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 :مقدمه

 هیمالیا و برخورداری از اقلیم متغیر و -قرار گرفتن در مسیر کمربند کوه زایی آلپبه کشور ما باتوجه 

تاریخ، بالیای طبیعی به خصوص سیل و زلزله را در اغلب نقاط خود در طول  میناپایداریهای موقت و موس

 .شود میبطوریکه کشور ما یکی از ده نقطه بالخیز دنیا محسوب . تجربه کرده است

استقرار کشور ایران در کمربند جهانی زلزله و وجود نقاط جمعیتی متراکم و پراکنش جغرافیایی 

ایران را به کشوری شدیداً آسیب پذیر در برابر زلزله تبدیل ی حادثه خیز، ها جمعیت روستایی در عرصه

نموده است ساخت و سازهای بی رویه شهری، مهاجرت روستائیان به شهرها، فرسایش خاک، چرای بی 

با ها، تجهیزات و ابزارهای الزم برای مقابله   زیرساخت،در نقاط روستایی، فقدان امکاناتمراتع دام در رویه 

وانح مترقبه و غیرمترقبه ضرورت توجه به کنترل و مدیریت بحران در نقاط روستایی را دو انوع حوادث و س

 .چندان کرده است

ی وسیع، طوفان، بیابان ها ، آتش سوزیخشکسالی) زلزله و سیل(افزون بر دو سانحه عمده و ویرانگر 

ز مناطق روستایی حادث  غیرطبیعی در مناطق روستایی نیز هر ساله در بخشی ایها انبحرزایی و انواع 

ی توسعه را دچار ها  و تحقق برنامهریزی برنامهکه ضمن ایجاد خلل در زندگی روستائیان، روند  .شود می

و محلی برای ای  ی منطقهها مان و سازها از این رو ضروری است که دولت، دستگاه. نماید میکندی و مشکل 

 .بیندیشدادث تمهیداتی پیشگیری و جلوگیری از بروز و گسترش دامنه این حو

ی مخرب به ها سیل سهمگین و های طوفان، بویژه زلزله و بحرانبا اینکه شدت و وسعت برخی از 

 و بویژه با اتکا ریزی برنامهگیری از دانش، عقل و  لیکن، با بهره. حدی است که خارج از کنترل انسان است

 .ه حداقل ممکن رساندی احتمالی را بها ، خسارتتوان  میبه دانش مدیریت بحران

 خوشبختانه، پس از تأسیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، توجه به مسائل و مشکالت مناطق 
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بطوریکه . شده استای  روستایی در کلیه ابعاد، مدیریتی، ساختاری و آموزشی وارد مراحل امیدوارکننده

ی پژوهشی، آموزشی و حمایتی در دستور ها مه و برناها طرحی زندگی در مناطق روستایی ها برای اغلب جنبه

ی آموزشی برای مدیران محلی بویژه ها توان به برگزاری دوره میاز جمله این اقدامات . تدوین و اجرا است

در حوزه مدیریت  ها  آنی برای توانمندسازی و ارتقاء دانشسی اساها دهیاران اشاره نمود که از برنامه

 .روستایی است

کالتی است که بطور یین تشتر مهم به عنوان آخرین سطح از مدیریت کالن کشور، نوانبه عدهیاریها 

در  میبنابراین نقش مه. مستقیم با امور مدیریتی روستاها و زندگی روزمره روستائیان در ارتباط هستند

طالبی است مجموعه حاضر دربرگیرنده م.  در روستاها برعهده دارندها  و برنامهها طرحمدیریت و سازماندهی 

هدف از تهیه این متن  .پردازد میی مدیریت بحران در مناطق روستایی ها روشکه به اصول، مبانی و 

دهیاران با شناخت  .ی مدیریت بحران استها روش مفاهیم بحران و  وآموزشی، آشنایی دهیاران با اصول

، نقش و جایگاه خود ها  آنبله بامباحث مربوط به بحران و انواع سوانح طبیعی و غیرطبیعی، راهکارهای مقا

 ناشی از این حوادث زیانرا در مجموعه مدیریتی بحران شناخته و در کاستن اثرات و پیامدهای اثرات و 

بکارگیری دانش، آگاهی و رهنمودهای ارائه شده در این متن آموزشی، این . نمایند مینقش موثری ایفا 

 یها انبحره شیوه علمی، کارآمد و پویا در مواجهه با سوانح و کند تا ب میتوانمندی را در دهیاران ایجاد 

وظایف )  شهرستان و استانمترقبهستاد حوادث غیر(طبیعی و غیرطبیعی و همگام با مدیریت فرادست 

در تهیه این متن آموزشی سعی شده است که از کلیه منابع جدید و  .مدیریتی و هدایتی خود را انجام دهند

اما الزم به ذکر است سوانح طبیعی و انسانی در مناطق روستایی از نوعی گستردگی . شودکاربردی استفاده 

سعی مولفین . باشد در این نوشتار میسر نمی ها  آنبررسی و تجزیه و تحلیل تفصیلی همۀبرخوردار است که 

افتد   اتفاق می و سوانح که در مناطق روستاییبحرانبه کلیه را بر این بوده است که کلیات مدیریت بحران 

 .تعمیم داده شود
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 بحران و مدیریت بحرانکلیات، مبانی، مفاهیم و اصطالحات : فصل اول

 

ی موجود در زمینه بحران و ها در این فصل مخاطبان با مفاهیم، تعاریف و دیدگاه: اهداف آموزشی

 .مدیریت بحران و سطوح مختلف بحران و مدیریت بحران آشنا میشوند

 

رود مخاطبان پس از مطالعه مطالب این فصل به توانایی تبیین و تشریح  میانتظار : اهداف رفتاری

 .موارد زیر دست پیدا کنند

مفاهیم، بالیا، سوانح، فاجعه، بحران و مدیریت بحران را تبیین کنند و تفاوتها و  -

 .ت آنرا بشناسندها Ĥبتش

 .تشریح نمایندرا ی موجود در زمینه بحران و مدیریت بحران ها تعاریف و دیدگاه -

سطوح مختلف مدیریت بحران را تشریح نموده و جایگاه دهیاریها را در این سطوح  -

 .بشناسند

 .ی روستایی بیان نمایندها  را در محیطبحرانانواع و منشاء سوانح و  -

 .پیامدهای بحران و مخاطرات در مناطق روستایی را بازگو نمایند -

 .را بدانند ها  آنریت بحران را تبیین نموده و تفاوتی سنتی و نوین در زمینه مدیها دیدگاه -
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 مفاهیم و اصطالحات -1

 بالیای طبیعی -1-1

کند و در این  میبالیای طبیعی عملی از طبیعت است با چنان شدتی که وضعی فاجعه انگیز ایجاد 

غذا، شوند و در نتیجه به  شود و مردم دچار رنج و درماندگی می میوضع شیرازه زندگی ناگهان گسیخته 

ی پزشکی و پرستاری و سایر ضرورتهای زندگی و به محافظت در مقابل عوامل ها پوشاک، سرپناه و مراقبت

 1.گردند میو شرایط نامساعد محیط محتاج 

 

 بحران . 1-2

را ای  ی انسانی، مادی و زیست محیطی گستردهها اختالل جدی در کارکرد یک جامعه که خسارت

ر از توانایی جامعه آسیب دیده است تا بتواند صرفاً با استفاده از منابع داخلی  به گونه که فراتشود میسبب 

همچنین گاهی اصطالح بحران برای توصیف یک .  بربیاید و آن را تحمل کندها خود از عهده این خسارت

دم منه) یا اکوسیستم ( که طی آن الگوهای معمول زندگی ) مثل زلزله یا سیل ( وضعیت ناگهانی دهشتناک 

العاده و اضطراری برای نجات و حفظ حیات انسانی و یا محیط زیست  شوند و مداخالت فوق می

 :توان چنین گفت  در کل می2.گردد می میالزا

آید و  حوادثی که در اثر رخدادها و عملکردهای طبیعی و انسانی به طور ناگهانی به وجود می« 

کند و برطرف کردن آن نیاز به اقدامات و عملیات  می  را به یک مجموعه یا جامعه انسانی تحمیلیخسارت

 ).52، ص 1385شکیب و مقدسی، (» .شود میری و فوق العاده دارد، بحران نامیده اضطرا

                                     
 7، ص 1373محمدعصار و ابوالحسن قدیم، راهنمای بهسازی محیط در بالیای طبیعی، تهران، .   1

 5، ص1384دهیاریها، ، جزوه آموزشی سازمان شهرداریها و )اصول و مبانی(بدری، سیدعلی، آشنایی با مدیر بحران .   2
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 مدیریت بحران . 1-3

ی قبل و ها فعالیت مشتمل بر بحران و مرتبط با بحران برای ریزی برنامهی ها جنبه میاصطالحی که تما

 بحرانهمچنین این اصطالح به مدیریت هر دو جانبه مخاطرات و پیامدهای . گیرد میر بعد از بحران را درب

 1.پردازد مینیز 

، آمادگی، واکنش و بازسازی و ها  کاهش خسارتمدیریت بحران داری چهار رکن اصلی شامل

از مدیریت بحران در واقع عبارت است  ). 60، ص1380مرکز مطالعات سوانح طبیعی، ( سازی است  عادی

ایجاد آمادگی و فراهم کردن تهمیدات و تدارکات الزم برای رویارویی با بحران و یا به حداقل رساندن آثار 

 ).8، ص 1376آهنچی، ( تخریبی آن 

 

 مخاطرات طبیعی . 1-4

ی انسانی و به شکل یک تهدید برای مردم، ساختارها یا ها یک پدیده طبیعی که در مجاورت سکونتگاه

مخاطرات طبیعی به دلیل شرایط و . دهد و ممکن است منجر به بحران شود میصادی روی ی اقتها سرمایه

   2.آیند مییا هواشناسی در محیط طبیعی به وجود ای  فرآیندهای یبولوژیکی، زمین ساختی، زمین لرزه

 

 ساماندهی . 1-5

ملکرد آنان، کمک ازی خدمات و برقراری مجدد عاند مجموعه عملیاتی است که پس از سانحه برای راه

از جمله (ی اقتصادی ها فعالیتبه مردم برای خودکفایی و تعمیر و مرمت مسکن و جامعه و احیای 

                                     
  .5همان منبع ص .   1

 .5همان منبع ص .   2
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برای ) خانوارهاو جوامع محلی(ساماندهی بر توانمند ساختن مردم آسیب دیده . گیرد میانجام ) کشاورزی

ستی شان تأکید دارد که از طریق و الگوی زی) قبل از سانحه(به زندگی معمولی ) کم و بیش ( بازگشت 

به عبارت دیگر این مرحله . گیرد میامداد اضطراری و بازسازی در طوالنی مدت و با اهداف توسعه شکل 

آیسان و (تواند به عنوان یک دوره گذار میان امداد اضطراری و توسعه پایدار بلندمدت تلقی شود  می

 ).68دیویس، ص

 

 بازسازی . 1-6

ی محلی و ها ست ازجایگزینی ساختارهای تخریب شده، مرمت کامل خدمات و زیرساختبازسازی عبارت ا

ی بلندمدت توسعه گنجانده شود و در آن ابعاد کاهش خطرات با موارد ها احیای اقتصاد که باید در برنامه

 شده را عیناً در محل و شکل قبلی توان بناهای تخریب از طریق بازسازی می. تخفیف خطر ادغام شوند

ی موقتی به عنوان بخشی از مقابله اضطراری ها تواند با جایگزین این امر می. جایگزین و دوباره سازی کرد

 ). 67آیسان و دیویس، ص(یا در دوران ساماندهی انجام بپذیرد 

 

  درباره بحران و مدیریت بحرانها  تعاریف و دیدگاه-2

 بحران و مدیریت بحران از منظر علوم مختلف. 2-1

دانشمندان و متخصصین علوم مختلف از نیای امروز مطالعه در مورد حوادث غیرمترقبه با همکاری در د

جامعه شناسی، روان شناسی، مردم شناسی، جغرافیا، اقتصاد،  ها  آنجمله فیزیک و علوم طبیعی و در کنار

خاص خود به بررسی گیرد و هریک از این متخصصین از دیدگاه  میانجام  میعلوم سیاسی و علوم اداره عمو

شود، بیانگر دیدگاه مورد نظر  میهر مطالعه تحقیقاتی که منتشر . پردازند میحوادث و پیامدهای آن در جامعه 
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محقق و ارائه دهنده مقاله است مثالً برای یک روانشناس، بررسی این موضوع جالب است که بروز گردباد 

 . انسان ایجاد کندحاالت روانی و رفتاری متفاوتی درچگونه ممکن است 

جغرافیدان در این فکر است که چگونه میتوان خرابیها و آسیبهای وارد به محیط زیست را پس از یک 

وقوع حادثه جبران کرد و آیا اسکان مجدد جمعیت در این منطقه امکان پذیر است یا به دلیل حوادثی که 

یک متخصص .  دیگری منتقل و اسکان یابدوجود دارد، بهتر است جمعیت به ناحیه ها  آنامکان وقوع مجدد

یشه است که هنگام بروز حوادث جامعه چه راههایی برای کاهش خسارات اند علوم سیاسی نیز طبعاً در این

 .حاصل از آن پیش گیردسیاسی 

در برخی از این تحقیقات . ی مختلف تحقیقاتی نیاز داردها  و دیدگاهها مدیریت بحران به تمام گونه

محقق دیگری . کند میشود و محقق برای بررسی موضوع بر یک محور حرکت  میخصی دنبال دیدگاه مش

ی منشعب از دیدگاه اصلی را محور کار خود ها  و شیوهها ممکن است هدفهای مختلفی را پی گیرد و دیدگاه

 .مدیران بحران برای مقابله با حوادث مختلف به تمام این تحقیقات نیاز دارند. قرار دهد

تر و  د که بر یک محور حرکت کردن و به کارگیری یک شیوه مشخص ممکن است مطلوبهرچن

ی علوم مختلف در مورد ها  و مهارتهای الزم و دیدگاهها روشتر باشد، اما آشنایی با کلیه  احاطه بر آن ساده

یط بحرانی در ی مختلف برای مقابله هر چه بهتر با شراها حوادث روی داده، مدیران را در به کارگیری شیوه

 .کند میجامعه مجهزتر و منسجم تر 

 

 مدیریت بحرانبحران و در مورد تعاریف و تفاسیر مختلف . 2-2

ی اجرایی، شهرداری و ها  مقامات دولتی، دستگاهریزی برنامهمدیریت بحران فرآیند عملکرد و 

ورت یکپارچه، جامع، و غیردولتی است که با مشاهده، تجزیه و تحلیل بحران به ص میی عموها مانساز
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کنند تا از بحران پیشگیری نمایند یا در صورت وقوع آن  میهماهنگ و با استفاده از ابزارهای موجود تالش 

در جهت کاهش آثار، ایجاد آمادگی الزم، مقابله، امدادرسانی سریع و بهبود اوضاع تا رسیدن به وضعیت 

 ).52، ص 1385شکیب، حمزه، (عادی و بازسازی تالش کنند 

 و مدیریت ریزی برنامهاست منسجم با بهره گیری از علوم، تکنولوژی،  میمدیریت بحران، نظام و سیست

، تخریب و آسیب رسیدگی کلی به ها انانسبرای مقابله با حوادثی که منجر به کشته شدن تعداد زیادی از 

 ها  آنبه حوادثی که بروز. گردند میاموال و امالک مردم و مختل شدن و برهم خوردن زندگی اجتماعی 

 .شود میگفته  ) disaster( » فاجعه « یا » بال « .   موجب به بارآمدن خسارات و تلفات زیادی خواهد شد

مشخص است که در ای  ، به مراتب ساده تر از بروز واقعه»فاجعه « یا » بال « ارائه یک تعریف کلی از 

 در بحث مدیریت بحران باید به وجه تمایز بین دو عبارت .شود میاز مردم ای  عده گریبانگیر خاصی ۀمنطق

 . بحران یا وضعیت اضطراری و بروز فاجعه واقف بود

این اتفاقات . دهد میمعمول روی غیربحران یا وضعیت اضطراری عبارت از اتفاقاتی است که به طور 

بازگرداندن این شرایط . دگذار میدهد و بر کل جامعه اثر ن میدر محدوده کوچکی و برای عده خاصی روی 

 .به شرایط عادی کار دشواری نیست و احتیاج به تجهیز کلیه منابع و امکانات جامعه ندارد

شدن  سوزی منازل، دزدی و جرم و جنایت، بروز وضعیت اضطراری برای یک بیمار قلبی یا خراب آتش

نشانی، پلیس، مراکز درمانی و  ی آتشها مانمنبع آب یک منطقه که جزء حوزه وظایف جاری و روزمره ساز

، 1383، هواتمرای درابک و جی (ی محلی است ها ماندر ساز میپزشکی اضطراری و واحدهای امور مرد

 .)3 و 2ص 

بایستی این  چرا می. گردد می میمفهوم بحران در عصر حاضر گاهی باعث ایجاد سواالتی در اذهان عمو

 زندگی انسان را با تهدید مواجه اریخ مکتوب بشری هموارهقدر بشر در فکر بحران باشد؟ بحران در طول ت
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 و خسارتها و صدمات ناشی از آن بوده و پس از بحرانی بشری همواره مجبور به تحمل ها  نسل.کرده است

 و زندگی بشری همچنان ادامه یافته اند آن رهایی یافته و بهبودی حاصل نمودههای  سختیچندی نیز از 

 .است

 بحران، از مفاهیم مختلفی استفاده شده و در مجموع اکثر تعاریف انجام شده در موارد به منظور تعریف

 :زیر مشترک بوده است

چنین انفصالی معموالً بسیار سخت و ناگهانی بوده و به ( قطع و انفصال روند طبیعی زندگی  -

 ؛)هیچ وجه قابل پیش بینی نیست

 قت و بیماری؛اثرات ناگوار انسانی مانند فوت، آسیب دیدگی، مش -

ی دولتی، ها اثرات مخرب بر تشکیالت اجتماعی مانند از بین رفتن و یا خسارت دیدن سیستم -

 ی ضروری؛ها ، مخابرات و سرویسها مانساخت

 .مانند سرپناه، غذا، پوشاک، کمکهای پزشکی و درمانی میلزوم تأمین فوری نیازهای مرد -

توان  میباشد، بحران را بدین صورت  می موجود بطور کلی باتوجه به تعاریف مختلفی که از بحران

 ):9ناطقی الهی، (تعریف نمود 

که به طور طبیعی و یا به وسیله بشر، ناگهانی و یا به صورت فزاینده به وجود آید و سختی ای  حادثه« 

اده و مشقتی را به جامعه انسانی تحمیل نماید که جهت برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اساسی و فوق الع

 ».باشد

ن دربرگیرنده یک سری ابدین ترتیب باتوجه به تعریف و مفهوم بحران، بدیهی است که مدیریت بحر

در مدیریت بحران معموالً چندین سازمان مختلف درگیر انجام . باشد میعملیات و اقدامات پیوسته و پویا 

 حران، کاهش اثرات آن و آمادگی بایستی با هماهنگی کامل نسبت به پیشگیری از ب میشوند که  میوظایفی 
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 . الزم اقدام نمایند

بایستی به نحو مطلوبی نسبت به انجام اقدامات الزم و ضروری و  میی مربوط ها مانهمچنین ساز

لذا تعریف جامعی از مدیریت بحران را بدین . همچنین بهبود امور و اوضاع بعد از بروز بحران اقدام نمایند

 ).537 و اکبری و عبدالهی، ص9ناطقی الهی، ص(توان ارائه نمود  میشرح 

  و تجزیه و تحلیلبحرانمدیریت بحران یک علم کاربردی است که از طریق مشاهده سیستماتیک « 

 پیشگیری نموده و یا در بحرانبتوان از بروز  ها  آندر جستجوی یافتن ابزاری است که به وسیله ها آن

مادگی الزم، امدادرسانی سریع و بهبودی اوضاع اقدام صورت بروز آن در خصوص کاهش اثرات آن، آ

 .»نمود

 

 سطوح بحران. 2-3

ازه جامعه مورد بحث، امکانات مقابله با اند شناسیم، بستگی به میآنچه که ما به عنوان بال یا فاجعه 

 تعریف توان نمیشرایط غیرعادی و سیستمهای پیش بینی این وقایع باتوجه به تجارب گذشته دارد و 

ی مسئول در مقابله با بروز شرایط بحرانی در ها جردی از آن ارائه نمود، پس مدیریت بحران و دستگاهم

جامعه، پیش از هر کاری و به عنوان یک اقدام اساسی، باید سطوح و مراحل مختلف بحران را تعریف و 

 منجر شود، شود یک وضعیت اضطراری یا بروز یک بحران در جامعه به فاجعه میآنچه را که موجب 

 .شناسایی کنند

 تر مهمکند، از همه  می مقابله با آن کمک ۀشناخت سطوح و مراحل بحران به آمادگی و اقدامات اولی

هشدار داد، در چه صورت برای مقابله را اینکه به این ترتیب میتوان بحران و وضعیت اضطراری در جامعه 

 داشت، چه زمانی شرایط فوق العاده اعالم شود و آیا با بحران به امکانات و کمکهای ویژه احتیاج خواهیم
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، 1383، هواتمرگ و جی بدراای  . (تحت چنین شرایطی، نیازی به بسیج ساکنین و تخلیه منطقه هست یا نه

 ).3ص 

بحران ملی بحرانی . ی و محلی قابل تقسیم بندی استربحران به سطوح ملی، منطقه ای، استانی، شه

و بسیج . ارج از توان مجموعه مدیریت بحران و امکانات یک منطقه یا استان باشداست که مقابله با آن خ

 این .شود میسایر موارد به عنوان بحران منطقه ای، استانی، شهری یا محلی محسوب طلبد نیروهای ملی را می

