
1



مراحل مختلف مديريت ريسك و بحران در

مديريت سيالب



دبیرخانه ستاد حوادث غیرمترقبه دانشگاه علوم پزشکی گناباد
با همکاری واحد آموزش مرکز اورژانس پیش بیمارستانی گناباد

من قتل الناس بغیر نفس او فساد فی االرض 

فکانما قتل الناس جمیعا

ومن احیاها فکانما احیا الناس جمیعا
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(Disaster) بال

یاجامعهیکعملکرددرشدیدگسیختگیهمازموجبکهوضعیتی

،محیطیزیست،اقتصادی،سالمتیۀگستردهایآسیبوشدهسازمان

ظرفیتازفراترآن،با)پاسخ(تطابقکهشدهسیاسیومعیشتی

موجودمنابعازاستفادهباتأثیرتحتسازمانیاجامعه)توانایی(

.است
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خسارت زابالقوهفعالیت انسانییاطبیعی(رخداد)پدیده•
که در صورت وقوع ممکن است باعث بروز عواقبیمانند؛ تلفات 

جانی و ایجاد جراحت، خسارت به دارایی ها، تخریب محیط 
.زیست و اختالل در اقتصاد گردد
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Hazard مخاطره

تمخاطرابندیطبقه

طبیعی

شناختیمنشأ زمین

آبوهواییمنشأ

اقلیم
ی

منشأ

زیستی انسانساختشامن
ت)

ع
ی
ا
(مدیتکنولوژیکی

پیچیده



VULNERABILITY آسیب پذیری

جامعه،هرSUSCEPTIBILITYتأثیرپذیریمیزانافزایشباعثکهاستشرایطی•

.شودمیهامخاطرهآثاردربرابر

یندها خی فرآاین وضعیت، به وسیلۀ عوامل فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و محیطی یا بر

.مشخص می شود

مواجههدر تعریفی جدیدتر، آسیب پذیری متشکل از میزانEXPOSURE جامعه در برابر

.می باشدمنابعآن جامعه بهACCESSدسترسیو میزانمخاطره
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(CAPACITY) ظرفیت

جامعهیکدسترسدرمنابعوقوتنقاطتمامیازاستترکیبی•
رامخاطرهیکاثرهاییاخطرسطحبتواندکهسازمانیا

.دهدکاهش

نهادی،فیزیکی،امکاناتوهاروشاستممکنظرفیت•
یاگروهیشخصیخصوصیاتهمچنین،واقتصادییااجتماعی
یاوکندتداعیرامدیریتورهبریقبیلازیافته،مهارت
.شودتوصیفنیزقابلیتبهاستممکن
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RISK خطر

خسارت،جراحت،مرگمانند؛ناگوارنتایجیاعواقباحتمال
بهآسیبیاقتصادیمسائالدراختالل،معیشت،هاداراییبه

.باشدمیزیستمحیط

با)ساختانسانیاطبیعی(مخاطرهبینتعاملنتیجهخطر
.باشدمییاجامعهسازمانهایظرفیتوپذیریآسیبوضعیت

•RISK = HAZARD * VULNERABILITY * AMOUNT OF ELEMENTS-AT-RISK

•RISK = HAZARD * VULNERABILITY / CAPACITY
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خطر

Risk

مخاطره

آسیب

پذیری
ظرفیت



RISK ASSESSMENT ارزیابی خطر

کهباشدمیخطرۀگستروماهیتتعیینشناسیروشیک•
ارزیابیوبالقوههایمخاطرهتحلیلبراساس

کهگیردمیانجامموجودهایظرفیتوپذیریآسیبوضعیت•
محیطومعیشتشیوه،اموالمردم،سالمتیابعاداستممکن
.دهدقراربالقوهآسیبمعرضدرراآنان
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“Know your enemy and know yourself, find naught in fear for battles 100

خودمان و دشمن را بشناسیم دیگر از هیچ حمله ای ترس نخواهیم داشتوقتی 



سناریو
تري می رودکه شدت بیشبارندگی که از دیشب شروع شده و تا به حال ادامه داشته است، انتظار •

ل می وقوع سیهشدار شهرستان سازمان مدیریت بحران . بگیرد و موجب آبگرفتگی معابر شود

عابر و خیابان هاي شب هنگام است و همچنان باران با شدت تمام ادامه دارد و بسیاري از م .دهد

اخک  به دنبال بارندگی سد روستاهای زیبد ،روچی ، سقی و ک.شهر دچار آب گرفتگی شده اند

ها را آبدر اثر این حادثه راه هاي ارتباطی چند روستا مسدود شده و بعضی جادهسرریز کرده

ندین همچنین اخبار ارسالی از چ. تلفن و برق و آب تعداد زیادي روستا قطع شده است. برده است

زار نفر خانمان شدن چند هروستا بیانگر آسیب یا تخریب تعداد زیادي از خانه هاي روستایی و بی 

انه ریم رودخاخبار تأیید نشده از کشته و مفقود شدن چندین نفر از افرادي که در ح. می باشد

اري شدن گزارش هاي واصله از مناطق روستایی بیانگر ج. مشغول تفریح بوده اند حکایت می کند

ادي ن رفتن تعداد زیسیل و وارد شدن آسیب هاي جدي به زمین ها و محصوالت کشاورزي و از بی

ز شی ادر اثر آسیب سیم هاي برق و اتصال سیم ها به آب، چند مورد سوختگی نا. دام شده است

.برق گرفتگی گزارش می شود
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فرمانده سامانه
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فعالیت گروهی 

حوزه فرماندهی•

بخش اورژانس•

واحد فنی و تاسیسات•

واحد حراست و حفاظت فیزیکی بیمارستان •

بخشهای درمانی/بخش اتاق عمل •

ناسایی کنیدانجام آنها دارید را شبر اساس سناریو،اقدامات کلیدی که در فرایند باسخ به فوریت نیاز به 
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حين بحران

