادان و اعزام سردار خادم به منطقه با اختیارات لازم(. سردار خادم متناسب با شرایط استفاده کرده است )نمونه 

 دارند:یمدر این مورد بیان 

کردیم . یعنی به من عنوان رئیس مدیریت بحران استان بود و ما در کنار ایشان امورات را اداره میبه استانداراصل کار آقاي "
شنوي شنوي داشت. بقیه از من حرفمن حرف . خوب وقتی من را فرستاده آبادان، دیگر فرماندار ازگفت برو آبادان را اداره کنمی

کردیم فرماندار در اصل مدیریت داشتند. در اصل ما براي کمک رفته بودیم چون امکانات و تجهیزات و شناخت داشتیم. البته سعی می
جا به من گفت کاري کن که فرماندار در اصل همه را به کار بگیرد. همین راستانداخودش را داشته باشد. ما کمک کنیم یعنی مثلاً 

ن را نگرفت . ما دو سه تا جلسه که مسعی کنید جلسه بگیرد فردا فلانی نگویند آقا اصلاً نظر من را در نظر نگرفت. بیاید بگوید نظر 
 "عنوان خرد جمعی کار رو انجام دادیم.گرفتیم الحمدالله به

سردار شاهوارپور زمینه  خصوصبهحضور میدانی استاندار و مدیران اصلی صحنه مانند فرماندهان سپاه  هاروشن در کنار ای

عنوان نمونه در این مورد بیان نماید. فرماندار شهرستان شادگان بهیمتصمیمات میدانی و اقتضایی را براي حل بسیاري از موارد فراهم 

 دارند:یم

خصوصاً خود آقاي استاندار و جماعت قرارگاه و سپاه ولیعصر، یعنی شما هر وقت استاندار با ما بود یا چون حضور میدانی بود  "
گرفتند یعنی فرمانده قرارگاه با او بود یا فرمانده سپاه ولیعصر بود همه باهم بودند چرا چون حضور میدانی بود بعد مشورت هم خوب می

شد. با برنامه قبلی نبود، مثلًا آب شد و آنی تصمیم گرفته میسریع یک کارگروه درست میداریم، گفتیم فلان نقطه مشکلاگر ما می

 "یکجا باید سد ب نیدیم )و یا جایی را بشکافیم(.شد مثلًا آمد و تصمیم گرفته میجایی می
گردد. یمتجربه این افراد  شود و آن مربوط به توان اجرایی و مدیریتی ویمنکته دیگري نیز مشاهده  در ایفاي نقش فرمانداران

به تفاوت قدرت فرمانداران در مدیریت صحنه توجه داشته در برخی موارد  هاشهرستاناستاندار خوزستان در مورد نحوه فرماندهی در 

و یا تقویت فرمانداران از روش تقویت فرمانداران  هاضعفبراي جبران  هاشهرستانو در برخی  9اختیارات بیشتري به فرمانداران داده

____________________________________________________________________________ 
تشرریف بردنرد  اسرتاندارما در شادگان به محض اینکه جلسه مدیریت بحران تشکیل شد و سردار و "آقاي نامی از قرارگاه کربلا در این خصوص بیان داشتنمد: - 1

. ما ماندیم و آب دارد می آید سمت ما چی کار کنیم ؟  فرمانردار بنرده خردا آدم متواضرع و من فرماندار و فرمانده سپاه را خواستم. دوستان دیگه هم تشریف بردند

بره دو قسرمت تقسریم خردمندي بود. دستانش رو برد بالا و گفت من با این ستادي که دارم، نمی توانم کاري کنم . و با این شناختی که شرما داریرد . شرادگان را 

روسرتا. در واقرع اون تهدیرد  95ده آنجا خدمت دوستان بودم . دیگه بخش مرکزي که تهدید اصلی در آنجا بود هم شهر و هرم کردیم یک قرار گاه تشکیل دادیم بن

 "اصلی بود. فرماندار گفت آقا حتی اگر خودم می آیم آنجا با هماهنگی خودت می آیم.
می گفت اهواز را از شما می خواهم. آقاي استاندار هم با توجه به تجربه اي که بنده استاندار به من "براي نمونه آقاي عالمی فرماندار اهواز بیان می دارند:   2
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نماید. ایشان در مصاحبه در این مورد بیان یماستفاده  هاآني معین هاعنوان شهرستانبه باتجربهدرگیر با حضور سایر فرمانداران 

 داشتند:

فرماندار معین در کنارش باشد.  عنوانبهفرستادم کنارش تا یمو یا جوان بود یک فرماندار خبره را  تجربهکموقتی فرمانداري  "
 "فرستادم.یمبعضی جاها دو نفر را 

متحد و یکپارچه و با محوریت استاندار بوده است  صورتبهی مدیریت در این حادثه نسبت به دو استان گلستان و لرستان، طورکلبه

 شدهانجاممتمرکز و با هدایت استاندار  صورتبه؛ ولی تصمیمات اندداشتهضمن اینکه فرصت بیان نظرات خود را  هادستگاهیعنی تمام 

یرمتمرکز صورت گرفته است. البته در غ صورتبهمتمرکز ولی اجرا  صورتبهیزي و اخذ تصمیمات کلی رطرح. در این صحنه 1است

ئن بوده است، اختیارات بیشتري در مورد یی که از اولویت کمتري برخوردار بوده و یا استاندار از توان مدیریتی فرماندار مطمهامکان

 است. واگذارشدهیزي نیز رطرح

 

 اهدا  و راه ردها-5-7-7-4

. تعریف این عوامل سبب همگرایی، استیی، تعیین اهداف و راهبردهاي تحقق آن هاصحنهترین وظایف فرماندهی در چنین از مهم

گردد. لذا لازم است در این بررسی به این موضوع پرداخته یمهماهنگی و استفاده بهینه از منابع براي تحقق اهداف مدیریت بحران 

ي و گذارفهدشود. این یممدیریتی مقابله با سیلاب محسوب  اقداماتترین مهم ازجملهي تحقق آن هاروشي و تعیین گذارهدفشود. 

شده و یا از اقدامات صورت گرفته قابل استنتاج است. دکتر یانبي مسئولین هاخواستهعلنی در جملات و  صورتبهتعیین راهبردها یا 

 دارند:یمدر این خصوص بیان  گرفتهانجامشریعتی استاندار خوزستان در مصاحبه 

ه تلفات نداشته باشیم، اولویت دوم ما پایداري سدها بود که دچار خدشه کارهاي مختلف براي سه استراتژي انجام دادیم. اول اینک" 
هایمان ریزيهاي اقتصادي در حداقل ممکن  باشد. این سه استراتژي را ما داشتیم و برنامهنشده و پایدار بمانند و سوم اینکه خسارت

 "حول این سه محور بود.
  حبه با کارگروه مدیریت بحران در خصوص اهداف مدیریت بیان داشتند:دختر در جلسه مصاآقاي دست یاري فرماندار وقت پل

 "د.خر شما جان مردم باشآاولویت اول و  گفتیم .روي بحث جان مردم کردیم یداز مدیریت استانداري تأک "
یص است. هدف اول تشخقابلهاي گلستان، لرستان و خوزستان چند دسته کلی اهداف با بررسی اقدامات صورت گرفته در استان

اولویت اول اقدامات است که هم توسط مسئولین استانی و هم مسئولین ملی  عنوانبهکاهش و یا عدم تلفات یعنی حفظ جان مردم 

چهارمین جلسه شوراي هماهنگی مدیریت بحران استان خوزستان با  جلسهصورت نمونه در عنوانبهید گردیده است تأکبارها به آن 

 دارند:یماي عالی امنیت ملی، دکتر شریعتی استاندار در گزارش خود بیان حضور دبیر شور

                                                                                                                                                                                
نظرشان بود ما را  داشتم فرماندار چندین شهرستان بودم یک دوره سه سال معاون استاندار هم بودم و بر اساس همین تکیه گاه ها و دیدگاه ها و مسائلی که مد

 "من داشت که من اهواز را حفظ کنم .آوردند اهواز. چون انتظار بالایی از 

بحثی جدا و ویژه  اهوازرا آب ببرد بحث  خوزستانمن پیشنهاد دادم به آقاي استاندار در جلسه شوراي تامین استان گفتم همه "و در ادامه بیان می دارند: 

تشکیل بدهیم با اختیارات بالا . ایشان در شوراي تامین این کار را انجام داد. استان علاوه  اهوازاست. گفت پیشنهادت چیست؟ گفتم اینکه ستاد بحران ویژه براي 

نشاند کنار  ري رابر صلاحیت هاي ما به عنوان شوراي تامین شهرستان تمام اختیارات قانونی شوراي تامین استان را به ما داد. علاوه بر آن رئیس کل دادگست

را تشکیل می دادیم تمام مدیران، مدیران  اهوازبا حضور رئیس کل دادگستري تشکیل می شد. یعنی وقتی که ما ستاد ویژه  ازاهودست ما. یعنی جلسات ستاد 

 "خیز و چه ملی حفاري شخصا حضور داشتند. نفتکل و مدیران عامل شرکت ها چه فولاد و چه مناطق 

هیچ گونه تجربه اي در مورد سیل نداشرته اسرت . ایشران در مصراحبه صرورت گرفتره  این در حالی است که فرماندار شهرستان کارون یعنی خانم حنفیري

ده من هیچ وقت سیل ندیدم این تجسم را نداشتم . در فیلمها دیده بودم و از خبرها و سایر کشورها دیده بودم ولری یرادم نمری آیرد مثلرا سریل دیر"بیان داشتند: 

 " باشم. تجربه مدیریت سیل نداشتم. اصلا نداشتیم

که با حضرور ایشران استاندار خوزستان به عنوان نمونه به حضور سردار سلامی که بیش از ده روز در منطقه بودند اشاره نموده و بیان می دارند که هر تصمیمی  - 1

 من تایید نمی کردم انجام نمی دادند. سپاه می گرفت همان شب یا صبح فردا آقاي شاهوارپور فرمانده سپاه استان با من چک می کرد که من قبول دارم یا نه.تا
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یدات مکرر ما در جلسات جهت توجه به پیشگیري از وقوع حوادث احتمالی و در مرحله اول حفظ جان و بعد اموال تأکبا توجه به  "
هاي استان یتظرفنیز بر ضرورت استفاده از کلیه جمهور محترم و سایر مقامات محترم کشوري یسرئشهروندان در مواقع وقوع حوادث، 

 "ید داشتند.تأکجهت پیشگیري از وقوع حوادث احتمالی در خوزستان با اولویت حفظ جان شهروندان 
شوراي هماهنگی مدیریت بحران استان خوزستان در این  19/71/25جمهور در جلسه مورخ یسرئآقاي جهانگیري معاون اول 

 کنند:یمخصوص بیان 

 "اولویت مدیران بحران در سیلاب اخیر آن باشد که تلفات نداشته باشیم یا حداقل شاهد کمترین تلفات انسانی باشیم. "
هاي یتفعالالامکان یحتگردد یمهاي حاضر در استان بوده که سعی یتفعالهدف دوم کاهش میزان خسارات مالی به مردم و 

ی روي دو هدف اول نیز اثرگذار بوده است مربوط به حفظ کنترل نوعبههدف سوم که  اقتصادي استان از معرض سیل مصون بمانند و

گردد. چهارمین هدف جلوگیري از تغییر شرایط به سمت امنیتی یمصحنه و عدم تشدید شرایط و تبدیل آن به یک وضعیت بحرانی 

 هاي موجود و فعال ناامنی در آن بوده است.ینهزمشدن این صحنه با توجه به 

 ي نمود:بنددستهزیر  قراربهترین اهداف مدیران استان در این سیلاب را توان مهمیمپس 

 حفظ جان مردم )عدم تلفات و یا تلفات حداقلی(؛ –

 کاهش خسارات اقتصادي؛ –

 یل شرایط به وضعیت بحرانی؛تبدجلوگیري از  –

 یده.دحادثهجلوگیري از امنیتی شدن محیط  –

ي مدیریت بحران سیلاب راهبردهاي مدیریت بحران سیلاب در استان خوزستان، اهداف و هامؤلفهبا توجه به گستردگی و پیچیدگی 

 گیرد:یمی قرار موردبررسدر این استان در ادامه 

ی سالخشکابعاد و سرعت تغییر جریانات جوي از یک دوران  ازنظریباً با یک غافلگیري تقراین حادثه  هرچنددر استان خوزستان، 

گیرد؛ یمزمان کوتاه )حدود دو ماه( شکل در یک ي بسیار حجیمهابارشنی یک دهه به یک شرایطی با مشخصات ترسالی و زما بازهبا 

یین اهداف و تعو  شدهفراهمهاي بالادست و وجود سدهاي بزرگ در خوزستان، امکان مدیریت براي استان یلابساما با توجه به 

 گیرند،یمیج در محیط شکل تدربهو در تعامل با رفتار سیلاب و مسائلی که  مرورزمانبهت راهبردهاي مواجه با سیلاب در این مدیری

 . است احصاقابل

ی دو موضوع در دستور طورکلبهی قابل تحقق است که درزمانترین اهداف آشکار این مدیریت مهم عنوانبهتحقق اهداف اول و دوم 

ترین نقطه استان تا پائین ترین منطقه خروجی سیلاب و دوم؛ دور یشمالن خطر از کار مدیریت استان شکل بگیرد. اول؛ کاهش میزا

در  هادستگاهمحور فعالیت  عنوانبهکردن مردم و منابع اقتصادي از مسیر سیلاب. در بررسی اقدامات مدیریت استان، راهبردهاي زیر 

 بوده است: مشاهدهقابل ذکرشدهتحقق دو هدف 

 دست؛متناسب با توان اقدامات مدیریتی در پایینکنترل خروجی سدها  –

 یر سیل(؛تأثدور کردن مردم از مناطق خطر )تخلیه مناطق جمعیتی تحت  –

 ها و احشام از خطر سیل؛یهسرمادور نمودن  –

 ؛1هاي کشاورزيینزمافزایش ضریب حفاظتی شهرها و مناطق اقتصادي و  –

____________________________________________________________________________ 
تلاش ما براي پیشگیري از ورود آب به روستاها با استفاده از نیروهاي مردمی بود. چیدن کیسه گل  "سردار شاهوارپور در این خصوص بیان می دارند: - 1

 "براي جلوگیري از ورود آب همچنین استفاده از دستگاههاي مهندسی که پاي کار آوردیم. اولین گام ما یک گام جهادي بود

متر این سیل بند ساخته شد. بنظر من این لطف خدا بود که شهر حمیدیه را آب  4متر  2در کوي کارگران تا "در  نمونه دیگر فرماندار حمیدیه بیان می نمایند:

وص جوانان شهر و کمک همه دستگاه ها بود. تمام مردم نگرفت چون تمام پیش بینی ها بر آب گرفتگی شهر حمیدیه بود. هم لطف خدا و همت مردم واقعا بخص

کیلومتر از اول شهر حمیدیه احداث شود و ما دچار  5و دستگاه هاي دولتی، نهادهاي انقلابی سپاه و ارتش همه پاي کار آمدند و باعث شد که سیل بندي به طول 

 "آبگرفتگی نشویم
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 .1ها و یا استفاده از مسیرهاي انحرافی(دشتیلابسکاهش میزان دبی آب در طول مسیر )تشکیل  –

ي رفتارهاهدف بیان نگردید، ولی  عنوانبهمستقیم  صورتبهدر طول مطالعه  هرچنداما هدف سوم موضوعی بسیار پیچیده است و 

رود به این دهد. براي ویمیک هدف قطعی نشان  عنوانبهدر مسئولین قطعیت این عامل یعنی در کنترل داشتن صحنه را  شدهمشاهده

توان مطرح نمود که تحت چه شرایطی یمرا  سؤالاستان در خصوص تحقق این هدف این  موردنظربحث و روشن شدن راهبرهاي 

 گردید؟یمیرممکن غ بعضاً قدرت کنترلی مدیریت استان در برابر این سیلاب از بین رفته و مدیریت حادثه بغرنج و 

سد کرخه  خصوصاًبر صحنه موضوع پایداري سدها  اثرگذارتوان اشاره نمود. عامل اول؛ یمبه چند عامل مهم  سؤالدر پاسخ این 

کنترل نماید. حالت اول: آسیب دیدن سد در اثر فشار ناشی از سیلاب یرقابلغتوانسته شرایط را یمبوده است. این سد به دو صورت 

ه به جنس سد امکان رها شدن حجم بسیار زیادي از آب متصور تجربه نشده بود که با توج تاکنونپشت سد و رسیدن به ترازهایی که 

 مدیر سازمان آب و برق خوزستان بیان داشتند: جو یزدابوده است. در این رابطه مهندس 

خواست این سطح حالا سؤال این است که پس چرا شما نگران بودید. از قبل نگرانی این بود که سد کرخه براي اولین بار بود می"
کردیم. نکته بعدي این بود که همه تأکید هاي را تجربه کند و طبق دستورالعمل باید ما حداکثر نیم متر در روز آبگیري میگیريآب

ها ریزيیک میلیارد مترمکعب بود اول برنامه 995و تراز  997بالاتر نرویم. خوب فاصله بین تراز  997کرده بودند که سعی کنید از تراز 
 "متر مدیریت کنیم. 997ما بتوانیم با آن حجم این بود که 

( سد )یعنی سطحی که به اجبار می بایست ورودي و خروجی سد یکسان شود(، که  در صورت free boardو دوم سطح تراز آزاد ) 

و اجرا در استان  یزيربرنامهیجادشده از دست می رفت. وقوع هر یک از موارد فوق قدرت ارسیدن به این مرز، قدرت مدیریت بر سیلاب 

و تا انتهاي  قرارگرفته نظر مورد. لذا یکی از راهبردهاي اساسی استان که از همان اول 9توانست رقم بزندیمي را افاجعهرا از بین برده و 

 از: اندعبارتبوده است  موردتوجهحادثه 

 اعمال مدیریت یکپارچه در سد و مناطق پایین دست؛

 راز آزاد نرسد؛کنترل سد به میزانی که به ت

 .9حفظ حداکثر ریسک ممکن در مناطق بالاي سد به میزانی که سد دچار مشکل نشود

دوم در این رابطه نقش شهرهاي بزرگ استان در کنترل یا عدم کنترل این سیلاب است. شهرهایی همانند اهواز، شوش،  مسئله 

توانستند یم، در صورت درگیر شدن با سیلاب اندداشتهتی که سوسنگرد، حمیدیه و خرمشهر و آبادان و موارد دیگر به نسبت جمعی

ترین راهبردهاي جلوگیري از درگیر به چالش بکشند. مهم شدتبهشرایط را بسیار پیچیده و سخت نموده و تعادل موجود در استان را 

 از: اندبودهشدن شهرها با سیلاب عبارت 

 ي بزرگ؛شهرهادر  هاانهرودخکنترل خروجی سدها با توجه به ظرفیت عبوري  –

 ؛هارودخانهبالا بردن ظرفیت عبوري  –

 ي انحرافی(هاکانالیري از گبهرهدشت و یلابسکاهش میزان آب رودخانه قبل از عبور از شهرهاي بزرگ )ایجاد  –

توان به پاسخ یمدر مورد شهر اهواز  خصوصبه هارودخانهعنوان نمونه در مورد اقدامات صورت گرفته در بالا بردن ظرفیت عبوري به

____________________________________________________________________________ 
شهرستان شوش در بهره گیري از منطقه حفاظت شده براي ایجاد سیلاب دشت استفاده نمود که از فضایی در حدود به عنوان نمونه می توان به اقدام فرماندار  - 1

 هزار هکتار براي سکون سیلاب استفاده می کنند. 27

باط با سد دز بالراخره سردي را داریرم کره در ارت" البته در مورد سد دز نیز نگرانی هایی وجود داشته است. معاون عمرانی استانداري در این مورد بیان داشتند: - 9

متر از آن رسوب گرفته و گام هایی را هم که انجام میدیم بعضی وقتها گام هراي خطرنراکی هسرتند. مثلرا در  177نیمه جان است. به دلیل این که تا ارتفاع حدود 

خلاف نظر کارشناسان دریچه اي را با حضور وزیر نیرو و دستور ایشران براز این که دریچه این سد رو باز کردیم یک کار خیلی خطرناکی بود بر  94/1/1924سیلاب 

 "کردیم، دریچه ي معیوبی بود و امکان داشت که دریچه بسته نشود و بعدش اگر بسته نمی شد مشکلاتی داشتیم.

تا می توانیم در سد هرا، آب را نگره داریرم و مردیریت کنریم.  واقعا تلاشمان این بود"آقاي حاجی زاده مدیر بحران استان خوزستان در این رابطه بیان داشتند: - 9

آقا خانه نسراز برایمران،  یک مرتبه نیاید مزارع مردم، چون مردم می گفتند جان ما را ول کنید، بچسبید به مزارع مان، شعار مردم این بود، همین الان هم میگویند،

 "مزارع ما را آماده کنید، کشت کنیم



155         هیأت ویژۀ کارگروه مدیریت بحران 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

ین نگرانی شما در چه زمانی بود، ترمهمکه  سؤالآقاي عالمی فرماندار اهواز در جلسه مصاحبه با کارگروه مدیریت بحران در پاسخ این 

 دارند:یمتوجه نمود که بیان 

قولی از بندها قدرت مقاومت ندارند . یا نقلبرسد سیل  9477گفت اگر دبی رودخانه کارون بالاي که شهردار به من میوقتی"
را تجربه کردیم البته اگر آن کار  9957برسد اهواز درخطر سیل قرار دارد. ولی ما دبی  9777یا  9577سازمان آب و برق که اگر به 

زدیم . چون در بعضی جاها  متر هم سیل بند 2روزي و سیل بندهایی که زدیم نبود )امکان نداشت(. ما در بعضی مقاطع اهواز تا شبانه
 "واقعاً سیل بندي وجود نداشت

یه ثانوافزایش داده و سبب تغییر ماهیت حادثه گردد، وقوع حوادث  شدتبهتوانست ابعاد آن را یمعامل دیگري که در این حادثه 

را تغییر دهد. لذا بالا بردن سطح توانست شرایط یماي بود که یدهپدترین بودند. نشت مواد نفتی و ورود آن به جریان سیلاب مهم

بوده است. البته با توجه به توان و  مدنظریسات نفتی و هوشیاري نسبت به وضعیت خطوط تغذیه در مسیر سیلاب همواره تأسی حفاظت

 ظرفیت صنایع نفت در بعد مدیریت و منابع، بخش عمده این اقدامات در درون این صنعت تعریف و اجرایی گردید.