 . اغلب توسط مدیران محلی قابل کنترل و ساماندهی هستندبحراننوع 

 . شوند مییا محلی بودن براساس حجم بحران مشخص ای  قهنوع بحران از حیث ملی، منط

 

 سطوح مختلف مدیریت بحران. 2-4

 . سطح قبل، حین و بعد از بحران قابل تقسیم بندی است3در از لحاظ زمانی مدیریت بحران 

 .گیرد میقبل از وقوع بحران پیشگیری و حفظ آمادگی صورت  -

گام وقوع بحران با هدف جلوگیری از وقوع مخاطرات مجموعه اقداماتی است که پیش از هن: پیشگیری

 .شود مییا کاهش آثار زیان بار آن انجام 

مجموعه اقداماتی است که توانایی جامعه، دولت و مردم را در انجام مراحل مختلف مدیریت : آمادگی

ساختارهای  ایجاد ریزی برنامه اطالعات، آموزش، پژوهش آوری جمعآمادگی شامل . دهد بحران افزایش می

 .مدیریتی، تأمین منابع، تمرین و مانور است

 . حین وقوع بحران، مقابله، امداد و نجات، عملیات مربوط به هنگام وقوع بحران است-

شامل امداد، نجات، بهداشت، درمان، تأمین امنیت، ترابری، ارتباطات تدفین، دفع مواد زائد : مقابله

 .واد خطرناک سوخت رسانی و هشدار استجامد، دفع فاضالب، مهار آتش، کنترل م
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 پس از وقوع بحران، بازسازی و ساماندهی مجموعه عملیاتی است که پس از وقوع بحران صورت -

 .گیرد می

بازگرداندن شرایط یک منطقه آسیب دیده پس از بحران به شرایط عادی با در نظر گرفتن : بازسازی

  )54 و 52ص ص، 1385شکیب، حمزه، . ( استی توسعه پایدار و کلیه ضوابط ایمنی ها ویژگی

 

 ی موجود در مدیریت بحرانها دیدگاه. 2-5

 و مصائب جمعی روبرو بحراندر برخورد با در بررسی مدیریت بحران، با دو دیدگاه کامالً متفاوت 

 :شویم می

 دیدگاه سنتی) الف

نگرد؛  می، به صورت موردی در این دیدگاه مدیریت بحران تنها به مسأله امداد و نجات و کمک رسانی

 .آن هم پس از وقوع هر مصیبت خاص بدان توجه دارد

مسلماً در این نوع نگرش . شود می به این معنی که کار اصلی مدیریت بحران بعد از وقوع حادثه آغاز 

چون نوع واقعه، نوع تجهیزات، نوع سازماندهی و آموزش خاص برای مواجه شدن سریع با حادثه، قبالً 

ی ارسالی، ها ی امداد و نجات و کمکها گروه بینی و به موقع اجرا نشده، بنابراین تا لحظه رسیدن پیش

 . شود میی انسانی و مادی زیادی به جامعه آسیب دیده، وارد ها صدمات و خسارت

 نشینند و جز تمهیدات می امداد، منفعالنه له انتظار وقوع بالیای همگانی های سازماندر دیدگاه سنتی، 

ی داوطلبانه ها  حمایتی و ذخیره سازی مایحتاج ضروری آسیب دیدگاه و دریافت اعانه و کمک-اولیه امدادی

 .اندیشند میمردم، به چیز دیگری ن
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شود و باز هم به انتظار  میدر دیدگاه سنتی، بعد از حادث شدن سانحه، همه چیز به فراموشی سپرده 

ی اجتماعی ها گروه مصائب جمعی است که ناگهان توجه همه اساساً این خاصیت. نشینند میمصیبت بعدی 

کند لیکن به علت منفی بودن و مصیبت بار بودن تجربه،  میداخلی و سایر جوامع خارجی را به خود جلب 

ی ها مانپردازد و چنین امری حتی گریبانگیر ساز میدفاعی به فراموش کردن آن  میجامعه به عنوان مکانیس

 .شود  میمسول نیز 

 دیدگاه نوین) ب

ی فنی به ویژه دستاوردهای مدیریت و ها و پیشرفت میی علها نگرش جدید با بهره گیری از کلیه نظریه

، هدایت و پشتیبانی، موضوع غافلگیری و عدم آمادگی ریزی برنامهی جدید طرح ریزی، سازماندهی، ها سبک

در این دیدگاه، . رود میا آمادگی به مقابله با آن در شرایط بحرانی را منتفی کرده و قبل از وقوع هر بحرانی، ب

ی چرخه مراحل مختلف مدیریت بحران را تشکیل ها موضوع امداد و کمک رسانی تنها یکی از بخش

 .کند میدهد و به جای انتظار کشیدن، خود را از هر جهت برای پیشگیری و برخورد موثر با بحران، آماده  می

عالج واقعه را قبل از وقوع « و » پیشگیری مقدم بر درمان است « ن منظر، توان گفت از ای میبه عبارتی 

در دیدگاه نوین سعی بر این است تا با کمک گرفتن از تجربیات گذشته و شناخت دقیق . »باید کرد 

ی طبیعی و محیطی، نسبت به پیش بینی و پیشگیری حوادث غیرمترقبه و جلوگیری از غافلگیری ها پدیده

از اینرو چرخه مدیریت بحران . را به حداقل ممکن کاهش داد ها  آنی ناشی ازها تا بتوان خسارتاقدام کرد 

 . یابد میاز دوران قبل از وقوع حادثه شروع و تا به مرحله عادی سازی و بازسازی ادامه 

 :ندک میچرخه مدیریت بحران را به پنج مرحله به شرح زیر تقسیم  ) M. F. Lechat (له چات . اف. ام

 مرحله انتظار یا پیش بینی؛ .1

 مرحله اعالم خطر؛ .2
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 مرحله نجات؛ .3

 مرحله رهاسازی، عادی سازی و امداد؛ .4

 .مرحله بازسازی و نوتوانی .5

ین مرحله است درحالی که در دیدگاه سنتی، تر مهماز نظر این محقق، مرحله انتظار یا مرحله پیش بینی 

 ).145 -47محمد آهنچی، (شود  میبر امداد و نجات تأکید 

 

  پیامدهای بحران و مخاطرات طبیعی و غیرطبیعی در مناطق روستایی-3

 مختلف باتوجه به شرایط محلی، دارای اهمیت بسیاری یها انبحرتجزیه و تحلیل اثرات ناشی از 

توان بسیاری از  میباشد چرا که در چنین بررسیهایی است که    می بحرانزیادی برای مدیران مسوول 

شوند را از قبل مورد شناسائی قرار داده و تشریح  میم و ضروری که در موقع بروز بحران مطرح نیازهای الز

 . نمود

و » امدادرسانی«این امر بخصوص در رابطه با پیش بینی اقدامات اساسی مورد نیاز در بخشهای 

به  ها ننده دهیارینقش فزاینده و تعیین ک. باشد میاز سیکل مدیریت بحران دارای اهمیت بسزایی » بهبودی«

 .در همینجا قابل تأمل استعنوان یکی از مدیران محلی 

کلیه  میباشند ولیکن در مجموع اثرات عمو می باتوجه به نوع خاص خود دارای اثرات مختلفی بحران

 :شود می به صورت زیر طبقه بندی بحران

 فوت؛ -

 آسیب دیدگی؛ -

 خسارت و نابودی مواد و محصوالت غذائی؛ -
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 تولید؛قطع جریان  -

 قطع روند عادی زندگی؛ -

 نابودی وضعیت معیشتی؛ -

 های ضروری؛ قطع روند عادی ارائه سرویس -

 ی دولتی؛ها خسارت دیدن تأسیسات زیربنائی و سیستم -

 خسارات اقتصادی در سطح ملی؛ -

 .اثرات ثانویه روانی و اجتماعی -

های روستایی  ران در محیطبا توجه به هدف اصلی این نوشتار، در این قسمت به برخی از پیامدهای بح

 . پردازیم می

بطور کلی پیامدهای بحران و خطرات طبیعی به اشکال مختلف زیر زندگی روستائیان را در تحت تأثیر 

 .دهد میقرار 

 

 ی روستائیانها از بین رفتن دارایی. 3-1

تولیدی آنان نقش ی ها فعالیتدارایی و مایملک روستاییان عمدتاً شامل کلیه عواملی است که در فرآیند 

ی زراعی، اراضی غیرزراعی واقع در مناطق کشاورزی، مسکونی، تجاری و صنعتی، ساختمان ها زمین. دارند

، اصطبل و جز ها ، مرغداریها مانند کارگاهها، گاوداری( تولیدی -و ابنیه اعم از مسکونی، تجاری و صنعتی

( صوالت کشاورزی که در یکی از مراحل تولید ی عمرانی، محها طرح، ماشین آالت کشاورزی، بناها و )آن

قرار دارند و همچنین محصوالت زراعی و باغی موجود در انبارها و سیلوها، از آن ) کاشت، داشت، برداشت

 .اند جمله
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ی روستاییان، ها کنند، هریک از انواع دارایی میباتوجه به گستردگی خطراتی که محیط روستا را تهدید 

 . از مخاطرات روبرو هستندبا انواع گوناگونی 

ی شدید، رانش زمین، ها ی مالی؛ شدت و دامنه خسارت ناشی از وقوع زلزلهها خسارتگاهی اوقات 

برای مردم یک روستا یا منطقه روستایی  میی مکرر به حدی است که مصیبت عموها سیل عظیم و های طوفان

ی بیرونی، ها ده و عالوه بر لزوم دریافت کمکیی بسیار دشوار بوها جبران چنین خسارت. را به دنبال دارد

 . تالش خود روستاییان استها سالنیازمند 

  انسانیهای زیان. 3-2

ایجاد صدمات روحی و جسمی؛ از دست دادن عزیزان، نقص عضو و مواردی از این دست، لطمات 

 ناشی از یادآوری کند که گاهی برای رهایی از اضطراب روحی و روانی میجدی بر جامعه روستایی وارد 

 .شود میخاطرات تلخ، منجر به مهاجرت دست جمعی افراد از محل سکونت اولیه 

 :از بین رفتن نظم روستایی. 3-3

بروز اختالل جدی در زندگی عادی؛ که نهایتاً به کاهش کارآیی و آمادگی روستاییان آسیب دیده برای 

 1.انجامد میتالش و پیشرفت 

شود و جامعه  ر روستاها زندگی روزمرۀ روستاییان دچار اغتشاش آسیب میدر واقع با بروز بحران د

 .روستایی را جهت تأمین نیازهای اساسی خود با مشکل مواجه خواهد کرد

 :بندی  جمع-4

در این فصل به طور تفصیلی به تعریف و شناخت مفاهیم مختلف در ارتباط با بحران و مدیریت بحران 

                                     
ها، مجرای طرح مصطفی از کیا،  شیرزاد و دیگران، اصول ایمنی و مقابله با حوادث پیش بینی نشده در مناطق روستایی، کتاب سبز راهنمای دهیاری.   1

 های شهری و روستایی وزارت کشور ؛ مرکز پژوهش1382تابستان 
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ه این پدیده دارای ابعاد و سطوح مختلفی است و علوم مختلف و در پرداخته شد و مشخص گردید ک

همچنین . کنند پردازند و هر علمی براساس رسالت خود آن را تحلیل می های متفاوتی به آن می حوزه

دیدگاههای مختلف در رابطه با مدیریت بحران نیز از مباحث اساسی این فصل بود که چگونگی و مراحل 

در نهایت با توجه به سطوح مختلف بحران برخی از آثار و . ده را مطرح نموده استمقابله با این پدی

 .پیامدهای آن به ویژه در مورد مناطق روستایی مورد بحث قرار گرفت
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 .انواع بحران و مخاطرات: فصل دوم

 

ود  طبیعی و انسانی و منشاء بوجیها انبحرمخاطبان در این فصل، با انواع : اهداف آموزشی

 .گیرد میی مقابله با برخی مخاطرات مهم و شایع را فرا ها آشنا شده و راه ها  آنآوردنده

 

 و توانائیهای زیر را بدست ها انتظار مخاطبان با مطالعه مطالب این فصل، به قابلیت: اهداف رفتاری

 بیاورند،

ات آن را انواع حوادث را به لحاظ منشاء بروز و ظهور، درجه بندی مقیاس، شدت و اثر -

 .تبیین نمایند

 . را تشریح کنندبحرانضرورت و اهمیت تقسیم بندی  -

ی ها روش طبیعی رایج در مناطق روستایی آشنا شده و یها انبحرین سوانح و تر مهمبا  -

 .مقابله با آن را بیان نمایند
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  انواع بحران و مخاطرات-1

عاد و اثرات و مقیاس دارای انواع مختلفی بحران، سوانح و مخاطرات به لحاظ منشاء و خاستگاه، اب

چرا که ساختار مدیریت . باشد میی اولیه در مدیریت بحران ها از ضرورت ها  آناست که شناخت هریک از

 .شود میبحران متناسب و متغیر با نوع سانحه تعریف 

 انواع بحران به لحاظ منشاء و خاستگاه حادثه •

  طبیعییها انبحرمخاطرات و . 4-1

طوفان، آتش سوزی، (حی که بدون دخالت انسان و توسط یکی از عناصر طبیعی، نظیر هوا سوان

 عوامل 3و یا ترکیبی از ) سیل(یا آب ) زلزله، رانش زمین، لغزش و ریزش کوه، آتشفشان(زمین ) خشکسالی

 .رخ میدهد

 

 مخاطرات با منشاء انسانی. 1-2

 و ید آن نقش داشته باشند این نقش ممکن است عمددر ایجاای   به گونهها انانسمخاطراتی هستند که 

ی مختلفی ها گروهتوان به  ی ایجاد شده توسط انسان را میبحران .با اراده و غیرعمدی و بدون اراده باشد

 :تقسیم کرد

ی ناآگاهانه بشر در طبیعت و بر اثر یک ها حوادثی که درنتیجه دخالت: فاجعه تکنولوژیک -

 .غفلت یا خطا روی میدهد

 و ها انانساقدامات آگاهانه و محاسبه شده انسان که موجب از بین رفتن جان : اجعه سیاسیف -

 ...، مانند جنگ و حمالت اتمی، شیمیایی و شود میتخریب کلی جامعه 
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هم به طبقه بندی باال اضافه شده که به نام فاجعه سومی اخیراً دسته : فاجعه اکولوژیک -

ثی است که درنتیجه اقدامات مستقیم بشر و استفاده بی  و آن حوادشود میاکولوژیک خوانده 

بر نابودی  میرویه از منابع طبیعی روی میدهد که موجب تخریب کره خاکی و اثر مستقی

 را به خطر ها انانسگیاهان، منابع طبیعی و جانداران خواهد شد که در نهایت زندگی 

 ).6 و 4، ص 1383ک و جی هواتمر، بدرا. ای. ( اندازد می

از آنجا که مخاطرات طبیعی به دلیل عوامل . این تقسیم بندی از دیدگاه پیشگیری از سانحه اهمیت دارد

در عوض . چندان معنی دار نباشد ها  آندهند، ممکن است پیشگیری از میطبیعی و بدون دخالت انسان روی 

از طرف . ن مخاطرات داشته باشدالزم است انسان خود را با محیط انطباق داده و آمادگی الزم را در برابر ای

توانند قابل  مینقش دارد، از جمله مواردی هستند که  ها  آندیگر مخاطراتی که عامل انسانی در رویداد

توان به صورت زیر، تا حدودی مفصل تر و پیچیده تر ارایه  میاین طبقه بندی را . پیشگیری و کنترل باشند

 :کرد

 ؛)مانند زلزله، طوفان(ه طبیعی غیرقابل اجتناب یا غیرمترقب -

 ؛)مانند سیل، رانش زمین(طبیعی قابل اجتناب  -

 ؛)آتش سوزی جنگل( طبیعی -انسانی -

 ).خطای انسانی مانند آتش سوزی در مساکن روستایی( غیرطبیعی -انسانی -
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 فرآیندها وانواع بالیای محیطی: 1جدول 

 

 هواشناسی
 باران شدید

 تگرگ

 بادهای تند

 آذرخش

 یخبندان

 گرفتگیمه 

 بالیای مختلط
 باران و طوفان

 با تگرگ توأم باران

 ابرهای طوفانی

  قیفی شکل و تورنادوهای طوفان

 هاریکان

 فوران آتشفشانی

 آبی
 )باران، ذوب برف(سیل 

 نفوذ آب

 خشکسالی

 پیشروی یخچال

 )موجهای دریائی ناشی از زلزله( میتسونا

 زمین شناسی
 )رانش(ای  جابجایی توده

 گلی و فرونشینی های جریان

 انواع بهمن

 فرسایش 

 زلزله
 زیستی
 ی سخت در میان انسانها اپیدمی

 ی سخت در گیاهانها اپیدمی

 ی سخت در جانوران اهلی و وحشیها اپیدمی

 گیاهان و جانوران مهاجم

 آتش سوزی جنگل و علفزار

 )تکنولوژی(فناوری 
 حوادث حمل و نقل

 آتش سوزی و انفجارهای صنعتی

 های سمیانتشار گاز

 اختالل در کار نیروگاههای هسته ای

 ی اتمی، میکروبی و شیمیاییها جنگ

 .11بالیای طبیعی، ص: شهریار خالدی: مأخذ
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 1بحران درجه بندری -2

 :بحران درجه یک. 2-1

که یک واحد به تنهایی و با امکانات معمول ای  عبارت است از هر رویداد پیش بینی نشده و غیرمنتظره

 ممکن است از واحدهای دیگر در سطح بحرانبعضاً برای مقابله با این نوع . ه مقابله با آن باشدخود قادر ب

 .نیز با امکانات خود به یاری این نهاد بشتابند ها  آنشهر درخواست کمک شود که

گیری و اقدام در  روبرو شده است، خود مسئول تصمیمای  نهادها یا واحدی که با چنین واقعه: مسئولیت

 .رد رفع بحران موجود استمو

هیچگونه اقدام . نهاد یا واحد خود موظف است در محل حاضر و خدمات الزم را ارائه دهد: اقدامات

 .ی دیگر شهری الزم نیستها مانبا کمک سازای  همه جانبه

 

 :2بحران درجه . 2-2

ابلیتی بیش از حد معمول که برای مقابله با آن دو یا بیش از دو نهاد باقای  هرگونه رویداد غیرمنتظره

در صورت بروز چنین رویدادی ممکن است به کمک و همکاری نهادهایی خارج از این حدود . الزم باشد

مقابله با این نوع رویداد احتیاج به تالش هماهنگ پرسنل، بسیج امکانات و تجهیزات الزم . هم نیاز باشد

 .ادها است و نهها انارگدارد و فراتر از حد وظایف، معمول این 

تصمیم گیری اولیه در مورد رفع شرایط به وجود آمده وظیفه نهاد یا واحدی است که با این : مسئولیت

 در چنین اند اما هماهنگی با نهادهای دیگری که تعهد کرده. تواند از عهده آن برآید میواقعه روبرو شده و 

                                     
 )1383( شهر تهران ریزی برنامهمدیریت بحران، اصول و راهنمای عملی برای دولتهای محلی، مرکز مطالعات و : مأخذ 1
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امل بحران باید با نهادهای مسئول دیگر، لذا جهت رفع ک. مواردی به یاری این نهاد بشتابند، الزم است

 .ی الزم به عمل آیدها هماهنگی

نماینده ارشد نهاد مسئول باید در محل حادثه حضور یابد و کلیه واحدهای مسئول مقابله با : اقدامات

نهاد مسئول باید یک واحد اداری را نیز در محل مستقر کند که ارسال پیام و . رویداد را به محل فراخواند

ی مسئول و شهردار شهر را به ها انارگاین واحد موظف است کلیه . ی دیگر را انجام دهدها انارگهماهنگی 

 سریعاً شهردار در جریان قرار گیرد و از این طریق درخواست خرید قلم .محل وقوع حادثه فرخواند

 .موردنظر به واحد مربوطه صادر شود

 

 : 3بحران درجه . 2-3

که ابعاد آن به حدی باشد که برای مقابله با آن نیاز به تجهیز کلیه امکانات ای  تظرههرگونه رویداد غیرمن

و نهادهای مسئول در سطح شهر و هماهنگ کردن و همکاری این نهادها و نهادهای دیگر خارج از این 

 .حوزه باشد

برای نجات . وظیفه تصمیم گیری اولیه در اینگونه موارد برعهده ستاد مدیریت بحران است: مسئولیت

مسئولین که در محل حضور دارند، تصمیماتی  و حفظ شرایط منطقه ممکن است از سوی ها انانسجان 

 منتظر نهادهای باالتر شد، اما در مجموع توان نمیاست و  میی فوری الزاها اینگونه تصمیم گیری. اتخاذ شود

 . د مدیریت بحران استکلیه تصمیمات، در هر مورد، تا عادی شدن کامل شرایط برعهده ستا
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 ها  آنی مقابله و مدیریتها روش طبیعی و یها انبحرین مخاطرات و تر مهم آشنایی با -3

 زلزله. 3-1

شود که به طور معمول به دلیل فشار وارد به زمین، موجب  میزلزله به تکان خوردن زمین گفته 

انرژی . ا دهها متر نوسان داشته باشداین گسیختگی ممکن است از چند میلیمتر ت. شود میگیختگی زمین 

محل . شود میی گسیخته به صورت امواج خارج و گاه به صورت زلزله احساس ها آزاده شده از سنگ

 .گسیخته شدن سنگها در واقع کانون زلزله است

با وجود . تواند شکل بگیرد می متری 700کانونهای زلزله در هر جایی از سطح زمین، تقریباً تا عمق 