فرمانده سامانه•

.رهبري كالن مدیریت و صدور تأیید دستورهاي فعال سازي سه بخش•

ارزیابي شرایط بحران و صدور دستورات اولیه براي اجراي سریع •

سیستم فرماندهي حوادثICS [1]صدور دستورات الزم به كاركنان •

هماهنگي بین كلیه واحدها•

ارتباط و هماهنگي با سایر سازمان هاي درگیر بحران•

•
[1]- INCIDENT COMMAND SYSTEM
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فرمانده سامانه

تأیید درخواست منابع و تجهیزات موردنیاز جهت تأمین در اسرع وقت •

نظارت بر نحوة اطالع رساني، از طریق رسانه ها•

دریافت گزارشي مستمر از كلیه بخش ها•

هماهنگي با ستاد مركزي مدیریت بحران استان مربوطه•

ران یریت بحابالغ دستور پایان عملیات به كلیه بخش ها با هماهنگي ستاد مركزي مد•

استان مربوطه
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مدير سامانه

اني و بخش پشتیباستخراج اطالعات مربوط به بحران و تأمین منابع موردنیاز با هماهنگي•

اداري

ود و ست منابع موجتعیین سازمان هاي موردنیاز براي مشاركت در كنترل بحران ،و تهیه فهر•

بالقوه با همكاري بخش پشتیباني و اداري

مشاركت با فرمانده سامانه در تصمیم گیري ها•

نظارت بر عملكرد بخش ها و ایجاد هماهنگي هاي الزم میان بخش ها•

.هدایت نیروها اعم از داخلي، داوطلب و غیره و كنترل وضعیت•
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بخش روابط عمومي

گزارش لحظه به لحظه از بحران•

آگاه سازي پرسنل از تغییرات عمده در وضعیت حادثه•

ایجاد پل ارتباطي بین مراجعین و مسئولین•

اتاق )اطالع رساني به رسانه ها با هماهنگي فرمانده سامانه •
(خبرنگاران

پاسخگویي مناسب به داوطلبان جهت مشاركت در امداد و اعالم اقدام •
.موردنیاز

.اطالع رساني متقابل به پرسنل و خانواده آنها•
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بخش حراست

ایجاد امنیت براي پرسنل و مراجعه كنندگان به مركز درماني•

هماهنگي الزم با نیروهاي نظامي و انتظامي خارج از •

بیمارستان
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(مديريت مراقبت هاي پرستاري)بخش عمليات و برنامه ريزي 

نظارت بر كار سوپروایزر كشیك اورژانس و سوپروایزر كشیك بیمارستان•

بررسي نیازهاي بلندمدت تأمین پرسنل پرستاري•

سازماندهي و هماهنگي نیروهاي پرستاري ارائه مراقبت به بیماران•

نظارت و هماهنگي بر مركز كنترل خدمات پرستاري و ستاد مركزي پرسنل•

تعیین گروه ها و تقسیم بندي پرسنل براي بخش هاي مختلف درماني•

بررسي میزان سالمتي و نیازهاي پزشكي مصدومین•

 هاي  هاي اضافي با هماهنگي مسئول مراقبتهدایت نیروها، كنترل وضعیت و ترخیص بیماران الكتیو، و بازگشایي بخش•

پزشكي

دریافت سفارشات از فرمانده سامانه•
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(مديريت مراقبت هاي پرستاري)بخش عمليات و برنامه ريزي 

ط به بحرانكسب اطالعات از ستاد مركزي بحران، و اجراي خط مشي ها و قوانین مربو•

رده به ارستان و پاسخ سریع و گستنظارت و سرپرستي بر مركز عملیات اورژانس، كمك به حل بحران داخل بیم•

.بحران یا موقعیت هاي بحراني

بحرانبرنامه ریزي جهت استراحت و رفاه پرسنل در هنگام •

جهیزات ازم ضروري و تهیه لیست تهماهنگي بین قسمت پشتیباني و درمان اورژانس جهت تأمین تجهیزات و لو•

ن نظارت و كنترل آن، و به كار گرفتهمكاري در برقراري و راه اندازي سیستم اطالعات و پیگیري بیماران و •

.ترخیص فوریتي، در صورت لزوم

فراخواندن پرسنل در صورت نیاز•

اطالع از آمار بیماران و چگونگي وضعیت آنها•

جهیزاتدر صورت نیاز، ارسال گزارشات الزم به مسئولین حراست، حمل و نقل و ت•

ئول مراقبت هاي پزشكيهماهنگي جهت اعزام بیماران خاص به سایر مراكز درماني با هماهنگي مس•

.نظارت بر نحوه عملكرد وظایف محّوله پرسنل و حسن اجراي آن•
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مديريت ارتباطات

ا وي ب. پرستار ارتباطات، وظیفه گزارش به مدیر پرستاري بیمارستان را دارد•

راه با مدیرآگاهي از زمان و مكان و نوع حادثه، حجم بیماران، شرایط بیماران، هم

وي موظف به دریافت گزارش بحران، دریافت. پرستاري به فعالیت مي پردازد

ال، انتقگزارش حادثه از صحنه، نوع بحران، نوع مراقبت هاي انجام شده، وضعیت 

.سطوح فعالیت بیماران را دارد

 هاي توصیهثبت وقایع بحران، استفاده از اطالعات در زمان حادثه، ارائه گزارش و•

انویه ن هاي ثالزم به فرمانده سامانه و پیش بیني روند احتمالي بحران و بروز بحرا

.،بر عهدة مدیریت اطالعات است
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سوپروايزر كشيك

یك باید در ضور نداشته باشد، تا زمان برگشت سوپروایزر كشارتباط با واحد ستاد مركزي پرسنلي،در صورتي كه ستاد مركزي پرسنلي ح•