است  ضدانقلابي هاگروهکآخرین هدف یعنی جلوگیري از امنیتی شدن منطقه مرتبط با میزان نارضایتی مردم و نقش اما تحقق 

. این وضعیت در دو طیف کم شدت و یا پر شدت امکان بروز و ظهور داشته است. شدت کم آن مربوط به اندبودهکه در استان فعال 

 هاگروهکري آشکار اعتراضات جمعی گردد و در حداکثر آن هدایت این رفتار توسط یگشکلمیزانی از نارضایتی مردم است که سبب 

 ی و میزان بالایی از خشم ناشی از اقدامات به سمت اعتراضی خشونت یافته هدایت نماید.دهسازماناست به صورتی که مردم را با 

یري از روش اقناعی باید در گبهرهیتی شدن را در ترین راهبرد تحقق این هدف یعنی جلوگیري از تغییر وضعیت به سمت امنمهم

که بسیاري از مدیران و اساتید معتقدند مردم باید تابع تصمیمات مدیریت در زمان حادثه بوده و به آن عمل کنند، یدرحالنظر گرفت. 

ترین گیرند. لذا مهمیمه به کار استان تمام تلاش خود را جهت اقناع جامع هايویژگیولی در این صحنه مسئولین اصلی استان با درک 

 :قرارداد موردتوجهتوان در موارد زیر یمراهبردهاي این هدف را 

  1سازي آن یادهپاستفاده از روش اقناعی در اخذ تصمیمات و 

 حضور دائمی در جمع و کنار مردم 

 برقراري ارتباط با بزرگان و معتمدین محلی 

توان در یمترین اولویت را از طرف دیگر موضوع اولویت اقدامات در خصوص تحقق اهداف فوق نیز بسیار حائز اهمیت است. مهم

 اهواز در برابر سیلاب در نظر گرفت. خصوصبهحفظ شهرهاي بزرگ 

 

 مدیریت تعارض-5-7-7-5  

سازمانی خاص و  فرهنگ باي مختلف هاسازماندر حوادث بزرگ به دلیل تضاد منافع در جوامع در معرض آسیب و حضور 

انجام شود و فشارهاي ناشی از این  بالاسرعتهایی که باید در زمان کم و با یتفعالي مختلف از صحنه و حجم انبوه هابرداشت

زیادي طبیعی است. ي اجتماعی و بین دستگاهی )سازمانی( ایجاد خواهد شد. تعارضات اجتماعی تا حدود هاتعارض معمولاً ها، یتفعال

مقدم مدیرکل دفتر فنی استانداري گلستان و مدیرکل اسبق مدیریت بحران آن استان در جلسه مصاحبه با کارگروه مدیریت بحران 

 گوید:یم

. یعنی براي یک کردندیماولین بار حداقل در سابقه مدیریتی خودم مواجه شدم با برخوردهایی که تهدیدهایی را مردم منتقل " 
. این تهدید بزرگی است دادیمی این کار را انجام راحتبهو  روندیمروستایی اهمیتی نداشت که با این کارش سه روستاي دیگر زیر آب 

م نداشتیم که روستاي اسلا وقتچیهما چنین تهدیدي نداشتیم. دفعه بعد چه اتفاقی خواهد افتاد یعنی  وقتچیهچرا این اتفاق افتاد. 
نفر اسلحه کشیدند.  5-5درگیر شدند.  باهمبرود زیر آب آنجا حتی مسلحانه  دستنییپاتپه بیاید و بند رودخانه را باز کند و روستاي 

____________________________________________________________________________ 
در این مورد بیان می دارند که در جلسات شوراي تامین روش تصمیم گیري اقناعی بود و اعضاي جلسه به طور نسبی از نتیجه اقناع می  استاندار خوزستان 1

 شدند.
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  "اجتماعی یک موضوع ضروري و اساسی است. مسئلهی این شناسبیآسلذا 
رسد یکی از یممدیریت بحران قرار گیرد و به نظر  موردتوجهي است که در زمان حادثه باید امسئلهیري این تعارضات گشکل منشأ

 گونه تعارضات میزان اعتماد جامعه به اقدامات مدیریت بحران باشد.ینادر کنترل  مؤثرعوامل 

 شدتبهی است، تعارض بین دستگاهی و بازیگران کلیدي صحنه است زیرا این نوع تعارض، بررسقابلآنچه از منظر مدیریت بحران 

یرگذار بوده و در صورت عدم حل آن منجر به تضعیف مدیریت بحران خواهد شد. تأثبر اثربخشی و کارایی عملکرد مدیریت صحنه 

خود را طی  موردنظرشده و یا اینکه هر سازمان مسیر یلتبدی به پرخاشگري نوعبهبیشتر یا  هاتعارضبدیهی است هر میزان که این 

هر  عکسبهشده از ضعف بیشتري در کنترل صحنه برخوردار بوده و بینییشپدیریت صحنه یا ساختار نماید؛ حاکی از آن است که م

. استقدرت مدیریت در کنترل صحنه  دهندهنشاناي مناسب پاسخ داده شود، یوهشو یا با  شدهمشاهدهکمتر  هاتعارضمیزان که این 

متقابل یکدیگر وارد  بعضاً کلیدي صحنه با اهداف و راهبردهاي متناقض و  دهد که بازیگرانیمی رخ درزماناین تعارض در شکل عمده 

 گوید:یمشوند. غراوي سرپرست استانداري گلستان در جلسه مصاحبه با کارگروه مدیریت بحران در این خصوص یممدیریت صحنه 

زیست دستور دادیم انجام یطمحدون مجوز شد، بیمبه دریا منتهی  ازآنجایی که به تالاب و هاکانالعلیرغم محدودیت لایروبی "
یت هم جواب یا منفی درنهاکشید و یمسال طول  9 - 9زیست دستور بگیریم تجربه نشان داده یطمحماندیم از یمبدهند. اگر منتظر 

آید. یمد و داخل شهر آوردند که آب به دریا نریزد و به تالاب بریزد. اگر به تالاب بریزد باز تالاب پس میزنیمتا شرط  177هست یا 

. ندارند هادست اهکاری با سایر   ملا  کند و یمدر استان هر ک  فقط به بخش خودش توجه مشکلی که داریم این هست که 
 "تا انقولت هست. 1777در زمان بحران براي هر تصمیم 

مشخص و بارز در استان خوزستان  صورتبه( مدیریت تعارض و خوزستانهاي درگیر سیلاب )گلستان، لرستان در بررسی استان

شد، مربوط به مدیران مسئول سدها و  اشارهي سیلاب خوزستان که در قبل هم به آن هاتعارضترین شود. یکی از مهمیممشاهده 

. مسئولین وزارت نیرو با توجه به 1یژه سد کرخه بوده استوبهسدها  پشتمدیران استانی در خصوص میزان و زمان رهاسازي آب 

کردند در تلاش بودند که حجم آب خروجی را یمهایی که از فشار وارده به بدنه سد احساس ینگرانو  بالادستي هابارشایداري سد و پ

نگران اثرات آن در سطح منطقه بوده  شدتبهکه مسئولین شهري یدرحال، دارندنگهتري یینپاافزایش داده و سطح مخزن را در سطوح 

و اثرگذار در سیلاب خوزستان بوده  مشاهدهقابلین تعارض ترمهمروجی آب از سدها بودند؛ و این مسئله و خواهان کاهش حجم خ

 است. استاندار خوزستان در جلسه مصاحبه با کارگروه مدیریت بحران در این خصوص بیان داشتند:

برایشان  مسئلهآن  قدرنآیعنی ؛ این بود که سد آسیبی نبیند و براي بقیه هیچ نگرانی نداشتند شاندغدغهمسئولین وزارت نیرو "
 "بزرگ است. مسئلهدیدگی سد هم یک یبآس واقعاً هرچندبزرگ بود که به سایر موارد توجه نداشتند. 

)ع( سپاه خوزستان توجه  ابوالفضلگاه حضرت توان به نظرات فرمانده قراریمگیري در این رابطه یمتصمدر رابطه با تفاوت نگاه به 

 دارند:یمفرمانده قرارگاه حضرت ابوالفضل )ع( هم در این خصوص بیان  شاهوارپورنمود. سردار 

که یدرصورت را به حداقل برسانیم. هاتنشي اجتماعی هاحوزهپلکانی بود تا به ما فرصت دهد تا در  صورتبهنظر ما رهاسازي آب  "
 ."خواهان افزایش سطح خروجی سد بودندمسئولین سد 

ي مدیر کل بحران استان خوزستان در خصوص تخلیه مراکز هاصحبتتوان به یماین تعارض است  دهندهنشاندر نمونه دیگر که 

 سکونتگاهی در جلسه مصاحبه با کارگروه مدیریت بحران اشاره نمود. ایشان در مصاحبه خود بیان داشتند:

نشستند پشت گفتند، میها چیزهاي دیگري میالامکان از خسارت جلوگیري کنیم. ولی وزارت نیرویید که حتیها بوجزو برنامه"
گفتند آقا این است، آقا همین رو باید انجام بدهید. چند تا نامه زدند تخلیه کنید. شما یک مصاحبه از من دربیاورید که من گوگل، می

جا هم مصاحبه با ا این حاشیه، این حاشیه تخلیه شود، رفتم دعوا کردم، گفتم نیازي نیست. یکگفتند آقاز تخلیه گفته باشم. وقتی می

____________________________________________________________________________ 
ات در با توجه به برخی اختلاف 72/71/25در بیان این تعارض می توان به سخنان رئیس جمهور در جلسه شوراي هماهنگی مدیریت بحران استان در مورخ  - 1

به همین منظور وزیر نیرو براي رسیدگی و تصمیم گیري نهایی در استان حضور خواهند داشت و  "نحوه و میزان رهاسازي از سدها اشاره نمود که فرمودند: 

 دستگاههاي اجرایی باید با وزیر نیرو در موضوع مدیریت سیلاب هماهنگ باشند
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هاي ناتوان را در جاي امن باش باشید، حالا سالمندها را مثلًا فلان کنید، کودکان را، گروهدادم، آمادهموضوع تخلیه نکردم. هشدار می
آید بالا، ما م به تخلیه. گفتم این سیلاب، سیلاب لرستان نیست که وحشی بیاید، آب میانتقال بدهید. تخلیه را اصلاً، چون معتقد نبود

 "داریم، باید جلوي آب رو بگیریم. زمان

گردد. چند عامل  هابحراني مدیریتی در مدیریت هادرستواند منجر به یمیري این تعارض بسیار مهم بوده که گشکلدلایل 

 موردتوجه درصحنهي درگیر هاسازمانهاي یتاولوتوان در تفاوت یمتعارض شده باشد. عامل اول؛ را یري این گشکلتوانسته سبب یم

ي مختلف در کنار هم و با توجه به مسائل و وظایف سازمانی، اهداف هادستگاه. این گزاره به آن معنی است که با توجه به حضور قرارداد

هاي بخش یتاولوهاي سازمانی تنزل نماید. یتاولوممکن است از سطح مدیریت کلان صحنه به اهداف و  هادستگاهو اولویت عملکرد 

ي اجرایی هاسازمان که اولویتیدرحالینجا مدیریت سد( در حوزه مسئولیت سازمانی حفظ و پایداري سدها بوده است، ادر )تخصصی 

گردد. در این صحنه مدیران یبرم درصحنهل دوم؛ به نوع تفکر مدیران حاضر دست بوده است. عامحاکمیتی، مدیریت پیامدها در پایین

به صحنه داشته و  بلندمدتنگرشی  مجبورندحوزه آب به لحاظ پاسخگویی به نیازهاي بعد از حادثه و ادامه مسئولیت در این بخش 

ید بر عبور از تأکبا  مدتکوتاهي اجرایی نگاهی هااهدستگکه مدیران یدرحالدهند، قرار  موردتوجه بلندمدتتدابیر را در بازه زمانی 

است. از انجایی که  هادستگاهدهند. عامل سوم؛ در پیدایش تعارض مربوط به هدف این یمشرایط موجود را مبناي تفکرات خود قرار 

گیرند، به دنبال حداکثر کردن یمیی از جامعه قرار هابخشي اجرایی حاکمیتی در اجراي تدابیر خود به نوعی در تقابل با هادستگاه

ي تخصصی در تقابل با جامعه نبوده و شناخت و حساسیت هادستگاهکه یدرحالباشند، یممندي و حفظ فضاي عمومی جامعه یترضا

در حوزه  راپذیري یسکرید بیشتري بر نظرات فنی و تخصصی خود با حداقل تأکیجه درنتکمتري نسبت به آن دارند؛  مراتببه

. البته عامل دیگري هم ممکن است به این تعارض منجر شود و آن اینکه مسئولین تخصصی احساس کنند مدیران دارندیت خود ورمأم

توان به سخن مدیر سازمان آب و برق یمنمونه  عنوانبهبرخوردار نیستند که  هاآناجرایی استان از تخصص لازم براي درک دلایل 

ماهنگی مدیریت بحران استان با حضور آقاي لاریجانی اشاره نمود. در بحثی که در این جلسه استان خوزستان در جلسه شوراي ه

کند که تخصص یمگوید که شما تخصص ندارید که در جواب استاندار بیان یمخطاب به استاندار  جو یزداگیرد مهندس یمصورت 

 .1عقلی بنده را قانع کنید ازنظرندارم ولی عقل که دارم 

گیري و اجراي تدابیر اثرات نامطلوبی داشته باشد. اولین اثر مربوط به تشکیک در تصمیم روند درتواند یم هاتعارضگونه یناوجود 

یجه اطلاعات درنتاستاندار اطلاعات تخصصی از وضعیت سدها ندارد  که یآنجائشود. از یمیی است که منجر به تصمیم هاداده

حوزه تخصصی را اتخاذ نماید. در این خصوص هنر  موردنظررا در شرایطی قرار دهد که تصمیم  تواند استانداریمي شده کاردست

تواند از تشکیل گروهی تخصصی بوده یمی این اطلاعات را بتواند مورد ارزیابی قرار دهد. این کانال نوعبهی است که کانال یجادامدیریت 

. نکته بعدي در این 9ي در دسترس قرار گیردکاردستدقیق و قبل از  صورتهبو یا از طریقی اطلاعات دقیق از سازمان حوزه سدها 

ي هادستگاههاي مسئولین کشوري براي اعمال فشار به مسئولین استانی براي قبول نظرات یتظرفو  هاقدرتتعارض فعال نمودن 

دهد، سطح نگرانی را در این مسئولین به میزانی یمقرار  هاآناست که با اطلاعاتی که از وضعیت سد در اختیار  سدهاتخصصی مدیریت 

بالا ببرند که این افراد با توجه به جایگاه مسئولیتی خود با فشار بر استاندار خواهان اعمال نظرات مسئولین مرتبط با سد باشند. 

ساس اعتماد متقابل قرار گیرد چنینی باید اقدامات بر اینادر مدیریت حوادث  هرچندترین درس مدیریتی این رفتار این است که مهم

هایی از کنترل را ایجاد یهلامتفاوت است، باید  هادستگاههاي اقدامات در بین یتاولوشود اهداف و یا یمیی که احساس درجاهاولی 

 .9نمود

____________________________________________________________________________ 
 خوزستان مصاحبه کارگروه مدیریت بحران با استاندار - 1

اطلاعات را هم استاندار خوزستان در این خصوص بیان داشتند: وزارت نیرو  مشاوري در حوزه کرخه داشتند که از نظرات آنها استفاده می کردند من هم این  - 9

 تحت فشارهاي زیاد قرار ندهد. از وزارت نیرو می گرفتم و به طور غیر رسمی از همان مشاور این اطلاعات را دریافت می کردم تا وزارت نیرو من را

چار نگرانی و استاندار خوزستان در این خصوص بیان داشتند: هر مسئولی که براي بازدید به آنجا می رفت و در اثر اطلاعاتی که دریافت می کرد آنچنان د - 9

 شود؟ و خیلی من را تحت فشار قرار می دادند.استرس می شد و به صورت تهاجمی به سمت من می آمدند که چرا اجازه نمی دهی خروجی آب زیاد 
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ي و امنطقه. این تعارض نیز بین سازمان آب 1گرددیمتعارض دیگر این صحنه در موضوع تخلیه مناطق از ساکنین مشاهده 

است. نمونه این تعارض در مقطعی است که سازمان آب و برق درخواست تخلیه شهرهاي حمیدیه و  مشاهدهقابلي مجري هادستگاه

یان سازمان آب و متصداقناع برخی از  عدم .9ي اجرایی قرار گیردهادستگاه موردقبولتوانسته ینمعنوان یچهبهی ول سوسنگرد را داشته

 گردد.یم هاآندر عدم تخلیه این شهرها سبب انتشار نظرات این سازمان در فضاي مجازي براي رفع مسئولیت  برق خوزستان

است. بارزترین این تعارض که  مشاهدهقابلي مدیریتی حاکم بر صحنه هاروشهایی از مردم با یهلاتعارض بعدي در رابطه با منافع 

است. در این صحنه مطابق نظرات مدیریت بحران استان با توجه به  توجهقابلل شاکریه گردد در مورد  کانایممنجر به درگیري نیز 

یر این میزان تأثتحت  شدتبهشهرهایی مانند سوسنگرد  طورقطعبهمترمکعب(  9277رهاسازي حداکثر خروجی آب از کرخه )حدود 

رسند که بخشی از آب را باید از طریق کانال شاکریه قبل از یمهاي صورت گرفته به این نتیجه یبررسدر  و لذااند گرفتهیمسیلاب قرار 

هاي اقتصادي یتفعالیی از آن به اشغال هابخشي گذشته هاسالسوسنگرد به سمت هور هدایت نمایند و این بستري بوده است که در 

اند و لذا مقاومتی شدید در مردم گرفتهیمیر قرار تأثبود، ضمن اینکه بجاي سوسنگرد تعدادي از روستاي این مسیر تحت  درآمدهمردم 

 گیرد.یممنطقه شکل 

 دارند:یمگونه بیان ینازاده در این مورد یحاجآقاي 

ید و مسئولین و حتی نیروهاي زمان اساتینکه متوجه شدیم باید حجم زیادي از آب کرخه را رهاسازي کنیم از نظرات همه ازا بعد "
توانیم براي حفظ شهرهاي پایین یمجنگ که با منطقه آشنایی داشتند و مردم محلی استفاده کردیم و متوجه شدیم از چند مسیر 

یا سوسنگرد را کردیم که آیا چهارتا روستا و پنجاه هکتار زمین زیر آب برود بهتر است یماستفاده کنیم. بالاخره باید اهم و فی الاهم 
یم. ده روز مستمر رفتیم که مردم را توجیه کنیم ولی بازکنید را باها این شد که مسیر شاکریه یبررسیرد. نتیجه فراگچهار متر آب 
آید و از وضعیت سد و حجم آن یمکردند و باور نداشتند که در این زمان یعنی فروردین سیلی یمکردند. مقاومت یممردم مقاومت 

شب رفتیم یمهنیت تصمیم گرفتیم با قوه قهریه این کار را انجام دهیم. ما با نیروهاي سپاه و بسیج و یگان ویژه درنهانداشتند.  اطلاعی
ی که خروجی درزمانیم. بازکنیت توانستیم این مسیر را درنهایت با درگیري که به وجود آمد درنهاروبرو شدیم  هاآنولی باز با مقاومت 
به حمیدیه رسید و  مترمکعب 1477به مناطق دشتی منتقل شد، حدود  مترمکعب 577رسید، حدود  مترمکعب 9277آب از کرخه با 

 "سوسنگرد و بستان و رفیع نجات یافت.  و لذامترمکعب از طریق همین کانال شاکریه به سمت هور رفت  577قبل از سوسنگرد حدود 
بوده  اثرگذاردر مدیریت صحنه  قطعاًو  گرفتهشکلاست که بین مردم منطقه  همشاهدقابلاما دسته دیگري از تعارض در این صحنه 

قرار گیرد در اینجا فقط به ذکر یک نمونه در شمال اهواز اشاره  موردتوجهاست. با توجه به اینکه این موضوع باید در کارگروه مربوطه 

 داشتند:یرعامل سازمان آب و برق خوزستان بیان مد جو یزداگردد. مهندس یم

خاطر اینکه آب ارتفاع نگیرد  بحث این بود یکجاهایی را اعلام کردیم روستا باید تخلیه شود. مردم نرفتند، آب آمد در روستا. به "
یک کانال کنارش بود )کانال کوثر(. آمدند مردم بیل برداشتند با بیل مکانیکی بدنه کانال را شکستند. آب را انداختند در کانال آب از 

قسمتی هم زیرگذر داشت، آب آمد به سمت شرق جاده اندیمشک. ازآنجا آمد سمت یک کانال آمد رد شد. از جاده اندیمشک یک
اهواز. آب را انداختند  -نقطه را تخریب کردند به سمت اتوبان اندیمشک آید سمتشان. چهارروستایی به نام الباجی. دیدند آب می
گشت. رفتیم که ببندیم. آمد داخل این کانال و برمیجاي اینکه آب آنجا بماند، آب میآمد بهمی اندیمشک اهواز. دیگر این مسیر آب

اي نبود قرار نبود کسی بیاید شدهبینیچیز پیشگذاشتند. بعد که دیگر آب آمد کل دسترسی ها از بین رفت این اصلًا یکمردم مگر می

____________________________________________________________________________ 
ا را براي ما مدیر بحران استان در این خصوص بیان می دارند که مسئولین وزارت نیرو حرفهاي دیگري می زدند و پاي گوگل می نشستند و حکم تخلیه روستاه 1

 صادر می کردند.