ی کم ها در این اعماق، کانون زلزله.  کیلومتر است60 کمتر از ها  درصد زلزله75، عمق کانون بیش از این

خسارت معموالً و نه همیشه نزدیک . نامند عمق و نقطه باالی کانون زلزله را مرکز سطحی زمین لرزه می

در محل گسیختگی زمین  به طور معمول ها سهمگین ترین زلزله. مرکز سطحی زمین لرزه بسیار شدید است

 انی کوچکتر با مشارکت فورها آید و زلزله میی فعال پیش ها و با فشارهای تکتونیکی در حواشی صفحه

 ).159 -60خالدی، شهریار، (شود  میآتشفشانی ایجاد 

زمین لرزه عالوه بر اثرات مستقیم و خساراتی که در بدو وقوع به دلیل فعل و انفعاالت درونی زمین 

به دنبال دارد که بیش از پیش بر عمق  مییک رشته حوادث ناگواری و عواقب غیرمستقی. آورد میبوجود 

 .افزاید میفاجعه 

 :ی زلزله، مدیریت بحران قبل از زلزله عموماً شامل موارد زیر استها ویژگیباتوجه به ماهیت و 

 ی حیاتی؛ها انشری و ها مقاوم سازی سازه -

 فرهنگ سازی و آموزش مردم؛ -

 . اطالعات الزم جهت تصمیم گیری قبل و بعد از زلزلهآوری جمع -
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 .پردازد میمراحل ارایه شده در زیر نیز، به مراحل بعد از وقوع زلزله 

 

 ها عملیاتی کردن مدیریت. 3-1-1

. نقش رهبری مدیران یک جامعه در زمان بروز یک بحران از جنگ تا زلزله بر هیچکس پوشیده نیست

بتدا برای بازیابی آرامش یک جامعه مورد نیاز است، حضور مدیران در جایگاه مدیریتی بنابراین، آنچه در ا

باشد تا با مدیریت بر هر آنچه باقی مانده برای کنترل بحران اقدام کنند و این مستلزم آن است که  میخود 

 .کادر رهبری یک جامعه و مدیران ارشد آن زنده بمانند

جامعه را هرچه سریع تر در اختیار بگیرند که مستلزم وجود مدیران سپس این مدیران بتوانند مدیریت 

باید از قبل برای  میآنگاه زمان استفاده از امکاناتی است که . باشد میمیانی و امکانات و تجهیزات مربوطه 

وقوع زلزله پیش بینی و تهیه و نگهداری شده باشد تا با کمک آن بتوانیم توانایی مدیران را برای آغاز 

 .مدیریت بحران باال ببریم

کامالً اجرایی که ای  باشد که با برنامه می پس از حادثه یها انبحردر پایان آشنایی کامل مدیریت ارشد 

سواالتی که در رابطه با .  اقدام نمایندبحراناز قبل تهیه و چندین بار شبیه سازی شده است، برای مهار 

 :باشد، عبارتند از میز وقوع زلزله مطرح عملکرد مدیران ارشد منطقه آسیب دیده پس ا

 کنند؟ میمدیران ما در کجا زندگی  -

 در برابر حوادث غیرمترقبه ایمن هست؟ ها  آنآیا منازل -

 مانند تا به مسئولیت خود بپردازند؟ میزنده  ها  آنآیا پس از حادثه -

 آیا خانواده شان از امنیت الزم برای تنها گذاشتن پس از حادثه برخوردارند؟ -

 در نظر گرفته شده است؟ ها  آنآیا برای رسیدن به محل کار خود امکانات مورد نیاز برای -
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، خود را به محل کار اند آیا پس از رسیدن به محل، نیروهای متخصص تحت امر نیز توانسته -

 خود برسانند؟

 آیا محل کارشان برای ارائه خدمات قابلیت بهره برداری را دارد؟ -

 ز بخش مورد بحث قابلیت کار خود را هنوز داراست؟آیا تجهیزات مورد نیا -

 آیا برای چنین زمانی برنامه اجرایی از قبل پیش بینی کرده ایم؟ -

 خواهند رسید؟ای  ی مدیریتی هم به چنین نقطهها آیا بقیه سیستم -

 

  اطالع رسانی-3-1-2

 اطالعات و پردازش یآور جمعکه کار یی ها  آن:در زمینه اطالع رسانی، همواره دو گروه مطرح هستند

در حقیقت آنانکه . شود می آوری جمع ها  آنکه اطالعات برای آگاهییی ها  آنو اعالم آن را برعهده دارند و

 آوری جمعمسئولیت بخش اطالع رسانی را برعهده دارند، براساس نیاز و سفارش مخاطب خود اقدام به 

 . پردازند میابل تحلیل باشد به ارائه آن  نموده و به صورتی که بهتر برای شنونده خود قها داده

این امر در هر زلزله بسته به به گستردگی و نیز خاص بودن مخاطبان آن بسیار سنگین و در ضمن 

در اینجا با گروه آسیب دیدگان، امدادگران، مردم دیگر نقاط کشور، مدیران اجرایی و . بسیار  ظریف است

 دیده فعالیت دارند، روبرو هستند که هرکدام که برای منطقه آسیب میحتی رانندگان حمل کننده هدایای مرد

بنابراین بحث . باید در جریان اطالعات مربوط به خود باشند میبه فراخور مسئولیت و نحوه عملکردشان 

 :پس از حوادث غیرمترقبه شامل موارد زیر استاطالع رسانی 

 اطالع رسانی به مدیران بحران؛ -

 های عمل کننده در منطقه حادثه دیده؛اطالع رسانی به نیرو -



                           آشنایی با مدیریت بحران با تاکید بر نقاط روستایی کشور                                                                                                

 28  پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی                                                                                   

 .مردم حادثه دیده میاطالع رسانی به عمو -

 

  امنیت-3-1-3

 :باشد میمشکالت امنیتی بعد از وقوع زلزله شامل موارد زیر 

 بحران کودکان؛ -

 ؛اند بحران زنان و دخترانی که عزیزانشان را از دست داده -

 بحران خودکشی، خودزنی، دیگرزنی؛ -

 ی و مالکیت؛بحران هویت فرد -

 به داخل محدوده کمک رسانی؛ میبحران ورود افراد غیربو -

 بحران مراکز امنیتی و نظامی؛ -

 ).ها مراکز دولتی، سیلو، بانک(بحران مراکز ویژه  -

 

 ی ارسالیها  تخلیه و توزیع کمک-3-1-4

 زلزله ی ارسالی برای مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه خصوصاًها بی هیچ تردیدی میزان کمک

ی خود را با هر ها مردم ایران در یک بسیج خودجوش، دریایی از محبت. بم از افتخارات کشور ایران است

ی موجود در نمایشگاه نقاشی ها یکی از نقاشی. آنچه در دسترس داشتند، برای هموطنان خود ارسال نمودند

 .گریست می میچشداد که به جای مرکز هر استان،  میکودکان بم، کشور ایران را نشان 

به عنوان مثال گاه .  با ضعفی عجیب روبرو استها  این کمکا باز بدون هیچ تردیدی نحوه توزیعام

شاهد پرت کردن گونی پنجاه کیلویی برنج از باالی کامیون در بین مردم بم بودیم و گاه به چشم خود شاهد 
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رج از نیاز مردم آسیب دیده، خود توزیع اجناس خا. توسط افراد غیربومی میی مردها غارت شدن کمک

 .معضل جدی دیگری است

. کرد میی ارسالی توسط کشورهای خارجی به صورت دیگر جلوه ها این مشکل در توزیع کمک

ی خارجی یا الاقل چادرهای خارجی کجاست؟ مدیریت و ها همیشه این پرسش مطرح است که این کمک

برای . طلبد میلتی است و ابزارهای خاص خود را ، یک مدیریت دوها نظارت بر تخلیه و توزیع کمک

 :پردازیم میآشنایی با این بحران در چهار مبحث به آن 

 مکان یابی برای تخلیه .1

 ی سنگین؛ها ماشینامکان دسترسی آسان  -

 ؛ها ماشینامکان ارائه خدمات تخلیه به  -

 امکانات الزم جهت نگهداری لوازم و هدایا؛ -

 روز؛ رانندگان حداقل برای یک و اسکان ها ماشینامکان پارک  -

 ی توزیع؛ها امکان بارگیری کامیونت -

 .امکان بارگیری مراحل انتقال تا توزیع -

 در باراندازهای موقتنحوه انبار کردن  .2

 ی ارسالی؛ها طراحی انبارهای دپوی کمک -

 .، برای توزیع راحت و سریعها برنامه و چارت چیدمان کمک -

 نحوه توزیع و شرایط خاص آن .3

 خصیت حقیقی مالک یک واحد مسکونی؛اثبات ش -

 ارائه برنامه مشخص برای نحوه توزیع یکنواخت؛ -
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 ی مخصوص مورد نیاز توزیع؛ها ماشین -

 برآورد صحیح و دقیقی از نیازهای هر خانوار؛ -

 .مداومت و پیوستگی در ارائه خدمات -

 )نیازسنجی( اطالعات آوری جمعنحوه اطالع رسانی و  .4

 دگی آسیب دیدگان؛یافتن اطلعات توزیع و پراکن -

 تعیین دقیق نوع نیازهای بازماندگان؛ -

ثبت میزان مواد توزیع شده برای نظارت بر یکنواختی توزیع و اطالع رسانی به مدیران ارشد  -

 .بحران

 

  مسیرهای مواصالتی-3-1-5

امداد و نیروهای دوره دیده زمانی که باید توجه داشت که حتی اگر بتوان در زیر آوار زنده یابی کرد، تا 

با ابزارهای الزم امکان ورود به منطقه را نداشته باشند، برای انسانی که در زیر  مینجات و یا نیروهای مرد

بنابراین شبکه راهها و مسیرهای مواصالتی و تهیه .  انجام دادتوان نمیچند تن میلگرد و بتن گیر کرده کاری 

 :مسیرهای مواصالتی شامل. ر مهم استاز اقدامات بسیا ها  آننقشه از این مسیرها و شرایط

 ؛)و راه آهنای  جاده(مسیرهای بین روستایی  -

 .باشند می) خیابان، کوچه، دسترسی محله ای (مسیرهای درون بافت روستا -

 

  اسکان بازماندگان پس از زلزله-3-1-6

بقیه پارامترها در بحث اسکان پس از بروز حوادث غیرمترقبه، مدیران بحران با پارامتر زمان بیشتر از 
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در اختیار دارد باتوجه به شرایط اقلیمی، ) سرپناه(مدت زمانی که یک مدیر برای اسکان اولیه . درگیر هستند

زمستانی و خصوصاً در مناطق کوهستانی، ممکن است میزان باشد، چرا که با شرایط  میحداکثر تا آغاز شب 

 . ه به وقوع پیوسته، بیشتر باشدتلفات بر اثر سرمازدگی و یخ زدگی به مراتب از حادث

. شود میباشند، بحث اسکان موقت آغاز  میپس از ایجاد سرپناه اولیه که همان چادرهای هالل احمر 

احداث واحدهایی کوچک باحداقل امکانات زندگی که حادثه دیدگان را برای مدت چندماه تا چندسال در 

 .انجامد میه اسکان دائم شود و در پایان ب میخود پذیرا خواهند بود، آغاز 

توجه داشته باشیم که در پس از حوادثی همچون زلزله آنچه پس از بیرون آوردن مصدومین از زیر آوار 

است  ها  آنباشد، ایجاد یک سرپناه موقت و ارائه حداقل امکانات به میبیش از همه مورد توجه بازماندگان 

ضای معقول پاسخی درخور داده نشود، مدیران با بحران که انتظاری معقول است و درصورتی که به این تقا

بحران . ی همچون خود زلزله نیستیها انبحرعدم لیاقت در ارائه خدمات روبرو خواهند شد که کمتر از 

 :باشند سکان پس از حوادث غیرمترقبه شامل موارد زیر میا

سکان موقت، نوع، کیفیت ازی، بحران ااند نحوه توزیع، نصب و راه): چادر(بحران اسکان اولیه  •

ازی اند ی بهداشتی به واحدهای راهها ی موقت، نحوه ارائه سرویسها و سرعت ارائه سرپناه

 شده، نحوه ارائه خدمات دولتی مربوط؛

ی متعلقه، نحوه اجرا، نظارت بر ها منطقه، هزینه میی بوها هماهنگی با بافت: بحران اسکان دائم •

 .کیفیت اجرا

 

 ی نیروهای عمل کننده عدم هماهنگ-3-1-7

ی ها گروهو دولتی به صحنه منطقه آسیب دیده، شما با  میپس از پایان حادثه و آغاز ورود نیروهای مرد
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گیرند و این موضوع بسیار طبیعی است چرا که  میاجرایی روبرو هستید که از فرمانده مستقیم خود فرمان 

خودش قابلیت بهره وری باالیی خواهد داشت و ی اجرایی هر گروه با مدیریت متخصصین مربوطه ها قدرت

 .این موجب گسستگی در عملیات اجرایی خواهد شد

ی اجرایی از ها توان از منظر مدیریت ارشد و نیز برنامه میاما این اتفاق را به جز بخش مدیریت جزء، 

ر بحث گسیختگی لذا د. ی اجرایی پیش بینی شده هم مورد توجه قرار دادها پیش تهیه شده و دستورالعمل

کنیم تا با آنچه پیش  میدر مدیریت و عدم هماهنگی نیروهای عمل کننده با پیمودن مسیری از سواالت سعی 

 :آید آشنا شویم می

نیروهای داوطلب مردمی، (شویم  مییی در منطقه روبرو ها گروهپس از وقوع حادثه، ما با چه  -

 ؟)نیروهای دولتی، نیروهای خارجی

 گیرند؟ مییی دارند و از چه کسی دستور ها  حادثه چه برنامهاین نیروها برای -

 :در بررسی عدم هماهنگی بین نیروهای عمل کننده در زمان زلزله کافی است به چند نکته توجه کنیم

 .انجام دهند به چه چیزی نیاز دارند میبرای آنکه نیروهای عمل کننده بتوانند کار تی -

 .منطقه ارتباط داشته باشنددر  ها  آنمدیران ارشد بتوانند با -

 .ی دولتی و غیردولتی بتوانند همدیگر را در منطقه پیدا کنندها گروه -

 .از مدیریت را تعریف نمودای  الیه ها  آنبتوان برای ارتباط برقرار کردن مابین -

بتوان الیه مدیریتی تعریف شده برای جامعه امدادرسانی در منطقه را به سوی گوش فرادادن  -

 . ارشد حاضر در منطقه سوق دادبه مدیریت

 .ی میانی وسایل ارتباطی در اختیار داشتها برای هدایت مدیریت -

 این مطلب بسیار مهم ( ارائه نمود ها  گروه میبرنامه مشخصی برای اجرایی نمودن همزمان تما -
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 باشد، چرا که گروهی که در منطقه حاضر است و مدیریت ارشد قادر به استفاده بهینه از آن می

 ).نباشد مستقل عمل خواهند نمود

و نهایتاً تهیه ابزارها و تجهیزات مورد نیاز برای مدیریت بحران، نوشتن برنامه اجرایی جهت  -

 تحت پوشش مدیران ارشد به همراه علم و مهارت استفاده از یها هماهنگ نمودن مدیریت

 .است میی نوشته شده، الزاها ابزارها و برنامه

 

 1 سیل-3-2

در اغلب مناطق . باشد مینماید، سیل  میین سوانح طبیعی که مناطق روستایی را تهدید تر مهمیکی از 

 و فرسایش ها سیل و مها  نشده و عدم رعایت حریم رودخانهریزی برنامهروستایی بدلیل ساخت و سازهای 

های مخرب جانی شدید خاک و فقدان عوامل پیشگیری از سیل، بروز این حادثه، فاجعه آفرین و دارای پیامد

 .و مالی است

 اطالق .اند طبیعی است که جوامع بشری آن را به عنوان یک واقعه اجتناب ناپذیر پذیرفتهای  سیل پدیده

زیرا سیل همواره و به خودی خود بال نیست بلکه اگر بالیای طبیعی به سیل را شاید بتوان بی مورد دانست 

تواند  میداد، این پدیده طبیعی که  میر معرض هجوم سیل قرار نبشر، سکونتگاه و اموال خود را بدون دفاع د

گذاشت  میتأمین کننده انرژی و تولید غذای انسان باشد، در خاطره بشر چنان تصویر هول انگیزی بر جای ن

 .که در صدر فهرست مخاطرات طبیعی تهدید کننده حیات جمعی قرار گیرد

و عملی ابنیه و اماکن مسکونی و اراضی، نه تنها جان خود  میبنابراین باید از طریق بکارگیری اصول عل

 آن مصون داشته یا به حداقل برسانیم بلکه امکان بهره گیری از این رخداد طبیعی را زیانرا در برابر سیل و 

                                     
1.  http: //www.iranrivers.com/ 
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باتوجه به اینکه رویداد سیل خود ناشی از عوامل متعدد طبیعی و . به صورت یک فرصت فراهم کنیم

توان با اعمال اقدامات مدیریتی و فنی، احتمال بروز سیالب و به خصوص خسارات و  یمغیرطبیعی است، 

 .اثرات نامطلوب آن را کاهش داد

ای و یا تلفیقی  ای و غیرسازه ای از اقدامات سازه مدیریت جامع مهار و کاهش خسارات سیل، مجموعه

جلوگیری و یا کاهش بروز طغیان ، اه است که برای جلوگیری و یا کاهش ایجاد سیالب در حوضه ها  آناز

دو روش . گیرد می و به خصوص کاهش تلفات و خسارات ناشی از سیالب انجام ها سیل و مها رودخانه

 :عمده مدیریت سیالب یا کاهش خسارات سیل عبارتند از

 روش سازه ای -

 یا مدیریتیای  روش غیرسازه -

 :یا ساختاری عبارتند ازای  ی سازهها روش

احداث : کند و شامل مییی که براساس کاهش اوج سیالب و تقلیل خسارت عمل اه سازه) الف

 .سدهای مخزنی، انحراف جریان و حفاظت خاک است

احداث : کند که شامل مییی که براساس عدم کاهش اوج سیالب و تقلیل خسارت عمل ها سازه) ب

 .ی سیل گیر، بهبود وضعیت موجود استها ، دیوارهها خاکریزه

 و عملیاتی که برای کاهش اثرات زیانبار سیالب ها یا مدیریتی به مجموعه برنامهای  غیرسازهی ها روش

توان در پنج  میعملیات مدیریت کاهش سیالب را . گیرد میو جلوگیری از گسترش و تشدید آن انجام 

 :دسته کلی زیر تقسیم نمود

 ها آبخیزداری و مدیریت کاربری حوضه .1

 ها سیل و مها مسیر رودخانه و مدیریت در ریزی برنامه .2
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  سیل و مدیریت سیالب دشت و مناطق سیل گیربندی پهنه .3

 پیش بینی و هشدار سیل .4

 عملیات پیشگیری و حمایتی در مناطق سیل گیر .5

 

  آبخیزداری و مدیریت کاربری اراضی-3-2-1

رش و یا ی رگباها ویژگیسازد که غیر از  میبررسی فرآیند تولید رواناب و سیالب به خوبی روشن 

 نظیر نفوذ، ظرفیت ذخیره، ها مولفه توان در سایر می، ها ذوب برف و برخی اختصاصات نسبتاً پایدار حوضه

تبخیر و تعرق، افزایش زمان متمرکز و یا انتقال رواناب تغییراتی را برای کاهش دبی اوج و یا حجم سیالب 

 .بوجود آورد

 ها  آنالب، نقش مدیریت منابع و اراضی و کاربریبا فرض ثابت بودن دیگر عوامل موثر در بروز سی

با توجه به استعدادها و جهت گیری تولید رواناب کمتر، فرسایش ناچیز و ذخیره فراوان آب موثر خواهد 

 .بود

کاربری اراضی در واقع نقش پیشگیری سیالب را در محلی که بارش نازل آبخیزداری و مدیریت 

ی بزرگ و تولید رواناب و رسوب قابل مالحظه قاعدتاً با ها  تشکیل آبراههمیگردد بر عهده دارد و تا قبل از

 .مشکالت و هزینه کمتری قابل کنترل خواهد بود

عملیات آبخیزداری و کاربری اراضی در واقع همان اقداماتی است که در حفاظت از آب و خاک با 

 برای کاهش فرسایش و افزایش و ها کوچک و متوسط در آبراههای  ایجاد پوشش گیاهی و یا عملیات سازه

ذخیره آب و تلفات آن، افزایش نفوذپذیری و ذخیره رطوبت، افزایش میزان تبخیر و تعرق، افزایش زمان 
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این اقدامات به دو . شود میتمرکز و در نهایت کاهش رواناب و سیالب و کاهش و مهار خسارات سیل 

 :شود میدسته تقسیم 

 اهیایجاد و توسعه پوشش گی) الف

 افزایش نفوذ بارش و کاهش رواناب) ب

ی توزیع زمانی بارش و مقدار و شدت آن در ترکیب با ها ویژگیدر موقع نزول باران و برف، بسته به 

پوشش گیاهی، سطح پوشش و شرایط روش آن، مقداری از آن قبل از رسیدن به سطح زمین و خاک ذخیره 

 30 بیش از ها جنگلمیزان این تلفات در . گردد میسفر بازشده و سپس به صورت تلفات آبی مجدداً به اتم

باشد، در دوره رویش گیاه  میی خشک و نیمه خشک که پوشش کم ها درصد بارش سالیانه و در محیط

 . درصد بارش سالیانه برآورد شده است20 تا 10حدود 

 به صورت تبخیر پوشش الشیرگ کف جنگل هم قادر به ذخیره بارش به مقدار فراوان بوده که آنهم

 .شود میبه تدریج به ذخیره خاک یا رواناب سطحی تبدیل  میگردد و بخش مه میمستقیم به اتمسفر باز