.آنجا بماند

مات پرستاريارتباط با واحد مركز كنترل خدمات پرستاري، و سرپرستي مركز كنترل خد•

ارتباط با مسئول شیفت اورژانس و واحد پذیرش•

و پرسنلبرقراري تماس اولیه با سرپرستار اورژانس ،جهت تعیین وضعیت بیماران •

ر بخش هاي مختلفهماهنگي با واحد پذیرش،جهت انتقال بیماران و تخلیه و آمار تخت ها د•

انتقال منشي هاي اضافي به نواحي تریاژ و اورژانس•

تقسیم كار و توزیع نیروي انساني در واحدهاي مختلف•

[1]انجام عملیات توزیع تخت و ایفاي نقش بد منیجر•

اعزام نیروها به بخش هاي مختلف در صورت نیاز•

•
[1]- BED MANAGER
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سرپرستار بخش

آماده نگه داشتن بخش جهت پذیرش بیماران•

بحرانانتقال یك پرستار كارشناس از هر بخش به واحد درماني به دنبال ایجاد•

شت سر برده و یا آف هستند جهت برگگزارش تعداد تخت ها به واحد پذیرش و تماس با پرسنلي كه در مرخصي به•

فوري به محیط كار

ان ف به پرسنل جهت مراقبت از بیماردر نظر داشتن پرسنل در حال كار براي پوشش انساني، و محول كردن وظای•

بحراني پذیرش شده به واحد

خیص و انتقال آنهاشناسایي بیماران و مصدومیني كه احتماالً ترخیص مي شوند،و كمك به تر•
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مسئول مراقبت هاي پزشكي

نظارت بر تعیین وظایف محوله هر یك از اعضاء گروه پزشكي•

و نظارت بر اعمال واحدهاي مربوطه و هماهنگي با مسئول هر ( پاراكلینیكي)مدیریت خدمات جانبي •

واحد

ضروري و پیش آمده با تهیه لیست اقالم دارویي و تجهیزات پزشكي موردنیاز و اعالم نیازهاي •

هماهنگي واحدهاي مربوطه

ارتباط با مراكز پاراكلینیكي معین و مدیریت تریاژ•

بررسي میزان سالمتي و نیازهاي پزشكي مصدومین و پرسنل•

و اداريتشخیص بیماري ها از نظر اپیدمیولوژي و ارائه گزارش به بخش پشتیباني•

رستاريترخیص بیماران الكتیو و بازگشایي بخش هاي اضافي با هماهنگي مسئول پ•
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بخش پشتيباني و اداري و خدماتي

آب، برق، سوخت، گاز و )برقراري كلیه تجهیزات اضطراري •
(  ارتباطات

، تأمین نیروي انساني موردنیاز ، انتقال اجساد و واحد خدمات•
متوفیان حادثه

انتقال مواد زائد و آلوده به خارج از مركز درماني•

برپایي چادرهاي انفرادي و توالت هاي صحرایي•

انتقال مصدومین و تخلیه مركز درماني در صورت نیاز•
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واحد خدمات

تعیین نیازهاي خدماتي پشتیباني الزم•

كنترل بیماري ها از نظر اپیدمیولوژي•

اطمینان سازي از ایمني پرسنل و بیمار•

مستندسازي شرح وقایع و میزان استفاده از منابع•

طبقه بندي درخواست هاي خدماتي•
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واحد نقليه

حمل و نقل اضطراري و بسیج كلیه امكانات ترابريواحد نقلیه،•

ار و تأمین جمع آوري كمك هاي مردمي و ارسال آن به واحدها با هماهنگي واحد انبواحد تداركات،•

اعالم شده و برنامه ریزي شده...( غذا و آب و )سریع مایحتاج موردنیاز 

ه مدیر رش مداوم بوظیفه بازگشایي انبار و در دسترس قرار دادن مایحتاج موردنیاز، گزاواحد انبار،•

فاده از ي منابع و همچنین استسامانه از منابع موجود انبار و تهیه لیست هاي موردنیاز جهت جایگزین

فضاهاي موجود جهت نگهداري كاالهاي ارسالي و اهدائي 
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واحد حضور و غياب

زي فراخواني پرسنل غیركشیك و نیروهاي داوطلب طبق برنامه ریواحد حضور و غیاب،•
رك پرسنل انجام شده، ثبت ساعت هاي كاري افراد حاضر در مركز درماني و گزارش ت

كشیك به مدیر سامانه و گزارش آماري پرسنل به مدیر سامانه

تمر و وظیفه ثبت و نگهداري فاكتورهاي كلیه اقالم خریداري شده، و تماس مسبخش مالي،•
ه گزارش به فرماندمشورت با مدیر سامانه در مورد هزینه ها، و برآورد خسارت، به منظور 

سامانه و در نهایت طبقه بندي درخواست
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مدیریت بحران

حسین موسوی زاده 

کارشناس کارگروه سالمت در حوادث 

غیرمترقبه وپدافند غیر عامل 
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كشور ایران به علت وسعت، موقعیت •

ز جغرافیایي و تنوع اقلیمي جزء یكي ا

و از این . كشورهاي بالخیز دنیا است

.جهت رتبه ششم را در دنیا دارا مي باشد

31نوع بالي طبیعي شناخته شده، 40از 

نوع آن در ایران اتفاق مي افتد
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تعريف بحران و مديريت بحران

به هنگام پیشامد امكان درگیري موشكي میان [1]عبارت بحران، نخستین بار توسط رابرت مك نامارا•

آمریكا و كوبا عنوان گردید

• [1]- ROBERT MCNAMARA
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بحران

د آید؛و ورت فزاینده به وجوحادثه اي كه به طور طبیعي و یا توسط بشر ،به طور ناگهاني و یا به ص: بحران عبارتند از•

اشدنیاز به اقدامات اساسي و فوق العاده بسختي و مشقتي را به جامعه انساني تحمیل نماید كه جهت برطرف كردن آن

و ب برساند و نیاز به اقدام فوريبحران به هرگونه حادثه اي اطالق مي شود كه به جان یا مال انسان آسی•