سیل سازمان آب و برق استان علی رغم اینکه قبلا گفته بود حمیدیه از سیل آسیب نخواهد دید، استاندار خوزستان در این مورد بیان می دارد: در مقطی از  - 9

به صورت رسمی به بیان کرد که شهر حمیدیه  سوسنگرد و بستان و رفیع باید تخلیه شوند و این یعنی دویست هزار نفر را باید تخلیه می کردیم. در این خصوص 

به جلسه دعوت کردیم و بحث کردیم، برخی از افراد سازمان آب و برق این نامه را در رسانه هاي اجتماعی پخش کردند که مردم ما  ما نامه زدند و وقتی ما آنها را

 گفتیم و استاندار زیر بار نرفته است و اگر اتفاقی بیفتند ما مسئول نیستیم.
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 "جا کند. ، موانع را بردارد و  آب رو جابهها رو تخریب بکندها رو تخریب بکند، کانالاین
 سردار خادم فرمانده قرارگاه کربلا هم در این خصوص بیان داشتند: 

ها مثل توسعه نیشکر و هر کس دیگر یک مطلب اینکه خیلی ما را گیر انداخت در کنترل آب این بود که از مردم عادي یا شرکت"
 "دادبلند شده بود خودش جریان آب را تغییر می

 ي دیگر این حادثه مانند شادگان و سوسنگرد و امثالهم نیز مشاهده نمود.هامکانتوان در یمنمونه این موضوعات را  هرچند
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 مقدمه-1-2

و احصا نقاط قوت و  نییمنظور تببه ریاخ لابیس تیریجانبه به مدبحران و نگاه همه تیرینظام مد قیدق یشناسبیآس تیاهم

 ریاخ لابیبحران و عملکرد آن در س تیریمد یفعل ستمیس یاست. با بررس ریناپذضعف در سطوح، ابعاد و مراحل مختلف آن اجتناب

اشکالات  ،یموردبررس يهاخصوص استانمختلف کشور به يهادر استان لابیس تیریآشکار مد فاوتت رغمیاظهار داشت که عل توانیم

 در آن وجود دارد. یتأملو قابل یاساس

است که پس از مدت  9/5/1925ار گیرد، ابلاغ قانون مدیریت بحران کشور در تاریخ اي که باید در این بخش مورد توجه قر نکته

طولانی در نهایت تصویب و ابلاغ گردید. هر چند این کارگروه معتقد است قانون مدیریت بحران قبلی علی رغم همه ضعف هاي آشکار 

یل متعدد به کار گرفته نشد و در قانون جدید نیز نقاط که متاسفانه در طول سالیان اخیر به دلا تآن، ظرفیتهاي زیادي داشته اس

ضعفی وجود دارد که لازم است در زمان مناسب به آن پرداخته شود، لیکن  با توجه به ابلاغ قانون جدید و فرایند طولانی ایجاد تغییرات 

ن کشور، در پیشنهادات اصلاحی این در قانون و همچنین فرصت استفاده از ظرفیتهاي پیش بینی شده در قانون جدید مدیریت بحرا

 مهم مورد توجه قرار گرفته و از ارائه پیشنهادات مرتبط با اصلاح قانون مدیریت بحران کشور پرهیز شده است.

 

 راه ردهای مدیریت بحران در کشور- 1-1

 بحران کشور تیریسازمان مد تیساختار و مامور- 1-1-2

 تیریسازمان مد لی، قانون تشک25 نیو فرورد 25اسفند  يها لابیبحران کشور در زمان وقوع س تیریحاکم بر سازمان مد قانون

بحران کشور،  تیریسازمان مد يقانون، علت وجود نیا 5بوده است. مطابق ماده  یاسلام يمجلس شورا 1955بحران کشور مصوب 

 یاطلاع رسان ،یو پژوهش ییاجرا يها نهیو انسجام در زم یهماهنگ جادیا ،يزیبرنامه ر ،يارگذ استیدر امر س کپارچهی تیریمد جادیا

و استفاده از همه امکانات در مواجهه با  دهید بیمناطق آس يو بازساز یبحران و سامانده تیریمتمرکز و نظارت بر مراحل مختلف مد

 نیا سیبه واسطه نقش رئ زیبحران ن تیریمد یو هماهنگ یعال ياسازمان در شوراه نینقش ا نکهیبوده است. ضمن ا یعیحوادث طب

 تیبحران کشور و هدا تیریتوان گفت حلقه اتصال و موتور محرک نظام مد یم گریباشد، به عبارت د یسازمان قابل توجه م

سازمان است. لذا لازم  نیرفتار و عملکرد ا میمستق ریمختلف کشور، تحت تاث يموضوع در سطوح و دستگاهها نیمرتبط با ا يساختارها

و  گاهیبه جا یمحل نیاستانها و مسئول ،يارشد کشور نیمسئول دگاهیسازمان پرداخت؛ نخست( د نیا تیوضع لیاست از دو منظر به تحل

 طهیدر ح ژهیآن بو يسازمان با نقش محور نیا يها يو توانمند تیتناسب ظرف زانیبحران کشور؛ دوم( م تیریسازمان مد یاثر بخش

 بر بخش مقابله. دیبا تاک ریاخ يلابهایبحران س تیریمد

و  دگاهیارشد در د نیسازمان قابل تامل است. اگر مسئول نینسبت به ا یو محل یاستان ،يارشد کشور رانیمد دگاهینگاه نخست؛ د از

سازمان  نیا یو اثر بخش يریسبب نقش پذ یعیبه طور طب ندیقلمداد نما ياثر بخش و محور یگاهیسازمان را جا نیا گاهیعمل خود جا

 تیریسازمان مد ،يو لشگر يارشد کشور رانیشده در طول حادثه نشان دهنده آن است که از منظر مد هدهمشا يخواهد بود. رفتارها

کننده در حوادث  يریگیو پ يمنبع خبر کیبه عنوان  شتریهماهنگ کننده در حوادث را نداشته و ب يبحران کشور، نقش محور

از نمونه  یکی شانیا یعدم حضور و همراه جهیمنطقه و در نت رارشد د رانیسازمان از حضور مد سیشود. عدم اطلاع رئ یمحسوب م

 ژهیرفتار منبعث از آن، سبب کاهش قدرت سازمان )بو جهینگاه و در نت نیاست ا یعیمطلب است. طب نیا دییقابل مشاهده در تا يها

سازمان قادر به  نیکه ا يرمسئول و همکار در سطوح مختلف خواهد شد، به طو ياههادستگ ری( در ارتباط با ساتیقدرت مرجع

 نخواهد بود. یدستگاه چیبحران از ه تیریمطالبات مد يریگیپ

و  نیگفت اول دیدر بخش مقابله، با ژهیبو لابیس تیریمد طهیبحران کشور در ح تیریسازمان مد يتوانمند یعنیاز نگاه دوم(  

است. مطابق اظهارات  یو کارشناس یتیریدر دو بعد مد یانسان هیسرما یو کم یفیسازمان، سطح ک نیا تیعامل موفق نیتر يدیکل

و  25اسفند  يلابهایوقوع س یدر مقطع زمان لابها،یس یگزارش مل ژهیو اتیبحران ه تیریمد رگروهسازمان در جلسه با کا نیا نیمسئول
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سازمان مشغول به خدمت بوده  نیدر ا یتیریو مد یحدود صد نفر کارمند در سطوح کارشناس یسمت سازمان 127،  از 25 نیفرورد

شده  ینیب شیپ تیدرصد ظرف 47تنها  ،یاز بعد کمّ جهیسمت بوده است. در نت 127 یسازمان يکه تعداد سمت ها یاند، در حال

 تیصلاح ،یانسان يرویدر حوزه ن تیحائز اهم ارینکته بس تیوضع نیبوده است. در ا اریسازمان در اخت نیا ازیمورد ن یانسان يروین

و  یتیشخص يهایژگیو ،یو تخصص یفن يدانش، تجربه و مهارت ها یاساس يبر محورها دیسازمان با تاک نینفرات حاضر در ا يحرفه ا

و  یتیریمد يسازمان چه در بخش ها نیحاضر در ا يروهایاز ن يادیکه تعداد ز دهد یها نشان م یاست. بررس يرفتار يها یستگیشا

بحران از توان ارائه  تیریها را نداشته و عملا سازمان مد تیمسئول نیاحراز ا يلازم برا يحرفه ا تیصلاح ،یکارشناس يچه در بخش ها

 نیا تیو هدا تیریو قدرت مد يو لشگر يکشور يها تیظرف يریبکارگ نیبحران همچن تیریدر حوزه مد ازیکلان مورد ن يراهبردها

 نیاز ا یبحران کشور با انتظارات قانون تیریمستقر در سازمان مد يروهاین یفیعدم تناسب ک جه؛یباشد. در نت یها برخوردار نم تیظرف

 حوزه است. نیمشکلات موجود در ا نیهمتراز م یکیسازمان، 

و  یکیتاکت ک،یاستراتژ ،يگذار یخط مش يها هیدر لا یچارچوب مستندات به صورت ساختار هرم يساز ياستقرار و جار ن،یتدو

 شکل هاي از ضرورت ازیمورد ن هاي اقدام و دستورالعمل يها، طرح ها هیرو فیاز جمله تعر یو محل یاستان ،یدر سطوح مل یاتیعمل

بحران کشور، حداقل  تیریسازمان مد لیمحوله بر اساس قانون سابق تشک فیبحران در کشور است. مطابق تکال تیریمد ستمیس يرگی

و ابلاغ شده  نیاسناد تاکنون تدو نیمورد ا 17بحران کشور قابل احصاء است که کمتر از  تیرینظام مد ازیمورد مستندات مورد ن 44

را بر عهده  تیمسئول نیقانون، ا یینامه اجرا نییآ 19ماده  5و  4 يهابحران کشور با استناد به مفاد بند تیریاست. گرچه سازمان مد

 ییاجرا يدر کارکردها یکارگروه يدهد ساز وکارها یتجربه نشان م کنیداند، ل یم یو استان یچهارده گانه در سطوح مل يکارگروهها

 نکهیضمن ا رد،یدر خصوص مستندات قرار گ ظراظهار ن طهیتواند طرف مشاوره در ح یحالت م نیموفق نبوده و در بهتر يا فهیو وظ

و  يگذار یو انطباق با مستندات خط مش يدر سطح راس راهبرد یکپارچگیمستندات توسط کارگروه ها،  نیفرض تدو چنانچه با یحت

 نیتدو جه،یاست. در نت گرفته یبحران کشور صورت م تیریتوسط بدنه سازمان مد دیبوده است که با یمهم فهیخطوط راهنما وظ

سازمان  یتوسط بدنه کارشناس دیبا ایو خطوط راهنما(  يگذار یبحران کشور )مستندات خط مش تیرینظام مد ازیمستندات مورد ن

مناسب  يفعال ساز يساز وکارها قیمرتبط از طر يو دانشگاهها یمراکز علم ریکشور نظ یو تخصص یعلم تیظرف ایبحران  تیریمد

 يریبکارگ يبحران و ضعف سازمان برا تیریسازمان مد یسهر دو حوزه به علت ضعف بدنه کارشنا رکه د ردیبودجه( صورت گ ری)نظ

امر مهم به  نیا يذکر است واگذار انیاز ابهام فرو رفته است. شا يها در هاله ا هیچارچوب مستندات و رو نیتدو ،یعلم يها تیظرف

نخواهد  يبحران باشند، جز اتلاف منابع ره آورد تیریمد طهیدر ح یکاف یو تخصص یاتیبا تجربه عمل یکه فاقد بدنه کارشناس يمراکز

 داشت. 

از اول برنامه  یقانون اراتیشده در چارچوب اخت نییتع یمنابع مال اراتیگفت اخت دیبحران کشور با تیریمورد بودجه سازمان مد در

 لیبه دل زیبحران کشور ن تیرینفوذ قانون سابق مد بیضر گرید يبحران کشور سلب شده و از سو تیریپنجم توسعه از سازمان مد

 جهیبوده است. در نت زیناچ اریبس دیو ابلاغ قانون جد بیتا زمان تصو یشیآزما ياتمام مهلت اجرا زپس ا ژهیبودن آن بو یشیآزما

بخصوص در سطوح منطقه  ییاجرا نیمسئول ازیمورد ن یمنابع مال يفور نیو تام صیتخص ژهیبو یمنابع مال نیمشکلات موجود در تام

 یبحران کشور را فرآهم آورده است. گرچه بستر قانون تیریسازمان مد نفوذدر مرحله پاسخ، موجبات کاهش اقتدار و حوزه  یو محل يا

نامه ها  نییلازم است آ کنیرفع شده است، ل يادیبحران کشور در سرفصل اعتبارات تا حدود ز تیریمد دیدر قانون جد صهینق نیرفع ا

 شود.  نیو تدو هیخصوص ته نیلازم در ا يو دستورالعملها

 اراتیاخت نیسازمان ا نیا يگردد که اعضا یم يجار یبحران زمان تیریبحران مطابق قانون سازمان مد تیریسازمان مد اراتیاخت

که به  یاراتیو اخت فیبوده است، اوّل وظا بحران از دو مجرا قابل تحقق تیری. اقتدار سازمان مدندینما يرا بر اساس عملکرد خود جار

بحران و همراه نمودن  تیریو تلاش و انسجام سازمان مد ریتدب ازمندیدر قانون به آن اشاره شده که ن میمستق ریو غ میطور مستق

دوّم در  کردیاست. رو افتهیتحقق ن یانسان يرویبحران است که عملا با توجه به ضعف ن تیریمختلف در حوزه مد يدستگاهها و نهادها

سازمان به طور ملموس مورد استفاده قرار گرفته و از  نیا تیکه در شروع فعال ستا 19و  17مطابق ماده  یگرفتن قدرت مال اریاخت



155         هیأت ویژۀ کارگروه مدیریت بحران 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 شود. یسازمان دچار خدشه م نیا يو اقتدار عملکرد اراتیاخت رهیگردد عملا دا یآن از سازمان خارج م اریکه اخت یزمان

آن سازمان  یانسان يرویبحران کشور، حوزه ن تیریاثر گذار در عملکرد سازمان مد يا شهیعامل ر نیمهمتر ؛یکل جهیتعنوان ن به

 نیاثر گذار بوده است که منجر به ضعف ا زینقش ن فیسازمان در تعر نیدر تفکرات موجود در ا یحت یانسان يرویاست و ضعف ن

موضوعات مانند  نیتر يبحران کشور شده و راهبرد تیرینظام مد یهماهنگ طهیدر ح ژهیبو يازس تیو ظرف یشناس تیسازمان در ظرف

است. به عنوان  یاساس يجامع اطلاعات و منابع و ارتباطات دچار چالش ها تیریمد لیآن از قب هاي و پشتوانه یسازمان نیب یهماهنگ

به خصوص  یعامل هماهنگ نیکه مهمتر یاست در حال ياقدام صرف ستاد کی ،یهماهنگ فهیسازمان از مفهوم وظ نینمونه برداشت ا

سازمان  دهیموجب گرد یتفکرات نیدر سطوح بالاتر از استانها بوده و چن یاتیعمل يسازوکارها جادیدر زمان وقوع حوادث و فاز مقابله، ا

 شده است.  -است وادثکه لازمه عملکرد موثر در فاز مقابله با ح-” صف “  تیبحران فاقد هرگونه خاص تیریمد

چون  يپاسخ به حادثه ا نیبحران کشور در ح تیریسازمان مد نهیو به يحداکثر يکه منجر به عدم کارآمد يا شهیر لیاز دلا یکی

سازمان است. نظر  نیا يریشکل گ خچهیشود، ساختار و تار یم -ها  هماهنگی امر در بویژه –کشور  25و فروردین  25سیلاب اسفند 

 تیریمقابله و مد یسازمان متول نیسازمان که بدواً متمرکز بر زلزله بوده است، اما ا نیا يساختار دافو اه فیبه تمرکز عمده شرح وظا

 ياست. لذا ضرور "يریشگیپ "رسالت نهیدر سطح کشور در مراحل مختلف مدیریت بحران  و به طور خاص در زم یمتنوع يبحران ها

 يوهایسازمان جهت پوشش تخصصی سنار نیا یمطالعات و آمادگ طهیگسترش ح يمتناسب برا یو انسان یاختار و منابع مالاست س

بحران  یتمام تیریدر مد یکه بخواهد عملکرد موفق یسازمان در صورت نی. اابدی/غیرطبیعی اختصاص یعیحوادث طب شهیبحران زا با ر

 يشده برا فیو فراخور نام تعر نهیهشود. دو موضوع مانع عملکرد ب يساختار یدگرگون کیدچار  ستیبا یکشور داشته باشد، م يها

در این  يشتریب يگذار هیسرما دیاست که با یو آمادگ يریشگیسازمان در فازهاي پ نیسازمان است. مورد اول عدم تمرکز عمده ا نیا

از نقش  يگوناگون بوده و عمدتًا عار يها تهیکم نیب یهنگسازمان که محدود به هما نیا ینقش فعل گرید يحوزه ها داشت. از سو

 ستیبا یم يو ادار یقانون يسازمان با فراهم شدن پشتوانه ها نیساختار مطلوب، ا کیدارد. در  يبه بازنگر ازیپر رنگ است ن ییاجرا

 کسب کند. يشتریب ییتوان اجرا

 پیامدي آن يها یژگیو لیزلزله و سیلاب، به دل يویرخداد سنار ژهیمحتمل در کشور، به و يدیگر بحران ها ياز سو 

فراتر از  یتیو ....( ذاتًا ماه ریپذ بیآس یرساختیز يشبکه ها ،يمتنوع شهر يبافت ها ،يادار -یاسیس تیاهم اد،یز تی)جمع

کرد  اریرا اخت ینشیبحران ، چ تیریدر چارچوب مد یکل يبازنگر کیاست با  يمنطقه اي خواهد داشت. لذا ضرور ییامکانات پاسخ گو

ها، امداد و نجات ، اطفاء، اسکان، ....( داشته باشد.   یمحلی )از منظر هماهنگ يها تیفراتر از ظرف ییابه بحران ه ییکه توان پاسخ گو

 اشاره کرد: ریتوان به موارد ز یمهم در سازمان مدیریت بحران کشور م ییاز جمله اقدامات اجرا

 تیبا محور ایو پاسخ به حوادث و بلا یآمادگ زانیم شیدر حوزه بحران جهت افزا یتیرمدی – یاتیعمل يلعملهادستورا نیتدو -

 مربوطه . يدر حوزه ها اریتام الاخت ندگانیو نما يبحران کشور با حضور صاحب نظران کشور تیریسازمان مد

 بحران کشور تیریجامع در سازمان مد یبانک اطلاعات هیمختلف موظف در بحران در ته يمشارکت سازمانها   -

مشخص و مصوب و مورد توافق در رابطه با ارائه خدمات در حوادث و بحران ها  يدستورالعملها يبازنگر ایو ابلاغ و  هیته -

 اتاری،حدود اخت زاتیو تجه روهایفراخوان ن زانیسطح حوادث ، نحوه و م نییتع یمختلف و موظف از جمله چگونگ يتوسط سازمانها

و نحوه  یقانون اراتیحدود اخت نییهمکار در حوادث و بحران ها و تع ينحوه فراخوان سازمانها ،سازمانها ییو نحوه پاسخگو یقانون

ارائه کننده خدمات در  يلازم واحدها یتیریسطح مد نییتع ،یاز سازمان اصل يرینوع مشارکت و فرمان پذ فیآنها و تعر ییپاسخگو

 یالملل نیبه روز و معتبر ب يصحنه حوادث و بحران ها بر اساس الگوها

 يزیبرنامه ر قیمسئول و همکار در حوادث و بحران ها از طر يسازمانها يو حرفه ا یتخصص يسطح دانش و مهارتها يارتقا -

 ایدر دن جیرا يوهاالگ نیبا استفاده از آخر یو تخصص یو عمل یعلم يآموزش ها يو اجرا

امدادگر و استفاده از  یمنیصحنه و ا یمنیا تیمدیریت بحران از جمله فرماندهی واحد، رعا ياستقرار اصول و الزامات حرفه ا -

 در حوادث و بحران ها يحفاظت فرد لیوسا
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و  یسطح آموزش همگان ياز حوادث و بحران ها با ارتقا یناش بیو کاهش آس يریشگیدر مقوله پ شتریب دیتوجه و تاک -

 مختلف  يوهایمشترک با سنار يمرتب و موثر مانورها يو برگزار یتخصص

 
 اضطرار و بحران  یسطح بند- 1-1-1

 آن است. يو شاخصها ارهایسطوح اضطرار و مع نییتع ياضطرار طیشرا تیریاز الزامات نظام مد یکی 

 شیشده و به صورت پ لیهشدار تشک افتیبه محض در دیموظف کنشگران مسئول، با يها میو ت عیواکنش سر یاتیعمل يها میت

شده،  ینیب شیداده ها برآورد نموده و مطابق با سطح پ نیرا با استفاده از آخر یقابل وقوع احتمال يامدهایزمان، دامنه و پ نانه،یب

 يرخ داده و بر مبنا ایمحتمل  يامدهایده و بر اساس پپویا بو ياضطرار طیشرا يسطح بند یکل ق. منطرندیبگ يآماده ساز شیآرا

 است: نییقابل تع ریز يارهایمع

 یانسان يهایتلفات و آس زانیم 

 بیخسارات و تخر زانیم 

 و عرضه  ازین نیشکاف ب جادیدر صحنه و ا ازهاین دیبروز شد 

 ياضطرار تی)منابع( سطح مسئول در کنترل وضع یزاتیو تجه یتیریمد ییتوانا زانیم 

 