 درصد در 90با تعرق برگ گیاهی تا حدود  توأم تبخیر و تعرق از سطح خاک، گیاه و سطح آزاد، آب

 .و نهایتاً کاهش سیالب موثر استی زیرزمینی ها آبافزایش تبخیر و تعرق، افزایش ذخیره رطوبتی، تغذیه 

ی کوچک به صورت صددرصد سبب افزایش رواناب ناشی از ذوب برف به ها در حوضهقطع درختان 

 و یا احیاء و ها عملیات بیولوژیک در آبخیزداری که شامل کشت نهال و درختچه. شود میمیزان دو برابر 

 ی گیاهان، ساختمانها ویژگیشتن اطالعات کافی از توسعه مراتع از طریق بوته کاری و بذرپاشی، نیازمند دا

 و همچنین نرخ رشد گیاهان در ها ، ارتفاع و مقاومت بخش هوایی، عمق ریشه، تراکم و توزیع ریشهها آن

انتخاب گونه گیاهی سازگار و . باشند می ها  آنفصل رشد و در ارتباط با مسایل آب و خاک و اثرات متقابل
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از اهمیت  ها  آنی مناسب برای استقرار اولیهها انو خاک مختلف و در مک مییط اقلیبا رشد سریع، برای شرا

 .در عملیات آبخیزداری برخوردار استای  ویژه

یکی از . اما قسمت دوم مسئله مدیریت آبخیزداری یعنی افزایش نفوذ بارش و کاهش رواناب است

با حفظ  توأم و کاهش سرعت رواناب سطحیین عملکردهای عملیات آبخیزداری افزایش میزان نفوذ تر مهم

مدیریت صحیح اراضی از جمله رعایت اصول درست و . باشد میآب و خاک در سطح حوضه 

ی ها با انتخاب گونه یا گونه توأم کشاورزی در اراضی شیب دار و متناسب با عمق و حاصلخیزی خاک میعل

 خلل و فرج، کاهش سرعت رواناب سطحی و مناسب و سازگار نقش بسیار مفید و مثبتی در افزایش میزان

، رعایت ها توان به کشت نواری و در جهت عمود بر شیب دامنه میاز جمله این عملیات . داردای  آبراهه

 . و همچنین تناوب زراعی را برشمردها حدود شیب مناسب برای انواع زراعت

یر بانکت بندی، تراس بندی و آبخیزداری نظای  عملیات بیولوژیک همگام با عملیات مکانیکی سازه

 تأثیر چشم ها  و احداث بندهای اصالحی و حفاظتی در آبراههها ی ذخیره نزوالت در دامنهها روشسایر 

ی کوچک ها بسیآلبه خصوص در ای  ی سطحی و آبراههها انگیری در افزایش نفوذ و کاهش سرعت جری

 .و متوسط و با تکرارهای فراوان دارد

ی ها  جنگل کاری به عنوان یک روش مدیریتی جامع حوضه-ی تلفیقی کشاورزیها روشاستفاده از 

آبخیز عالوه بر اثرات ارزنده در کاهش پدیده اوج سیالب و رسوب دهی حوضه، یک روش پذیرفته و 

 .گردد میاقتصادی از سوی آبخیزنشینان تلقی 

 

 ها سیل و مها  و مدیریت در مسیر رودخانهریزی برنامه -3-2-2

حداث خاکریزه و دیواره سیل ا(ی مستقیم ها روشت مهندسی رودخانه و مهار سیالب اعم از عملیا
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انحراف سیالب، بهسازی و اصالح (ی غیرمستقیم ها روشو ) بند، سدهای مخزن و سدهای تاخیری

 و مدیریت مستمر ریزی برنامهبدون ) ی سطحی و زهکشیها آبی تخلیه ها  و سیستمها سیلرودخانه و م

در طراحی کاسته شده و در بعضی  ها  آننبوده و ممکن است پس از گذشت زمان اثرات مورد انتظارکافی 

از اینرو ضرورت دارد اقدامات زیر در قالب . موارد موجب افزایش و تشدید خسارات و تلفات شود

 : انجام شودها سیل و مها  مسیر رودخانهریزی برنامهمدیریت و 

پاکسازی سیل راه در مناطق بحرانی و خطرآفرین فراهم : ازی مسیل راه و پاکسها تملک دارایی) الف

ی مدیریت ها نمودن ظرفیت کافی برای عبور سیالب از جمله ضروریاتی است که همیشه باید در برنامه

 و احداث ساختمان و تاسیسات ها شناسایی موانع در مسیر رودخانه. کاهش سیل مورد توجه قرار گیرد

گردد، این امکان را فراهم  مییا هر نوع تغییرات که منجر به کاهش ظرفیت عبور سیل راه مختلف آبگیری و 

 . و مدیریت جدی انجام گیردریزی برنامه ها  آنسازد تا جهت اصالح و یا پاکسازی می

 به مناطق امن و دور از ها سیل و مها  و سکونتگاهها از مسیر رودخانهها مانجابجایی و انتقال ساخت

 جمله مواردی است که در بلندمدت منافع اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مفیدی به همراه خطر از

ی هنگفت برای خرید اماکن و ابنیه و جابجایی، چندان با استقبال تصمیم گیران و ها اما به دلیل هزینه. دارد

 اجتماعی و از سوی دیگر این روش ممکن است سبب برهم خوردن شرایط. مسوولین روبرو نبوده است

 .ی وابسته به آن گرددها فعالیت

 و مدیریت دقیق نسبت به طرح مسئله و روشن نمودن موضوع ریزی برنامهبنابراین الزم است با 

ی که ها بسیآل و مهار سیالب، اغلب ها به عقیده متخصصین ساماندهی رودخانه. اقدامات بایسته انجام پذیرد

ی اخیر رخ داده ناشی از مسدودشدن یا تنگ شدن مسیر ها سالدر ی مسکونی، صنعتی و تجاری ها در محیط

 . بوده استها بسیآلعبور 
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از نکات بسیار مهم در این بخش کنترل و : انجام بازدیدهای ضروری و شناسایی نقاط آسیب پذیر) ب

 پذیر به خصوص در شهرها،  قبل از فصل سیالبی و شناسایی نقاط آسیبها سیل و مها نظارت رودخانه

 سیالبی و محدوده های جریانی جوی و ها ی ارتباطی یاتوجه به آمار و اطالعات ریزشها روستاها و جاده

 .باشد می ها  آنوقوع

ی شهرداری، دهیاری، جهاد ها انارگ و مدیریت مدرن توسط ریزی برنامهدر این راستا در قالب 

محدوده وظایف، مسئولیت و عملیات ی مرتبط در ها کشاورزی، امور آب، راه و ترابری و سایر دستگاه

حتی بعد از سیالب مطالعه . پاکسازی و آزادسازی بستر و شرایط عبور سیالب را در بستر طبیعی فراهم کنند

 .سازد می بازدیدها را محرز روند فروکش و مکانیزم آن اهمیت

در مسیر ی ها ناتدوین برنامه نظارتی بر کلیه اقدامات رودخ: نظارت بر اقدامات رودخانه ای) ج

ی مختلف اجرایی و رعایت ضوابط و مسایل فنی مربوط به ها  و ایجاد هماهنگی بین دستگاهها آبراهه

 .ی آبی و همچنین برداشت مصالح در بستر، بسیار ضروری استها تاسیسات و سازه

 

  سیل و مدیریت مناطق سیل گیر و سیالب دشتبندی پهنه -3-2-3

بندی  پهنه. باشد می ابزار اساسی برای مدیریت کاهش خطرات سیل  خطر سیل در واقعبندی پهنه

با  توأم ی توسعهها قانونی در دست دولت برای کنترل و مدیریت کاربری اراضی و برنامهای  تواند وسیله می

 .کاهش خطرات سیل و حفاظت محیط زیست باشد

 ها  آنسیالب و تشدید آن شناسایی خطر سیل باید عوامل موثر در بروز بندی پهنهدر مرحله اول، برای 

 بندی پهنه. باشد میی سیالب و میزان آسیب پذیری اراضی و تأسیسات ها ویژگیو در مرحله بعد شناخت 
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ی عمران ها فعالیتمستلزم گروه بندی سیالب دشت از نظر آسیب پذیری و گروه بندی مجموعه عملیات و 

 .متناسب با استعداد اراضی استای  و توسعه

 

  پیش بینی و هشدار سیل-3-2-4

بینی سیالب شامل برآورد جریان سیالبی بویژه تراز سطح آب سیالب، زمان وقوع و تداوم سیالب  پیش

هشدار سیل هم عبارت است . باشد میدر یک نقطه معین از رودخانه در اثر یک رویداد بارش یا ذوب برف 

 .زدیک و در نقطه معینی از حوضه یا رودخانه استنای  از انتشار خبر وقوع و چگونگی یک سیالب در آینده

با آموزش همگانی  توأم برای انجام یک هشدار با ارزش و موثر نیاز به پیش بینی به موقع و دقیق سیل

اثرات پیش بینی و هشدار سیل در کاهش خطرات و . باشد میبرای نوع اقدامات الزم در زمان هشدار 

 :خسارات بستگی به عوامل زیر دارد

زمان هشدار و فاصله زمانی موثر تا وقوع سیل، که هرچه این فاصله زمانی بیشتر باشد، مردم  -

 فرصت بیشتری برای انجام اقدامات حفاظتی و یا جابجایی اموال شان از منطقه خطر دارند؛

ی مقابله با سیالب و فرار از ها روشاز موضوع سیل و آشنایی مردم از  میمیزان آگاهی عمو -

 آن؛

 .ی و اعتبار پیش بینی انجام شده و اعتماد مسوالن و مردم به پیامهای هشداردهندهدرست -

 

   اقدامات پیشگیری و حمایتی در مناطق سیل گیر-3-2-5

 : برای این منظور و در مواقعی که وقوع سیالب اجتناب ناپذیر است، انجام اقدامات زیر ضروری دارد
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ی کاهش خسارات جانی و مالی به صورت سریع اقدام به در زمان وقوع سیل برا: تخلیه اماکن) الف

رمز موفقیت در یک برنامه تخلیه، بی شک وجود یک . شود میتخلیه مردم و اموالشان از مناطق آسیب دیده 

 .سیستم موثر هشدار است

 بالیای یها برنامه کمک دولت برای سیل زدگان معموالً در قالب: کمک رسانی به سیل زدگان) ب

 فراهم ساختن ها هدف اصلی از این برنامه. گیرد میر ایران تحت نام حوادث غیرمترقبه انجام طبیعی د

یشان و جایگزینی وسایل ضروری زندگی ها ی فوری به آسیب دیدگان که نیاز به تعمیر خانهها کمک

رات ی جزئی برای کاهش اثها تواند به صورت پرداخت حق بیمه و کمک میکمک به سیل زدگان . باشد می

 .نامطلوب رویداد سیل در آینده باشد

 و تاسیسات ایجاد ها مانبرای جلوگیری از ورود آب به داخل ساخت: ها ماندفع سیالب از ساخت) ج

ی شنی و خاکی و غیره ها عملیات ضدسیل، ایجاد مانع یا سپر و شمع کوبی، دیوارکشی و حتی کیسه

 .باشد میضروری 

اژه همسازی یا سازگاری با سیل به این معنی است که در یک منطقه و: همسازی یا سازگاری با سیل) د

ی اجتناب ناپذیر ها بسیآلی خود را با قبول وقوع ها فعالیتی دولتی و غیردولتی ها مردم و حتی دستگاه

 .اند هماهنگ نموده

فاع آبی که یی که در گذشته اتفاق افتاده و اطالع از ارتها سیلدر این مناطق با علم و آگاهی از وقوع 

کنند و  میاراضی را فراگرفته، اماکن و تاسیسات و حتی مزارع و باغات خود را در سطحی فراتر از آن ایجاد 

دهند مانند دیوار حفاظتی حتی از کشت و کار در اراضی  میامکاناتی برای جلوگیری از سیل احتمالی انجام 

 .اند حتمال وقوع سیل کمتر است، نمودهیی که اها پرخطر خودداری نموده و آن را محدود به دوره
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 ی مردم به مسایل مربوط به سیل و میزان اطالعاتها آگاهی: افزایش آگاهی و آموزش همگانی) ح

ی مقابله با آن بسیار ارزنده و در کاهش خطرات و خسارت ها روشاز عواقب و پیامدهای سیل در  ها آن

 .سیل نقش به سزایی دارد

 

    خشکسالی-3-3

باشد، باوجودیکه بسیاری به اشتباه آن را یک واقعه  میلی مشخصه عادی وتکرار شونده اقلیم خشکسا

دهد ولی  میی آب و هوایی روی ها اقلیم میخشکسالی تقریباً در تما. کنند مینادر و تصادفی محسوب 

 که خشکسالی یک پدیده گذرا و موقت است و با خشکی. ی آن در مناطق مختلف متفاوت استها مشخصه

 .باشد میاست، متفاوت  میمحدود به مناطق کم بارش بوده و یک مشخصه دائ

تعاریف . باشد میخشکسالی یک بالی طبیعی خزنده است که تا مراحل نهایی خطرات آن آشکار ن

مانند یک (مختلفی برای خشکسالی وجود دارد ولی وقوع آن حاصل کم بارانی در یک دوره زمانی طوالنی 

 .شود می و محیط زیست ها گروه، ها فعالیت این پدیده موجب کمبود آب برای برخی .باشد می) فصل

و هیدرولوژیکی متوسط در درازمدت مورد ارزیابی قرار  میخشکسالی بایستی در مقایسه با شرایط اقلی

 رطوبت مانند درجه حرارت زیاد، میی اقلیها دیگر پدیده. باشد میبعالوه زمان و تأثیر بارش نیز مهم . گیرد

توانند بنحو قابل  میباشد و  می توأم نسبی کم نیز در اغلب موارد با خشکسالی در بسیاری از مناطق جهان

 .شدت آن را افزایش دهندای  مالحظه

 

  انواع خشکسالی و عوامل آن-3-3-1

 اغلب هیچ آثار اقتصادی یا بوم شناسی. آید میکه دراثر بارش کم به وجود :  خشکسالی هواشناسی-
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خشکسالی هواشناسی . شود میدر آن وجود ندارد و هیچگونه عامل انسانی موثر در آن دیده ن میمستقی

برای هر منطقه به طور خاص ارائه ) در مقایسه با شرایط عادی یا متوسط(معموالً براساس درجه خشکی 

 .ت استمتفاوای  شود زیرا کم بارانی از یک منطقه به منطقه دیگر به نحو قابل مالحظه می

ی ها آببر ) شامل برف( خشکسالی هیدرولوژیکی یا اثرات کمبود بارش : خشکسالی هیدرولوژیکی-

دوره بازگشت و شدت خشکسالی هیدرولوژیکی اغلب در رابطه با . باشد میسطحی و زیرزمینی همراه 

. گذارد میی اثر به طور عمده بر منابع آب و عرضه آن در سکونتگاههای انسان. شود میحوضه آبریز تعریف 

. شوند میی هواشناسی و کشاورزی ظاهر ها  پس از خشکسالیی هیدرولوژیکی معموالً با تأخیرها خشکسالی

 نیاز به زمان نی سطحی و زیرزمینی و تراز مخازها آبدر عمل تأثیرگذاری کم بارانی بر رطوبت خاک، 

 .بیشتری دارد

عامل انسانی در حد . دیم را تحت تأثیر قرار دهدی ها کشتتواند  می برای مثال کم بارانی بسرعت 

یابد و  میدر هنگام خشکسالی شدت ای  ی ذخیرهها رقابت برای آب در این سیستم. باالیی در آن موثر است

 .شود میتضادهای کاربردهای مختلف افزوده 

 به ی هواشناسی و هیدرولوژیکی و اثراتها خشکسالی کشاورزی میان مشخصه: خشکسالی کشاورزی

در این ارتباط تمرکز به کاهش باران، نیاز آبی گیاهان باتوجه به شرایط آب . نماید میکشاورزی ارتباط برقرار 

ی بیولوژیکی محصوالت مختلف، مربوط به خصوصیات فیزیکی و بیولوژیکی خاک ها و هوایی، مشخصه

 .گذارد میباشد که عمدتاً بر تولیدات مزرعه اثر  می

سارت بارترین نوع خشکسالی است که در نتیجه مرگ و میرهای ناشی از  خ:خشکسالی گرسنگی

تنها راه حل در برابر این نوع . آورد میکمبود موادغذایی و کاهش شدید تولید، پیĤمدهای بسیار بدی را به بار 

 .ی بین المللی استها خشکسالی، کمک
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الت، ماهی، انرژی برقابی عرضه بسیاری از کاالها مانند آب، غ : اقتصادی-خشکسالی اجتماعی

 کافی بوده و در بقیه ها سالبه علت تغییرات طبیعی اقلیم تأمین آب در برخی . بستگی به آب و هوا دارد

 اقتصادی زمانی روی -خشکسالی اجتماعی. تواند نیازهای انسان و محیط زیست را تأمین کند می نها سال

 آن در نتیجه کاهش منابع آب در اثر کم بارانی بیشتر دهد که تقاضا برای یک کاالی اقتصادی از عرضه می

 .شود

  و راهکاری مدیریتی توالی اثرات خشکسالی-3-3-2

جهت مقابله با خشکسالی، راهکارهای متفاوتی توسط . خشکسالی دارای آثار و نتایج متفاوتی است

 :شود که در دو سطح بلندمدت و کوتاه مدت قابل اجرا هستند مدیران ارائه می

ی آبیاری، انتخاب ها مدیریت آب از طریق سدسازی، احداث خطوط لوله، اجرای برنامه:  بلند مدت-

 ی مقاوم به خشکسالیها کشت

مدیریت بحران از جمله اقدامات مربوط به صرفه ی ها روشی موقتی و ها روشاتخاذ :  کوتاه مدت-

 .ای مناطق  آسیب دیدهی مالی یا غذایی برها جویی در مصرف آب، جیره بندی، ارایه کمک

  آتش سوزی-3-4

  مفهوم و تعریف-3-4-1

آتش یا حریق نوعی از فعل و انفعال شیمیایی است که در آن بر اثر شدت اکسیداسیون شعله بوجود 

برای سوختن، اجتماع سه عامل اکسیژن، ماده سوختنی و حرارت ضروری است و در صورت قطع . آید می

 :توان به صورت زیر خالصه کرد میبراین اساس معادله حریق را . یابد میمه هر یک از سه عامل واکنش خات

 حرارت)+ اکسیژن(هوا+ ماده سوختنی)= حریق(آتش سوزی

 :دهند میرا تشکیل » مثلث تئوریکی حریق « بنابراین وقوع آتش سوزی به سه عامل بستگی دارد که 
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 مثلث آتش: 1شکل 

 یکی از سه عامل فوق را از مثلث حریق حذف کنیم، مثلث آتش شود هرگاه میهمانطور که مشاهده 

 :به عبارت دیگر به یکی از طرق زیر مبارزه با آتش امکان پذیر است. شود میناقص و عمل احتراق متوقف 

 ؛)پایین آوردن درجه حرارت محل احتراق به وسیله آب(سرد کردن  .1

از برای این کار از گازهای سنگین و ممانعت از رسیدن هوا به حریق که معموالً (خفه کردن  .2

 ؛)شود میغیرقابل اشتعال استفاده 

 ).قطع کردن و یا دور ساختن مواد سوختنی از محل حریق(جداسازی  .3

کند که سوختن به طور ناخواسته در محلی نامناسب اتفاق بیفتد و  میمصداق پیدا  میآتش سوزی هنگا

امن خود به اشیاء مجاور سرایت نموده و با برجای گذاشتن یا شعله کنترل شده در اثر خارج شدن از حریم 

 .آثار سوختگی، ایجاد خسارت نماید

ی او را تهدید ها فعالیتاست که همواره انسان و ای  توان گفت آتش سوزی خطر بالقوه میبنابراین 

آتش عامل . تکند، با این تفاوت که در عصر امروز بیش از پیش بر شدت و ویرانگری آن افزوده شده اس می

شود و  میاست که در صورت عدم رعایت نکات ایمنی، باعث خسارتهای جانی و مالی زیادی  میمخرب مه

یی که به دنبال زلزله، سیل، انفجار و یا سایر ها آتش سوزی. با بسیاری از بالیای طبیعی و سوانح همراه است

 .بال دارندشوند، اغلب بیش از فاجعه اصلی ویرانی به دن میحوادث ایجاد 

 



                           آشنایی با مدیریت بحران با تاکید بر نقاط روستایی کشور                                                                                                

 46  پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی                                                                                   

  طبقه بندی سوانح آتش سوزی-3-4-2

 وجود دارد لیکن بر مبنای یک روش منطقی و با در ها ی متفاوتی در تقسیم بندی آتش سوزیها روش

 :کنند میرا به دو دسته تقسیم  ها  آننظر گرفتن علل به وجود آورنده،

 آتش سوزی طبیعی؛) الف

 .آتش سوزی صنعتی) ب

غیرعادی عناصر اصلی زمین، هوا، آتش  میسوانحی هستند که به واسطه بی نظی طبیعی، ها آتش سوزی

این گونه . شود میبه همان شدت گذشته هنوز هم تکرار  ها  آنآیند و مصائب ناشی از میو آب به وجود 

 .باشد می ها جنگلبالیا شامل زلزله، رعدوبرق، گرمای بیش از حد و آتش سوزی 

) زمین، هوا، آتش و آب(همان چهار عنصر اساسی  ها  آنهستند که دری صنعتی حوادثی ها آتش سوزی

انتشار مواد شیمیایی و گازها در . شوند میبر اثر محاسبه غلط و غفلت و یا بی توجهی، عامل وقوع سانحه 