. فوق العاده داشته باشد

انواع بحران •

طبیعی

انسان ساخت

پیچیده
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مديريت بحران

ه و ن ها و تجزیمدیریت بحران، علمي كاربردي است كه به وسیله مشاهده سیستماتیك بحرا•

بروز بحران ها، تحلیل آنها در جستجوي یافتن ابزاري است كه به وسیله آنها بتوان از 

ي الزم، امداد پیشگیري نمود؛ و یا در صورت بروز آن، در خصوص كاهش اثرات آن، آمادگ

.رساني سریع، و به بهبودي اوضاع اقدام نمود
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خصوصيات بحران 

ه آنكبحران بیشتر یك وضعیت اضطراري و آني است، تا یك حالت مزمن، با وجود-1•

. زمان غیرمشخص مي باشد

یأس، كا :انند بحران موجب تغییر رفتار و سلوك مي شود ،و اكثراً آثار پاتولوژیكي م-2•

.  هش بهره وري، فرار از مسئولیت و عذرتراشي دارد

.  بحران هدف هاي اشخاص درگیر را مورد تهدید قرار مي دهد-3•

ك ة یبحران یك وضعیت نسبي ادراكي است، یعني رویدادي كه ممكن است به وسیل-4•

. شداطرف بحران تشخیص داده شود،و براي طرف دیگرممكن است غیرقابل تشخیص ب

. ددگربحران در ارگانیسم بدن فشار ایجاد مي كند، و موجب خستگي و تشویش مي-5•
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:داراي چهار ركن اصلي متشكل ازمدیریت بحران 

كاهش خسارات-1

كاهش احتمال وقوع یا اثرات ناشي از بالیا

آمادگي-2

برنامه ریزي و پژوهش، آموزش و تمرین

واكنش-3

ارایه خدمات اضطراري بالفاصله پس از وقوع بحران

بازسازي و عادي سازي-4

بازگرداندن جامعه به حالت عادي و نه لزوماٌ حالت پیش 

كرده و طوري سیستم جامع مدیریت بحران مخاطرات بالقوه و منابع موجود را ارزیابي 
.برنامه ریزي مي نماید كه منابع موجود را با مخاطرات موازنه كند
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ارزیابی خطر بر اساس "اولین و مهمترین اقدام در چرخه مدیریت خطر بالیا 
می باشد "مخاطرات محتمل



تهیه و تدوین مقررات و ضوابط ساخت و ساز

مقاوم سازي ساختمانها و نظارت مستمر

بیمه حوادث 

آموزش همگاني ، تحقیق و پژوهش

پیشگیري

و کاهش 

اثرات

مدیریت کاربري اراضي

تغییر محل جمعیت و سازه ها
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برنامه ریزي و اجراي درست طرحها و نظامها

حفظ پایائي و تداوم خدمات دولتي

ي شبکه انتشار خبر و ارتباطات اضطرار

اطالعات عمومي در مواقع اضطراري
آمادگي

آموزش کارکنان ، مطالعه و پژوهش

مراکز عملیات اضطراي
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اعالم هشدار و به کار انداختن شبکه خبر

امداد ونجات و تأمین اقالم اضطراري 

تخلیه و اسکان اضطراري

برقراري نظم و امنیت
مقابله

بسیج تمامي امکانات و منابع موجود

تأمین بهداشت و درمان
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مشاوره در امور مربوط به بحران 

برآورد و ارزیابي خسارات

آوار برداري و پاکسازي معابر 

اطالع رساني و راه اندازي مراکز امداد
بازسازي

پرداخت خسارت بیمه ، وام و کمک مالي

پاکسازي آلودگي و دفع زباله ها

43



انواع بحران 

به طور كلي انواع بحران هاي معمول و مطرح در دنیا، بدین قرار •

زمین لرزه، آتشفشان، موج هاي دریایي ناشي از زلزله،: مي باشند

، طغیان، شكافتن زمین، ( طوفان)سیالب، گردبادهاي استوایي 

ایع، آتش سوزي طبیعي جنگل ها و بیشه ها، خشكسالي، بیماري هاي ش

تصادفات عمده، شورش هاي اجتماعي،و بحران هاي ناشي از جنگ
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انواع بحران 
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انواع بحران  در ايران 

سیالب در گلستان 
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سیالب در خوزستان 
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سیالب شیراز 
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قدم اول در مدیریت بحران شناخت 
مخاطرات و تهدیدهاست
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روند رشد ميزان خسارت هاي سيالب در دهه هاي اخير

ه اخیر سیل 5 ده م  سارات محسوس و مستقی خ
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هاي پيشگيري و كاهش خسارات سيلروش

اي مهار سیل هاي سازهمطالعه و اجراي طرح•

اي هاي غیرسازهمطالعه و اجراي طرح•

ه و حفاظت آبخیز ضمدیریت حو•

در مواقع ( ACTION PLAN)تهیه و تدوین نظامنامة مدیریت سیل و طرح عمل •

بحران 

آموزش همگاني و تخصصي  •



اي مهار سيل هاي سازهمطالعه و اجراي طرح

وتربستثبیترودخانه،مسیرحفاظتواصالحمنظوربهرودخانهمهندسيوساماندهي•

...هاوگورهنظیرسیلكنترلهايسازهطراحيورسوبوفرسایشكنترل

.جریانعبوريظرفیتافزایشمنظوربهرودخانهمسیربازگشایيوالیروبي•

درهاپلپایةحفاظتنیزورودخانهتقاطعيسازه هايآبگذريظرفیتافزایشوبهسازي•

.آب شستگيمقابل



اي هاي غيرسازهمطالعه و اجراي طرح

:بخش اصلي استهدف اصلي این محور، دور كردن مردم از جریان سیل مي باشد و شامل سه 

انه ها نقشه هاي پهنه بندي سیل و پیاده سازي حد بستر و حریم رودختهیة •
به منظور مدیریت توسعه سیالبدشت