 : لابیس یاضطرار طیریسک و شرا تیریمد ندییک ارچ ی فرا- 1-1-7

 توان در مراحل ذیل خلاصه نمود:را می لابیس ياضطرار طیشرا تیریمد فرآیند

 بینی سوانح و خطراتپیش 

 پذیريمطالعات پایه و تحلیل آسیب 

 اقدامات پیشگیرانه 

 آمادگی 

 اقدامات اضطراري 

 بازتوانی و بازسازي 

(. 1-5)شکل دینما یم شنهادیپ لیس تیریمد يرا برا ياضطرار طیشرا تیریو مد سکیر تیریمد یکپارچگی ،یالملل نیب اتیتجرب

و  لیدر فاز قبل از ورود س لیس تیریمد میتقس يبرا دیمف یدر چارچوب ياضطرار تیریبه مد یستمیس کردیرو رندهیروش در برگ نیا

 طیمستندسازي رویدادهاي سیل و تجربیات مدیریت شرا همچنین،باشد.  یم لابیورود س ازدر زمان و پس  ازیاقدامات مورد ن

یکی دیگر از  ،ياضطرار طشرای مدیریت عملیاتی مجموعه در ضعف نقاط تقویت و ها نظور عبرت آموزي از ناکامیم به ياضطرار

 باشد.می تییضروریات سیستم مدیر
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 فرایند یک ارچه مدیریت ریسک و مدیریت شرایط اضطراری سیلاب -2-1شکل 

 

به اجرا  ياضطرار طییه مدیریت جامع شراباشد که در فازهاي اولاي میپذیري از جمله مطالعات اساسی و گستردهآسیب مطالعات

منظور شناخت شرایط موجود و برآورد پذیري، تعیین نقاط ضعف و قوت اجزاي سیستم بهآید. فلسفه انجام مطالعات آسیبدر می

.  شاخص باشدسازي مبتنی بر تجربیات حاصل از بررسی شرایط موجود میهاي ایمنسازي و تدوین طرحبندي مقاومنیازها، اولویت

و شاخص  یکیزیف يریپذ بیآس ،ياقتصاد يریپذ بیآس ،یطیمح ستیز يریپذ بیآس ،یاجتماع يریپذ بیشامل آس يریپذ بیآس

و وزن  یکیزیف ،یطیمح ستیز ،ياقتصاد ،یجتماعا ياز شاخص ها یبیبا ترک لیس يریپذ بیباشد. شاخص آس یم لیس يریپذ بیآس

 گردد.  یم يمتوسط و بالا طبقه بند ن،ییپا يریپذ بیطبقه آس 9در  یشده و محل مورد بررس نییشاخص ها  تع نیا یده

هاي هاي موجود، تاریخچه رخداد حوادث، آسیبسازي، شناخت خصوصیات منطقه، انواع سازههاي ایمنتدوین طرح لازمه

رخداده و در نهایت شناخت کامل استاندارهاي مورد استفاده در طراحی اجزاي سیستم و شناخت  ياضطرار يها تیجامانده از وضعبه

 پذیر، همچنین با توجه به میزان خطر تهدید کننده در هر نقطه میباشد. با انجام اولویت بندي مناطق آسیبنقاط قوت و ضعف آنها می

 و اجراي طرح هاي ایمن سازي برگزید.  پذیريمطالعات آسیب انجام براي را تر حساس مناطق توان

 
 ( یریادگی) لابیس یاضطرار طیشرا تیرین ام مد ییایپو- 1-1-4

در خطر شروع شده و تلاش همه جانبه  هاي مسئول به منظور نجات جان و مال انسان يهامداخله دستگاه ،یعیطب يوقوع هر بلا با

که  شود یسئوال مطرح م نیبعد از برطرف شدن خطر و مهار ابعاد بحران، ا. رسد یمحدود کردن دامنه خسارات به اوج خود م يبرا

 ن،یگزیجا ای و تر کامل هاي و استفاده از روش ها رساختیمجدد ز یمشابه، با طراح لیک حادثه سیدر صورت وقوع  توان یچگونه م

چرخه، نقاط ضعف  نیدر ادامه ا ل،یس دیجد يادهارا متقبل شد؟ با وقوع رخد يبا حادثه مقابله کرده و خسارات کمتر يبه نحو مؤثرتر

 ییاینشانه پو ستم،یس کیروند در  نی. زنده نگهداشتن اابدی یکاهش م يدخسارات در حوادث بع زانیکمتر شده و م جیبه تدر ستمیس

 منظور به ياضطرار طیمستندسازي رویدادهاي سیل و تجربیات مدیریت شرا جه؛یاست. در نت لیبا س یستیجامعه در همز يو عزم جد

یکی دیگر از ضروریات راهبردي  ،يراضطرا طشرای مدیریت عملیاتی مجموعه در ضعف نقاط تقویت و ها ناکامی از آموزي عبرت

 باشد. مدیریت بحران در کشور می

 اقدامات پیش از وقوع سیل

 واکنش

اي مرتبط با فعالیته

کنترل رویداد ،نجات

آلودگی و بهداشت 

نگهداري راههاي ،عمومی

مکانیزمهاي ،حمل و نقل

واکنش ،هشدار عمومی

اولیه ایمنی 

مدیریت ،وبهداشتی

کنترل و همکاري ،رسانه

 عملیات

 تدارک حمل و نقل

 

 ماده سازی و 

 نامه ریزیبر

تهیه برنامه هاي 

شناسایی منابع ،اقدام

برنامه پایش ،مورد نیاز

برنامه ،قبل از سیلاب

 هاي آموزشی

 

 

 

 

 کاهش ریسک

ارچه نمودن مدیریت یکپ

ریسک سیلاب با 

طرحهاي برنامه ریزي 

آمایش 

بکارگیري راه ،سرزمین

حلهاي دفاعی فنی در 

توسعه و ،برابر سیلاب

اجراي برنامه هاي یاري 

توسعه ،دهنده جامعه

و آگاه سیستم هشدار 

 سازي

 

 بازیابی

بازگرداندن به اوضاع 

 ،عادي

بازگردانی سیستم به وضع 

ارزیابی  آسیب و ،عادي

بازگرداندن سیستمهاي 

حامی حیات به حداقل 

استانداردهاي 

جمع آوري ،عملیاتی

 خسارات 

 جبران خسارت

 

 

اقدامات هن ام و پدد  از وقددوع 

 سیل

 شناسایی خطر

عیین احتمال وقوع ت

 ،سیلاب

شناسایی ریسکهاي 

 ،محلی

محاسبه شدت 

سیلاب در جوامع 

 ،تحت ریسک

نقشه پیش بینانه 

   ،خطر

  سیستمهاي هشدار
 سیلاب
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 بحران  تیریمشارکت مردم در خانواده مد- 1-1-5

 لیفصل دوم، سوم و در خصوص تحل ریمختلف گزارش نظ يدر بخشها لابیس ياضطرار طیشرا تیرینقش مردم در مد موضوع

 یمردم يشده است. در زمان وقوع حوادث بزرگ دو نوع حرکت امداد حیجامعه تشر يبا عنوان آماده ساز 1-9-4در بخش ریاخ لابیس

بحران نتواند به  تیریدم ستمیس نکهیا ایکنترل نشود و  ایو  تیهدا یمردم اقداماتکه  ی. در صورتردیگیدر جامعه شکل م یو دولت

شده  ادهیو پ فیتوسط مردم تعر تیریاحتمال وجود دارد که روند مد نیا جهیصحنه عقب بماند در نت تیریموقع وارد عمل شده و از مد

گرفتن  یشیآن، امکان پ يبعد یتیریهمراه با مشکلات مد راتقرار دهد. حجم تلفات و خسا نیمسئول يرا فرا رو يا دهیو مشکلات عد

 . سازدیبر آن را محتمل م يو اثر گذار یاز اقدامات دولت یاقدامات مردم

 
 بحران  تیریبانک اطلا ات مد لیتشک- 1-1-1

مراحل واکنش  يازهاین نیتراز جمله مهم ،یحداکثر اثر بخش ياز زمان برا نهیعمل کننده و استفاده به يهاسازمان نیب یهماهنگ

. ردیبحران مورد توجه قرار گ تیریتوسط مد دیاست که با یاز مسائل قیو دق حیبه اطلاعات صح یامر مستلزم دسترس نیکه ا باشدیم

در  یتیریالزامات مد نیترقرار دهد، از مهم رانیمد اریرا در اخت ازین نیجامع و یکپارچه که ا یدسترسی آسان به بانکهاي  اطلاعات

 ریمنطقه، اطلاعات مربوط به ز يایاطلاعات لازم از جغراف هیکل دیمورد نظر با یبانک اطلاعات. گرددیحوادث بزرگ کشور محسوب م

و حساس را در  یتیو اطلاعات امن یاطلاعات حقوق ،یو مردم یدولت يهادر سازمان جودمو يهايتوانمند ،يها و امکانات امدادساخت

واکنش به حوادث و بحران ها  نیدر ح ازیمورد ن زاتیمنابع و تجه یطلاعاتبانک ا لیو تکم هیبرداشته باشد. بر این اساس، ضرورت ته

 آشکار است. 

راه  ،ي)شامل امداد زاتیمنابع و تجه يو جستجو يطبقه بند ره،یذخ ي( براExpert Systemخبره) يتوجه به عدم وجود سامانه ا با

و امکان اشتراک این بانک اطلاعاتی در دستگاههاي مسئول  یستمیس نیچن جادیبحران کشور، ا تیری....( در سازمان مد ،يساز

زمان و با حداقل خطا  نیسامانه در کمتر نیرسد. با استفاده از ا یبه نظر م يو ملی ضرور استانیمدیریت بحران در سطوح منطقه اي 

در  يسامانه ا نیچن جادیو ا فیتر تعر يادیکرد. روش بن یو فراخوان ییرا شناسا ویفراخور هر سنار يضرور زاتیتوان منابع و تجه یم

نظام جامع اطلاعات( و  جادیبر ا یبحران کشور مبن تیریقانون سابق مد 5 ماده 15بحران کشور ) مطابق با بند  تیریسطح سازمان مد

بهره مند چون  يسامانه اطلاعات سازمان ها نیهاست. در ا رمجموعهیبه ز یدادن بانک اطلاعات اریو سپس در اخت یبا پوشش مل

صنایع و معادن، پیمانکاران و مشاورین  نفت،شرکتها و سازمانهاي بزرگ صنعتی و عمرانی کشور نظیر شرکتهاي وابسته به وزارت 

 شود.  يبارگذار یدولت يعلاوه بر ارگان ها ستیبا یمپنا و .... م ا،یصنعتی بزرگ کشور نظیر قرارگاه خاتم الانب

 
 بحران یرت اطش که امن ا جادیا- 1-1-3

و اقدام  ی. بدون ارتباطات امکان تبادل نظر، هماهنگباشدیبحران در مرحله واکنش م تیریمد يازهاین نیتراز مهم یارتباط ستمیس

بوده و ضعف  یارتباط يبودن شبکه ها ریپذ بیوجود نخواهد داشت. تجارب گذشته حوادث و بحرانهاي بزرگ کشور، نشان دهنده آس

 يها يریپذ بی. در کنار آسدیبحران را فلج نما تیریمد ستمیس تواندیمخابراتی کشور م يتباطات امن در بستر شبکه هادر برقراري ار

اطلاع  يتوسط مردم برا یاز خطوط ارتباط يریبهره گ ریچشمگ شیدر زمان بحران، باید همزمان به افزا یمحتمل در شبکه ارتباط

بزرگ کشور  يرخدادها تیریمد يبرا یامن ارتباط ستمیس يساز ادهیو پ یطراح جهیتوجه شود. در نت زیبستگان ن تیاز وضع افتنی

اطلاعات مرتبط با  هی. در واقع کلکندیم فایا یدر زمان بحران نقش اساس يو ارتباطات اضطرار یاست. سامانه اطلاع رسان يضرور يامر

 قیاز طر دهید بیمناطق آس يهايازمندین نیو همچن يواکنش اضطرار اتیعمل انیدستورات صادره در جر ده،ید بیمناطق آس

در شبکه  يساز تیو ظرف يطرح جامع توانمند ساز نیمنظور تدو نی. بدرسدیم ربطيبه اطلاع مسئولان ذ يارتباطات اضطرار ستمیس

 نیا یاصل هداف. اباشدیکشور مطرح م يرارواکنش اضط تیریدر مد یاصل يهاتیاز اولو یکیبحران به عنوان  یارتباطات و اطلاع رسان

 طرح عبارتند از:
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 ؛يو ارتباطات در انطباق با برنامه مقابله اضطرار ینمودن خدمات اطلاع رسان ریانعطاف پذ 

 از عملکرد مناسب شبکه در زمان اضطرار و بحران؛ نانیاطم 

 پوشش گسترده در خدمات شبکه.  جادیا 

 
 جامع، ضوابط و مستندات حیطه مدیریت بحران سیلابتدوین و استقرار طرحهای - 1-1-9

ها به واسطه روشن نبودن نقش و دستگاه رانیمد یو سردرگم یفیموجود در زمان واکنش، بلاتکل يهاچالش نیتراز مهم یکی

 یاراتیبا چه اخت یماندر چه مدت ز یبحران طیدر شرا داندیمسئول نم کیتر ها است. به زبان روشنبحران از آن تیریمد ستمیانتظار س

بحران که روشن کننده نقش  تیریانجام دهد. نداشتن طرح جامع مد دیبا ییهاتیرا با چه اولو یفیظاچه و یتیریو با چه نظام مد

روبرو نموده و  دهیبحران را در زمان واکنش با مشکلات عد تیریمد ستمیس باشد،یشده م نییتع شیاز پ يوهایها مطابق سنارسازمان

عمل  يهاسازمان نیب يکارکرد یناهماهنگ جادیداده و سبب ا شیرا افزا عمناب يریکارگدر به يریگ میتصم يخطا بیممکن است ضر

نبود طرح ها و دستورالعملهاي عمومی و تخصصی حیطه مدیریت  نکهیاز دست دادن زمان و منابع گردد. ضمن ا جهیکننده در نت

نظرات خود و نه در چارچوب مشخص و  بقبرده و هر سازمان مطا نیواکنش به بحران را از ب يها براسازمان یگبحران، امکان آماد

 .آوردیبه عمل م یآمادگ جادیا يها براسازمان ریرا در درون سازمان مربوطه و بدون ارتباط با سا یشده، اقدامات فیتعر

و اقدامات  ماتیتصم يبرا يو ضابطه ا اریمع گونهچیه یبحران طیدر شرا ریواکنش به بحران و درگ رانیگذشته مد يهابحران در

 ندیعمل نما یو مقررات نیطبق همان قوان یستیاند. آنان باباشد، در دست نداشته یعیو طب ياز حالت عاد ریغ یستیخود که عمدتاً با

کنترل بحران بوده است. در  يکار و تلاش و حضورشان برا زانیم شیمعمول بوده است و تنها نقطه افتراق آن، افزا يعاد طیکه در شرا

چه  يکارکنان دولت در حالت بحران، دارا یدر تعامل با اقشار مختلف مردم از کسبه و تجار و راننده و خدمات و حت دانندیکه نم یحال

 ایخارج کنند؟ آ ایحاضر  شانیار خصوصک يهاطیمردم را به اجبار در مح توانندیم ایهستند. آ يالعاده افوق فیو وظا اراتیاخت

 شیافزا يحقوق مردم را برا توانندیم ایپاسخ به بحران استفاده کنند؟ آ يبرا دهید بیاز امکانات رها شده در سطح منطقه آس توانندیم

 ای(؟ آدهید بیطقه آسبه من یدسترس يبرا یمنطقه مسکون کی انیاز م عبر)مانند باز کردن م رندیبگ دهیناد يسرعت اقدامات امداد

که لازمه تحقق آن  گریها موضوع دو ده ند؟یحمل بار استفاده نما يآنان برا تیبدون رضا یاز توان ناوگان بخش خصوص توانندیم

 .ودمطابق قانون خواهد ب ياضطرار تیبحران در وضع تیریمد ستمیس اراتیسطح اخت شیافزا

 یهماهنگ يها دستورالعملها در چارچوب شورا هیاستانداردها، رو یبحران کشور، سازمانده تیری( مدی)قبل یشیقانون آزما مطابق

 طهیاست. در ح گرفته یچهارده گانه صورت م يکارگروهها قیاز طر یو شهرستان یو سطوح استان یبحران در سطح مل تیریمد

معاون مربوط در آن  استیو ر رویوزارت ن تیبرق، آب و فاضلاب با مسئول ،ییایو مخاطرات در لیکارگروه امورس لاب،یبحران س تیریمد

مصوبه  59جلسه و  12در کل  1925تا  1921کارگروه از سال  نیبوده است که ا لابیبحران س تیریوزارت عهده دار امور مرتبط با مد

 داشته است. 

 نیبرنامه و بودجه کشور منتشر شده است که متن ا / ضابطه توسط سازمانهینشر 25تاکنون تعداد  لابیس تیریمد طهیح در

مرتبط با  ی/ ضوابط ناظر بر الزامات و ضوابط فن اتینشر نیاست. ا یقابل دسترس nezamfanni.ir ینترنتیا گاهیپا قیضوابط از طر

توان  یضوابط، م نیا حیو صح قیدق تیکشور بوده و در صورت رعا يا هیسرما يهایدارائ تملک يدر طرحها و پروژه ها لابیس طهیح

 . میکشور باش یعمران يرساختهایز شتریب يو تاب آور يداریشاهد پا لاب،یانتظار داشت در زمان وقوع س

وزارت  لابیس تیریقابل استناد موجود در کشور، نظام نامه مد یسند تخصص نیمهم تر لاب،یس ياضطرار طیشرا تیریمد طهیح در

شده  یسند سع نیاست. در ا دهیرس روین ریوز بیو به تصو هیته رویتوسط معاونت آب و آبفا وزارت ن 1924باشد که در سال  یم روین

 طهیفاقد کارکرد در ح زیسند ن نیشود. لذا ا حیو اقدامات لازم تشر ییشناسا لابیس طهیرو در حیوزارت ن يتهایو مسئول فیتکال

صحنه  یفرمانده يهایازمندین ژهیبو لابیس یو محل يمنطقه ا ،یو سطوح مل يدیکل گرانیباز ریدر سطح سا ياضطرار طیشرا تیریمد

 باشد. یم
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 يبرا يا کپارچهیجامع و  يزیطرح ر کنیباشد، ل یاز سوانح پرتکرار در کشور م لیکه س تیواقع نیرغم ا یعل جه؛ینت در

پاسخ در  تیریو مد يآماده ساز تیریدر مراحل درک خطر، مد ژهیبو لابیس ياضطرار طیشرا تیریمد يو استانداردساز یسازمانده

بحران و بعضا با  تیریمد یهماهنگ يساز وکار شوراها يبر مبنا ییشد، اقدامات اقتضا گفتهتر  شیکشور وجود ندارد و همانگونه که پ

در  يدیکل گرانیو باز یمتول يبر نظام مقابله حاکم بوده است. با توجه به تعدد دستگاهها یمنافع سازمان ای یشخص يها قهیاعمال سل

دست  نیی( تا پازیاز بالادست )حوضه آب ر يریگ میدر تصم یکپارچگی يضرورت بالا نیو همچن لابیس ياضطرار طیشرا تیریمد

مورد  يمولفه ها هیبا لحاظ نمودن کل لابیس ياضطرار طیشرا تیریمد یبرنامه جامع مل نیتدو رسدی(، به نظر مری)مناطق تحت تاث

 نیبا تدو یو محل یاستان ،یلدر سطوح م يدیکل گرانیآن به باز يپاسخ و تسر تیریو مد يدر مراحل درک خطر، آماده ساز ازین

 باشد:  ریموارد ز رندهیگدر بر دیبرنامه با نیدر کشور است. ا يلازم و ضرور ياقدام، امر يمقابله و دستورالعملها يطرحها

در سرتاسر کشور به منظور  لیس ژهیو ياضطرار طیشرا تیریمد ي: برنامه هالیواکنش به س يبرا ياضطرار يزیطرح ر -الف

 نیلحاظ شود. ا یمحل اسیدر مق سکیمستمر ر شیو پا یابیبر ارز یشناخته شده مبتن يها سکیواکنش به ر يبرا يساز تیظرف

مثال،  ي)برا يریپذ بیخطر و اطلاعات آس یابیارز قیمشتمل بر تلف يو منطقه ا یمل یستاسناد بالاد يدر راستا ایهمراه  دیبرنامه با

 ( باشد. ریپذ بیآس يتمرکز گروه ها ،یتیجمع يها یژگیو ،يدیکل يها رساختیمکان ز

و بعد از وقوع حوادث  يبصورت دوره ا یسازمان يریادگی يارتقا يبرا یینامه ها وهی: شينهاد يریادگی ياقدامات لازم برا -ب

 یدر پ یپ يها ییمثال، گردهما ي)برا نهیبه اتیو عمل اتیتجرب يتبادل اطلاعات، به اشتراک گذار يبرا ییارائه و سازوکارها ياضطرار

 ( برقرار شود.ياضطرار طیمتخصصان شرا نیکننده گفتگو ب لیسهت يوتریکامپ يو ابزارها

شده و شناخت  جادیا یسازمان نیکار ب لی: فرصت و مقررات تسهياضطرار طیکنشگران در  شرا نیدرون و ب فیوظا میتقس-ج

اطلاعات  يو اشتراک گذار یارتباط يکانالها نیصحنه وجود داشته باشد. همچن يدیکل گرانیباز نیب تیاز نقش ها و مسئول یواضح

 يو راهبرد یکیتاکت ،یاتیعمل يمولفه ها قیاز طر یدامات واکنشاق یینما اسیو بزرگ مق یینما اسیزمقیر يشود. سازوکارها جادیا

 برقرار شود. يریگ میتصم ندیفرآ

 يدستورالعملها شیآزما يبرا يها بصورت دوره ا نی: نحوه انجام آموزش و تمرياضطرار طی)مانور( شرا نیالزامات آموزش و تمر-د