 نفر در ایالت بوپال هند 2000 کشته شدن حدود .اند هوا یا تولید و جابجایی مواد قابل احتراق از این دسته

 نفر در مکزیکوسیتی بر اثر انفجار مخازن نفت و فاجعه نیشابور در سال 500، کشته شدن 1984در سال 

از یک نظرگاه کلی، عوامل به وجود آورنده حریق در  .باشند مییی از اینگونه سوانح ها ، نمونه1383

 .توان به شرح جدول زیر دسته بندی کرد میی طبیعی را ها محیط

  عوامل ایجاد کننده حریقدسته بندی: 2جدول 

 
 عوامل مصنوع عوامل طبیعی

 صاعقه -
 اشعه خورشید -

 خودسوزی -

 آتشفشان -

 درجه حرارت -

 رطوبت -

 باد -

 ؛ها  آنذخایر مواد آتش زا و نحوه نگهداری و حمل و نقل -
 ی انتقال گازهای مایع؛ها گازهای قابل اشتعال، لوله -

 انتقال مواد سوختنی و مایعات قابل اشتعال؛ -

 ی کشاورزی و جنگلی با آتش؛ها مراتع و زمینپاک کردن  -

  به هنگام تفریجات؛ها استفاده از آتش در گردشگاه -

 ی تبدیلها  و سیستمها کارخانه -

 )خالصه شده (30مهندسین مشاور عرصه؛ ص : مأخذ
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، مراتع و یا ها جنگلین و شایع ترین انواع آتش سوزی در مناطق روستایی، حریق تر مهمیکی از 

شاورزی به ویژه هنگام برداشت است که عمدتاً به دلیل بی توجهی و تحت تأثیر وزش باد و محصوالت ک

 .یابند میدرجه حرارت باال ایجاد و گسترش 

 اثرات بسیار مخربی بر ها از آنجا که این نوع آتش سوزی.  معموالً فصلی استها اینگونه آتش سوزی

 وقت و صرف انرژِی و پول زیادی ها سالبه  ها  آننکند به طوری که جبرا میطبیعت و محیط زیست وارد 

 .نیاز دارند، از اینرو از اهمیت بسیار باالیی برخوردار هستند

ی ها با اینکه اکثر مناطقی که در معرض آتش سوزی جنگل قرار دارند، قبالً شناسایی شده و پیش بینی

به نظر  میبروز حریق اقدامات زیر الزابه عمل آمده است، اما برای جلوگیری از  ها  آنالزم برای حفاظت

 :رسد می

  دقیق احتمال خطر آتش سوزی و شناسایی مناطق آسیب پذیر؛برآورد -

ارایه آگاهی و هشدارهای الزم به اهالی و گردشگران برای رعایت ضوابط استفاده از جنگل  -

 ی مناسب؛ها از طریق نصب اطالعیه در محل

 ی پخت غذا؛ و وسایل مناسب براها اختصاص جایگاه -

 ی هشداردهنده؛ها ایجاد سیستم نظارت و کنترل موثر و برقراری سیستم -

 اقدامات فصلی به ویژه در فصول مخاطره آمیز به صورت عملیات بازدارنده و تخفیف دهنده؛ -

 و آموزش نیروهای بومی؛ میی آموزشی برای ارتقای آگاهی عموها تدوین و اجرای برنامه -

 ؛ها آنمتناوب وسایل مناسب مبارزه با آتش و کنترل تهیه و نگهداری منابع و  -

 ی مناسب در داخل یا خارج از منطقه برای تخلیه جمعیت؛ها انپیش بینی مکان یا مک -
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تهیه و تدوین طرح مدون مدیریت خطر برای روستا برای مشخص شدن وظایف افراد در  -

 .هنگام وقوع

 پیش اولین ایستگاه آتش نشانی در شهر تبریز به  سال160از نظر تشکیالتی سازمانی، در ایران بیش از 

 سال قبل تأسیس 80اولین ایستگاه آتش نشانی پایتخت نیز نزدیک به .  شمسی تأسیس شد1221سال 

ی کشور ها پس از انقالب اسالمی، با انحالل سازمان دفاع غیرنظامی، فلسفه وجودی آتش نشانی. گردید

ی آتش نشانی زیر ها مانهرداری تعریف گشت و از همین رو ساز قانون ش55 ماده 20 و 14توسط بندهای 

 .شوند میمجموعه شهرداریها قلمداد 

 ملزم هستند، برای حفظ شهرها از خطر سیل و حریق و دیگر مخاطرات ها براساس این قانون شهرداری

اخت و سازهای حاکم متاسفانه به رغم اینکه پهنه روستایی کشور به دلیل نوع س. تدابیر موثری اتخاذ نمایند

ی ها و نوع فعالیت، دارای کانونهای خطرزا و حساس بسیاری است و وجود باغها و مزارع گسترده و پوشش

نگاهی به آمار تعداد آتش . نماید سوزی را ایجاد می جنگلی نیز ضرورت اقدامات حفاظتی در مقابل آتش

 ی غالب درها فعالیتهای انسانی و  ونتگاهسوزی در روستاهای کشور واقعیت آسیب پذیری این دسته از سک

های کشور، میانگین آتش سوزی در باغ،  براساس آمار بانک اطالعات آتش نشانی. کند میرا تبیین ها  آن

 . مورد بوده است712 و 3115، 2530مزرعه و جنگل به ترتیب 

 بر 1372-77له     سا6از تقسیم میانگین فراوانی آتش سوزی باغ، مزرعه، خرمن و جنگل در دوره 

توان ضریب آسیب پذیری را  می، 1000تعداد کل جمعیت روستایی در هر استان و ضرب آن در عدد 

 1.محاسبه نمود

 .ی آتش نشانی روستایی صورت نگرفته بودها اقدام مشخصی برای ایجاد پایگاهمتاسفانه تا همین اواخر 

                                     
 ی آتش نشانی روستایی، گزارش مرحله دوم، بی تا، بیجاها مجید عبدالهی؛ تدوین ضوابط و معیارهای مکان گزینی پایگاه. 1
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 و دهیاریهای کشور، طرح ها زمان شهرداری در ساها از سال گذشته و با فعال شدن معاونت دهیاری

ی آتش نشانی روستایی تهیه شد و در حال حاضر پروژه مکان ها تعیین ضوابط و معیارهای استقرار پایگاه

 پروژه مکان یابی و تهیه هی آتش نشانی روستایی تهیه شدها یابی و تعیین ضوابط و معیارهای استقرار پایگاه

قرار است تا پایان برنامه چهارم توسعه، همچنین . ط مشاور در دست انجام است توسها نقشه تیپ این پایگاه

 . خانوار تجهیز و فعال شوند100 در نقاط روستایی با جمعیت بیش از ها  واحد از این پایگاه100تعداد 
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 مدیریت بحران: فصل سوم

 

راحل اصلی مدیریت  م ومخاطبان ضمن آشنایی با اصول و مبانی مدیریت بحران: اهداف آموزشی

ی مدیریت بحران را و نقش دهیاریها در مجموعه مدیریت ها به وظایف و مسئولیتتوانند  میبحران 

 .بحران اشراف داشته باشند

 توانند توانائیهای زیر را کسب نمایند؛ میمخاطبان با مطالعه مطالب این فصل : اهداف رفتاری

 .با اصول و مبانی مدیریت بحران آشنا شوند -

 .راحل اصلی مدیریت بحران را بیان نمایندم -

 .با ساختار و تشکیالت سازمانی مدیریت بحران در ایران آشنا شوند -

در حفظ ایمنی و آتش سوزیها در مناطق روستایی را تشریح  میی مردها نقش مشارکت -

 .نمایند

 .وظایف و نقش دهیاریها در مدیریت بحران را بیان نمایند -

 . طبیعی را بازگو نمایندیها انبحر ی مقابله با برخیها روش -
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  مدیریت بحران-1

 مقدمه -1-1

تواند در صورت بروز فاجعه  می - حتی به صورت نسبی و در حد تشریفات-آمادگی در برابر حوادث

دهد، درک  میشرایط متفاوتی ایجاد کند، برای حفظ آمادگی باید از تمام وقایعی که هنگام بروز فاجعه روی 

 .املی داشته باشیمصحیح و ک

، مجبور اند مسئولین مدیریت بحران و کسانی که به نحوی درگیر با مسایل مقابله با حوادث  غیرمترقبه

جوامع هرچند فاجعه یک رویداد ناگوار غیرعادی است اما در هر صورت . نیستند که از صفر شروع کنند

 دیده به شکلی خود را با وضعیت بحرانی  و ساکنین مناطق آسیباند ی آن برخورد کردهها بشری با گونه

 .کنند میسازگار 

فاجعه در هر شکلی و آمادگی مردم در هر سطحی که باشد، باالخره راهی برای سازگاری با محیط 

اگر به فکر ساماندهی اقدامات مدیریت بحران هستیم، نخست باید ببینیم مردم چرا و چگونه . وجود دارد

یک دلیل مهم این است که بیشتر حوادث غیرمترقبه در مقایسه با . کنند میازگار خود را با شرایط غیرعادی س

 .برخوردار نیستندای   و منابع مادی باقیمانده از عظمت و سنگینی قابل مالحظهها انانس

ی جوامع بشری با حوادث فیزیکی و تشنجات اجتماعی، چندان ها قابلیت انعطاف و انطباق افراد و توده

یا حداقل بخشی از مشکالت، (بیشتر مشکالتی که در رابطه با فاجعه مطرح است .  بینی نیستغیرقابل پیش

ین تر مهم و یافتن راه حلهای ممکن در این راستا، بزرگترین و )مربوط به ویژگی سازمانی و اطالعاتی آن

 .هدف مدیریت بحران است
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  مراحل اصلی مدیریت بحران-1-2

آمادگی در برابر خطر، واکنش به هنگام وقوع، بازسازی : ان عبارتند ازچهار مرحله اصلی مدیریت بحر

آید  میجرا دراین فرآیند به هنگام بروز فاجعه به صورت یک مجموعه به ا. خسارتها و کاهش اثر حادثه

شوند، با این همه، هریک  میهرچند که هریک از این مراحل در مراحل دیگر ادغام ). 2نگاه کنید به شکل(

 .دهد میکند و استخوان بندی مرحله بعدی را تشکیل  میبه خود هدفی ویژه را دنبال به نو

گیرد و مجموعه تواناییهای مدیریت بحران را تشکیل  می، پیش از وقوع فاجعه صورت »آمادگی« 

ید ی عملیاتی در مواقع اضطراری تأکها طرح و ها این مرحله از مدیریت بحران، بیشتر بر ایجاد شبکه. دهد می

 .گیرد میانجام » پس از وقوع فاجعه « یا » حین وقوع « ، »پیش از وقوع « ، بیدرنگ »واکنش « . دارد

با انجام یک رشته  ها  آن و تخریب اموالها انانسهدف از واکنش به حداقل رساندن میزان جراحت 

 مناطق امن و تأمین سرپناه و اقدامات فوری مانند اعالم خطر، تخلیه منطقه خطر، جستجو و انتقال قربانیان به

 .ارایه خدمات فوری پزشکی به مجروحان است

در این فرآیند، تالش بر آن است که حداقل . شود میبیدرنگ پس از وقوع فاجعه آغاز » بازسازی « 

خدمات مورد نیاز ناحیه فاجعه دیده محفوظ بماند و هدف بلندمدت آن باسازی خسارتهای وارده و 

ارزیابی خطر، پاکسازی نخاله : اقدامات فوری بازسازی عبارتند از. ه به وضعیت عادی استبازگرداندن جامع

 .و ضایعات ایجاد شده، حفظ روند تأمین مواد غذایی، سرپناه و تسهیالت مورد نیاز قربانیان

تجدید بنای جامعه و از سرگیری روند توسعه و اجرای : اقدامات بلندمدت بازسازی نیز شامل

تواند در دروان بازسازی  میهم » اثرات « کاهش . یی برای کاهش اثر حوادث احتمالی استها برنامه

اقدامات کاهش اثر .خسارتهای ناشی از فاجعه و هم در مرحله آمادگی در برابر فاجعه احتمالی انجام گیرد

ثه خیر، کاهش یی برای کاربری درست زمین و مدیریت توسعه در نواحی حادها طرحتهیه : فاجعه عبارتند از
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 با اعمال ها پذیر، تقویت سازه از نواحی آسیب) مسکونی و تجاری(ی ها مانحوادث از راه انتقال ساخت

ی ها ی اجتماعی از خطر به یاری شبکهها گروهگیرندگان و  تصمیم استاندارهای مربوطه و آگاه ساختن

 .آموزشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراحل مختلف بحران مدیریت: 2شکل
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 مقررات همگانی ارگانه مدیریت بحرانمراحل چه

 
 
 
 
 : کاهش اثر فاجعه-1

مجموعه اقداماتی برای کاهش یا از بین بردن میزان خطر حوادث طبیعی و تکنولوییک 
در این فرایند فرض بر این است که جامعه در (بر جان و مال مردم در بلند مدت 

 .)اده باشدمعرض خطر قرار دارد و مهم نیست که وضعیت بحرانی روی د

  مقررات ساختمانی-
 بیمه حوادث

 ی اطالع رسانی حادثهها  شبکه-
  مدیریت کاربری اراضی-
  تجزیه و تحلیل حادثه-
  بهره برداری اراضی-
  نظارت و بازسازی سیستم-
  آموزش همگانی-
  تحقیق و پژوهش -
 ها  تغییر محل جمعیت و سازه-
  تهیه نقشه از ابعاد خطر-
  مقررات ایمنی-
  جایزه خوش حسابی یا جریمه مالیاتی-

 
 
 
 آمادگی -2

مجموعه اقدامات فوری برای افزایش توان عملیاتی و ایجاد تسهیالتی برای واکنش موثر 
 .که روی داده استای  در برابر حادثه

  حفظ پایانی و تداوم خدمات دولت-
  شبکه انتشار خبر در مواقع اضطراری-
  ارتباطات اضطراری-
  عملیاتی مراکز-
 ی خبری موضوعاتها  گرایش-
 در مواقع اضطراری می اطالعاتی عمو-
 ها  و نظامها طرح اجرای درست -
 ی دو جانبهها  توافق در مورد همکاری-
  مدیریت استفاده درست از منابع-
 ی اعالم خطرها  آموزش کارکنان نهادهای واکنش در برابر خطر شبکه-

 
 
  واکنش-3

ش از وقوع حین یا درست پس از وقوع فاجعه برای نجات جان مردم انجام اقداماتی بی
آید و افزایش اثربخشی  میوارد  ها  آنیی که به اموالها به حداقل رساندن خسارت

 عملیات بازسازی

 ها طرح به اجرا درآوردن -
 اختن شبکه انتشار خبراند  به جریان-
 معرض خطر دستور اقدامات همگانی برای حفظ جان خود در برابر -
  تشکیل ستاد مرکزی برای هدایت عملیات اضطراری-
  آگاه سازی مردم از رویدادها-
  جستجو برای یافتن قربانیان و انتقال آنان به مناطق امن-
  بسیج همه منابع و امکانات موجود-
 اختن شبکه اعالم خطراند  به جریان-

 
 
  بازسازی-4

 امکانات و استانداردهای زیستی برای مردم و مجموعه اقداماتی برای بازگرداندن حداقل
ناحیه فاجعه دیده و انجام اقدامات بلند مدت برای بازگرداندن جامعه به حالت بهتر از 

 حالت عادی

  مشاوره در امور مربوط به بحران-
  برآورد خرابی و خسارت-
  پاکسازی نخاله و ضایعات-
  پاکسازی آلودگی-
 نیازی مراکز یاری رسااند  راه-
  پرداخت بیمه به فاجعه دیدگان-
 ی مالی به مناطق فاجعه دیدهها  پرداخت وام و کمک-
  اطالع رسانی به مردم-

ریزی شهری تهران،   مرکز مطالعات برنامه-های محلی اصول راهنمای عملی برای دولت: مدیریت بحران: ماخذ

 .193، ص 1383

 مراحل چهارگانه مدیریت بحران-3جدول
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 لف بحران وظایف مدیریت بحران در سطوح و مراحل مخت-1-3

  قبل از بحران-1-3-1

 پیشگیری •

ی مربوط به این بخش از سیکل اساسی مدیریت بحران جهت پیشگیری و ممانعت از وقوع ها فعالیت

بحران و یا جلوگیری از تشدید اثرات ناشی از وقوع بحران بر روی مردم و یا تاسیسات کلیدی طراحی 

شخصی برای جلوگیری و یا ممانعت از آثار زیان بار ی مها روشدر این بخش از چرخه الزم است . شود می

 ها  آن به سبب طبیعتبحران برخی از شایان ذکر است، در خصوص. برای مردم و تاسیسات طراحی شود

 . استبحرانباشد، زلزله نمونه بارزی از اینگونه  نمی پذیر امکان ها  آنجلوگیری از

 

 کاهش اثرات •

ئی است که به منظور کاهش ها  طبیعی شامل کلیه برنامهیها انبحری تخفیف و یا کاهش آثار ها روش

غالب عواملی که در جلوگیری و یا ممانعت از . شود می طبیعی به کار گرفته یها انبحرآثار زیانبار ناشی از 

ی ها روش. گردد میی تخفیف و یا کاهش نیز محسوب ها روشرود جزئی از  می به کار بحرانآثار زیانبار 

قابل تقسیم است که فهرستی از اقدامات در هر یک در ذیل » سازه ای«و » غیرسازه ای«تخفیف به دو بخش 

 :ذکر شده است

 :ی غیرسازه ایها روش)الف

 ی تخفیف و یا کاهش؛ها بکارگیری قوانین و مقررات در راستای ایجاد برنامه* 

  تخفیف؛یها ای تشویق بکارگیری شیوهرانگیزه کافی باستفاده از * 

 تعمیم آموزش در جهت آماده سازی مردم؛* 
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 ؛بحراندر خصوص  میایجاد آگاهی عمو* 

 ی مربوط به کاهش خطرات بر روی محصوالت بخش کشاورزی؛ها برنامه* 

 .ی اخطارها بکارگیری سیستم* 

 :ی سازه ایها روش)ب

 اختمان؛، طراحی و سریزی برنامهتمهیدات بکارگرفته شده طبق موازین مهندسی در * 

 غیر مهندسی؛ای  تمهیدات به کارگرفته شده سازه* 

 ی ساختمانی؛ها اجرای آئین نامه* 

 .توسعه امور زیربنائی از جمله احداث شبکه آزادراهها به دور از مناطق آسیب پذیر* 

 

 آمادگی •

، ها مان سازشود که دولتها، میجهت رویاروئی با بحران معموال به کلیه اقداماتی اطالق » آمادگی«عبارت 

سازد تا در مواقع بحرانی به طور سریع و کارآ پاسخ الزم را برای مواجهه با بحران  میجوامع و افراد را قادر 

 :باشند میاقدامات مربوط به بخش آمادگی معموال بدین شرح . از خود نشان دهند

که مورد نیاز باشد ای   بحران به هنگام و جامع که در هر لحظهددارابودن یک برنامه برنامه ض* 

 بالفاصله بتوان آن را به اجرا گذاشت؛

وضع مقررات و محدودیتهای خاص جهت انجام عملیات اضطراری همانند تخلیه موقت جمعیت * 

 به نقاط امن؛

 وضع مقررات و محدودیتهای ویژه جهت اطالع رسانی و اخطار؛* 

 مخابرات اضطراری؛* 
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  مردم؛و ارتقاء سطح آگاهیهای میآموزش عمو* 

 .ی آموزشی شامل تمرین و امتحانها برنامه* 

شوند، آمادگیهای الزم  میبه آن اولویت چندانی قائل ن» آمادگی«که معموال در بخش  مییکی از نکان مه

در اکثر مواقعی که منابع و سرویسهای اضطراری دولتها با محدودیت روبرو . فردی و خانوادگی است

 .خانوادگی نقش بسیار حساسی در زنده ماندن افراد دارندآمادگیهای فردی و یا . هستند

 

  هنگام وقوع بحران-1-3-2

 واکنش و امدادرسانی •

شود که بالفاصله پس از وقوع بحران و زمان  میاقدامات مربوط به این بخش معموال به اقداماتی اطالق 

بحران اصوال جهت نجات اقدامات این بخش از سیکل مدیریت . شود میاثربخشی آن مورد اجرا گذاشته 

ی جامعه و همچنین مقابله با سایر اثراتی که در اثر بروز بحران ایجاد ها  و حفاظت از داراییها انانسجان 

 . شود می ریزی برنامهشوند،  می

برای مثال زلزله گاه . آورند میداشته و به دنبال خود بالیای دیگری ای  اکثر سوانح خصلت زنجیره

دیریت که م. آورد میشود و یا یک سیل، بی خانمان و بیکاری و گرسنگی به همراه  میموجب آتش سوزی 

 سریع آوری جمعبرای نمونه، .  ممانعت کندها باید به این امر واقف بوده و از شکل گیری زنجیره بحران 

 در این نمونه اقداماتی که. شود میی مهلک ها مانع از بروز و شیوع بیماری ها  آناجساد و دفن بهداشتی

 :گیرد به قرار زیر است میبخش انجام 

 ی طراحی شده از قبل؛ها اجرای برنامه* 

 ی ضد بحران؛ها فعال نمودن سیستم* 
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 عملیات نجات و جستجو؛* 

 ی پزشکی و غیره؛ها تمهیدات اضطراری برای غذا، سرپناه و کمک* 

 ؛ها بررسی، ارزیابی و برآورد خسارت* 

 .مکانجمعیت و اقدامات مربوط به تخلیه * 

 هفته پس از وقوع 3 تا 2معموال (از این بخش از سیکل مدیریت بحران بیشتر به نام دوره اضطراری 