ودخلوسیالبدشت هادرسازوساختتوسعهكشور،دراخیرسیل هايخسارتتشدیدعواملمهمترینازیكي
وهالمسیورودخانه هاوحریمبسترتعیین.مي باشدهاومسیلرودخانه هاحریموبستردرغیرمجازتصرفات

جملهازبسیالكنترلوپیشگیريطرحهايكلیهپیش نیازهايوملزوماتازیكيسیلپهنه بندينقشه هايتهیه
یمناعبورمحلآزادسازيورودخانهحاشیهاراضيكاربريتعییننحوهسیل،بیمهسیل،هشدارهايسیستم
.مي باشدنیازموردواردهخساراتارزیابيوتعییندرنقشه هااینوجود.مي باشدرودخانهجریان

يایجاد سیستم هاي پیش بیني و هشدار سیل هواشناسي و هیدرولوژیك•

یل برنامه ریزي و مدیریت چند مخزنة سدهاي ساخته شده با هدف كنترل س•
. و پیش بیني اثرات بهره برداري از سدهاي در دست احداث



ه و حفاظت آبخيز ضمديريت حو

یاهي،گپوششتقویتمنظوربهمكانیكيوبیولوژیكعملیاتشاملآبخیزداري•

.منطقهيخیزسیلپتانسیلكاهشنتیجهدرونفوذپذیريافزایشوخاكحفاظت

ولسیجریانازموثراستفادهمنظوربهسیالبپخشوداريآبخوانمطالعات•

.آنخساراتكاهش

باخصوصاً مجازهايكاربريارائهواراضيكاربريتغییرواصالحمطالعات•

.مدتدرازومدتكوتاهدرخیزيسیلوسیلبنديپهنهمطالعاتبهتوجه



مديريت سيل و طرح عمل نامة نظامتهيه و تدوين 
(ACTION PLAN ) در مواقع بحران

ولقبزمانيمرحلةسهدرذیربطدستگاههايمسئولینبینهماهنگيوآمادگيایجادمنظوربه

نندماشده ايمشخصقبلازسازمانيتمهیداتآنبراساسكهمي شودتهیهسیلوقوعازبعد

وخساراتتامي شودگذاشتهاجراموردبه...وجاده هابستنیاروستاهاوشهرهاتخلیه

.برسدحداقلبهسیلازناشيتلفاتخصوصاً 



آموزش همگاني و تخصصي

ایندرصادرههشدارهايبهتوجهلزومسیالب،برابردرآمادگيایجادمحوراینهدف

ازمي تواندكهمي باشدسیلخساراتكاهشجهتامداديوایمنيهايپیامارائهوزمینه

وشگاهنمایوكارگاهبرگزاريوفیلمتهیةكتاب،بروشور،پوستر،انتشاروچاپطریق

.شودانجام...



هاي پيشگيري و كاهش خسارات سيلروش

تالش در جهت كاهش سیالب.1

پذیري در مقابل سیالبتالش در جهت كاهش آسیب.2

تالش در جهت كاهش خسارات.3

ایجاد آمادگي براي تحمل خسارات.4



روش هاي سازه اي

امیدهنايسازههايروشوباشدميهاسازهبوسیلهفیزیكيحفاظتمبنايبردستهاولین

.شوندميبنديطبقهايغیرسازههايروشگروهدردیگردستهسه.شودمي

:ايسازههايروشدیگرعبارتبه

.شوندمياعمالسیالبوقوعازقبل-1

.دارندايسازه"عمدتاماهیت-2

.شوندميگرفتهكاربهمردمازسیالبكردندورمنظوربه-3



روشهاي سازه اي مديريت سيالب

سدهاي مخزني



عملکرد سدهای دز و شهیدعباسپور از نظر کنترل سیالبعملکرد سدهای دز و شهیدعباسپور از نظر کنترل سیالب
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روش هاي غیر سازه اي

سهتوامابرگیرندهدركهسیالبمشكالتكاهشهايروشكلیه
سیالبمدیریتايغیرسازههايروشنباشند،فوقمشخصه

ايهسازماهیتدارايسیالب،باهنگامبهمقابلهمثالبراي.باشندمي
دروليگیردميصورتمردمازسیالبكردندورمنظوربهواست

وقوعازقبلآبریزحوضهمدیریتیاشودميانجامسیالبهنگام
وليگیردميصورتمردمازسیالبكردندورمنظوربهوسیل

.استايسازهغیر"عمدتاآنماهیت

هنگامبه"ساكنینتخلیهوسیالبهشدارماننددیگرهايروش
وشدندميانجام"سیالبازمردمدوركردن"منظوربهو"سیالب
.باشندمي"ايغیرسازه"ماهیتداراي



اي مديريت سيالبروشهاي غير سازه

مقاوم سازي

آموزش عمومي

هشدار و تخليه

مقابله با سیالب











 

ت روش   دف زمان ماهی ه

یني سیالب  یش ب سازه اي پ وع سیالب غیر  نگام وق ا دور كردن مردم از ه عمدت

سیالب 

یني سیالبهاي  یش ب پ

ي  ای دری

سازه اي  وع سیالب غیر  نگام وق ا دور كردن مردم از ه عمدت

سیالب 

سترش  نترل گ ك

دشت  سیالب

سازه اي  وع سیالب غیر  بل از  وق ا دور كردن مردم از ق عمدت

سیالب 

یمه سیالب  سازه اي ب وع سیالب غیر  بل از  وق د در دور كردن ق وان مي ت

مردم از سیالب موثر 

شد  ا ب

ل  مقاوم سازي در مقاب

سیالب 

وع سیالب سازه اي و غیرسازه اي   بل از  وق ا دور كردن مردم از ق عمدت

سیالب 

ریز ضه آب و ت ح  مدیری

 