 گرانیکه تمام باز يشود، به نحو نییتع یو محل یدر سطوح مل لیحوادث از جمله س تیریمد اتیو عمل يزینامه ها( برنامه ر وهی)ش

 کنشگران هم شرکت داده شوند.   ریباشد سا طکه مرتب يو در موارد يدیکل

منابع  نیبه منظور نحوه تام ازیمورد ن ي(: سازوکارهامیتصم بانیپشت يو ابزارها زاتیتجه ،یو انسان یمنابع )منابع مال نیتام -ه

 نیو ب یسازمان يها يریگ میو تصم یابیو باز یواکنش ،یآمادگ اتیاز عمل یبانیپشن يو ابزارها زاتیاز نظر اعتبارات، تجه یکاف

 شتریمنابع ب نیبه تام ازیاقدام در صورت ن هیرو نیشود و همچن نییتع لیس ياضطرار تیریمد ژهیبو حرانب تیریمد يبرا یسازمان

 شود. فیتعر

در سطوح خانوار و جامعه و نحوه دخالت  لیشهروندان در برابر س یآمادگ یارتقاء بخش يها تیجامعه: نحوه انجام فعال یآمادگ -و

 امر مشخص شود. نیفعال متخصصان در ا

 تیریدر خصوص مد لیس ژهیو و یعموم يزری به منظور برنامه ازی:  ساز و کار مورد نیابیباز يها تیاز فعال یبانیامور پشت -ز

 ي)برا یمشکلات انسان ،یکیزیف يهمچون خسارت ها يبه موارد یابیباز يسازوکارها و برنامه ها نیبرقرار شود. در ا یابیباز اتیعمل

و انتشار  یمثال کنترل آلودگ ي)برا یستیز طی(، مسائل محدهید بیجوامع آس یرفاه يازهایشده و ن امثال توجه به جوامع جابج

نهادها و ادارات  يبرا ییاجرا باتی( پرداخته شود و ترتیاتیح يرساختهایمثال استقرار مجدد ز ي)برا یرساختیو ز يها(، اقتصاد ندهیآلا

 یابیمنطبق بر ارز یابیباز يها تیفعال يهماهنگ ساز يبرا یحکمران يساختارهاشود.  میاست تنظ يکه مشارکت آنها ضرور یجانب

 برقرار شود. يفرامرز یموفق مسائل احتمال تیریبعد حادثه و مد يامدهایپ يدوره ا يها
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 مدیریت شرایط اضطراری سیلاب در فاز مقابله- 1-7

 لاب،یس نیا تیریمد انیمتصد یاز زحمات تمام ریشده در فصل هاي قبل بویژه فصل پنجم، ضمن تقدانجام يهایتوجه به بررس با

 تیریو هشدار )درک خطر(، مد ینیبشیپ يدیدر فاز مقابله، در سه حوزه کل ریاخ لابیبحران س تیریبخش نقاط ضعف در مد نیدر ا

 می گردد. حپاسخ تشری تیریو مد يسازآماده

 
 در  خطر(: یو هشدار )چ ون  ینیبشیپ- 1-7-2

 نیموقع وقوع آن است. ابه صیتشخ لاب،یشرایط اضطراري س تیریواکنش مناسب در مد ازینشیپ نیترشد مهم انیکه ب گونههمان

 زانیم نیبه ا یعامل چیداشت ه انیب توانیجرات ماثرگذار است. به لابیشرایط اضطراري در مواجهه با س تیریمد ندیفرا هیعامل بر کل

ها ز دستگاهرا ا لابیبر س تیریاست که قدرت مد یعامل لابیموقع خطر ساز عدم درک به یناش يری. غافلگدینمایرا متأثر نم تیریمد

است  لابیشرایط اضطراري س تیریموضوعات مد نیترلذا درک خطر ازجمله مهم د؛ینمایم لابیس يامدهایاز پ یها را تابعگرفته و آن

. در درک خطر دهدیبحران قرار م تیریسیستم مد اریدر اخت ریو جامعه تحت تأث ییاجرا يهادستگاه يسازآماده يکه زمان لازم را برا

 : ندینمایم فایرا ا يسه دسته عوامل نقش بارزتر لابیسوقوع 

 یگزارش سازمان هواشناس یبارش: اثربخش تیوضع لیتحل یتخصص یعنوان مرجعبه یسازمان هواشناس يهاعامل اول؛ گزارش

 زانیخود شامل: م ازیبحران به پاسخ سه ن تیریمد ستمیگزارش س نیموقع بودن آن است. منظور آن است که در ادقت، صحت و بهبه

بحران  تیریباشد که سیستم مد یدر زمان دیگزارش با نی. البته ارائه اابدیمتأثر از بارش دست  زیحوضه آبر تاً یبارش، زمان بارش و نها

فاصله  گزارش با زمان وقوع بارش نیارائه ا زانیهر م یعنی ند؛ینما یرا عمل لابیس تیریبتواند اقدامات مربوط به فاز آماده سازي مد

 ییهرچند از دقت بالا شودیگردد، از ارزش آن کاسته م کیزمان بارش نزد به زانیبیشتري داشته باشد ارزشمندتر بوده و هر م

 برخوردار باشد.

 دینمایم انیرا ب ریو منطقه تحت تأث لیبارش به س لیاست که تبد یو اطلاعات مکان یاطلاعات هواشناس لیتحل یعامل دوم؛ خروج

ازجمله  رویمرتبط با وزارت ن يهادستگاه لیگزارش تحل ی: اثربخشباشندیم رویوابسته به وزارت ن يهاآن سازمان یکه مرجع تخصص

آن  ریدرجه بندي خطر مناطق تحت تأث یو در ثان دیرا روشن نما لابیکه اولاً حجم س شودیحاصل م یزمان ياآب منطقه يهاسازمان

ها تنها محدود سازمان نیمسئول قرار دهد. البته انتقال درک خطر از منظر ا يهادستگاه اریدر اخت یتخصص يهارا با استفاده از نقشه

چه  يرو دارا شیپ لابیدر رابطه با س دیدرک نما تیریکه مد شودیم یتلق يجد یمان. خطر زگرددیدو دسته اطلاعات نم نیبه ا

موجود،  يسدها تیوضع نیرو شامل آخر شیپ تیتجسم از وضع ازیاطلاعات موردن دیگزارش با نیاست؛ لذا ا یعوامل کنترل زانیم

داشت  انیب توانیقرار دهد. پس م تیریمد اریآرامش آب را در اخت يهاحوضچه نیهمچن لابیس یو فرع یاصل يرهایمس تیوضع

 شیپ طیاستفاده نمود که امکان تجسم شرا ییهااز روش دیبا رویمرتبط با وزارت ن يهاتوسط دستگاه لابیخطر س امیانتقال پ يبرا

مرحله درک  نیترمبه تجسم حادثه مه دنی. رسيبعدسه يافزارهاخروجی هاي نرم ایها و . مانند نقشهدیرا فراهم نما تیریمد يرو

صورت  نیا ریو در غ ردیانجام گ ياآب منطقه يهاتوسط سازمان دیتجسم با نیمتناسب با آن است و ا یآمادگ جادیا جهیخطر و درنت

رو را تجسم کرده و در  شیپ طیشرا د،ینمایرودخانه م یکه از اعداد ذکرشده مانند دب یهر سازمان بر اساس تجارب گذشته و برداشت

 .شودیبا مشکل مواجه م یدستگاه نیب يهایهماهنگ هادام

دو  نیشده توسط اها و اطلاعات ارائهگزارش يریدو سازمان: باورپذ نیا يهاو مردم در مورد گزارش نیمسئول يریعامل سوم؛ باورپذ

. شودیدو سازمان مربوط م نیو مسئول به عملکرد گذشته ا يامداد يهادستگاه يهافرض شیپاست که به یموضوع روان کیسازمان 

 يها براانتظار داشت تلاش آن توانینم تاً عیخود بوده باشد، طب فیدو سازمان در انجام وظا نیضعف ا دهندهاگر تجارب گذشته نشان

اثرگذار  زین يگریعوامل د لابیس نیدر ا يریهمراه باشد. البته در خصوص باورپذ تیبحران با موفق تیریمد ستمیحساس کردن س

 توانینوروز هم نم لاتیاز موضوع تعط یداشته ول لابیعدم باور س يبرا يادیار زیاثر بس یسالساله خشکاند. هرچند دوره دهبوده

 توجه نمود. دیبا زین یو سازمان هواشناس ياآب منطقه يهاشرکت يهاها و برداشتبه تفاوت گزارش نکهینمود ضمن ا یپوشچشم
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 هواشناسی اطلاعات بایستی واقعه، سطح بندي بینی و طبقهحیطه مدیریت شرایط اضطراري سیلاب، براي ارزیابی شرایط و پیش در

 ياضطرار طیشرا تیریدر مرکز مد حاترجی کنترل اطاق یک در حوضه سنجی آب و سنجیباران هايایستگاه به مربوط هاي داده و

 مورد مناطق نقشه هنگام به صورت در صورت فرا رفتن مقدار بارش از یک مقدار آستانه، به و شده مراقبت و آوري جمع يمنطقه ا

 استفاده نمود: ریموارد ز ییشناسا يتوان برا یرا م لیخطرپذیري س هاي نقشه. گردد تهیه تهدید

 يریپذ بیآس زانیم يو درجه بند ریپذ بیو جوامع آس لیو عمق س زانیم ر،یمناطق درگ ییشناسا  

 برق، مراکز  يپست ها ،یصنعت يپمپاژ، مجتمع ها يها ستگاهیا ه،یتصف ساتیمانند تاس یاتیح يها رساختیز ییشناسا

 قرار دارند. لیها و ...که در مناطق خطر س مارستانیمانند مدارس، ب ریپذ بیآس یعموم يو ساختمان ها یارتباطات مخابرات

 ه؛یتخل يو مراکز استقرار موقت برا یانحراف يرهایمس ،یکیحمل و نقل تراف يرهایمس ییشناسا 

 شن و ماسه ( يها سهیک زات،ی)تجه لیس یو منابع دفاع زاتیتجه يساز رهیمحل انبارش و ذخ 

 شوند که موارد زیر در آنها لحاظ گردد:اي تهیه به گونه دیها بانقشه این 

 عمق و مرز آبگرفتگی و مدت زمان ماندابی شدن 

 بندي مجزاتفکیک عمق و زمان آبگرفتگی با استفاده از رنگ 

 هاتعیین نقاط شاخص )کنترل( در تمامی نقشه 

اطقی که دچار آبگرفتگی خواهند شد مشخص و با اولویت زمان رسیدن سیلاب به هر منطقه، هاي تهیه شده، مناستفاده از نقشه با

گردد. همچنین تعیین میزان خسارات و تلفات احتمالی بر هاي هشدار صادر شده و در صورت لزوم نسبت به تخلیه منطقه اقدام میپیام

گیرد. در واقع فرضیات مربوط به میزان خطر و ابعاد بحران ها انجام میاساس نوع و میزان ساخت و سازهاي انجام شده بر پایه این نقشه

فاز مدیریت آماده سازي و پاسخ با  يتهایاست که اساسا فعال نیشود. نکته مهم اها برآورد میناشی از سیل، با استفاده از این نقشه

است.  رگذاریتاث یفرمانده ژهیو سطح پاسخ بو يدیلک گرانیباز یاضطرار در سطح آمادگ سطح نییشود بلکه تع یسطح عوض نم رییتغ

 یموارد فوق م يفعال شود. به عنوان جمع بند یمل یشود، لازم است سامانه فرمانده لیاز اضطرار به بحران تبد طیهر زمان که شرا

 نمود: میترس ریچرخه را به شکل ز نیتوان ا
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 (2789مدیریت بحران، ) کارگروه فرایند تحلیل و در  خطر در مدیریت شرایط اضطراری سیلاب-1-1شکل 

 

در حوزه  یگلستان، لرستان و خوزستان مشکلات اساس يهااستان لابیهاي کارگروه مدیریت بحران نشان می دهد، در س یافته

مشاهده است قابل -ها شوددر آن تیحساس جادیکه سبب ا ربطيذ نیخطر به مسئول امیموقع و انتقال پبه ینیبشیپ یعنی -درک خطر

 :ستا ریموارد به شرح ز نیترکه مهم

 سازمان  يهابارش و عدم اعتماد به گزارش زانیم ینیبشیو پ يجو راتییموقع تغبه صیتشخ یسازمان هواشناس ییعدم توانا

 بارش. ریتحت تأث زیآبر يهاحوضه صیدر تشخ یو ضعف سازمان هواشناس یهواشناس

 و هشدارها و تغییر پارادایم از خشکسالی به بارش يجو راتییتغ صیدر تشخ ریتأخ 

 لابیرواناب و س زانیم نیبه تخم یاطلاعات هواشناس لیتبد يبرا یضعف در نقشه هاي کاربردي اطلاعات مکان 

 و توپوگرافی منطقه يدرولوژیه يهاضعف در دسترسی به نقشه 

 منظور درک به لابیس ریدر مس یو فرع یاصل يهاکانال تیوضع نیمانند شناسایی و آخر یضعف اطلاعاتی از عوامل کنترل

 بهتر خطر

 مربوطه و اعتماد پایین مسئولین متولی مناطق تحت تاثیر به گزارش يهاو دستگاه رانیخطر به مد امیضعف در رویه انتقال پ 

 ریدر مورد مناطق تحت تأث ياآب منطقه يهاسازمان

 و مسئول يامداد يهادستگاه نیاز خطر در مسئول یناش طیشرا میبا ترس یافتیاطلاعات در لیضعف در تبد 

 

گزارش پیش بینی سازمان 

 هواشناسی
میزان بارش، در کجا و به چه  چه

 مدت؟

 گزارش وزارت نیرو

 تحلیل روان آب و سیلاب

گزارش استانداری ) معاونت فنی/مدیریت 

 بحران(

تحلیل آسیب پذیري: چه مناطقی در معرض 

 چه درجه خطر قرار دارند؟

ورودی مدیریت 

 بحران

 بازی ران کلیدی

 بازیابی در  خطر 

 مدیریت پاس 

مدیریت  ماده 

 سازی

 سایر اطلا ات ورودی:

نقشه هاي توپوگرافی، نقشه هاي جانمایی مراکز جمعیتی، 

 زیرساختهاي حیاتی و مراکز اقتصادي، نقشه هاي راهها، و ....

 يادگيري نهادي و بهبود

سطح 

 اضطرار
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 :یساز ماده تیریمد- 1-7-1

 یعیطور طب. بهگرددیمحسوب م لابیبا س ییارویرو يبرا يسازآماده يبرا ییطلا یفرصت لاب،یاز درک خطر و تا زمان وقوع س پس

خواهد شد.  شتریب زیبا حداقل خسارات ن لابیس تیریگردد، امکان مد شتریمسئول ب يهادستگاه يفرصت برا نیکه ا زانیهر م

بالا بردن  يبرا يامداد يهاجامعه و دستگاه یعنیمرتبط  طیاست که پس از درک خطر در دو مح یسلسله اقدامات يسازآماده تیریمد

 .ردیصورت بگ دیبا ريیپذبیقدرت واکنش و کاهش آس

جامعه است. هدف  يسازاقدام در خصوص آماده نیخطر به مردم و جامعه در معرض خطر، نخست امیپ حیو انتقال صح یرساناطلاع

دور  یعنی -منجر به رفتار مطلوب  کهينحوخطر به حیاقدامات سبب درک صح نیتمام ا ندیآن است که برآ یرساناطلاع تیریمد یاصل

دهنده تلفات نشان زانیم ر،یاخ لابیو شدت س یصورت گرفته و با توجه به گستردگ يهایگردد. در بررس -شدن جامعه از منطقه خطر

لازم از طرف  يو هشدارها یرساناز اقدامات اطلاع یناش تواندیامر م نیاز مردم از منطقه خطر دور شده که ا ياریآن است که بس

از  یکیدختر از طرف از مردم پل يریکث یگرفتار شدن جمع یرواقعیدر استان لرستان خبر غ یمسئول باشد. ) البته وقت يهادستگاه

 فیاز عملکرد ضع یتأملنشانه قابل توانیم گردد،یم ریخبر باورپذ نیاستاندار ا يو برا دهیبه استاندار رس ياستاندار نیمسئول

به اطلاعات مربوط  يگریمردم از روشهاي د نکهیا ایرسان باشد که در قبول خبر توسط استاندار اثرگذار بوده است و اطلاع يهادستگاه

از مردم به هشدارها توجه نداشته  يداشتند، درصد انیها بدر استان نیاز مسئول ی(؛ اما مطابق آنچه برخاندافتهیرو دست شیبه خطر پ

. در بحث هشدار به گرددیم یمحل رانیمد يبرا يدیشد يهایسبب نگران نیمنازل خود نبودند که ا هیو تا لحظات آخر حاضر به تخل

 توجه بوده است:قابل ریمردم مشکلات ز

 خطر به مردم جامعه. باید پذیرفت  يهاامیدر انتقال پ یروان يهااز فن يریگضعف مسئولین و سازمانهاي متولی در بهره

از مسئولین قابل درک نمی مفاهیم تخصصی حیطه سیلاب نظیر میزان بارش، دبی یا حجم روان آب براي مردم عادي یا حتی بسیاري 

 باشد.

 خطر. تیکننده خطر از ماهاعلام يهادستگاه فیبا شدت خطر و باور ضع یدولت يهاعدم انطباق رفتار و عملکرد دستگاه 

 با توجه به  لابیاز س یهشدار با توجه به برداشت ذهن يهاهیصادرشده و عدم توجه به اطلاع يهاامیضعف اعتماد مردم به پ

 تجارب گذشته

 غلط از  ریدر تفس سازعهیشا يهاانیمختلف و فعال شدن جر يهاکانال قیتوسط مردم از طر یافتیتناقض در اخبار در

 هشدار يهاهیاطلاع

 هیت. تخلرو اس شیها از خطر پآن يهاهیو دور نمودن مردم و سرما ییجابجا ه،یجامعه، تخل يسازاقدام در ارتباط با آماده نیدوم

 جه،ی. درنتشودیم جادیا تیریمد ينفرات برا زانیمتناسب با م نیسنگ یتیمسئول رای. زشودیمحسوب م تیریمد يسخت برا یمیتصم

معمولاً کارشناسان  هیمناطق تخل نییاست. در تع تیحائز اهم اریبس هیدرست مناطق مورد تخل صیخو تش يریگمیسازوکار تصم

به نگاه  لیمسئولان منطقه اي و استانی متولی، تما کهیمورداستفاده بوده درحال يهابر اساس مدل ينگاه حداکثر يتخصصی دارا

 نیاست که ب یلیدل نیدارند. ا تیپرجمع يخصوصاً در شهرها هیاز تخل يریجلوگ يبرا هاتیظرف یو استفاده از تمام هیبه تخل یحداقل

 .دینظر به وجود می آاختلاف هیها در خصوص تخلدستگاه رانیو مد یگروه کارشناس

و در زمان لازم صورت  یدرستبه هیتخل ایکه ممکن است  گرددیمواجه م یبحران با چند مسئله اساس تیریمعمولاً مد ه،یتخل در

 يریگمیاست که تصم هیتخل میاخذ تصم هیبه همراه داشته باشد. مسئله اول در تخل تیریمد يبرا یمشکلات مضاعف نکهیا ایو  ردینگ

 هیتخل يهانهیخواهد بود. مسئله دوم به فراهم نمودن زم ییمخدوش و توان جابجا ریو غ قیدق طلاعاترابطه سخت و تابع ا نیدر ا

مردم  يهاییموضوع حفظ اموال و دارا نیموقت همچن ستییز طیفراهم نمودن شرا ،يمناطق اسکان اضطرار ،ییمانند امکانات جابجا

تا  یصورت مختلف از عدم همراهاست که ممکن است به تیریبه مد کمردم و کم یهمراه هیو مسئله سوم در تخل گرددیمربوط م

 عبارت بودند از: هیمسائل مرتبط با تخل نیترصورت گرفته مهم ی. در بررسردیکامل شکل بگ یهمراه

 صیتشخ يمختلف برا يهادستگاه نیلمسئو نیب دگاهیشوند و تفاوت د هیتخل دیکه با یمناطق نییتع يبرا لیضعف تحل 
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 .هیمناطق تخل

 یتوپوگراف يهاروز و نقشهنداشتن اطلاعات به اریمناطق در معرض خطر به علت در اخت نییضعف دستگاه مسئول تع. 

 مناطق در  نییدستگاه مسئول در تع يمناطق خطر و ضعف اعتماد به برآوردها نییتع ياتکا براو قابل ينبود دستگاه محور

 مناطق خطر. نییدر تع یکارشناس يهالیبا تحل یمعرض خطر و تقابل تجارب مردم

 با  هیمناطق مورد تخل نییمناطق خطر در تع نییعنوان دستگاه مسئول تعبه ياکارشناسان سازمان آب منطقه دگاهیتفاوت د

 دار بودند.درصحنه را عهده ییها که نقش اجرادستگاه رانیمد

  یستیز يازهاین نیامکانات اسکان، تأم ،يترابر لیشامل: وسا هیاز تخل یاتیعمل یبانیمربوط به پشتمشکلات. 

 هیمردم از تخل يهایتیو نارضا یاسیس اناتیجر یبرخ عاتیبا توجه به شا هیغلط از تخل يهابرداشت. 