کنند و  می چرا که پس از وقوع بحران، به طور معمول دولتها شرایط اضطراری اعالم شود مییاد ) بحران

اسکان موقت مردم بی سر پناه و . گذارند میا  شده را برای مقابله با اثرات بحران به اجرریزی برنامهاقدامات 

 .شود میدر نزدیکی روستا چادر زده ای  معموال برای مردم در نقطه. حادثه دیده از اقدامات امدادی است

بایست دقت کند، زیرا مشاهده شده که همین  می مدیریت روستا در انتخاب مکان اسکان موقت مردم 

اگر مکان چنین . میشوند میدتی تبدیل به سکونت گاههای دائی اسکان موقت پس از گذشت مها انمک

 یها انبحرجاهایی از روی دقت و مطالعه تعیین نشود، ممکن است بعدها خود عامل به وجودآورنده 

 .جدیدی شوند

 

 

  بعد از وقوع بحران-1-3-3

 بهبود و بازسازی •

ط عادی جوامع و کشورها را پس توان شرای می ها  آناین بخش شامل کلیه اقداماتی است که به موجب

 10 تا 5مرحله بهبودی و بازسازی ممکن است طوالنی گردد و بعضاً حتی . از وقوع بحرانی برقرار نمود

شوند  میکه معموال در این مرحله از سیکل مدیریت بحران مطرح ای  عملیات عمده. سال نیز طول بکشد
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 . از استقرار مجدد، احیاء و بازسازیقابل تفکیک بر سه بخش هستند که به ترتیب عبارتند

 :پذیرد بدین شرح است مییی که در این سه بخش زیر صورت ها فعالیتنمونه 

 مجدد سرویسهای ضروری؛  برقراری*

  و تاسیسات؛ها مانی قابل تعمیر و سایر ساختها استقرار مجدد خانه* 

 تهیه مسکن موقت؛* 

 گیرد؛ می افراد مصیبت دیده انجام اقداماتی که جهت یاری دادن به جسم و روان* 

  تخریب شدهساختماناقدامات بلندمدت بازسازی شامل جایگزینی تاسیسات زیربنائی و بنای مجدد * 

 آوار آوری جمعتواند شامل  میدر مورد روستاهای دچار حادثه زلزله یا سیل، مرحله بهبود و بازسازی 

در صورتی که مکان قبلی روستا مناسبترین گزینه . آن باشدو پاک سازی روستا از بقایای گل و الی و مانند 

 به درجاسازی زی در همان محل اقدام نمود که اصطالحاًاتوان به بازس میردم باشد، مردم برای اسکان مجدد 

 .معروف است

مردم به دلیل تعلق خاطر به مکان قبلی و مایملک خود، از اسکان در محل جدید سر بازده و در مساکن 

 در بازسازی و نوسازی مساکن روستاییان نیز باید توجه داشت که .شوند میساکن  ویران روستای قبلی نیمه

یی که با فرهنگ و ها که مردم از اسکان در خانهزیرا تجربه نشان داده . تنها مستحکم سازی مدنظر قرار نگیرد

و  ها  آنهای مسکن سنتی و کارکرد توجه به الگو.اند همخوانی ندارد امتناع کرده ها  آننوع کار و زندگی

تواند نقش  میدر مساکن نوساز  ها  آنتوجه به رابطه میان عناصر و فضای مساکن سنتی و لحاظ نمودن

تواند نتایج  میاقدامات عجوالنه در مرحله بازسازی . داشته باشد ها  آندر استقبال مردم در استفاده از میمه

 .منفی به همراه بیاورد

 ساخت سریع مساکن با کمک افراد مثالً.  دقت بیشتری انجام گیردها انتخاب راه حلبهتر است در 
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در بخش . آموزش ندیده و یا مصالح نامرغوب، ممکن است زمینه بحران جدیدی را در آینده فراهم کند

را نیز ضمیمه کرد چرا که بررسی کلیه » بررسی و تجدیدنظر«بهبود و بازسازی الزم است که زیربخش 

این مرحله از سیکل مدیریت بحران در اولین فرصت ممکن، نقاط قوت و  امات و عملیات انجام شده دراقد

 در تجدید نظر ها ی تهیه شده و اقدامات انجام شده را آشکار خواهد کرد و نتایج این بررسیها ضعف برنامه

 .واهد بودبسیار مفید و سودمند خ ها  آنی ضدبحران و هر چه غنی تر نمودنها در برنامه

برنامه بازسازی باید بر اهداف طوالنی مدت توسعه استوار باشد تا بتوان با در نظر گرفتن احتمال وقوع 

بناها و . ی کاهش مخاطرات را با بکارگیری ابزارهای مناسب در جامعه فراهم آوردها سوانح آتی، زمینه

ای  در جاسازی کرد، بلکه بگونهتوان در شکل و مکان اولیه خود مرمت و  میخدمات تخریب شده را 

 )7آیسان و دیویس، ص(اضطراری با موقتی بازسازی شوند تا نیازهای دوران ساماندهی را برآورده سازند 

  فرایند، ساختار و تشکیالت مدیریت بحران-2

  تشکیالت جهانی مدیریت بحران-1-1

. گذارد میمچنین مردم بر جای بر کشورها، دولتها و های  به طور عمومی، هر بحرانی اثرات گسترده

 بوده و لذا دولتها مسئولیت مستقیم تهیه نیازهای ها بنابراین مسئولیت اصلی مقابله با بحران بر عهده دولت

بوجود آمده در اثر بحران را همانند مسئولیتهای دیگر خود در زمینه فراهم نمودن و شرایط توسعه ملی بر 

 .دوش خواهند داشت

ی غیردولتی، بخش خصوصی و ها مانی همه جانبه از سوی سازها موالً نیازمند کمکاگرچه دولتها مع

ی بین المللی هستند لیکن مسئولیت کلی و اصلی مقابله با ها عموم مردم و در بعضی مواقع حتی کمک

اصلی باشد که بار  میبحران بر عهده خود دولتها قرار دارد و در واقع بر تشکیالت دولتی و منابع در اختیار 

 .بایستی بر دوش بکشد میعملیات و اقدامات ضد بحران را 
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ی اضطراری را ارائه ها خصوصی که سرویسو در مواقع بروز بحران، بخشها و ادارات مختلف دولتی 

با فشار ناهنجاری نسبت به انجام امور م أ توبایست بیشتر از مواقع عادی و در شرایط دشوار میکنند،  می

 ها  آندر شرایط عادی مجبور به تامیناقداماتی که . اقدام کننداحدها و ادارات دولتی هماهنگی با سایر و

به عنوان مثال در این خصوص . نماید میرات خاص هر بحران بروز ثیازها با توجه به انباشند و اینگونه  مین

 ).12ناطق الهی، ص . (توان نام برد میاز تغذیه همگانی 

شود، چنین تقسیم  میری گروهی مبتنی بر تقسیم و تسهیم مسولیت تلقی از آنجا که مدیریت بحران کا

به این ترتیب که در هر کشور آسیب دیده، .  بین المللی نیز شاهد هستیمهای سازمانبندی را در سطح 

ی مدیریت بحران برعهده دولت است که شامل طراحی و اجرای اقدامات ها جنبه میمسئولیت اصلی تما

ی ها فعالیت و ها  برای ترمیم خرابیریزی برنامههش بحران و همینطور آماده سازی، بلندمدت برای کا

ی کمک رسانی ملی ها بازسازی و در صورت لزوم تقاضای کمک بین المللی و ایجاد هماهنگی با کلیه برنامه

 .شود میو بین المللی 

د نیز طبق تعهدات و ی سازمان ملل متحها به موازات این، هر سازمان بین المللی و نمایندگی

وظایف هر سازمان در مورد . کنند میی خود جهت کمک رسانی به کشور آسیب دیده اقدام ها مسئولیت

 :امدادرسانی به شرح زیر است

ی فنی و به موقع و پشتیبانی مادی کشورهای آسیب دیده مطابق ها بسیج و فراهم کردن کمک -

 با تعهدات و منابع موجود؛

یا هر نوع ساز و کار  ) UNDRO(  مقیم سازمان ملل و سازمان هماهنگی با نماینده -

گروه مدیریت بحران سازمان ملل متحد . گیرد سازمان صورت میهماهنگی که توسط دبیرکل 

 : عبارتند از
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  )WHO( بهداشت جهانی سازمان  -

  )Unicef( صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل  -

  )FAO( سازمان خواروبار کشاورزی سازمان ملل  -

  )WEP( برنامه جهانی غذا  -

  )VNHCR(  عالی پناهندگان سازمان ملل کمیساریای  -

  )UNDP( برنامه توسعه سازمان ملل  -

  )UNDP(هماهنگی امور حوادث غیرمترقبه سازمان ملل  -

 UNDRO, An over view of Disater Management, 1992.54: مأخذ

  مدیریت بحران در ایران -2-2

به توان به قبل از انقالب و  را مییت بحران حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه در ایران تاریخچه مدیر

در این زمینه پس از انقالب نیز قوانین . نسبت دادتاریخچه تشکیل جمعیت سابق شیر و خورشید سرخ ایران 

اخیر عبارتند ی ها سالقوانین و مصوبات مربوط به مدیریت بحران در ایران در . مختلفی تدوین شده است

 :از

ایران مقرر داشته است که برخورداری از تأمین  میاصل بیست و نهم قانون اساسی جمهوری اسال

اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و 

 .همگانی استبیمه و غیره حقی ی پزشکی به صورت ها نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت

درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات  میدولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمو

 .ی مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کندها و حمایت

رسید، به  می به تصویب مجلس شورای اسال1370کمیته ملی کاهش اثرات بالیای طبیعی که در سال 
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ور مبادله اطالعات، مطالعه، تحقیقات عملی و پیداکردن راهکارهایی منطقی جهت پیشگیری و کاهش منظ

اثرات بالیای طبیعی ناشی از طوفان، سیل، خشکسالی، سرمازدگی، آفات گیاهی، آلودگی هوا، زلزله و 

یاست وزیر کشور و  و امثال آن، به رها  و رودخانهها ی الیه زمین، نوسانات آب دریاها و دریاچهها لغزش

 و عضویت سازمان هواشناسی کشور، وزارت نیرو، وزرات کشاورزی، ها مانعضویت وزرا و مسئولین ساز

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزرات جهاد سازندگی، وزارت راه و ترابری، سازمان برنامه و 

ئوفیزیک، جمعیت هالل بودجه، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت مسکن و شهرسازی، موسسه ژ

و یا  می و مراتع، وزارت بازرگانی و هر وزارتخانه، موسسه و نهاد و نیروهای انتظاها جنگلاحمر، سازمان 

 .گردد می برحسب ضرورت مصلحت بداند، تشکیل کمیتهکه ریاست این  مینظا

 داده شده است به موجب تبصره یک این ماده واحد، به کمیته ملی کاهش اثرات بالیای طبیعی اجازه

، پیش آگهی و ها  آنکه جهت انجام مطالعات و تحقیقات دامنه دار بر روی بالیای طبیعی کشور، تاریخچه

ی فرعی به تعداد مورد ها ، کمیتهها همچنین برای اعالم وضعیت اضطراری و نحوه مقابله با جبران خسارت

مه و بودجه مکلف شده است که اعتبار مورد در تبصره دیگر این ماده واحده، سازمان برنا. نیاز شکل دهد

اساسنامه .  .ی مربوط پیش بینی شده باشد، تصویب نمایدها ی این کمیته را که توسط دستگاهها طرحنیاز 

 به تصویب مجلس شورای 1374 اسفند 22ایران در تاریخ  میجدید جمعیت هالل احمر جمهوری اسال

رایه خدمات امدادی در هنگام بروز حوادث و سوانح طبیعی رسید و یکی از وظایف اصلی جمعیت ا میاسال

 .باشد میمثل زلزله و سیل و غیره در داخل و خارج از کشور 

شهر مقرر داشته است که اقدام در خصوص تشکیل  می از جمله وظایف شورای اسال71 ماده 7بند 

د و توزیع و مصرف و نیز انجام ی تولیها  و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونیها انجمن

 .ی ذیربطها با توافق دستگاه میآمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع اوراق عمو

 مقرر داشته است که 28/7/1378مصوبه ششمین اجالس کمیته ملی کاهش اثرات بالیای طبیعی مورخ 

دیریت بحران ناشی شهرداری تهران با همکاری معاونت هماهنگی امور عمرانی وزرات کشور طرح جامع م
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از رویدادهای سوانح و بالیای طبیعی از جمله زلزله در تهران بزرگ را تهیه و به کمیته ملی کاهش اثرات 

 به پیشنهاد جمعیت هالل احمر جمهوری 17/1/1382هیأت وزیران در مورخ  .بالیای طبیعی ارایه نماید

عه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری  قانون برنامه سوم توس44ایران و به استناد ماده  میاسال

ایران طرح جامع امداد و نجات کشور را جایگزین کمیته ملی کاهش اثرات بالیای کشور نموده و به  میاسال

 ملی و نظارت عالیه بر امر مدیریت بحران کشور ریزی برنامهتصویب رسانید که به منظور سیاستگذاری کلی، 

 .تشکیل گردید) 4(نمودار کشور و ستادهای تابعه مطابق ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ساختار طرح امداد و نجات کشورنمودار : 4شکل 

 ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه کشور

 انسانستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه 

 شهرستانو سوانح غیرمترقبه ستاد حوادث

 شهرستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه 

 )مرکز مدیریت بحران کشور(دبیرخانه ستاد 

 امور تخصصیکمیته ملی آمادگی

 دبیرخانه ستاد

 امور تخصصیکمیته آمادگی استان

 اداره هماهنگی مدیریت بحران شهرستان
 امور تخصصی

 اداره هماهنگی مدیریت بحران شهر

 امور تخصصیکمیته آمادگی استان
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 قانون اساسی جمهوری 138 و 134 به استناد اصول 7/4/1383هیات وزیران در جلسه مورخ 

ی موثر بحران در هنگام وقوع  و اعمال مدیریت عالها ایران به منظور هماهنگی اجرایی کلیه دستگاه میاسال

حوادث و سوانح غیرمترقبه، آیین نامه ستاد عالی پیشگیری و مدیریت بحران در حوادث طبیعی و سوانح 

 .غیرمترقبه در شش ماده به تصویب رسانید

ریاست این ستاد عالی به عهده معاون اول رئیس جمهور و عضویت وزرای کشور، مسکن و 

ی ها مان نیروهای مسلح، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و همچنین روسای سازشهرسازی، دفاع و پشتیبانی

. گردد می کشور، صدا و سیما، جمعیت هالل احمر و دو نفر متخصص تشکیل ریزی برنامهمدیریت و 

 )60 و 59، ص 1385شکیب حمزه، (

 

  تشکیالت مدیریت بحران در ایران-2-3

ور بحران خیز جهان است و از نظر آمار وقوع حوادث  کش10ی انجام شده ایران جزو ها طبق بررسی

جمعیت کشور در معرض خطرات ناشی از % 90براین اساس . طبیعی در مقام ششم جهانی قرار گرفته است

بالیای طبیعی تنها در طی هفت سال گذشته بیش از دو هزار و یکصد و پنجاه و . سیل و زلزله قرار دارند

به رغم وجود چنین وضعیتی، متأسفانه کشور از . شور ما وارد نموده استهفت میلیارد ریال خسارت به ک

نظر سازماندهی مدیریت بحران همیشه دچار خالء و مشکل بوده است به طوری که در مواردی از آن با 

 .شود مییاد » بحران مدیریت « عبارت 

مدیریت بحران مشارکت در زیر به برخی از نمادهای موجود در کشور ایران که در مباحث مربوط با 

 .شود دارند اشاره می
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 :جمعیت هالل احمر) الف

 1301ت در سال لتشکیل موسسه خیریه امدادی در ایران تحت حمایت دو اقدام در زمینه نخستین 

در این سال به کوشش دکتر امیراعلم اقداماتی برای تأسیس شیر و .  میالدی صورت گرفت1923/ ش

 صورت گرفت، اگرچه فشار بین المللی نیز بویژه از سوی صلیب سرخ خورشید سرخ با حمایت دولت

 ژنو، عمالً 1864جهانی در این زمینه بی تأثیر نبوده است، چرا که دولت ایران از زمان پذیرش کنوانسیون 

 .هیچ کاری در این باره صورت نداده بود

 که عهده دار وظایف جمعیت شیر و خورشید سرخ نخستین و بزرگترین جمعیت خیریه ایران است

مهم و متعددی در مسائل مربوط به امدادرسانی در حوادث غیرمترقبه و امدادی، تأسیس بیمارستان و 

ی ها درمانگاه، تهیه دارو و تجهیزات پزشکی، تربیت پرستار، نگهداری از کودکان بی سرپرست، ارائه برنامه

 . و خارج از کشور بوده استی عمرانی در داخلها فعالیتویژه برای نوجوانان و برخی 

ی الحاقی ها ،  پروتکلها ی این جمعیت، از بدو پیدایش آن در ایران براساس کنوانسیونها فعالیتکلیه 

 و قراردادهای بین المللی مختلفی بوده است که در ادوار مختلف، برای تشکیالت ها به این کنوانسیون

 بین المللی تهیه شده است و این موضوع، در یها المللی صلیب سرخ و نیز در زمینه همکاری بین

 .ی مختلفی که در ادوار گوناگون برای این جمعیت تهیه شده مورد تأکید قرار گرفت استها اساسنامه

 ش در شهر ژنو 1243/  میالدی1864، کنوانسیون صلیب سرخ، مصوب ها کهن ترین این کنوانسیون

 ش 1306/  میالدی1927نسیون بین المللی امداد، مصوب سوئیس و قراردادهای تکمیلی آن، از جمله کنوا

 نیز مجموعه ها در همین شهر است و در واقع اساسی ترین مرجع برای تدوین وظایف جمعیت

 ها در جنگ میی چهارگانه ژنو در حمایت از مجروحان، بیماران، اسرا و اشخاص غیرنظاها کنوانسیون

 باشند می
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 را ها رات وضع شده از سوی صلیب سرخ جهانی برای جمعیت، دکتر امیراعلم مقر1301در سال 

ترجمه و در اختیار احمدشاه قاجار، پادشاه وقت ایران قرار داد تا شاه آن را مطالعه کرده و مقدمات تشکیل 

جمعیت شیر و خورشید ) اساسنامه(براساس این متن ترجمه شده، نظامنامه اساسی . جمعیت فراهم شود

 . شمسی به امضای ولیعهد، محمدحسن میرزای قاجار رسید1301ر حوت سرخ ایران تهیه و د

 ماده تهیه شده و برابر مقدمه آن، ریاست افتخاری جمعیت با ولیعهد 60 فصل و 10این اساسنامه در 

اعضای کمیته مرکزی جمعیت، از میان بنیانگذاران و یاری رسانندگان به جمعیت و در جلسه . بود

این اقدام ایران، به عنوان نخستین گام ایرانیان در تأسیس جمعیت ملی . شدند یمجمعیت انتخاب  میعمو

در جهت  می هیگونه اقدا1303اگرچه باز هم بنا به نوشته دکتر امیراعلم تا . خود بازتاب بین المللی نیز داشت

 .سازماندهی این تشکیالت انجام نشد

لزله زدگان تربت حیدریه بود که در زمانی ، نخستین حرکت امدادی جمعیت، کمک به زها سالدر این 

 به 1304از سال . که هنوز هیچگونه امکاناتی در اختیار جمعیت نبود، به همت دکتر امیراعلم صورت گرفت

از جمله این کارها، . ی موثری برای شکل دهی این جمعیت در ایران صورت گرفتها ک اقداماند کاند بعد،

ازی اند ی کشور و نیز راهها ی مختلف جمعیت در بعضی ایالتها هیئتتعیین هیئت مرکزی موسسه، تشکیل 

 .بود» شیر و خورشید سرخ « جمعیت به نام  میبه عنوان ارگان رسای  مجله

ی بعد، تشکیالت جمعیت رو به گسترش گذاشت و بسته به موقعیت افراد عضو جمعیت به ها سالطی 

ز جمله این موارد، کمک رسانی به زلزله زدگان شیروان در ا. شتافت میکمک سانحه دیدگان و نیز نیازمندان 

در همین سال نیز کنفرانس دیپلماتیک ژنو درباره صلیب سرخ بین المللی، نشان شیر و .  ش بود1308سال 

 هالل احمر و صلیب سرخ به عنوان نشان امدادی و دارای مصونیت در نشانخورشید سرخ را در کنار 

 .اختمیادین نبرد به رسمیت شن
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از جمله سازمان جوانان جمعیت، . همچنین اقداماتی برای گسترش تشکیالت جمعیت صورت گرفت

همچنین . عهده دار مسئولیت آموزش جوانان در جهت حس وظیفه شناسی و همکاری اجتماعی بوجود آمد

 .اقداماتی نیز جهت تأسیس چند واحد بیمارستانی و تشکیل ترابری جمعیت صورت گرفت

 منجیل، زلزله قائنات، 1369 و به ویژه هنگام جنگ میان ایران و عراق، زلزله ها سال این جمعیت طی

 کشور به ویژه در مناطق جنوبی کشور، 74 و 71ی ها سالی بزرگ ها سیلهجوم پناهندگان عراقی و آذری، 

نسبت به  میی پس از انقالب و به دلیل احساس وظیفه عموها سالدر طول . ارایه نمودای  خدمات ارزنده

ی حمایتی جمعیت گسترش فراوانی یافت و به ها فعالیترفع فقر و تبعیض و حمایت از مستضعفان، 

یی را به اقشار آسیب پذیر ها ی مختلف کمکها  در زمینه)ره(موازات موسساتی نظیر کمیته امداد امام خمینی 