وع سیالب  سازه اي و غیرسازه اي  بل از وق ا دور كردن سیالب ق عمدت

از مردم  

یري  صمیم گ سازه اي ت وع سیالب  غیر  بل از وق هر دو  ق

مهیدات  ت

زي  امه ری رن ب

صلي  ت سیالب ف مدیری

در مخازن 

سازه اي  وع سیالب  غیر  بل از وق ا دور كردن سیالب ق عمدت

از مردم  

امه ریزي جهت  رن ب

سیل  ا  له ب مقاب

سازه اي  وع سیالب  غیر  بل از وق هر دو  ق

ا سیالب  له ب سازه اي مقاب ا  نگام سیالب  عمدت ه ه ا دور كردن سیالب ب عمدت

از مردم 

سیل  شدار  سازه اي ه نگام سیالب  غیر  ه ه ا دور كردن مردم از ب عمدت

سیالب 

یه  خل سازه اي ت نگام سیالب  غیر  ه ه دور كردن مردم از ب

سیالب 

ت بهنگام سیالب  مدیری

در مخزن 

سازه اي  نگام سیالب  غیر  ه ه هر دو ب

شي   ن تمهیدات واك

ضطراري  ك هاي ا سازه اي كم نگام سیالب  غیر  ه ه ا دور كردن مردم از ب عمدت

سیالب 

 



مديريت اضطراري  ريسك

PPRRان عملیات مقابله با بحران از چهار جز مدیریت اضطراري  ریسك كه به عنو•

: شناخته میشود

(PREVENTION)جلوگیري از اثرات یا كاهش شدت خسارات •

(PREPAREDNESS)ایجاد آمادگي و پیشگیري جامعه •

(RESPONSE)مقابله فوري بعد ازدرك خطر•

(RECOVERY)توانمند سازي جامعه•



پيشگيري و كاهش خطر

مدیریت كاربري زمین  و پهنه بندي •

ضوابط ساختماني•

جابجایي ساختمان ها•

توسعه امنیت •



آمادگي و پيشگيري

هشیاري و آموزش جامعه•

برنامه ریزي بحران•

عملیات اموزشي•

ارتباطات اضطراري•

برنامه تخلیه•



مقابله اضطراري

برنامههاوعملياتاجراي-

اضطراريعملياتاجراي-

قانونيسازماندهي-

هشدار-

انبحرعملياتمراكزفعالكردن-

منابعجابجاي  ي-



توانمندسازي

:فعال كردن مراكز توانمندسازي افراد، كه شامل•

حمایت از افراد•

تهیه اسكان موقت،غذا و پوشش•

ارئه خدمات بهداشتي و امنیتي•

اطالع رساني•

پاكسازي•



ها در برابر سيلانواع مقاوم سازي

:شودميپیشنهادسیلبرابردرسازيمقاومنوعچهاراساساً 

زیربنایيتاسیساتازحفاظت

هاساختمانازحفاظت

اضطراريشرایطدرراهنمایيوهدایتتمهیدات

آنانتعلقاتودامهاومردمبرايگریزو(فرارمحل)مفرنواحيایجاد-

به(هاپلوهاجادهمثل)مطمئندسترسيبرايتمهیداتایجاد-
.(سیلوقوعازقبلیا)سیلوقوعزماندرتجهیزات

یلسذخیرهوبهداشتياصولآب،عرضهچونتسهیالتيبهدسترسي-
مفرمناطقدر

سیلبرابردركشاورزيسازيمقاوم







ها در برابر سيلسازي ساختمانمقاوم

باالترطبقاتبهصرفاً ساكنینوگرفتخواهدسیلراهمكفطبقهسیل،زماندر(1)
.رفتخواهند

وقتيطفقگیريسیلوشوندميبردهباالمشخصسیلترازتاهمكفطبقهتراز(2)
.باشدپیوستهوقوعبهبزرگهايسیلكهگیردميصورت

در(اضطراريشرایطدر)شنهايكیسهازاحداثيهايدیوارهباساختمان(3)
.شودميحفاظتآناطراف

تاسكلبروبودهسیلازمصونهمیشهكهگیردميقرارایينقطهدرساختمان(4)
.استشدهاحداثتیركوبي



هاي عمومي و صنعتيساختمان

ايهآببااليایستایيسطحباسیالبيشرایطتحملتوانساختمانپيكهشدمطمئنبایداوالً 

وامواجفشارها،سیالببااليترازمقابلدربایدبلندهايساختمانثانیاً .داردرازیرزمیني

یابتونيهاساختماناسكلتكشورهاازبسیاريدرباشدداشتهمقاومتجریانازحاصلنیروهاي

برايتوانميراكفهمطبقه.كنندميتحملراسیلازناشيهايتنشراحتيبهواستفوالدي

ندانيچخساراتسیالبيمواقعدركهكرداستفادهغیرهوانتظارهاياتاقنقلیه،طوسایپاركینگ

مكفهطبقهدرنبایدهرگزامكانصورتدرارزش،باصنعتيتاسیساتكهاستواضح.نشودوارد

احتيربهبایدسیالبيمواقعدرساختمانبهدسترسيكهاستایندیگرمهمنكته.گیرندقرار

.(بهداشتيمراكزویژهبه)باشدپذیرامكان



هاي شخصيخانه

وخامموادذخیرهبرايمرتفعهايقسمتوسكوهااحداثیاهاخانهسقفكردنمقاوم

باالحددرسیلترازكهساعتي24حداقلبرايمنزلاهاليپناهگاهوشدهتهیهكاالهاي

.است

.استمحتملزیرزمینيآبسطحآمدنباالكهمواقعيدرهاخانهپيكردنتقویت

خاكيمصالحازیاومتر5/0ازكمترارتفاعيباكهبتنيیاآجري)كوتاههايدیوارهتهیه

.سیلازآنوسایلوخانهحفاظتبرايمنازلاطرافدر(.نكندتجاوزارتفاعمتریكازكه

.(استشدهآزمایشدنیانقاطازبسیاريدركههمچنان)چوبيهايپایهرويهاخانهساخت

هترببتنيبلوكهاي:سیلبهمقاوممصالحازاستفادهدهد،اجازهماليشرایطكهصورتيدر

.استماسهازبهتررسونيازبهترآجرآجر،از





مقاوم سازي اراضي كشاورزي در برابر سيل

ازوبودهدیرترآنهاكردننشاءكهبرنجازمناسبيانواعمعرفي
.ندباشاماندرپیوندند،ميوقوعبهسیالبفصلاواخركههایيسیلخسارات
.ودشتوزیعوتكثیرالذكرفوقشناورهايبرنجازشدهاصالحانواعهمچنین