بحران منطبق بر  تیریمد ازیموردن شیآرا جادیپاسخ و ا تیبالا بردن ظرف ،يمسئول و امداد يهادر دستگاه يسازاز آماده هدف

است که از هر دستگاه وجود دارد؛  یو انتظارات فیبخش شناخت وظا نیعوامل اثرگذار در ا نیتررو است. از مهم شیصحنه پ يازهاین

 ایشده و ها مشخصها و دستورالعملاز قبل در طرح ایها نقش نیخواهد بود. ا یآمادگ نیکسب ا نیزنقطه آغا فیشناخت وظا یعنی

مرتبط با آن،  ناتیانجام تمر یها از قبل و حتنقش نیاست در صورت مشخص بودن ا یهیخواهند شد. بد نییتع ییصورت اقتضاآنکه به

صورت  يهای. بررسابدییم شیشدت افزامرحله به نیاین صورت، مشکلات ا ریشده و در غانجام يتربه نحو مطلوب يسازامکان آماده

صورت گرفته و  ییصورت اقتضاطور عمده بهها بهدستگاه يسازاز آن دارد که مرحله آماده تیموردمطالعه حکا يهاگرفته در استان

 مسائل موجود در رابطه با آن عبارت بودند از نیترمهم

 درک خطر ریتأخ لیها به دلدستگاه یکسب آمادگ يکمبود زمان برا 

 یآمادگ جادیمشخص نبودن منابع و نیازمندیهاي لازم به منظور ا جهینبود تجسم درست از ابعاد حادثه و درنت 

 هادستگاه فیروشن نبودن وظا جهیو درنت لابیمقابله با س يهاها و طرحنبود دستورالعمل 

 لابیمنطقه س ایمنطقه خطر و  قیدق صیتشخعدم 

 منابع جیدر بس یبخش نیب يهمکار يهاابع و پروتکلفراگیر من یاطلاعات يهاضعف در بانک 

 ياضطرار طیبه شرا يعاد طیاز شرا تیوضع رییدر تغ يامداد ریغ يهادستگاه یلخت 

 از  یبرخ بیسدها، تخر رهینمودن آن مانند کاهش سطح ذخ ییو اجرا يدیکل ماتیدر اخذ تصم کپارچهی تیریضعف مد

 منابع استان و موارد مشابه جیبس ر،یدر مس يهاپل

 

 پاس : تیریمد- 1-7-7

سدها،  تیریمد ،يدیکل گرانیباز نیب یهماهنگ جادیو ا یبا تمرکز بر استقرار فرمانده لابیپاسخ در مرحله وقوع س تیریمد

و  هابیکاهش سطح آس ط،یاز حادتر شدن شرا يریشگیبا اهداف پ لاب،یس انیجر تیهدا تیریامداد و نجات، مد تیریمد

 .ردیگیصورت م خو کوتاه نمودن زمان پاس یاجتماع يهایتینارضا

مقطع است و عوامل  نیبحران در ا تیریمد یاصل فهیمختلف دو وظ يهادستگاه نیب یهماهنگ جادیموقع و ابه يهامیتصم اتخاذ

از  یکی لاب،یبودن س الیبا توجه به س یدانی. قدرت رصد تحولات مباشندیرابطه اثرگذار م نیدر ا تیریدر بهبود عملکرد مد یمختلف

ورود کننده به صحنه اعم از  يروهایاز ن یعیحجم وس ت،یریقدرت مد گری. موضوع دشودیم محسوب تیریمد نیا یموضوعات اساس

و توان را  رویحجم از ن نیا تیهدا تیبحران، قابل تیریسیستم مد یاست. زمان یمردم يروهاین نیهمچن يو لشکر يکشور يروهاین

فرماندهان صحنه متناسب با مناطق  نیهمچن اتیعمل يهااتاق ددر منطقه مانن یو فرمانده تیریمد يکه ساختارها دینمایم دایپ

 جادیراهبردها و اهداف در ا نییمطمئن برخوردار باشد. تع ینظام ارتباط کیاز  ستمیس نیشده و امشخص یاتیو عمل ییایجغراف

گردد. مطابق  فیتعر زین یاتیعمل يرهاساختا دیآن با جادیا ينبوده و برا ياقدام ستاد کیتنها  یذار است. هماهنگاثرگ اریبس یهماهنگ

 مورد توجه قرار داد: توانیم ریقرار زپاسخ اهم مسائل و مشکلات را به  تیریصورت گرفته در حوزه مد يهایبررس
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ارتباطات  ساتیشدن اغلب تأسو واقع لابیس انیجر يبالا اریشدت بس لیاستان لرستان به دل لیقطع ارتباطات: در س -

 نیاز ساعات نخست يمعضل جدّ کیعنوان ( بهمیسیو ب لی)ثابت، موبا یبستر رود کشکان، قطع ارتباطات مخابرات ایدر راستا  یمخابرات

در خصوص آمار  عاتیشا يفضا جادیطات علاوه بر ا. قطع ارتبادینمایم جادیامداد و نجات ا اتیلعم تیریحادثه مشکلات عمده در مد

امداد  اتیو انفعال در عمل يکندحادثه، منجر به هیدر ساعات اول ژهیوبحران استان لرستان به تیریدر عوامل مد یآشفتگ جادیتلفات و ا

به  کنیاست، ل ریفراگ يتجار هاي رساختیبه لحاظ ز یتوان گفت گرچه نظام ارتباط یم یکل يریگ جهیگردیده بود. در نتو نجات 

 یاست( شبکه ارتباط يلشگر ينهادها اریآنچه در اخت ری)نظ ياضطرار طیقابل کاربرد در شرا هیچندلا منیا يرساختهاینبود ز لیدل

 است. ریپذ بیآس اریبس ياضطرار طیشرا تیریمد

داده است. رخ یعمدتًا به سه علت اصل یو فرع یانیشر يهاقطع راه یموردبررس يها: در استانیو فرع یانیشر يهاقطع راه -

صورت به تیوضع نیبوده است. ا یارتباط يهاپل ایعرشه راه  بیها و تخرراه یو آب بردگ لابیوقوع س لیراه به دل بیحالت اوّل تخر

مواجه شده و  يمشکل جد با ایسطح راه، امکان تردد سلب  یگرفتگاست. در حالت دوّم به علت آب دادهمشخص در استان لرستان رخ

 ایمعبر  جادیمنظور ا شکافتن راه به لاب،یبحران س تیریمد ریتدب کیعنوان . در حالت سوّم بهدیمنجر به مسدود شدن راه گرد تاًینها

لرستان، با  . در استاندهدیگلستان و خوزستان رخ م يهادوّم و سوّم عمدتًا در استان يهاانجام شده است. حالت لابیس یانحراف ریمس

 ،ییو روستا يشهر دهیدبیبه مناطق آس یونقل و دسترسو اختلال عمده در حمل یمواصلات يهاتخریب راه يتوجه به حجم بالا

و  یمواصلات يها. بسته شدن راهگرددیها مدستگاه یتمام وّلا تیاولو زدهلیبه مناطق س یدسترس يها براراه يو بازساز ییبازگشا

. دیگرد یستیو ز ياقلام امداد عیدر توز ژهیوجامعه به رمتعارفیغ يمردم شده و منجر به رفتارها یباعث نگران يامداد يهاکمبود کمک

باعث  یاز موارد حت ياریرا با مشکل مواجه کرده و در بس يامداد يروهاین یشهر، دسترس يهايسنگین در ورود کیتراف ن،یعلاوه بر ا

شهر  نیا یارتباط يهااست که جاده شانیامر مربوط به شهر گم نینمونه ا نیها شده بود. در استان گلستان، بارزترمسدود شدن راه

در محاصره قرارگرفته  شهرهفته این  کیو عملاً به مدت  دیاز ورود آب به شهر شکافته و قطع گرد يریو جلوگ لابیمنظور انحراف سبه

وطنان جان باختند. متأسفانه شش نفر از هم قیقا یواژگون لیتلخ و به دل يابوده است که در حادثه قیقا قیاز طر یسترسو تنها راه د

ل یدر زمان س هیدیعنوان نمونه مطابق اظهارت فرماندار حممشابه گلستان وجود داشته است. به تیوضع زیدر استان خوزستان ن

 يآفرود يهانیبا ماش ایبا بالگرد  ای قیشده بود و امداد رسانی با قابودن روستاها قطع یخط لیبه دل اي  متأسفانه تمام ارتباطات جاده

 است. گرفتهیصورت م

حادثه نامناسب،  نیاقلام و امکانات در ا عیتوز ،ی: در هر سه استان مورد بررسياقلام امداد عیعدالت در توز ضعف در برقراري -

احمر، ارتش، سپاه، هلال ریامر نظ نیو همکار در ا یگرفته است. علاوه بر سازمان مسئول متولانجام يادیز يهايکار يو با مواز برنامهیب

. کردندیاقلام م عیاقدام به توز یصورت مستقل و بخشهم به نیریخ یو برخ گرید يهاسازمان ،یمردم يروهایو ن يجهاد يهاگروه

 افتیدر طیو ثبت آمار افراد واجد شرا ییشناسا يو مطمئن برا ریفراگ يااست که سامانه نیاقلام ا عیتوز طهیدر ح گریتوجه دنکته قابل

در  يو امداد یستیاقلام ز یگسترده برخ عیکه با وجود توز ياگونهوجود نداشته است، به ام،و سطح و تنوع اقل یستیو ز ياقلام امداد

و  یمختلف دولت نیشده توسط مسئولآمار ارائه  یبودند. بررس یعیامکانات توز افتیعدم در یمدع يمنطقه محدود، همچنان افراد کی

و  استیصرف شده، به علت عدم وجود س يبالا نهیاقلام و هز نیا ستردهگ عیتوز رغمیعل دهدینشان م ،یعیاز حجم اقلام توز يلشگر

 درینظمیاز ب یوجود داشته است. عامل بخش نهیزم نیدر ا یگسترده عموم یتینارضا ،ياقلام امداد عیروش مشخص در حوزه توز

 را مختل کرده بود.  عیکار روند توز نیکردند و ایاقلام م عیبودند که شخصاً به منطقه آمده و اقدام به توز یمردم يروهایاقلام، ن عیتوز

و عدم  لیس يامدهایحادثه در کنترل پ یفرمانده ينبود ساختارها ،ی: در هر سه استان مورد بررسیضعف عمده در فرمانده -

شود. ضعف شدید در  یمحسوب م لابیس ياضطرار طیشرا تیرینقاط ضعف مد نیحادثه از مهم تر یبا فرمانده تیریمد کیتفک

تعلل  اولیه در مناطق آسیب دیده و افزایش سطح نیازها و انتظارات به دلیل تاخیر و اتاستقرار تیم هاي عملیاتی مداخله سریع در ساع

در انجام اقدامات فوري رسیدگی و کنترل صحنه، عدم به کارگیري و استقرار تیم ایمنی صحنه در مناطق آسیب دیده، عدم مرز بندي 

دسترسی همه افراد به همه مناطق که در موارد متعدد منجر به  انخطر در مناطق آسیب دیده در لایه هاي ممنوع، محدود و آزاد و امک
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 يبوده است. لازم به ذکر است سازوکار شوراها یفرمانده طهینقاط ضعف بارز در ح نیت امدادي می گردید از مهم تراختلال در عملیا

دچار  لیموضوعات مرتبط با س یدر رابطه با تمام کپارچهی تیریو مد لابیدر س یتیرینقش مد يفایبحران در ا تیریمد یهماهنگ

ضعف عمده بوده اند و اصولا از منظر این کارگروه مدیریت شورایی به هیچ عنوان پاسخگوي نیازها و الزامات فرماندهی شرایط اضطراري 

 سیلاب نمی باشد.

پاسخ به حوادث در  یروشن نمودن سطح پاسخ و مشخص نبودن ساختار مل ي( برایو مل یسطوح حادثه )استان فیعدم تعر -

نحوه مدیریت حضور  ژهیبه و یمل تیریو مد یاستان تیریاستان قادر به کنترل حادثه نباشد و روشن نبودن نحوه تعامل مدکه  یزمان

 قبول بوده است. رقابلیو غ نییپا اریبس یدر سطح مل یآمادگ زانیاذعان نمود م دیبا یلک يدر استان. در جمع بند یمل نیمسئول

و نحوه مواجهه با آن و نقص  لابیمقابله با س يهاها و دستورالعملبه علت نبود طرح لابیرفتار س یتخصص يهالیضعف تحل -

 يایپو تیبه منظور رصد وضع يماهواره ا ينقشه ها ایسنجش از راه دور  رینظ نینو يهایتکنولوژ يتهایظرف يریعمده در به کارگ

 . يو راهساز يترابر زاتیو تجه يافزارو توجه صرف به منابع سخت  لابیس

مسئولین دستگاههاي  رمسئول،یغ يهابا توجه به عملکرد مقام دهیدبیخصوص در جامعه آسانتظارات به تیریضعف در مد -

 مردم  نینظارتی یا حمایتی و منتخب

 طیشرا تیریاز عوامل بروز مشکلات در مد یکیدرصحنه  یاتیاقدامات عمل عیتسر يبرا یاتیتعلل در تخصیص بودجه عمل -

و  رهنگامید ياضطرار صیو تخص ینیب شیدر کشور موجود بوده اما در پ یبوده است. آنچه مشخص است منابع مال لابیس ياضطرار

از جنس  ازیو پاسخ، عمده منابع مورد ن يدر فاز آماده ساز ژهیبو لابیس تیریمد در نکهیعمل شده است. با توجه به ا رمتمرکزیغ

منابع منجر به اختلال در به  یبه موقع و کاف صیعدم تخص جهیدر نت -شود  نیتام یخصوص بخش قیاز طر دیکه با-آلات بوده  نیماش

و با  یدر سطح مل يو لشگر يکشور يکه سازمانها یزمانتا  صهینق نیاستانها ا یدر برخ یشده و حت زاتیگونه تجه نیا يریکارگ

موضوع،  نیاز نکات قابل توجه در ا گرید یکیوارد عمل شده اند، ادامه داشته است.  رویفرمانده ن ای ریوز ریبالا نظ یتیریمد هاي تیظرف

و عدم جبران خدمات  یقبل اتیعدم اعتماد بخش خصوصی به جبران خدمات در صورت به کارگیري در عملیات مقابله با توجه به تجرب

در فاز پاسخ به گونه  ژهیو اعتبارات بو یمنابع مال صیبوده است. لازم است در تخص یخدمات بخش خصوص رهنگامیجبران خدمات د ای

 انبحر تیریپرداخت شود تا اعتماد کامل به بخش مد تیبه سرعت و فور یجبران خدمات بخش خصوص يها نهیاقدام گردد که هز يا

 داشته باشد.

 یتخصص زاتیتامین تجهضعف در شناخت منابع تجهیزات و امکانات دستگاههاي دولتی و بخش خصوصی و تاخیر در  -

 یکیبوده است. لازم به ذکر است  لابیس ياضطرار طیشرا تیریمنابع مد نیو تام یبانیپشت اتیاز مشکلات مهم در عمل لابیکنترل س

( و مشکل در به یو مل يمنطقه ا ،یجامع منابع )محل يستهایو نبود ل یاطلاعات یکپارچکیضعف عمده در  صهینق نیا یاز عوامل اصل

 بوده است. یمنابع بخش خصوص يریکارگ

دو ساختار متفاوت در منطقه حادثه  شیدایپ جهیو درنت يو لشکر يکشور يهامتفاوت از سطح بحران در دستگاه فیتعار -

اوج  يخصوصاً در روزها يکشور يهاتیریمد کهينحوبه يکشور یتیریبا سطوح مد ینظام يهاو عدم تعادل توان و منابع سازمان دهید

 نبوده است. هاتیظرف نیاز ا يریگبحران قادر به بهره

و عدم کنترل آن به دلیل تعلل در اطلاع رسانی مناسب و  يمجاز يشده در فضااقدامات انجام یرواقعیغ يهاو بازتاب عاتیشا -

 يبرا يقهر يروین يریکارگو نحوه به لابیس انیانحراف جر ایو  هیمربوط به تخل يهامیاز تصم یدر برابر برخ یمردم يهامقاومت

 اتخاذشده.  يهامیاز تصم یبرخنمودن  یینظم و اجرا جادیا

آبفا، آبفار، گاز، برق، پخش  ری)نظ یخدمات رسان تخصص يها و نهادهاسازمان شترینکته اشاره شود که ب نیلازم است به ا نجایا در

 فیهستند، در انجام وظا یو فن یتخصص ياستانداردها يمشخص و بر مبنا یفن تیو مسئول یخط مش ي( که داراینفت يفراورده ها

 ،یخدمات عموم يدستگاهها یو...( و به طور کل يفرماندار ،ي)استانداریتیحاکم ياست که نهادها یدرحال نیخود موفق تر بوده اند. ا

 لابیاند. به عنوان نمونه در سنداشته ياضطرار طیشرا تیریمد طیشرا یو هماهنگ یسامانده طهیبه خصوص در ح یعملکرد مناسب
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 ییقرار گرفته و عملاً توانا لابیاند که خود در معرض سبوده یینهادها نیجزء اول لابیس ریدرگ يشهرها يهايلرستان، فرماندار

 خود را از دست دادند. یو فرمانده تیریمد

 

 درس  موخته ها- 1-4

 بر نقا  قوت: یم تن یدرس  موخته ها- 1-4-2

 بیدر مناطق آس ازیو منابع مورد ن زاتیتجه یفیو ک یکم تیمسلح )ارتش و سپاه( و تقو يروهاین يحضور و عملکرد قو  

 يروهایعملکرد مناسب ن لیدلا نی. از مهم تردیلرستان و گلستان گرد يدر استانها ژهیبه و تیوضع یکه منجر به کنترل نسب دهید

 یمناسب م یاتیو عمل یبانیپشت ،یزاتیداشتن توان تجه اریو در اخت روهاین نیحاکم بر ا یهبر فرماند یمبتن یمسلح، فرهنگ سازمان

و  یمردم يدر قالب نهادها یو اسلام یانسان يو داوطلب براساس ارزشها یمردم يروهایگسترده ن يمشارکت و همکار باشد. 

 پلدختر و معمولان(.   يشهرها يپاکساز تی)به عنوان نمونه بارز در فعال لابیس ریدرگ يدر استانها يجهاد يگروهها

 یتمام تیظرف يریاستاندار و به کارگ تیو محور تیدر استان خوزستان با هدا لابیس ياضطرار طیشرا کپارچهی تیریمد  

با  سهیدر مقا ریتحت تاث يبالا تیو جمع لابیس عیکه با توجه به گستره وس یو بخش خصوص ینظام ،یدولت يسازمانها و دستگاهها

پخش  تیریو مد تیبزرگ و پرجمع يحفظ شهرها ریشده نظ نییتع يگلستان و لرستان، که با توجه به اهداف و راهبردها ياستانها

 يدر سدها يقابل بهره بردار تیداشته است.استفاده کامل از ظرف یموفق یکمتر، عملکرد نسب سکیروان آب در مناطق با درجه ر

 دست. نییدر مناطق پا لابیس تیریبالادست استان خوزستان در مد

 
  یاساس یبر مشکلات و چالشها یم تن یدرس  موخته ها- 1-4-1

اقدام: با توجه به تعدد  يو برنامه ها یاتیعمل يو دستورالعملها لابیس ياضطرار طیشرا تیریبرنامه جامع مد نیضرورت تدو  

از  يریگ میدر تصم یکپارچگی يضرورت بالا نیو همچن لابیس ياضطرار طیشرا تیریدر مد يدیکل گرانیو باز یمتول يدستگاهها

 لابیس ياضطرار طیشرا تیریمد يبرا يا کپارچهیجامع و  يزی(، طرح رری)مناطق تحت تاث تدس نیی( تا پازیبالادست )حوضه آب ر

 لابیتر گفته شد، در س شیاست. همانگونه که پ ازیپاسخ در کشور مورد ن تیریو مد يآماده ساز تیریدر مراحل درک خطر، مد ژهیبو

 یشخص يها قهیبحران و بعضا با اعمال سل تیریمد یهماهنگ ياهاساز وکار شور يبر مبنا یی، اقدامات اقتضا25 نیو فرورد 25اسفند 

و  نییپا اریبس یدر سطح مل یآمادگ زانیاذعان نمود م دیبا یکل يبر نظام مقابله حاکم بوده است. در جمع بند یمنافع سازمان ای

 قبول بوده است. رقابلیغ

 جادیدر صحنه، ا يدیکل گرانیو تعدد باز لابیس ياضطرار طیشرا تیواحد: با توجه به ماه یدانیصحنه و م یضرورت فرمانده  

محسوب  ابلیس ياضطرار طیشرا تیریموضوعات مد نیتراز مهم یدستگاه نیب یسطح هماهنگ شیو افزا یفرمانده يساختارها

به موقع  يمدنظر است اتخاذ و اجرا لابیس ياضطرار طیشرا تیریدر مد یفرمانده و تیریمد یاصل یعنوان خروج. آنچه بهشودیم

و  هیموضوعات امداد و نجات، تخل ،یرساناطلاع ،یاتیو عمل یکیتاکت ياهداف و راهبردها نییتع ریصحنه نظ تیریمرتبط با مد ماتیتصم

 ينبود ساختارها ،یاست. در هر سه استان مورد بررس اسده تیظرف تیریو مد لابیاقدامات مرتبط با انحراف س ،ياسکان اضطرار

 طیشرا تیرینقاط ضعف مد نیحادثه از مهم تر یبا فرمانده تیریمد کیو عدم تفک لیس يامدهایحادثه در کنترل پ یفرمانده

شود. ضعف شدید در استقرار تیم هاي عملیاتی مداخله سریع در ساعات اولیه در مناطق آسیب دیده و  یمحسوب م لابیس ياضطرار

افزایش سطح نیازها و انتظارات به دلیل تاخیر و تعلل در انجام اقدامات فوري رسیدگی و کنترل صحنه، عدم به کارگیري و استقرار تیم 

خطر در مناطق آسیب دیده در لایه هاي ممنوع، محدود و آزاد و امکان دسترسی ایمنی صحنه در مناطق آسیب دیده، عدم مرز بندي 

 طهینقاط ضعف بارز در ح نیبه همه مناطق که در موارد متعدد منجر به اختلال در عملیات امدادي می گردید از مهم تر ادهمه افر