 .نمود میارایه 

درصد از درآمد حاصل از 42ی، برابر اساسنامه آن، منابع مالی جمعیت هالل احمر، عالوه بر بودجه دولت

 درصد از درآمد یک درصد کارمزد ثبت سفارشات، یک ریال از هر مراسله 55حق الثبت اسناد رسمی، 

 و یک درصد از قیمت هر بلیط سازمانو  می ریال از هر تلگراف ارسالی، سایر اعانات مرد5/2سفارشی و 

 .هواپیما و کشتی معین گردید

دارد که اولین وظیفه جمعیت، ارائه خدمات  می اساسنامه جمعیت هالل احمر به صراحت اعالم 3 ماده

. امدادی در هنگام بروز حوادث و سوانح طبیعی مثل زلزله، سیل و غیره در داخل و خارج از کشور است

 و اقدام در جهت ریزی برنامهی اولیه در حوادث غیرمترقبه بوسیله امدادگران، ها این ماده همچنین ارائه کمک

به منظور ترویج فرهنگ خودامدادی و ایمنی و ارسال  میآمادگی مقابله با حوادث و سوانح و آموزش عمو

 و اعزام عوامل امدادی و درمانی به سایر کشورها را از جمله وظایف اصلی این جمعیت ها کمک

 .شمارد میبر



                           آشنایی با مدیریت بحران با تاکید بر نقاط روستایی کشور                                                                                                

 69  پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی                                                                                   

ی جمعیت ها ماناصلی ترین و محوری ترین سازاز این قرار سازمان امداد و نجات به عنوان یکی از 

هالل احمر با امکانات گسترده آموزشی، عملیاتی، مخابراتی، هوایی، دریایی و نیروی انسانی با همکاری 

. ( پردازد میسازمان جوانان و داوطلبان و سایر واحدهای جمعیت، به تالش در جهت نیل به اهداف یاد شده 

ir.hbi.WWW(  

 

 : ستاد حوادث غیرمترقبه) ب

و جایگزینی بسیج همراه با تغییر نام شیر و  میبعد از انقالب اسالمی، با حذف سازمان دفاع غیرنظا

شورای عالی کاهش خسارات بالیای «  با تصویب شورای اسالمی، 1370خورشید به هالل احمر، در سال 

شورا به عهده وزیر کشور بوده و چند تن از وزرا نیز در آن عضویت ریاست این . تشکیل شد» طبیعی 

ی ناشی از ها ی عمده برای کاهش خسارتها  و خط مشیها هدف از تشکیل این شورا تعیین سیاست. دارند

برای پیشگیری از وقوع حوادث و کاهش ای  ی جامع منطقهها طرحبالیای طبیعی و بررسی و تصویب 

 .باشد می   ها  آنصدمات ناشی از

ستاد پیشگیری و « متشکل از دو ستاد شامل » شورای استان «  شورایی تحت عنوان ،ها اندر است

» شورای حوادث غیرمترقبه شهرستان «  نیز شهرستاندر . فعالیت دارند» ستاد امداد و نجات « و » بازسازی 

ظور مبادله اطالعات، انجام همچنین با تصویب مجلس شورای اسالمی، به من. کند میتشکیل و فعالیت 

به » کمیته ملی کاهش اثرات بالیای طبیعی« برای مقابله با بالیای طبیعی  میی علها مطالعات و پژوهش

 .ریاست وزیر کشور تشکیل شده است

 قانون برنامه سوم توسعه کشور به 44در قالب ماده » طرح جامع امداد و نجات  « 1382در سال 

سازماندهی و هم پیوسته کردن کلیه عناصر و عوامل « هدف از این طرح . دتصویب هیأت وزیران رسی
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مدیریت بحران، استفاده از تمام امکانات ملی، استانی و نیروهای مردمی، هدایت کلیه کمکهای دولتی و 

غیردولتی داخلی و خارجی به منظور پیشگیری و کاهش آثار بالیای طبیعی، ارایه حداکثر خدمات امداد و 

 سازمان یافته، تقلیل تلفات انسانی و اقتصادی، جبران و بازسازی و بازگرداندن شرایط زندگی به نجات

ی اجرایی ها وضعیت اولیه قبل از بحران، ایجاد آمادگی الزم در مردم و تعیین دقیق نقش و وظایف دستگاه

 .برای مقابله با بحران ذکر شده است

بینی شده در طرح، شامل چهار مرحله پیشگیری، آمادگی،  و مجموعه اقداماتی پیش ها فعالیتموضوع 

 مربوط، های سازمان و ها  کار گروه تخصصی فعال در وزارتخانه21بایست در  میمقابله و بازسازی است که 

به « :  این طرح آمده است1در ماده  ).537-39اکبری و عبدالهی، (اقدامات مندرج در طرح، عملیاتی شود 

اهش اثرات ناشی از بالیای طبیعی، مبادله اطالعات، مطالعه و تحقیقات علمی، کمیته منظور پیشگیری و ک

ی فرعی تحقیقاتی تخصصی ها و کمیتهملی کاهش اثرات بالیای طبیعی متشکل از یک کمیته هماهنگی 

 :شود میگانه به شرح زیر تشکیل  نه

 ن؛ی زمیها کمیته فرعی مقابله با خطرات ناشی از زلزله و لغزش الیه )1

 کمیته فرعی دفع آفات امراض نباتی و سرمازدگی؛ )2

 کمیته فرعی احیای مراتع و مقابله با خشکسالی؛ )3

 کمیته فرعی پیشگیری از سیل و نوسانات آب دریا و طغیان رودخانه؛ )4

 کمیته فرعی رفع آلودگی هوا؛ )5

 کمیته فرعی مقابله با خطرات ناشی از طوفان؛ )6

 کمیته فرعی امداد و نجات؛ )7

  جبران خسارات؛کمیته فرعی )8

 )ir.hbi.www( کمیته فرعی بهداشت و درمان  )9
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 نمودار تشکیالت کمیته ملی کاهش اثرات بالیای طبیعی: 5شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زیر کشور است، برعملیات وستاد مدیریت بحران کشور که متشکل از نمایندگان ریاست جمهور و 

 گروه عملیاتی وجود 18به عبارت دیگر در طرح جامع . طرح مدیریت بحران نظارت دارند گانه 18اجرایی 

 و انجام مطالعات در خصوص چگونگی مقابله با بحران ریزی برنامهقبل از بروز بحران،  ها  آندارد که وظیفه

و تهیه شرح ی عملیاتی مقابله با بحران ها و برآورد امکانات و تجهیزات مورد نیاز در هریک از شاخه

 نمودار 6شکل . باشد میوظایف به منظور مقابله با بحران برای زمان وقوع بحران در هریک از مناطق کشور 

 .دهد میسازمانی ستادهای مدیریت بحران در سطح کشور، استان و شهرستان را نشان 

 کمیته هماهنگی

دبیرخانه کمیته ملی کاهش اثرات بالیای طبیعی

کمیته مقابله با خطرات ناشی از زلزله و لغزش

 کمیته دفع آفات و امراض نباتی و سرمازدگی

کمیته فرعی احیای مراتع و مقابله با خشکسالی

وسانات آب کمیته فرعی پیشگیری از سیل و ن
 هادریا و طغیان رودخانه

 کمیته فرعی رفع آلودگی هوا

 کمیته فرعی مقابله با خطرات ناشی از طوفان

 کمیته فرعی امداد و نجات

 کمیته فرعی جبران خسارت

 کمیته فرعی بهداشت و درمان

 کمیته کاهش بالیای طبیعی استان

وزارت کشور

 کمیته ملی کاهش اثرات بالیای طبیعی
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 شهرنمودار سازمانی ستادهای مدیریت بحران در سطح کشور، استان و : 6شکل 

ایران، مجموعه مقاالت دومین کنفرانس بین  می، طرح جامع مدیریت بحران کشور جمهور اسالیمحسن ابراهیم: مأخذ

 1584المللی، ص 

 

  در مدیریت بحرانها  نقش دهیاری-3

 شرح وظایف 39 و 30ی خودکفا، دهیاران طبق بندهای ها براساس اساسنامه قانونی سازمان دهیاری

م موظف هستند تا با اتخاذ تدابیر الزم، روستاهای تحت مدیریت خویش را در مقابل خود، به طور مستقی

همچنین . حوادث محافظت کرده و با واحدهای امدادرسانی در هنگام وقوع حوادث غیرمترقبه همکاری کنند

 در رفع خطر از روستاها مسئول شناختهای   شرح وظایف خود به گونه41 و 31دهیاران براساس بندهای 

 .اند شده

 ریاست جمهور

 وزیر کشور

 ستاد مدیریت بحران

 هاتانداریاس

 ستاد مدیریت بحران شهرداری های عملیاتی مدیریت بحرانگروه هاشهرداری

 ستاد مدیریت بحران استانداری

 وزیر کشور
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ی ها دهد که مدیریت میو آموزش روستاییان در سطح جهانی نشان  میی مردها تجربه ایجاد تشکل

توانند در پیشگیری و مقابله با سوانح از جمله سیل، آتش سوزی،  میمحلی همراه با مشارکت جویی محلی، 

 ها و دهیاری می شوراهای اسالبراین اساس،. ریزش، رانش و مانند آن به خوبی و در اسرع وقت به کار آیند

 :توانند در زمینه پیشگیری از سوانح در سه عرصه وارد عمل شوند می

 و تأسیسات، نوع مصالح و مدیریت ساختمانبا تأکید بر مکان یابی صحیح : عرصه ساخت و ساز) اول

 صحیح ساخت و سازها؛

 اسب از آب، زمین و پوشش گیاهی؛کنترل و نظارت موثر بر نحوه بهره برداری متن: عرصه فعالیت) دوم

 حفاظت از اراضی مرتعی و جنگلی، ایجاد فضاهای سبز و حفاظت از: عرصه زیست محیطی) سوم

 ).5، ص 6مجله دهیاریها، شماره ( ها آن

شوند و تعداد زیادی از مردم زیر  می تخریب ساختمانبزرگ بخشی از ای   زمین لرزهوقوعدر صورت 

این . شوند میدهند و تعدادی نیز صدمه دیده و مجروح  میجان خود را از دست ی ا مانند، عده میآوارها 

به بیان دیگر، . فرابخشی نیاز دارد میاتفاق اغلب چنان وسیع است که مدیریت و کنترل آن به عزم و انسجا

اکثر تواند بحران را در حداقل زمان و با حد میفقط کار مشترک گروهی از مسوالن روستا و افراد محلی 

 . کنترل کند) کمترین خسارت(کارآیی 

ی موجود هنوز ها نامه البته در قوانین و آیین. نامید) ستاد مدیریت بحران در روستا(توان  میاین گروه را 

چنین ستادی پیش بینی نشده است، درحالی که ضرورت و نیاز به آن چنان بدیهی است که در اغلب موارد 

شود، اما از آنجا که پیشاپیش درباره ترکیب  میتشکیل  می به طور غیررسچنین گروهی هنگام وقوع بحران

شود، آنگونه که باید در مدیریت سریع و  مییشیده ناند وظایف و نحوه هماهنگی و عمل گروه تدبیری

 .یابد میصحیح بحران توفیق ن
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ثابه گروهی توانند ستاد مدیریت بحران در روستا را به م میباتوجه به چنین ضرورتی دهیاران 

ی الزم در این ستاد، در جریان ها ترکیب اعضاء وظایف و برنامه عمل و هماهنگی. تشکیل دهند میغیررس

در این میان نقش توانند  میدهیاران . شود میهمفکری و کار جمعی مسوالن روستا و رهبران محلی مشخص 

دهیار، اعضاء شواری ده، : یبی نظیرمحوری را بر عهده گیرند و با پیشنهادات مشخص این ستاد را با ترک

 .محلی، تشکیل دهند) رهبران(برخی از مسوالن ده و افراد 

. کنند می به کمک مردم خسارت دیده و عزیز از دست داده را جبران ها در صورت بروز زلزله، دهیاری

ستاد مدیریت ، قبل از وقوع زلزله، جلسات متعددی برای هماهنگی با اعضاء ها برای این منظور دهیاری

 و اقدامات الزم ها دهند و ضمن تقسیم وظایف اعضاء نیروها و امکانات موجود، برنامه میبحران تشکیل 

بنابراین، گام نخست، تشکیل گروه یا ستاد . کنند میبرای عملیات امداد و نجات را ارزیابی و بررسی 

 :شرایطی عبارت است ازین وظیفه این ستاد در چنین تر مهم. مدیریت بحران در روستا است

 اطالع رسانی به موقع به مسوالن در صورت زلزله -

 کمک به عملیات امداد و نجات افراد زیر آوارمانده و آسیب دیده -

 مجروحان و تأمین خدمات پزشکی و درمانینجات  -

 ی پیش آمده و جلوگیری از وقوع آتش سوزی جدیدها خاموش کردن آتش سوزی -

 ناسب و کافی برای افراد باقیمانده و مجروحانتأمین آب بهداشتی و غذای م -

 ، لباس گرم و پتو)چادر(تأمین سرپناه  -

  خسارت دیده و ساخت مساکن ویران شدهساختمانترمیم  -

 .ی دولتی برای جبران خسارتها جلب مشارکت و خودیاری مردم و کمک -
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 1و حفظ ایمنی در آتش سوزیهای مناطق روستایی می مشارکت مرد-4

  وضرورت موضوع مشارکت در تأمین ایمنی روستاها اهمیت.4-1

امروزه موضوع ایمنی یکی از اساسی ترین نیازهای بشر و در واقع بستر زندگی در روستاها را تشکیل 

 که برای رفع و یا کاهش خسارات جانی و مالی ناشی از اند ایمنی را مجموعه اقداماتی دانسته. دهد می

ر هیچ سازمان و دستگاه خاصی متولی تأمین ایمنی محیطهای روستایی درحال حاض. شود میحوادث انجام 

ی الزم برای تحقق ها باشد و بی گمان مشارکت مردم نقش بسیار موثری را در فراهم نمودن زمینه میکشور ن

 .نماید میایمنی فراهم 

در  ها  آنربردنآنچه در پیشگیری از بروز حادثه سهم اساسی دارد، آگاهی مردم از اصول ایمنی و به کا

زندگی روزمره است بنابراین کسب آمادگیهای مقابله با حوادث و آتش سوزی و آشنایی به اصول خودیاری 

البته روشن است که . تواند باشد میجهت نجات خود و خانواده و همنوع، یکی از وظایف مهم هر شخص 

 .بایست به مردم ارائه نمود میآموزشهای الزم را در این زمینه 

اتوجه به اینکه تأخیر در رسیدن نیروی امداد و آتش نشانی و عدم آشنایی با نحوه مقابله با حوادث یکی از ب

عمده ترین دالیل گسترش و ایجاد خسارات فراوان است، لذا اشاعه و ارتقاء سطح فرهنگ ایمنی در بین 

ماندهی افراد شایسته و عالقمند ی داوطلب ایمنی و آتش نشانی و سازها گروهافراد جامعه و سرانجام تشکیل 

 .یکی از ضروریات و حقایق انکاناپذیر در زمینه امور ایمنی است

بدلیل عدم آشنایی با نوع حوادث و نیز وسایل و تجهیزات  میاگرچه در شرایط کنونی این نیروی عظیم مرد

گونه حوادث، نشانی و همچنین عدم احراز تعریف و شرح وظایف اجرایی در قبال این تشآایمنی و 

ای  از طرفی نیروهای حرفه. انجام دهندای  ند اقدامات الزم و ضروری را قبل از رسیدن نیروی حرفهتوان نمی
                                     

 تهیه شده -)یاریگران ایمنی(های داوطلب ایمنی و آتش نشانی و روستاهای کشور  قسمت تلخیصی است از دستورالعمل تشکیل گروهمطالب این .   1
 .1383 خرداد -در معاونت امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
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 از وجود آنان استفاده اند آتش نشانی نیز در عین نیازمندی به نیروهای مردمی، نه تنها در عمل نتوانسته

 .اند هی الزم، مانع عملیات دیدهمناسب بنمایند بلکه حضور آنان را بدلیل عدم سازماند

ضرورت تشکیل نیروی داوطلب و افتخاری در کشور که مبنای یاری رساندن به خود و کمک به دیگران 

و باشد، هر روز بیش از پیش احساس شده و در واقع برای هرکس یک وظیفه ملی و اجتماعی محسوب  می

 .ل مهم و حیاتی را منظور نظر داشته و عمل نمایندکلیه افراد جامعه باید با آمادگی کامل، اجرای این اص

تواند با بی تفاوتی شاهد نابودی جان و  میهیچ فرد با عاطفه و نوعدوستی نای  زیرا بهنگام بروز هر حادثه

 باشد، بنابراین برای هر شخص، فراگیری اصول و فنون نجات و امداد و آشنایی با مسائل ایمنی ها انانسمال 

مردم کشور ما بر تعالیم عالیه  میخوشبختانه از آنجا که پایه فرهنگ عمو. روری استو آتش نشانی ض

 .و اخالق انسانی متکی است نیل به اینگونه اهداف بسی سهل و آسان است میاسال

 

 ی داوطلب ایمنی و آتش نشانی روستاییها گروه دستورالعمل اجرایی تشکیل .4-2

  تش نشانیتعریف نیروی داوطلب ایمنی و آ. 4-2-1

 :یی از آن در ذیل آمده استها برای نیروی داوطلب تعاریف متفاوتی ارائه شده است که نمونه

گویند که به محض مشاهده حریق و بروز حوادث با عمل داوطلبانه خویش  میبه کسی  -

 . خانواده و دیگر افراد باشد-بتواند نخستین نجات دهنده خود

شود که در برابر ارائه خدمات هیچگونه حق الزحمه  میداوطلب آتش نشانی به کسی گفته  -

 .نماید مییا حقوقی طلب ن

گردد و با   میباید اذعان نمود همه تعاریف موجود در خصوص نیروی داوطلب حول یک محور

 :توان این نیرو را به شکل زیر تعریف کرد میلحاظ همه این تعاریف، 



                       آشنایی با مدیریت بحران با تاکید بر نقاط روستایی کشور                                                                                                

 77  پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی                                                                                   

ی ایمنی و ها فعالیترت افتخاری جهت انجام شود که بصو مینیروی داوطلب به نیرویی گفته « 

 ». است آتش نشانی انتخاب شده

 

 اهداف استفاده از نیروی داوطلب ایمنی و آتش نشانی. 4-2-2

دهد اهداف بسیاری در پی تشکیل  میی داوطلب نشان ها گروهتجارب جهانی در برخورد با تشکیل 

 :اهم این اهداف عبارتند از.  وجود داردها گروهاین 

 :هدف اصلی

در مواقع بروز حوادث و آتش سوزیهای گسترده و داشتن نیروهای  میی مردها استفاده از مشارکت

 .کافی و کارآمد و آماده به کار هنگام نیاز

 :اهداف فرعی

 ارتقاء سطح فرهنگ ایمنی عموم افراد جامعه -

 کاهش خسارات جانی و مالی ناشی از حوادث و آتش سوزی -

  در برخورد با حوادث و آتش سوزیآموزش همگانی ایمنی -

ی آموزشی ایمنی و آتش نشانی در راستای پر نمودن اوقات فراغت افراد ها فراگیری دوره -

 ی سنی مختلفها در رده

 ی جاری دهیاریها در نگهداری و استخدام پرسنلها کاهش بار مالی و هزینه -

ر ایمنی و آتش دخالت و درگیر نمودن طبقات مختلف جامعه و مشارکت مردم در امو -

 نشانی
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اشاره مورد باشند به شرح ذیل  میجهت آشنایی با اهداف مذکور سه مورد که دارای اهمیت بیشتری 

 .گیرند قرار میمختصری 

 

 ها کاهش هزینه) الف

ی نگهداری و مشکالت مربوط به استخدام پرسنل متخصص بطور تمام ها با عنایت به اینکه هزینه

باشد و میزان دستمزدها و حقوق پرسنل بخش  میه بسیار سنگین و پرخرج وقت برای دهیاری و جامع

ی داوطلب ایمنی و ها گروهدهد، با استفاده از  میاز بودجه دهیاری را به خود اختصاص  میعظی

 .توان تا حدودی صرفه جویی مالی نمود مینشانی دهیاری  آتش

 

  نیازداشتن نیروهای کافی و کارآمد و آماده به کار هنگام) ب

با نیروهای داوطلب ایمنی و آتش نشانی، نگرانی کمبود نیروی متخصص و کارآمد در هنگام آتش 

 ضوابط تعداد داوطلب ایمنی در .رود میاز بین ... سوزیهای بزرگ، سیل، آتش فشان، زمین لرزه و 

 :روستاها به این قرار است

یمنی و آتش نشانی با سه عضو ی داوطلب اها گروه نفر و کمتر 300در روستاهای با جمعیت 

 نفر جمعیت یک 100 نفر جمعیت دارند به ازاء هر 300شود و در روستاهایی که بیش از  میتشکیل 

 نفری تعداد گروه داوطلب 1200به عنوان نمونه در روستای . عضو به گروه داوطلب اضافه خواهد شد

 . نفر خواهد بود12
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 جامعه و مشارکت مردم در امور ایمنیخالت و درگیر نمودن طبقات مختلف د) ج

که ضریب تکرار حادثه زمانی به صفر چنین آمده است در یکی از اصول اساسی کنترل حادثه 

شود که اکثریت مردم بطور مستقیم و یا غیرمستقیم در امر ایمنی و کنترل حادثه نقش داشته  مینزدیک 

ه نمائیم به فاکتور شرکت طبقات مختلف جامعه ی داوطلب نیز توجها گروهباشند، چنانچه به بافت اصلی 

ی تحصیلی، اجتماعی و اقتصادی در تشکیل این گروه از سیستم حفاظتی جامعه پی ها صرفنظر از زمینه