هايطرحكهشرایطيبرايمناسبكشتالگويانتخابمورددرتوصیه
كشاورزانكهراكامليایمنيبرداريبهرهاولیهمراحلدرسیالبحفاظتي
.كنندنميفراهمدارند،تصور

هايهدیوارازاستفادهبااراضيگرفتگيآبدرتاخیرهدفباآبمدیریت
لقبمحصولبرداشتكهنحويبههادریچهكردنبازیاومستغرقنیمهخاكي

.باشدشدهانجامسیلوقوعاز

هبمقاومغذایيذخیرهانبارهايسیل،ازعاريهايمحیطتعبیهوابداع
دجدیهايفناوريازاستفادهباكهحفاظتيهايمحفظهوموذيجانداراننفوذ

.شوندميساختهنیستند،دسترسقابلمحلدركهمصالحيیا

موادسازيفراهمباشورآببازدهسیلنواحيزدایينمكدركمك
ترویجيخدماتو(گچمثل)مناسب



اهداف برنامه جامع مديريت سيل

:كاهش خسارت سیل از طریق

(ساكنان منطقه و مسافران)ها حفاظت جان انسان

حفاظت منابع آب و خاك

هاي ارتباطيحفاظت تاسیسات زیربنایي و راه

اي سیلمدیریت غیر سازه



داليل ضرورت مديريت يكپارچه سيل حوضه هاي 
آبريز

حوضه آبریز یك سیستم مستقل است.

هاي آب و خاك در حوضه متاثر از یكدیگر هستندكلیه فعالیت.

هاي آبریز فعالیت دارندهاي مختلفي در امر مدیریت سیل در هر یك از حوضهسازمان.

(اترك و كركانرود.)هاي آبریز اصلي استان در دو یا چند استان مشترك استحوضه

در هاي باالدست بر شرایط حوضههاي توسعه و حفاظت آب و خاك، مدیریت سیل از استانانجام فعالیت

.پایین دست اثر گذاشته است

ها و اقدامات مدیریت سیل در حوضه یك ضرورت استسازي برنامههماهنگ.

د شدبهینه خواهگذاري و اخذ نتایج،گذاري و سرمایهها، اولویتبا نگاه یكپارچه به مدیریت سیل حوضه.

هاي مدیریت سیل ضروري استها و برنامهمشاركت آبخیز نشینان در طرح.



رويكرد برنامه مديريت يكپارچه سيل
:رویكرد تهیه برنامه مبتني است بر

لدر زمان وقوع سیپیشگیري و آمادگي در برابر سیل و انجام اقدامات پیشگیرانه و آمادگي.

نگاه یكپارچه و بهم پیوسته مدیریت سیل در حوضه آبریز.

هاي آبریزاي و مدیریت در سطح حوضهتوجه ویژه به اقدامات غیرسازه.

تهیه برنامه مدیریت سیل در هر حوضه آبریز و تلفیق آن براي استان.

 هاي مدیریت سیلبراي برنامه( ساله15)1400لحاظ افق زماني.

هاي حفاظتي و احیائي و پیشگیري از سیلها و پروژهمشاركت آبخیز نشینان در طرح.

هاي حفاظتي به آبخیز نشینانآموزش و ترویج برنامه



مؤلفه ها و اجزاء مديريت يكپارچه سيل

هاي آبخیز  و عرصه هاي منابع طبیعيمدیریت حوضه-1

كنترل فیزیكي سیل به وسیله سدها و حفاظت رودخانه ها-2

آمادگي در مقابل سیالب-3

دشتمدیریت سیالب-4

مدیریت بحران و مقابله با سیل-5

- سیلو هشدار بیني پیش

برنامه جابجایي و تخلیه در زمان اضطراري-

آموزش همگاني-

سیالبمدیریت سدها در زمان -

هامدیریت كاربري اراضي و حریم بستر رودخانه-

سیلبیمه -



مديريت حوضه آبخيز و عرصه هاي منابع طبيعي-1

اهداف( الف

ب حوضه هاي آبریزبهبود حفاظت خاك و كنترل فرسایش و نیز پیشگیري از وقوع سیل در سر آ

هاي مختلفها از طریق برنامهها و مراتع حوضهاحیاء و توسعه جنگل-اصالح-حفظ

در و پخش سیالب( هاي مختلف آبخیزداريسازه)و مكانیكي ( بنديتراس)هاي بیومكانیكياجراي پروژه

هاي آبخیزحوضه

دار از طریق احداث باغ و توسعه هاي بیولوژیك و اصالح كاربري اراضي زراعي شیباجراي پروژه