 تیریو مد لابیدر س یتیرینقش مد يفایان در ابحر تیریمد یهماهنگ يبوده است. لازم به ذکر است ساز وکار شوراها یفرمانده

مدیریت شورایی  يدچار ضعف عمده بوده اند و اصولا از منظر این کارگروه، بسترها لیباس رتبطموضوعات م یدر رابطه با تمام کپارچهی
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 تیص استفاده از ظرفبه هیچ عنوان پاسخگوي نیازها و الزامات فرماندهی شرایط اضطراري سیلاب نبوده است. گرچه در موارد خا

 نموده است.  یانیامور کمک شا شبردیدر پ نیتام يشوراها

در  يدیکل گرانیو تعدد باز لابیس ياضطرار طیشرا تیدر مدیریت بحران: با توجه به ماه يریگ میتقویت ساز وکار تصم  

 لابیس ياضطرار طیشرا تیریموضوعات مد نیتراز مهم یدستگاه نیب یسطح هماهنگ شیو افزا یفرمانده يساختارها جادیصحنه، ا

 یاصل یعنوان خروجاست. آنچه به لابیاز س یناش طیو متناسب با شرا یمنطق ماتیصمشدت وابسته به اخذ تکه به شودیمحسوب م

 ریصحنه نظ تیریمرتبط با مد ماتیبه موقع تصم يمدنظر است اتخاذ و اجرا لابیس ياضطرار طیشرا تیریدر مد یو فرمانده تیریمد

اقدامات مرتبط با  ،يو اسکان اضطرار هیو نجات، تخل ادموضوعات امد ،یرساناطلاع ،یاتیو عمل یکیتاکت ياهداف و راهبردها نییتع

 يهايورود نیصحنه، مستلزم تأم یو فرمانده تیریدر مد يریگمیتصم ندیسدها است. تحقق فرا تیظرف تیریو مد لابیانحراف س

 يلازم برا يهايورود کهرا اتخاذ کند  ماتیتصم نیترمناسب تواندیم یفرمانده زمان گریدعبارتاست. به ندیفرا نیا ازیموردن

 لابیس ياضطرار طیشرا تیریدر مد يریگمیبحران، مدل تصم تیریکارگروه مد لیداشته باشد. بر اساس تحل اریرا در اخت يریگمیتصم

 است. یحداقل شامل سه بخش اصل

مستندات  ،یاطلاعات هواشناس ،یاتیو عمل یکیو راهبردها در سطوح تاکت هاتیشامل: اهداف، اولو يریگمیتصم يورود عناصر -الف

 ها؛اقدام و دستورالعمل يهامنابع و طرح تیوضع ،ینقشه ها و اطلاعات مکان ،یفن

و  لابیس ياضطرار طیشرا تیریدر مد یمانند: تجربه قبل گذاردیاثر مطلوب م يریگمیگر مثبت که بر روند تصمعناصر مداخله -ب

 لاب؛یس طهیدر ح یدانش تخصص

 ازها،ین دیشد شیافزا ،یفشار روان ،یشامل: فشار زمان گذاردیاثر نامطلوب م يریگمیکه بر روند تصم یگر منفعناصر مداخله -پ

 صحنه. يدیکل گرانیباز ژهیوبه یدستگاه نیو ب یسطح انتظارات و تعارضات اجتماع دیشد شیافزا

به صورت  ماتیمقابله، عمده تصم ينبود دستورالعملها و طرحها لیبه دل د،یگرد حیدر فصلهاي چهارم و پنجم تشر همانگونه

 نیتام يشوراها تیاستفاده از ظرف يبحران شهرستان و استانها و در موارد تیریمد یهماهنگ يو بر اساس سازوکار شوراها ییاقتضا

 ده است. اتخاذ ش

 يدر استانها يریگ میعوامل موثر در تصم تیوضع نیو تفاوت ب لابیس ياضطرار طیشرا تیریدر مد يریگ میتوجه به مدل تصم با

فشار عوامل  زانیو م يریگ میتصم يهایورود نیتام تیاز وضع یتابع میاتخاذ شده به طور مستق ماتیبودن تصم نهیبه زانیمختلف، م

 یکپارچگیعدم  ،یو فشار عوامل مداخله گر منف يریگ میتصم يهایورود نیخلاء در تام ایضعف  لیلبوده است که بد یمداخله گر منف

 لاب،یس یبحران در دانش تخصص تیریمد نیمسئول یضعف عموم نیدست و همچن نییسد و پا ز،یحوضه آبر لاب،یس يریگ میدر تصم

 دچار اختلال بوده است. یدر هر سه استان مورد بررس ندیفرا نیا

 ماتیتصم يمورد قضاوت قرارگرفتن فور ر،یاخ لابیشرایط اضطراري س تیریمد يریگ میتصم ندیتوجه در فرااز نکات قابل یکی

که در صحنه حاضر شده بودند، مورد انتقاد  ینظارت يدستگاهها نیو مسئول یعموم يهارسانه قیاتخاذشده بوده است که بعضاً از طر

توسل به مصوبات  ای ماتیازجمله فرمانداران از اتخاذ تصم نیو ترس مسئول يریپذسکیر کاهشامر منجر به  نیقرارگرفته که ا

 بود.  دهیگرد یقانون يبستر مجوزها جادیشهرستان و استان به منظور ا نیتام يشوراها

مقابله  يو طرحها یاطلاعات مکان ژهیبو يریگ میتصم يهایورود نیموارد خلاء در تام یدر برخ ایعف ض طیبه ذکر است در شرا لازم

 يریگ میتصم ندیضعف در فرا صهینق يتوانست تا حدود یصحنه م تیریمد میدر کنار ت يمستشار يها میحضور ت ،یاتیو اقدمات عمل

 یمتول يدر دستورکار سازمانها یامر در سطح مل نیا يبرا يدهد برنامه نظام مند یانجام شده نشان م يها یکه بررس دیرا مرتفع نما

 نبوده است. لابیس ياضطرار طیشرا تیریمد

 لابیس ياضطرار طیشرا تیریبالادست و پایین دست در مدیریت بحران سیلاب: در مد کپارچهی يریگ میساز وکار تصم جادیا  

متناقض  يخاص و اهداف و راهبردها یمختلف با فرهنگ سازمان يهاو حضور سازمان بیتضاد منافع در جوامع در معرض آس لیبه دل

صحنه  تیریعملکرد مد ییو کارا یشدت بر اثربخششود که به ی( ایجاد می)سازمان یدستگاه نیب يهاو بعضًا متقابل، معمولاً تعارض
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)گلستان،  لابیس ریدرگ يهااستان یبحران خواهد شد. در بررس تیریمد فیآن منجر به تضعبوده و در صورت عدم حل  رگذاریتأث

موارد، مربوط به  نیا نیتراز مهم یکیکه  شودیصورت مشخص و بارز در استان خوزستان مشاهده ملرستان و خوزستان( تعارض به

 ایضعف  لیسد کرخه بوده است. بدل ژهیوآب پشت سدها به يو زمان رهاساز زانیدر خصوص م یاستان رانیمسئول سدها و مد رانیمد

سد و  ز،یحوضه آبر لاب،یس يریگ میدر تصم یکپارچگیعدم  ،یو فشار عوامل مداخله گر منف يریگ میتصم يهایورود نیخلاء در تام

در هر سه استان مورد  يریگ میتصم ندیفرا لاب،یس یبحران در دانش تخصص تیریمد نیمسئول یضعف عموم نیدست و همچن نییپا

 دچار اختلال بوده است یبررس

تعدد  ر،یاخ لابیشرایط اضطراري س تیریتوجه در مداز نکات قابل یکی: لابیس ریبه مناطق درگ نیمسئول يسفرها تیریمد  

 میت اتیو اختلال در عمل لابیس ریدر مناطق درگ یمل يدیرکلیو غ يدیمختلف کل يدستگاهها نیبالا و حضور نامتعارف مسئول

 دهایبازد نیا یبانیامکانات پشت نیو تام دهایدر بازد نیمسئول یحضور در جلسات متعدد، همراه لیبه دلا ياضطرار طیشرا تیریمد

 قیاتخاذشده بوده است که بعضاً از طر ماتیتصم يخصوص، مورد قضاوت قرارگرفتن فور نیبوده است. از نکات قابل توجه در ا

امر منجر به  نیمورد انتقاد قرارگرفته که ا یعموم يهاکه در صحنه حاضر شده بودند و در ادامه رسانه ینظارت يدستگاهها نیمسئول

 بود.  دهیگرد ماتیازجمله فرمانداران از اتخاذ تصم نیو ترس مسئول يریپذسکیکاهش ر

 ژهیبو نیمسئول ی: ضعف در دسترسلابیس يراضطرا طیشرا تیریمد یو تخصص هیپا یو تخصص یاطلاعات فن تیضرورت تقو  

 ينقشه ها رینظ لابیس ياضطرار طیشرا تیریقابل کاربرد در مد یبحران به مدارک و مستندات فن تیریو مد یتیحاکم يدستگاهها

 هاي نقشه مکان ه،ینقشه فرار و تخل ،يریپذ بیآس ينقشه ها ل،یس يریخطرپذ يو نقشه ها لیخطر س يهاخطر، نقشه يپهنه بند

 ياتکا براو قابل ي... و نبود دستگاه محور  رساختهایراهها و ز ينقشه ها ،یتوپوگراف ينقشه ها ل،یسرعت س -ارتفاع -امن، نقشه پهنه

نداشتن اطلاعات  اریمناطق در معرض خطر به علت در اخت نییدستگاه مسئول در تع يمناطق خطر و ضعف اعتماد به برآوردها نییتع

 دگاهیمناطق خطر و تفاوت د نییدر تع یکارشناس يهالیبا تحل یتقابل تجارب مردم نیو همچن یتوپوگراف يهاروز و نقشهبه

 يهادستگاه رانیمد اب هیمناطق مورد تخل نییمناطق خطر در تع نییعنوان دستگاه مسئول تعبه ياکارشناسان سازمان آب منطقه

 ریمناطق درگ هیتخل طهیدر ح ریاخ لابیس يدرس آموخته ها نیدار بودند، از مهم تردرصحنه را عهده ییکه نقش اجرا یتیحاکم

 بوده است. لابیس

: ضعف در شناخت منابع تجهیزات و یو مل ی/ استان یدر سطوح محل زاتیمنابع و تجه ریجامع و فراگ یاطلاعات يبانکها جادیا  

 يهاضعف عمده و نبود بانک لیبه دل لابیکنترل س یتخصص زاتیو تاخیر در تامین تجهامکانات دستگاههاي دولتی و بخش خصوصی 

از  یکی(، یو بخش خصوص ینظام ،یدولت يمنابع ) شامل دستگاهها جیدر بس یبخش نیب يهمکار يهافراگیر منابع و پروتکل یاطلاعات

در  ازیاز منابع مورد ن ياریکه بس یصحنه بوده است. در حالدر  ازیمورد ن زاتیمنابع و تجه نیو تام یبانینقص در پشت یعوامل اصل

 یتخصص زاتیتجه ژهیمنابع بو نیا يریو به کارگ ییشناسا ،یاطلاعات ينکهانبود با لیموجود بوده است، به دل ریمناطق درگ يایجغراف

 مواجه بوده است.  ریبا تاخ

به  کنیاست، ل ریفراگ يتجار رساختیکشور به لحاظ ز یارتباط: گرچه نظام هیچندلا ینظام ارتباط تیو تقو جادیضرورت ا  

 یاست( شبکه ارتباط يلشگر ينهادها اریآنچه در اخت ری)نظ ياضطرار طیقابل کاربرد در شرا هیچندلا منیا يرساختهاینبود ز لیدل

 است. ریپذ بیآس اریبس ياضطرار طیشرا تیریمد

 ،ياضطرار طیشرا تیریدر مد یاتیح يانهایراه و شر يدیراه: با توجه به نقش کل ژهیبو یاتیح يرساختهایو ز انهایحفظ شر  

بحران قرار گرفته و در  تیریمدنظر عوامل مد نهیگز نیراه و ارتباطات به عنوان آخر يرساختهایو ز یاتیح يانهایضرورت دارد قطع شر

 يهااقدام گردد. قطع راه نیگزیجا يرهایمس ینیب شیو پ یمهندس ریصرفا با تداب ،يکار نیبه انجام چن یاتیصورت ضرورت ح

و  ياقلام امداد عیدر توز ژهیوجامعه به رمتعارفیغ يمردم شده و منجر به رفتارها یباعث نگران يامداد يهاو کمبود کمک یمواصلات

 و پلدختر( شانیگردد. ) نمونه گم یم یستیز

 یب لاب،یس ریاز مشکلات عمده در مناطق درگ یکی:  یخانوار محل ریجامع و فراگ یاطلاعات يبانکها روزآوري / به جادیا  
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 افتیدر طیو ثبت آمار افراد واجد شرا ییشناسا يو مطمئن برا ریفراگ ينبود سامانه ها لیبه دل یستیو ز ياقلام امداد عیدر توز یعدالت

منطقه  کیدر  يو امداد یستیاقلام ز یگسترده برخ عیکه با وجود توز ياگونهو سطح و تنوع اقلام بوده است، به یستیو ز ياقلام امداد

از  يو لشگر یمختلف دولت نیشده توسط مسئولآمار ارائه یبودند. بررس یعیامکانات توز افتیعدم در یمدع يمحدود، همچنان افراد

خانوار  یاطلاعات يصرف شده، به علت نبود بانکها يبالا نهیاقلام و هز نیگسترده ا عیوزت رغمیعل دهدینشان م ،یعیحجم اقلام توز

 یگسترده عموم یتینارضا ،ياقلام امداد عیو روش مشخص در حوزه توز استیو عدم وجود س ياضطرار تیوضع هیدر لحظات اول ژهیبو

 وجود داشته است . نهیزم نیدر ا

کشور، به  25 نیو فرورد 25اسفند  لابیس يراراضط طیشرا تیری: در مدياقلام امداد عیتوز يپروتکل ها یکپارچگیضرورت   

 ي( و کمکهاینظام ،یمختلف )دولت يدستگاهها قیاز طر یستیو ز ياقلام امداد عیمتاثر، توز تیو جمع ریمناطق درگ یعلت گستردگ

در صحنه  يادیاقلام، مشکلات ز نیا رمتمرکزیغ عیاستاندارد و توز ينبود پروتکل ها علّتانجام شد که به  یو مردم یبخش خصوص

بر  ازیمحل جمع و مطابق ن کی( در يدیکل گرانیباز ری)غ یو نظام یدولت يو دستگاهها یمردم ينمود. ضرورت دارد کمکها جادیا

 شود. عیاستاندارد، توز ياساس پروتکل ها

متفاوت از سطح اضطرار و  فیتعار لیصحنه: به دل يدیکل گرانیباز انیواحد سطح حادثه و اضطرار در م فیضرورت تعر  

توان و  ،یتیریو عدم توازن مد دهیدمتفاوت در منطقه حادثه يساختارها شیدایپ جهیو درنت يو لشگر يکشور يهابحران در دستگاه

 و ییاوج بحران قادر به هم افزا يخصوصاً در روزها يکشور يهاتیریمد ،يکشور یتیریبا سطوح مد ینظام يهامنابع سازمان

بحران  تیرینبوده است. بر اساس تجربه بم، سازمان مد يلشگر ينهادها يتهایاز ظرف ژهیبه و گریکدی يهاتیکامل از ظرف يریگبهره

 يبرا یتیریمد يسازوکارها جادیو عدم توجه به ا سازمان نیا يشکل ستاد کنی. لدیگرد لیضعف تشک نیبر طرف نمودن ا يکشور برا

از  یکیپاسخ لازم را بدهد. به طور حتم،  ازین نیکرده و نتوانسته است به ا جادیرابطه ا نیرا در ا یمهم اریخلأ بس یمل يهابحران

نظام در  یعال نیکه مسئول يکارسازو یعنیساختار  نیا يساز ادهیو پ فیواکنش مناسب، عدم تعر يبرا نیمسئول يمشکلات فرا رو

بحران در حوادث بزرگ کشور،  تیریمشکل مد نیترگفت مهم توانیم نیقیرا انجام دهند، خواهد بود. به  یتیریمد یبستر آن اقدامات

و سلسله مراتب آن در سطوح مختلف بوده است. مصوبات موجود، فرمانداران،  یتیریاز ساختار مد حیروشن و صح فیعدم تعر

عنوان قادر  چیبه ه تیریسطح از مد نیکه ا یرار داده است در صورتق تیریمد نیو ستادهاي مدیریت بحران را کانون ا تانداراناس

اداره جامعه  يبرا یدر سطح مل تیریسطوح بالاتر مد دیمسلح نبوده و با يروهایدر حوادث بزرگ همانند ن یتیمنابع حاکم يریکارگبه

 یمشکل تواندیاست که م دهینگرد فیآن تعر تیریمد گاهیساختار و سطوح حادثه و جا نیتاکنون ا کهوارد عمل شود  دهید بیآس

 به وجود آورد. یبحران طیرا در شرا يجد

 لابیبحران در س تیریعمده مد ياز چالشها یکیرصد و سنجش از دور:  نینو يهایتکنولوژ ریفراگ يریضرورت به کارگ  

و  يترابر زاتیو تجه يسخت افزار زاتیتجه بحران به تیریمد یمتول نیو مسئول رانیکشور، توجه صرف مد 25 نیو فرورد 25اسفند 

 يسنجش از راه دور، عکس بردار يهایتکنولوژ رینظ لابیسنجش و رصد س یاطلاعات نیون يهایتکنولوژ يریو عدم به کارگ يراهساز

که  یو نحوه مواجهه با آن، بوده است. در حال لابیس يایرفتار پو یتخصص يهالیضعف تحل جهیو در نت يماهواره ا ينقشه ها ای ییهوا

 نیا نیب کینبود ارتباط ارگان ای نیعدم شناخت مسئول لیبه دل کنیشده است، ل جادیحوزه در کشور ا نیدر ا یمناسب يتهایظرف

 صورت گرفت.  ادیز ریبا تاخ هایتکنولوژ نیا يریبحران، به کارگ تیریمد طهیح انیسازمانها با متول

( ازیعرضه و تقاضا )ن نیپاسخ، بر هم خوردن تعادل ب تیریدر مد یاز معضلات اساس یکی: ازهایانتظارات و ن تیریمدضرورت   

منابع، نسبت به بازگرداندن تعادل اقدام  جیو بس شیبحران در تلاش است با افزا تیریبوده و به طور معمول مد دهید بیدر جامعه آس

 افتهیدست ن ازیمنابع، به تعادل مورد ن جیرغم بس یبحران عل تیریمد ابد،ی شیافزا دهید بیجامعه آس تظاراتو ان ازهای. چنانچه ندینما

رسانه،  یرتخصصی)نه انتظارات!(، عملکرد غ ازهایبه ن یدگیدر رس ریشود. تاخ یبحران م تیریو منجر به وارد شدن فشار مضاعف بر مد

 بیمختلف که وارد منطقه آس نیمسئول هاي تعدد مصاحبه ها و وعده ،يمجاز يافض ،يدیرکلیغ گرانیباز رمتمرکزیوغ یعملکرد بخش

کنند،  یموجود در بحران! به نفع خود استفاده م يکه از فرصتها نیمسئول یو البته عملکرد )آگاهانه/ نا آگاهانه( برخ شوند یم دهید
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انتظارات توجه  تیریمنابع، به مد جیو بس تیریاست در کنار مد لازم جهیشود. در نت یم دهیدبیانتظارات در جامعه آس شیمنجر به افزا

 شود.

 عیتسر يبرا یاتیبه فرمانده: تعلل در تخصیص بودجه عمل اریبه صورت تنخواه در اخت یمنابع مال يفور صیضرورت تخص  

بوده  لابیس ياضطرار طیشرا تیریاز عوامل بروز مشکلات در مد یکیدرصحنه  ازیمورد ن زاتیتجه يریو به کارگ یاتیاقدامات عمل

و عدم اعتماد بخش خصوصی به جبران خدمات در  زاتیتجه يریبه اختلال در به کارگ منجرمنابع  یبه موقع و کاف صیاست. عدم تخص

 بوده است.  یخدمات بخش خصوص رهنگامیجبران د ایو عدم جبران  یقبل اتیصورت به کارگیري در عملیات مقابله با توجه به تجرب

با شدت خطر و ضعف مسئولین و سازمانهاي  یدولت يها: عدم انطباق رفتار و عملکرد دستگاهیافکار عموم تیریضرورت مد  

 يهاکانال قیتوسط مردم از طر یافتیخطر به جامعه، تناقض در اخبار در يهاامیدر انتقال پ یروان يهااز فن يریگمتولی در بهره

با توجه به تجارب  لابیمردم از س یهشدار و برداشت ذهن يهاهیغلط از اطلاع ریدر تفس سازعهیشا يهاانیمختلف و فعال شدن جر

باید پذیرفت  نکهیهشدار شده بود. ضمن ا يهاهیصادرشده و عدم توجه به اطلاع يهاامیگذشته، منجر به ضعف اعتماد مردم به پ

آب براي مردم عادي یا حتی بسیاري از مسئولین قابل درک نمی  نمفاهیم تخصصی حیطه سیلاب نظیر میزان بارش، دبی یا حجم روا

و عدم کنترل آن به دلیل تعلل در اطلاع رسانی مناسب و  يمجاز يشده در فضااقدامات انجام یواقع ریغ يهاو بازتاب عاتیباشد. شا

 يبرا يقهر يروین يریکارگاب و نحوه بهلیس انیانحراف جر ایو  هیمربوط به تخل يهامیاز تصم یدر برابر برخ یمردم يهامقاومت

 بوده است.  لابیس ياضطرار طیشرا تیریمد يچالشها گریاتخاذشده از د يهامیاز تصم ینمودن برخ یینظم و اجرا جادیا

 

 پیشنهادات و راهکارهای به ود- 1-5

 اصلاحات ضروری با اولویت فوری - 1-5-2

در  يدیکل گرانیو باز یمتول يبا توجه به تعدد دستگاهها لابیس ياضطرار طیشرا تیریمد کپارچهیبرنامه جامع و  نیتدو-1

دست )مناطق تحت  نیی( تا پازیاز بالادست )حوضه آب ر يریگ میدر تصم یکپارچگی يو ضرورت بالا لابیس ياضطرار طیشرا تیریمد

 ها با توجه به مقتضیات منطقه اي و سناریوهاي محتمل.نقش دستگاه نییصحنه و تع واحدبر اصول فرماندهی  دی(. با تأکریتاث

تعریف و استقرار سامانه فرماندهی صحنه و تمرکز فرماندهی ) نه مدیریت!( در مرحله پاسخ در سطوح منطقه اي، استانی و ملی  -9

در سه سطح  یران کشور، مقوله فرماندهبح تیریمد دیو تعیین سطوح در اختیار ) عملیات، پشتیبانی، فنی، مالی(: در قانون جد

در  یخدمات رسان عیمسئول و تسر يدستگاهها نیب یهماهنگ لیبه منظور تسه يو ساز و کار ستاد نییشهرستان، استان و کشور تع

تحت  يساز وکارها ریسا کنیمشخص شده است، ل یفرمانده فیگرچه تکل د،یشده است. لذا در قانون جد فیتعر ياضطرار طیشرا

 میدر نظر داشت فرمانده و ت دیبا نکهی. ضمن استیمشخص ن یبانیمنابع وپشت ،یانسان يروین ات،یدر بعد عمل ژهینترل فرمانده بوک

 یعنی یکنترل فرمانده يدیکل طهیمحرز است که ح جهیلازم برخوردار باشند. در نت یو تخصص يحرفه ا تیاز صلاح دیبا يو یاتیعمل

کنترل  فهیشده در قانون، نقش فرمانده صحنه با وظ فیصحنه در نظر گرفته نشده و لذا ضرورت دارد علاوه بر نقش فرمانده تعر اتیعمل

و مشاوره به فرماندهان صحنه را بر عهده   یبانیپشت ،يساز میتصم ،یو فرماندهان نقش هماهنگ فیدر صحنه تعر یاتیعمل يتهایفعال

 چارچوب!( را به عهده داشته باشد. لازم است يریگ می) نه نقش تصم یاتیعمل یبانیو پشت یستادها نقش هماهنگ نی. همچنرندیگ

 ییو اجرا ازیموردن يهامیدر اتخاذ تصم کپارچهی تیریمد زمیمکان فیحساس و تعر يهامیاتخاذ تصم يصحنه برا یفرمانده اراتیاخت

تمام  یبانیمصوبه ستاد نباشد و نقش شورا پشت ای میبه تصم ازین یاتیعمل يتهاینجام فعالا يشود که برا نییتب ينمودن آن به گونه ا

لازم است تیم هاي تخصصی ایمنی صحنه زیر نظیر فرمانده صحنه و کنترل  نیمورد درخواست فرمانده باشد. همچن اتیاز عمل اریع

 وضعیت ایمنی مناطق آسیب دیده و ارائه مشاوره هاي لازم به فرمانده به منظور تصمیم گیري فعال شود.

 يروهاین یزمانعبور از نقطه اوج بحران با توجه به فرهنگ سا عیواکنش سر میمسلح به عنوان ت يروهاین تیظرف يریبه کارگ-9

 یمسئول و متول ییاجرا يو دستگاهها يدیکل گرانیتعدد باز لی: به دلزاتیداشتن منابع و تجه اریو در اخت یبر فرمانده یمسلح مبتن

دستگاهها به صحنه  جیبه شدت بالا بوده و به تدر هیدر لحظات اول يو امداد یاتیمعمولا خلاء عمل لاب،یس ياضطرار طیشرا تیریمد



125         هیأت ویژۀ کارگروه مدیریت بحران 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 یمسلح با توجه به فرهنگ سازمان يروهایکه ن یکامل زمان قابل توجه صرف خواهد شد. در صورت یهماهنگ جادیو تا ا ندینما یورود م

حضور مشخص، وارد صحنه شده و  انیو با زمان پا هیتوانند در لحظات اول یم زات،یهداشتن منابع و تج اریو در اخت یبر فرمانده یمبتن

عوامل  جیجهت بس یفرصت کاف ازها،ین تیریصحنه و مد هیاول يازهاینموده تا ضمن پاسخ به ن فایرا ا عیواکنش سر يروهاینقش ن

هم زمان با کاهش تدریجی حضور  جیبوجود آمده و به تدر يدیکل گرانیباز نیب يحداکثر یهماهنگ جادیمسئول و منابع و ا يکشور

 ضیامر مستلزم تفو نیتقویت و جایگزین شوند. تحقق ا ،يدستگاههاي مسئول کشور يتوانمند لاب،یس تیریمسلح در مد يروهاین

است  لازم گرید ياست. از سو یاتیعمل ناتیمسلح و انجام تمر يروهایبه ن عیصحنه به عنوان گروه مداخله سر ینقش فرمانده

 شود.  ینیب شیپ عیلح در مرحله واکنش سرمس يروهایو منابع صرف شده ن یزاتی/تجهیاتیعمل يها نهیهز يجبران فور يراهکارها

 ينقشه ها هیته قیاز طر لابیس ياضطرار طیشرا تیریمد یمسئول و متول يدرک خطر در دستگاهها تیارتقاء قابل  -2

با دقت لازم  یتوپوگراف قینقشه دق هیو ته لابیس يعبور يرهایو مس زیآبر يهااز حوضه یاطلاعات مکان لیو تکم لابیس يریخطرپذ

 .لابیمناطق متأثر از س نییتع ي)خطاي کمتر از یک متر( برا

منابع، تجهیزات و توانمندیهاي نرم افزاري موجود در دستگاههاي دولتی و بخش خصوصی در مناطق،  یبانک اطلاعات هیته-4

 در محل مشخص یاتیو عمل يو تمرکز اقلام امداد عیاستانها و کشور و تجم

  (BASE AREA )مطابق پروتکل.  عیو توز 

مناطق استقرار با  ینیبشیو پ زیخ لیس ياستانها تیکل کشور با اولو يو موقت برا ياسکان اضطرار ينقشه جامع محلها هیته-5

 .لابیدر معرض خطر س هايگاه سکونت هیتخل يامکانات و استانداردهاي مناسب برا

 یبه منظور فرمانده یسطح مل یاتیعمل يساز و کارها جادیو ا يو کار ستادساز  يبه جا یمل یسامانه فرمانده جادیو ا فیتعر-5

 . یحوادث فراتر از توان استان و حوادث چنداستان

دستورالعمل و پروتکل هاي عملیاتی مرحله پاسخ با هدف کنترل عملیات و یکپارچگی پاسخ در مناطق آسیب دیده نظیر  هیته-5

پروتکل هاي مرز بندي مناطق خطر، پروتکل هاي توزیع اقلام امدادي و زیستی، پروتکل سازماندهی منابع و تجهیزات،پروتکل هاي 

 در فاز پاسخ.  نهاد منحوه مشارکت مردم و سازمانهاي مرد

به  کینزد ایواحد و  لی( در ارائه تحلیمی)عملکرد ت ياآب منطقه يهاو شرکت یسازمان هواشناس نیارتباط ارگانیک ب يبرقرار -2

 احتمال وقوع سیلاب. طیهم از شرا

 یدر سطح مل يتشارمس يها میت عیواعزام سر لیساز و کار تشک جادیبهره گیري از توان مراکز علمی و پژوهشی کشور و ا -17

صحنه در  یو فرمانده تیریمد يها میو حضور در کنار ت لابی)سازمان مدیریت بحران کشور( به منظور اعزام به مناطق در معرض س

 یاتیمقابله و اقدمات عمل يو طرحها یاطلاعات مکان ژهیبو يریگ میتصم يهایورود نیدر تام لاءموارد خ یدر برخ ایکه ضعف  یطیشرا

 وجود دارد.

 يدیکل گرانیو باز يامداد يدستگاهها نیدر مسئول لابیو مقابله با س یبحران، فرمانده تیریمد یارتقاء سطح دانش تخصص -11

 . ياضطرار طیشرا تیریمد

با تشکیل شوراهاي محلی متشکل از افراد آگاه و داراي  لابیس ياضطرار طیشرا تیریدر مد یارتقاء سطح مشارکت مردم -19

 ناخت کافی از منطقه به منظور فراخوان و مشارکت در تعیین مناطق در معرض خطر و راهکارهاي کنترلی.ش

 ریغ نیمسئول ژهیبو نیمسئول يسفرها تیریممنوع، تحت کنترل و منطقه آزاد و مد یبه نواح یاتیمناطق عمل يمرز بند -19

 يطرحها ي. در حوادث و بحرانها بر مبنایاتیممنوع و مناطق عمل یدر نواح نیحضور مسئول تیو و ممنوع ریمرتبط به مناطق درگ

 لیدر مناطق متاثر و آسیب دیده تشک یانتظام يروهایتوسط ن هیناح 9حداقل  دیشده با نییتع شی(  از پAction Plan) یاتیاقدام عمل

 کنترل شود: ریاز آنها به شرح ز کیدر هر  یو عبور و مرور و دسترس

 نیمحتمل است. در ا اریاز حادثه بس یناش میمستق سکیکه در آن خطر بالقوه و ر ي: صحنه حادثه و منطقه ا( ناحیه ممنوعالف

 شود. یکنترل م یانتظام يروهایمجاز بوده و مرز آن توسط ن یاتیعمل يروهایتنها حضور ن هیناح
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کنند و مرز آن  یبه آن ورود و خروج م یاتیعمل يروهایمنطقه خطر و منطقه آزاد است که ن نی( ناحیه تحت کنترل: مرز بب

 شود. یکنترل م یانتظام يروهایتوسط ن

 زیو برنامه ر بانیپشت يها می( و استقرار تbase Areaایجاد پایگاههاي پشتیبانی ) ياز خطر که برا یخال ي( ناحیه آزاد: منطقه اج

 منطقه هم ممنوع است. نیبه ا ي. ورود افراد عادردیگ یمورد استفاده قرار م

 یقبل يآموزش ها يو بر مبنا ازیمخاطرات، منابع مورد ن زانیاز م اتیفرمانده عمل یابیمناطق بر طبق ارز نیاز ا کیهر  شعاع

 شود.  یجدا م یانتظام روهايیتوسط ن گریاز نواحی د ،یدر صورت لزوم انسان ای یکیزیمرز مشخص ف کیو سپس با   نییتع

نهاد با به -مردم يو سازمانها ینظام مند مشارکت مردم يریبه کارگ لابیو س یعیمردم نهاد مخاطرات طب تیریمد تیتقو-12

از  یو مردم يشهروند يو نهادساز يجهاد يگروهها ج،یمردم نهاد، انجمن ها، بس يسازمانها رینظ ینهان و اجتماع يتهایظرف يریکارگ

و ... به گونه  یمهندس ،یپزشک يها تیامداد، فور یتخصص يها میت رینظ ياضطرار طیدر شرا ازیمورد ن یتخصص يها میت جادیا قیطر

 واحد وارد صحنه شوند.  یبر اساس فراخوان و به صورت نظام مند تحت فرمانده ازیکه در زمان مورد ن يا

 يها میت ری) نظ یتخصص يها میت لیبزرگ کشور با تشک یصنعت يشرکتها و سازمانها میعظ تینظام مند ظرف يریبه کارگ -14

 واحد. یتحت فرمانده يریساز وکار فراخوان و به کارگ جادینجات( در هرسازمان و ا

 
 سایر پیشنهادات- 1-5-1

با توجه به اثر بالاي نقاط ضعف فوق در سیستم مدیریت شرایط اضطراري  پیشنهادات مرت ط با مرحله در  خطر: -ال 

 پیشنهاد می شود: یه مدیریت بحران با هدف ارتقاء فرایند درک خطر به صورت کلسیلاب، اصلاحات زیر از منظر کارگرو

 ستمینمودن س اریو هوش يجو راتییموقع تغبه صیتشخ يمجرب برا یانسان يرویو ن زاتیبا تجه یسازمان هواشناس تیتقو 

 بحران. تیریمد

 باشد. يجار يهاها که متفاوت از روشدستگاه رانیخطر به مد امیانتقال پ يهادر روش يبازنگر 

 لابیس يعبور يرهایو مس زیآبر يهااز حوضه یاطلاعات مکان لیتکم. 

 لابیمناطق متأثر از س نییتع يبا دقت لازم ) خطاي کمتر از یک متر( برا یتوپوگراف قینقشه دق هیته. 

 کینزد ایواحد و  لی( در ارائه تحلیمی)عملکرد ت ياآب منطقه يهاو شرکت یسازمان هواشناس نیارتباط ارگانیک ب يبرقرار 

 احتمال وقوع سیلاب. طیبه هم از شرا

 در قلمرو  يسازهیشب قیاز طر یافتیاطلاعات در لیرو با تبد شیپ طیشرا میمسئول در ترس رانیبالا بردن قدرت تجسم مد

 انتقال تجارب موجود. قیاز طر ینیسرزم

 مانند  کنندهکیتحر يها زمیمکان فیها با تعرخطر به استان امیبحران در انتقال پ تیریان مدتر شدن نقش سازمپررنگ

 ها.موقع در استانحضور به

کارگروه مدیریت بحران به منظور ارتقاء فرایند هشدار به  شنهادتیپپیشنهادات مرت ط با مرحله مدیریت  ماده سازی:  -ب

 اند از:جامعه عبارت

  از آن از طریق برگزاري آموزشهاي  ترقیدق میها نسبت به وقوع خطر و ترسدستگاه رانیمد يریباورپذبالا بردن قدرت

 تخصصی حیطه مدیریت سیلاب.

 مربوطه و توجه  يهاخطر توسط دستگاه امیانتقال پ یروان يهااز فن يریگهشدار با بهره يهاامیبالا بردن اعتماد مردم به پ

 خطر به جامعه. امیپ تین مربوطه در تقوسازما يبه رفتارها نیمسئول

 معتبر  يهاکانال فیبهره گیري از ظرفیتهاي ارتباطی رسمی و غیررسمی مقبول در جامعه ) محلی، منطقه اي، استانی( و تعر

 به مردم و اطلاع رسانی منسجم و یکپارچه در کانالهاي ارتباطی متعدد. امیانتقال پ

 آن يسازیو انجام اقدامات لازم در خنث عاتیرصد شا يسازوکارهاي برا فیدر حوادث و تعر يمجاز يفضا شدهتیریکنترل مد 
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 را ارائه نمود: ریز يشنهادهایپ توانیم يسازآماده تیریاز منظر مد شدهانیدر مورد مسائل ب تریتخصص يهایبه بررس دیتأک ضمن 

 اي تعیین درجه خطر و ارزیابی آسیب پذیري مناطق در معرض از منظر اطلاعات مورد نیاز بر ياآب منطقه يهاشرکت تیتقو

به گونه اي که بتوان  یلیتحل يافزارهاو نرم یارتفاع سیل، نقشه هاي توپوگراف -خطر پذیري سیل، نقشه هاي پهنه يهانظیر نقشه

 قرار گیرد. تیریمد اریدر اخت يریگمیتصم يو برا شخصدقت مناطق در معرض خطر را مبه

 مردم  هیو توج لابیدر معرض خطر س يهاسکونتگاه هیتخل يمناطق استقرار با امکانات و استانداردهاي مناسب برا ینیبشیپ

 .هیتخل يو بالا بردن سطح اعتماد به دستگاههاي مسئول در مبنا قرار دادن نظرات آن برا

 ياآب منطقه يهااسان شرکتبرگزاري آموزشهاي تخصصی حیطه مدیریت بحران و ارتقاء سطح دانش و شناخت کارشن 

 .لیمناطق در معرض خطر س نییها در خصوص تعآن يریپذتیمسئول زانیم شیو افزا هیتخل يامدهاینسبت به پ

 را ارائه نمود: ریز يشنهادهایپ توانیها مدستگاه يسازآماده تیریرابطه با مد در 

 بر اصول فرماندهی  دیبا تأک لابیمقابله با س يهاطرح و دستورالعمل هیو ته لابیمواجهه با س يبرا یفرمانده ستمیس فیتعر

 ها با توجه به مقتضیات منطقه اي و سناریوهاي محتمل.نقش دستگاه نییواحد صحنه و تع

  تشکیل شوراهاي محلی متشکل از افراد آگاه و داراي شناخت کافی از منطقه به منظور فراخوان و مشارکت در تعیین مناطق

 رض خطر و راهکارهاي کنترلی.در مع

 شینوع آرا نییتع يآن برا يامدهایو پ لابیبه کارگیري نرم افزارهاي شبیه سازي به منظور بالا بردن قدرت تجسم س 

 و تعیین مرز مناطق ممنوع، محدود و آزاد.  یاتیعمل

 محول شده يهانقش يفایها در ادستگاه یاز آمادگ نانیاطم جادیها و ابالا بردن قدرت مانور سازمان 

 در اتخاذ  کپارچهی تیریمد زمیمکان فیحساس و تعر يهامیاتخاذ تصم يصحنه برا تیریمد یقانون اراتیاخت فیتعر

 نمودن آن ییو اجرا ازیموردن يهامیتصم

 را طرح نمود: ریموارد ز توانیپاسخ م تیریبهبود مد يشنهادهایدر مورد پپیشنهادات مرت ط با مرحله پاس :  -پ

 و  یاتیموضوع عمل کیبه  يکار صرفا ستاد کیاز  یدهو سازمان یبحران در موضوع هماهنگ تیریتفکر سازمان مد رییتغ

 .یمل یسامانه فرمانده جادیو ا فیمانند تعر کند؛یها عبور ماستان یتیریکه سطح حوادث از توان مد یآن در مواقع يازهاین ینیبشیپ

 صورت کشور که به یتیریسطوح مد یتمام يبرا یآمادگ يازهایجامع از ن یمنظور ارائه طرحبه یمل یبرنامه آمادگ فیتعر

 شده اجرا گردد.و در دوره مشخص هیهماهنگ ته

  تعیین پروتکل هاي عملیاتی مورد نیاز در زمان با هدف کنترل عملیات و یکپارچگی پاسخ در مناطق آسیب دیده نظیر

طر، پروتکل هاي توزیع اقلام امدادي و زیستی، پروتکل سازماندهی منابع و تجهیزات،پروتکل هاي پروتکل هاي مرز بندي مناطق خ

 در فاز پاسخ.  دنحوه مشارکت مردم و سازمانهاي مردم نها

  فعال سازي و به کارگیري تیم هاي تخصصی ایمنی صحنه زیر نظیر فرمانده صحنه و کنترل وضعیت ایمنی مناطق آسیب

 مشاوره هاي لازم به فرمانده به منظور تصمیم گیري.دیده و ارائه 

 پاسخ اتیدر عمل رییتغ يو محورها یبه مل یسطح حادثه از استان رییتغ دهندهصیو مرجع تشخ صیدستورالعمل نحوه تشخ هیته 

 فیتعر پاسخ و يهادر برنامه یاتیبودجه عمل فیپاسخ و تعر اتیمشارکت در عمل يبرا یتوجه به حفظ اعتماد بخش خصوص 

 مسئول يهااز آن توسط دستگاه يریگروش بهره

  بهره گیري از توان مراکز علمی و پژوهشی کشور و تشکیل تیم هاي مشاوره مستشاري تخصصی در سازمان مدیریت بحران کشور و

 گیري.تصمیم اعزام این تیم ها به منظور حضور در صحنه به منظور تقویت دانش تخصصی مدیران اسانی و منطقه اي و کمک در
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 منابع و مراجع

،  25  نیفرورد لیدر س ربطیذ ياز استانها و اقدامات دستگاهها و نهادها کیدر هر  کیحادثه به تفک حیبارش ها ، تشر زانیگزارش م

 و مقابله یبحران کشور ، معاونت امور آمادگ تیریسازمان مد

  25 لیدر خصوص موارد فوت در س یقانون یگزارش پزشک

 25-25 –گلستان  اییروست فاضلاب و آب شرکت –آب و فاضلاب کشور  یشرکت مهندس-رونی وزارت – لیگزارش عملکرد در س

 927571به شماره  1925اسفند  92سازمان مدیریت بحران کشور مورخ  114متن اخطاریه شماره 

 25 نیفرورد-بحران استان گلستان  تیریمد یهماهنگ يشورا- ياز اهم اقدامات استاندار يگزارش خلاصه ا

 25 نیگلستان فرورد يآب منطقه ا لیگزارش س

 25 بهشتاردی – شانیگم يستاد بحران فرماندار رخانهیدب- شانیشهرستان گمگزارش حوزه ستاد بحران 

 25استان گلستان  یگزارش اداره کل هواشناس

 http://www.dana.ir/news/1476501.htmlپایگاه خبري دانا 

 /https://www.leader.ir/fa/content/22856 پایگاه خبري رهبري

 /https://www.mizanonline.com/fa/news/512844 پایگاه خبري میزان

 https://www.isna.ir/news/98011404051 پایگاه خبري ایسنا

 25 نفروردی –استان گلستان  شهرسازي و راه کل اداره –استان گلستان  لیگزارش س

 25 نیفرورد –يراه ، مسکن و شهرساز قاتتحقی مرکز –استان گلستان  لیگزارش س

 https://fa.wikipedia.org/wiki/lorestanپایگاه ویکی پدیا 

 25 نیفرورد-بحران استان لرستان تیریمد یهماهنگ يشورا يها تیاقدامات و فعال

 25 نیلرستان فرورد يآب منطقه ا لیگزارش س

 1927اه صنعت آب و برق،  راهنماي تدوین برنامه عملیاتی مدیریت بحران سیل، شرکت مدیریت منابع آب ایران، دانشگحسنی ن ،

 25 نیفرورد -نیزم يماهواره ا شیپا یمرکز مل

 https://fa.wikipedia.org/wiki/khozestanپایگاه ویکی پدیا
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