كاريیونجه



مديريت حوضه آبخيز و عرصه هاي منابع طبيعي-1ادامه

فعالیت هاي اساسي( ب

فعالیت هاي بیولوژیكي
هاي گیاهيها و پوششبازسازي و بهبود جنگل

عملیات احیاء جنگل و مرتع

خرید اراضي مستثنیات داخل جنگل و تبدیل آنها به جنگل

انجام عملیات اجرایي ساماندهي خروجي دام از جنگل

فعالیت هاي فیزیكي
بندياحداث چك دم و تراس

احداث بندهاي سیل گیر و تاخیري و رسوبگیر

احداث سیستم پخش سیالب

جابجایي روستاهاي محاط در جنگل

(گیري و پایشهاي اندازهتجهیزات ایستگاه)ارزیابي سالیانه عملكرد سیستم 



كنترل فيزيكي سيل-2

:اهداف( الف

كاهش پیك سیل

افزایش ظرفیت رودخانه

هاحفاظت دیواره و بستر رودخانه

هاي اساسيفعالیت( ب

A )احداث سدهاي مخزني

 متر مكعب در ثانیه را در خروجي كاهش 200متر مكعب در ثانیه را به 3017سیل ورودي 80سد گلستان در سیل سال
.داده است

B )مدیریت رودخانه
هاحفاظت فیزیكي از شهرها، روستاها وتاسیسات زیربنایي حاشیه رودخانه

ها و بندها تثبیت كفساخت دیواره

الیروبي

هاها و مسیلآزادسازي بستر و حریم رودخانه



آمادگي براي سيالب-3

:اهداف( الف

هشدار سیل

تخلیه

آموزش همگاني براي حالت هاي اضطراري

:هاي اساسيفعالیت( ب

تهیه سیستم هشدار سیل

مدیریت یكپارچه سدها در زمان سیل

تعیین نقاط امن براي اقامت موقت

تهیه برنامه آموزش



مديريت سيالبدشت-4

:اهداف( الف

ايسازهكاهش خسارات جاني و مالي با اقدامات غیر

:هاي اساسيفعالیت( ب

هاتعیین حد بستر و حریم رودخانه

مدیریت كاربري اراضي و كنترل كاربري آنها

بیمه سیل

تهیه نقشه خطر



مديريت بحران و مقابله با سيل-5

هاي مدیریت سیل بویژه در زمان سیل و بعد از آنهماهنگي همه فعالیت

هاي مختلف براي مقابله و جلوگیري از سیلتشكیل كمیته

هاي مدیریت سیلتامین منابع مالي برخي از فعالیت



ميليون نفر در مقابل سيالب وابسته سيل بندهاي 10هم اكنون در هلند ايمني 

باشدساحلي و سدهاي دريايي مي



 400بند شينگن در ژاپن با قدمت سيل

سال



بندها با هاي سيالب سنتي در ژاپن براي محافظت سيلنرده

سال400قدمت 



بندها با هاي سيالب سنتي در ژاپن براي محافظت سيلنرده

سال400قدمت 



بند در مناطق شهري هاي سيلديواره



بند در مناطق شهري هاي سيلديواره



بندهاحاكريزي بر روي سيل



" التواند از شرایطي كه اصبندها، عواقب  ميدر صورت تخریب سیل

.تر شودبندي احداث نشده باشد بسیار وخیمسیل



پيامدهای تجاوز به بستر و حريم رودخانه

افزایش خطرات ناشی از سیل-1

ات به خطر افتادن پایداری سازه ها و تاسیس-2
...(     پلها و-سردهنه)آبی مسیر

تغییر مرفولوژی رودخانه و ناپایداری و -3
ریزش کناره های رودخانه و گودافتادگی 

...  بستر

ی عدم تغذیه طبیعی سفره های آب زیر زمین-4
و معکوس عمل کردن رود خانه 

عدم دسترسی به رود خانه جهت حفظ و -5
(حق ارتفاق )نگهداری 

افزایش هزینه های اجرایی پروژه های -6
تقاطعی رود خانه



:عوامل طبيعي
شدت،

ميزان و تداوم بارش
شناس ي و خاكزمين

طبيعيشيب و پوشش 

:كنندهعوامل تشديد
ها و مراتعتغيير كاربري، كاهش تراكم جنگل

هاي ارتباطيجانمايي نامناسب ابنيه مسكوني و راه
دهي و آموزش مقابله با سيلفقدان سيستم هشدار

خشكسالي و افزايش دامنه سيل
اي و حمل درختانهاي كلي، واريزهبروز جريان

ت استفاده خارج از ظرفيت طبيعي حوضه آبريزي در اثر رشد جمعيت و مهاجر 
هاهاو مسيلعدم رعايت حريم و بستر رودخانه

معيشت سنتي وابسته به جنگل و مرتع مثل حضور دام و تامين سوخت
مسدود بودن مقطع رودخانه ها

مسدود بودن  دهانه پل ها

هاعلل وقوع سيل



:انواع تجاوز به بستر و حريم رودخانه 

کشت و زرع غیر مجاز در حریم و -1•

بستررود خانه

ساخت و سازغیر مجاز در حریم و بستر-2•

برداشتهای غیر مجاز شن و ماسه   -3•



:عمده ترين وظايف رود خانه ها
. منبع اصلی تامین کننده  آب در بخشهای مختلف   مصرف می باشند-1

.     منبع تغذیه آبهای زیرزمینی هستنند-2

.     تخلیه کننده اصلی سیالبها می باشند-3

.زهکش اصلی حوضه آ بریزمحسوب میشوند-4

.دارنددر جاذبه توریستی و مسایل زیست محیطی نقش عمده-5

.در توسعه استان نقش اساسی ایفا می کنند-6



ريب عمده داليل تشديد  ساخت و سازهای غير مجاز در حريم و بستر وتخ
:رودخانه ها

ازدیاد جمعیت و به تبع آن افزایش بهای اراضی   مسکونی   -•

طمع اقتصادی برخی افراد سود جو-•

ح افزایش روند توسعه ای استان وبه تبع آن باال آمدن سطح تقاضا ی مصال-•

...(جاده و, طرحهای عمرانی )

تلقی غلط معدن بودن رودخانه-•



:آلودگی رودخانه و علل آن

رهاسازی پساب بعضی از -1•

کارخانجات و دامداریها

انباشت زباله در رودخانه-2•

رهاسازی فاضالبهای خانگی توسط-3•

ندکسانی که در حاشیه رودخانه قرار دار