 .بریم می

ی داوطلب، پیروی از یکی از ها گروهتوان ادعا نمود که یکی از دالیل اصلی پیدایش  میبنابراین 

 .شدبا میاصول اساسی کنترل حادثه 

 

 :نحوه جذب نیروهای داوطلب ایمنی و آتش نشانی. 4-2-3

ی گوناگون و لحاظ راهکارهای مناسب جهت جذب نیروی ها توانند با اتخاذ شیوه میدهیاریها 

 :گردد میی اجرائی جذب نیرو ارائه ها  شیوهبه عنوانموارد ذیل . داوطلب اقدام نمایند

 

 :  ارتباط مستقیم با مردم.4-2-3

 برای آگاهی دادن به مردم از وضعیت ایمنی و آتش نشانی و جلب مشارکت آنان در این روش

توانند در مراسم مختلف ضمن اعالم موضوع آمادگی برای  میدهیاریها . ی داوطلبانه موثر استها فعالیت

ی مختلف این طرح از مردم و به خصوص جوانان ها ی داوطلب و برشمردن مزایا و جنبهها گروهتشکیل 

 .واهند که به عضویت گروه داوطلب آن روستا درآیندبخ

ی ابتکاری دیگر نیز استفاده ها روشتوانند از  میهریک از دهیاریها در خصوص جذب نیرو، : تبصره
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 .نمایند

 

 : اقدام از طریق انتشار بروشور یا درج در جراید محلی.4-2-3-2

یا درج در جراید محلی موضوع تشکیل توانند از طریق انتشار بروشور، اعالمیه و  می ها دهیاری

 .گروه داوطلب ایمنی و آتش نشانی و شرایط عضویت آنرا به اطالع عموم برسانند

 

 : و اداراتها مان ارتباط با ساز.4-2-3-3

، نهادها و ادارات دولتی و غیردولتی خصوصاً آموزش و پرورش ها مانبرقراری ارتباط با ساز

 مثال به عنوان. در امور ایمنی موثر باشد میدنظر و جلب مشارکت مردتواند در نیل به اهداف مور می

برگزاری کالسهای توجیهی و آموزشی برای معلمان و دانش آموزان در مقطع تحصیلی متوسطه و استفاده 

 .از آنان جهت اقدامات داوطلبانه ایمنی و آتش نشانی امری قابل اجراست

 

  داوطلب ایمنی و آتش نشانییها یها گروه شرایط عضویت در .4-2-3-4

 و روحی میبرخورداری از سالمت کامل جس .1

 عالقمندی و داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن و کسب آموزشهای مقدماتی .2

 )گروه سنی فعال جامعه( سال سن 60 سال و حداکثر 15داشتن حداقل  .3

 ) سه قطعه عکس پرسنلی-فتوکپی شناسنامه(ارائه مدارک شناسایی الزم  .4

 .)گردد میاین فرم از سوی دهیاری تهیه و ارائه ( فرم تقاضای عضویت تکمیل .5

این فرم از سوی دهیاری تهیه و به منزله تعهد اخالقی داوطلب نسبت به (تکمیل فرم تعهدنامه  .6
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 .)جان و مال مردم است

 

 :ی داوطلب ایمنی و آتش نشانیها گروه شرح وظایف .4-2-3-5

 :وظایف نیروهای داوطلب عبارتست از

 .آتش نشانی شهری در عملیات اطفاء حریقای  هماهنگی و همکاری با نیروهای حرفه .1

 .از کانون حادثه ها  آنکمک به افراد آسیب دیده از حوادث و نجات .2

 .ی اولیه و رساندن مصدومین و مجروحین به نزدیکترین محل درمانیها انجام کمک .3

اصول و نکات ایمنی در راستای شرکت در کالسهای آموزشی تئوری و عملی جهت فراگیری  .4

 .اهداف آموزشی

 .کوشش در برقراری ارتباط با مردم، آگاهی دادن به آنان و انتقال نکات ایمنی .5

 5،4،3باتوجه به شرایط و مقتضیات فرهنگی جامعه، خواهران داوطلب صرفاً مشمول بند : تبصره

 .باشند میشرح وظایف 

 

 :های داوطلب در خصوص نیروها  وظایف دهیاری.4-2-3-6

دهیاری موظف است پس از انجام مراحل جذب نیرو که ذکر آن :  جذب و ثبت نام داوطلب-1

 :گذشت نسبت به انجام مراحل گزینش و ثبت نام داوطلبان به شرح ذیل اقدام نمایند

 و روحی افراد می کنترل وضعیت جس-الف

  تشکیل پرونده و اخذ مدارک الزم جهت شناسایی هویت افراد-ب

 برای نیروهای داوطلب صدور کارت شناسایی ممهور به مهر دهیاری -ج
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الزم است نیروی داوطلب کارت شناسایی خود را بهنگام شرکت در کالسهای آموزشی، : تبصره

 .عملیات آتش نشانی و امداد و نجات همراه داشته باشد

 .آتش نشانی بایگانی گزارش اقدامات نیروهای داوطلب در عملیات امداد و نجات و -د

 

با عنایت به اینکه نیروهای داوطلب آموزش ندیده، نه تنها بهنگام حادثه یاری رسان :  آموزش-2

گردند دهیاری موظف است  میی امدادی ها فعالیتخیر در انجام أنخواهند بود بلکه سبب کندی و ت

ی مختلف را فراهم اه در زمینه)  عملی-تئوری(امکانات الزم جهت برگزاری کالسهای آموزش مقدماتی 

ی داوطلب ها گروهی آموزشی مهم برای ها عناوین و سرفصل. نموده و طبق برنامه زمان بندی اقدام نماید

 :ایمنی و آتش نشانی با توجه به شرح وظایف آنان عبارتست از

شناخت تشکیالت سازمان و وظایف و عملکرد نیروهای آتش ( آشنایی با شرح وظایف -الف

 ) و نجاتنشانی و امداد

 آمادگی بدن برای مقابله با آتش - بدن سازی-فیزیولوژی بدنی( آمادگی جسمانی و ورزش -ب

 )سوزی و حوادث

 ) انواع اطفاء حریق- مفهوم آتش سوزی- طبقه بندی آتش-شناخت مثلث آتش( تئوری حریق -ج

 نحوه صحیح -ها  آن نحوه کار با- انواع آن-ی دستیها تعریف خاموش کننده (ها  خاموش کننده-د

 )ها  آننصب

 - بررسی عملکرد امدادگران در زمان وقوع حوادث-تعریف انواع آوار( مقدمات امداد و نجات -ه

 )نحوه نجات و امداد در هنگام وقوع حوادث

 طرز صحیح حمل مصدوم و آموزش عملی -تعریف و بیان اصول کمکهای اولیه( کمکهای اولیه -و
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 ) آتل بندی و توصیف آن تعریف- بیان انواع تنفس-آن

شناخت انواع ابزار و تجهیزات مورد نیاز واحدهای آتش نشانی و ( ابزارشناسی حریق و نجات -ز

 ) شناخت تجهیزات انفرادی-امداد و نجات

 

علیرغم اینکه امدادرسانی نیروهای داوطلب با اهداف انسان دوستانه و :  پاداش و تشویق-3

و کیفی  میمعیارهای مادی سنجش پذیر نیستند لیکن در ارتقاء سطح کگیرد و با  میایثارگرانه صورت 

توان برای افرادی که اقدامات موثر و قابل توجهی در حین  می... ، باال بردن روحیه کاری افراد و ها فعالیت

 . پاداش و تشویقی در نظر گرفته شوداند عملیات امداد و نجات و آتش نشانی انجام داده

ی داوطلب ایمنی ها گروهتواند در پایان هر سال در انتخاب  میش و تشویقی بیشتر اخذ پادا: تبصره

 .و آتش نشانی نمونه در کشور موثر باشد

 ی بازسازی مناطق زلزله زده روستاییها  مروری بر شیوه-5

ی مختلفی بوده ها زندگی انسانی، همواره در طول تاریخ دستخوش افت و خیزها و اوج و حضیض

 طبیعی در کنار جریانات انسانی گاه به گسترش دامنه نفوذ زندگی بشر و گاه به توقف حوادث. است

در این میان حوادث طبیعی هر از چند گاهی چهره محیط انسانی و . کامل و یا مقطعی آن انجامیده است

 .طبیعی را به شدت دگرگون کرده و فرآیندهای متفاوتی را بر آن تحمیل کرده است

جریان زلزله به علت عدم . باشد می ترین و تعیین کننده ترین این حوادث زلزله از زمره دلخراش

ی سکونتگاهی، شاید به عبارتی شدیدترین ضربه را ها ی پیش بینی و آسیب پذیری نظامها وجود تکنیک

ل اساساً در برخورد با زلزله، سه مقطع ضروری قابل تأم. کند میبر پیکره اجتماعات انسانی وارد کرده و 

 :و شناخت است
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، آموزش مردم ها ماندر این مرحله عمده توجه به تقویت استاتیک ساخت: مرحله قبل از زلزله) اول

ی احتمالی جهت استقرار و تثبیت مقطعی جمعیت ها اندر نحوه چگونگی برخورد با مسأله و تعیین مک

 .شود میمعطوف 

ی بهداشتی و خدماتی، استقرار ها یری اکیپدر این مقطع امدادرسانی، بکارگ: مرحله حین زلزله) دوم

) شهر و روستا(ی ضروری منطقه ها سریع و صحیح جمعیتی، خاکبرداری و تکمیل سریع زیرساخت

 .یابد میضرورت 

ی اجرایی در این ها حساس ترین و در عین حال اصولی ترین برنامه: مرحله بعد از زلزله) سوم

وجه به رفع احتمالی وقوع خطر، آواربرداری و تسطیح مکانی یابد، در این دوره با ت میمرحله عینیت 

 . شود میعملیات ساخت و ساز و تکوین مجدد ساختارهای شهری و روستایی آغاز 

توان الگوهای نوین عملی را در جامعه زلزله زده تزریق کرد، در عین  میدر این مرحله، در حالیکه 

عملیات بازسازی . نامناسب جلوگیری به عمل آورد مکانتوان از بازسازی و درجاسازی در  میحال 

 ، چندان با مشکلگزینی مکانبیشتر درستی احتمال مجدد در مناطق شهری به سبب سابقه سکونت و 

بنابراین توجه بیشتر ) اند جز در مواردی که شهرهائی نیز در مناطق پرخطر استقرار یافته(روبرو نیست 

که از تفرق باال و جمعیت پذیری پایینی برخوردارند، ) ت شهریبه نسبت جمعی(نظر به نواحی کوچکتر 

 ).1369بدری، (گردد  میبر 

و کم ای  به هنگام بازسازی مناطق آسیب دیده از حوادث به طور اعم و بهسازی مناطق حاشیه

درجاسازی، جابجایی یا انتقال، : باشد میجمعیت به طور اخص عمدتاً چندگونه سیاست اجرائی، مطرح 

 .یع و ادغامتجم
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 سیاست درجاسازی. 1

باشد و  میساخت کالبدی هر منطقه برآیندی از نظامهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر آن 

به همین خاطر در بازسازی مناطق زلزله زده سعی بر این است تا در صورت امکان محیط جدید منطبق 

اصوالً باید به این نکته توجه کرد که . اشدبر ساختارهای گذشته و احیاءکننده مجدد روابط پیشین ب

 :سیاست درجاسازی تنها مواقعی قابل اجرا است که

بدین معنی که وابستگی خانوار به . به صورت باغچه منزل باشد) روستا(بافت قبلی  -

 .محوطه منزل موجود، زیاد باشد

صادی که از نقطه نظر اقتای  تخریب حاصل از زلزله در سطح باال نباشد به گونه -

 .خاکبرداری مقرون به صرفه باشد

در نزدیکی سکونتگاه هیچگونه زمین مناسب برای بازسازی وجود نداشته باشد و یا  -

؛ 1365مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن؛ (اساساً نیازی به این انتقال مشاهده نشود 

 :گیرنده موارد زیر استردر ب) بدون تغییر مکان(عملیات درجاسازی  ).15ص

 رتقای کیفی یدن به محیط زیست و زیر ساخت موجود؛ا. الف

 .های اقتصادی جهت رفاه افراد جابجا ده تهیه و تدارک خدمات اجتماعی و اجرای برنامه. ب

 

 )انتقال(سیاست جابجایی . 2

 که بسته به اقتضای مکانی و گاهی بر اثر بی توجهی متصدیان امر، در نواحی ها از دیگر شیوه

در این شیوه به . باشد میرفته، شیوه انتقال یا جابجایی مراکز سکونتی تخریب شده، زده صورت گ زلزله

ی زمینی، ها علت حجم زیاد مواد و آوار ایجاد شده و در مواردی به سبب حرکات شدید و ایجاد لغزش
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در جوار مکان قبلی ای  در صورت مساعد و مناسب بودن اراضی پیرامون روستا، مکان سکونتی به نقطه

 . یابد مینتقال ا

و منطقی و در صورت مساعد بودن  میمسأله جابجایی یا انتقال نقاط سکونتگاهی به شرط توجیه عل

تواند مورد توجه و استفاده قرار بگیرد؛  میاراضی پیرامون منطقه قبلی، به سبب همجواری با بافت قبلی 

ی ساختمانی ها  میزان و سرانههرچند ممکن است مکان واحدهای احداث شده در مجموعه جدید از نظر

ی شغلی مورد اعتراض ساکنین قرار گیرد که از این بابت ها انو یا فاصله استقرار نسبت به خدمات و مک

های اسکان مجدد توأم با جابجایی به دو گروه   برنامه.نیز باید در عمل به جزئیات عنایت کامل نمود

 :شوند دیگر تقسیم می

ایی جامع که دربرگیرنده امکانات رفاهی همچون تدارک اشتغال مسکن، اسکان مجدد یا جابج) الف

 .بهداشت و آموزش است

های خودیاری و  های اجتماعی همچون روش جابجایی همراه با تدارک مسکن و زیرساخت) ب

 . ها و خدمات مکان

 

 سیاست ادغام یا یکپارچه سازی. 3

مورد (یب دیده بر اثر حوادث طبیعی ی اجرایی در بازسازی مناطق آسها سومین مورد سیاست

در . یا حوادث انسانی، سیاست ادغام یا یکپارچه سازی مناطق سکونتی آسیب دیده است) خاص زلزله

 اند ی کوچک و متفرق، خصوصاً سکونتگاههایی که آسیب فراوانی را متحمل شدهها این شیوه سکونتگاه

ی جدید با اشکال ها هی مجدد و تأمین زیرساختو یا اینکه به علت تفرق زیاد از نقطه نظر سرویس د

 .گیرد میاساسی روبرو هستند، در یک مکان جدید مجتمع شده و باسازی در آن مکان ویژه صورت 
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تواند در  این مکان می. باشد میین مسأله در انجام و اعمال این سیاست تعیین مکان مناسب تر مهم

یا در مجاورت یک مرکز سکونتی دیگر و یا حتی در یک منطقه جدید و بدون زمینه سکونتی قبلی و 

کنند و مورد دوم را  مییاد » تجمیع«از مورد اول معموالً تحت عنوان . مواردی در درون آن انتخاب شود

 .نامند می» ادغام«نیز 

توان  میی موضوع و پارامترهای مرتبط با آن است که ها به هر صورت با در نظر گرفتن کلیه جنبه

دغام و یکپارچه سازی روستاها زد چه اینکه هر سکونتگاه در وهله اول با بستر طبیعی و مکان دست به ا

خود ارتباطی جدایی ناپذیر دارد و به عبارت دیگر ابتدا باید دالیل تکوین و شکل گیری روستا را در 

وامل مهم و ع. موقعیت فعلی به درستی شناسایی و سپس در مورد امکان جابجایی و ادغام راهیابی کرد

 :موثر در استقرار هر سکونتگاه روستایی و کیفیت آرایش فضایی آن عبارتند از

بافت فرهنگی و عشیره ای، قلمرو اعتباری، مالکیت اراضی، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی و 

 ).ی فامیلیها قومیت و نسبت(فرهنگی 

ی تر مهمی انسانی از ها رکود سکونتگاهعوامل طبیعی و محیطی نیز عالوه بر امکان دادن به ایجاد یا 

را شاید بتوان در  ها  آنینتر مهمباشد و  میپارامترهای شکل دهنده به ساختار و کالبد فیزیکی هر مکان 

 :عوامل زیر جستجو کرد

 .شود میدر هر منطقه ای  که اساساً باعث شکل گیری بافت ویژه: وضعیت طبیعی زمین) الف

الوه بر اهمیت اولیه در ایجاد یک مجتمع انسانی برحسب نوع منبع که ع: منابع تأمین آب) ب

 .شود میبوجود آمدن یک فرم خاص مکانی را نیز باعث 

 را یکه جدای از تأثیر عمیق آن در پیدایش نطفه اولیه کانون فعالیت، فرم خاص: خطوط ارتباطی) ج

 ).83، 1373بدری و رفیعیان، (کند  میبه کالبد سکونتگاه تحمیل 
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 مدیریت بحراندر  هماهنگی و بسیج اجتماعی -6

  تعاریف و مفاهیم هماهنگی-6-1

هماهنگی عبارتست از همکاری بین واحدهای مستقل به منظور کاهش یا حذف تعرفه، انشعاب و 

شکاف در عرضه خدمات، پیشگیری از دوباره کاری و انجام اقدامات اضافی و غیرضروری در ارایه 

 .خدمات

گرچه این دو . شود مینیز استفاده ) Integration(از واژه متحدسازی » هماهنگی«ای معموالً به ج

واژه در معنا کامالً مستقل و متفاوتند، اما در بیان مفهوم ایجاد هماهنگی در امکانات و منابع جامعه، 

 متحدسازی یعنی جمع کردن اجزای مختلف و تحت یک نظام درآوردن. شوند میجایگزین یکدیگر 

)  Harmonize( یکسان سازی ، درحالی که هماهنگی یعنی انجام اقداماتی برای ایجاد همسویی با ها آن

 .کنند میدر یک نظام هماهنگ، نقش آفرینان مستقل از هم برای یک منظور مشترک تالش 

را عنوان کرد که در آن هر واحد تنها مشی ) آنارشی(در مقابل واژه هماهنگی میتوان هرج و مرج 

به دلیل اینکه در نظام مدیریت . کند و کاری به اهداف و دیدگاه واحدهای دیگر ندارد میرا دنبال خود 

کنند، توان بالقوه خطرناکی برای تصادم و تضاد با یکدیگر دارند،  میبحران نهادهای متعددی ایفای نقش 

 .ین این نهادها گسترش دادرا در ب» سازگاری«و » هماهنگی«بنابراین تا جایی که امکان دارد باید مفهوم 

، که در فرآیند عرضه خدمات نیز ریزی برنامهکه بیان شد نه تنها در بحث  میهماهنگی به مفهو

رکار برای دستیابی به یک هدف اند  و نهادهای دستها مان هماهنگ یعنی سازریزی برنامه. مطرح است

 به تعبیری، همکاری فراگیر در هماهنگی در عرضه خدمات نیز. مشترک جملگی با هم تصمیم بگیرند

 .تهیه و ارایه خدمات اضطراری مورد نظر به جامعه است
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  عوامل بازدارنده هماهنگی -6-2

 : اجتماعی استیها انبحرهفت معضل اصلی زیر، سد راه ایجاد هماهنگی در نظام مدیریت 

 . به استقالل و اختیارات بیشترها مانتمایل ساز .1

 . به مکتبهای حرفه گرایی و استقالل کاریها مانتعهد و اعتقاد ساز .2

 .ی مختلف به استفاده از تکنولوژی و منابع و امکاناتها مانتفاوت در میزان نیاز ساز .3

یی که زیر لوای واحد و زیر نظر یک سازمان معین انجام ها مان یا سازها گروهترس از اینکه  .4

 .کنند، شخصیت حقوقی خود را از دست بدهند میوظیف 

 ی مختلف در به هدر دادن منابع کمیاب و ارزشمندها گروهازی اند از دخالت و دستنگرانی  .5

ی آزاد مرتبط با موضوع در مناطق مختلف جغرافیایی و ها گروه و ها مانرشد قارچ گونه ساز .6

 .ی سیاسی متفاوت که اغتشاشاتی به وجود خواهد آوردها محدوده

ی مختلف در ها گروهمشارکت ) یانبار بودنو حتی در مواردی ز(تفاوت در میزان بهره مندی  .7

 شرایط هماهنگی و ائتالف

 

  عوامل هموار کننده هماهنگی-6-3

 :شناسیم که هموار کننده ایجاد یک هماهنگی سالم است میدست کم پنج عامل 

رکار در مورد اند ی دستها مان و انتظاراتی که مردم از سازها ماندستیابی به اهداف مشترک، آر .1

 .، دارنداند دهند و یا هنوز موفق به ارائه آن نشده میه ارائه خدماتی ک

 وجود کادر رهبری مشترک در دو یا چند سازمان یا داشتن اعضای مازاد در کادر یک سازمان .2

 ی مختلف در سطح یک سازمانها تنوع عناوین شغلی و تخصص .3



                       آشنایی با مدیریت بحران با تاکید بر نقاط روستایی کشور                                                                                                

 90  پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی                                                                                   

مقابله با شرایط برای (نیاز چند سازمان به یک نوع تکنولوژی یا یک رشته منابع مشابه  .4

 )اضطراری

و نیاز به همکاری برای پاسخگویی به شرایط (شدت تغییرات شرایط زیست محیطی  .5

 )اضطراری

 

  انواع منابع اجتماعی-6-4

برای اینکه عملیات کاهش اثرات فاجعه، آمادگی به هنگام بروز واکنش در برابر فاجعه روی داده و 

شناسیم که نیاز به هماهنگی کامل  می شود، پنج منبع اصلی بازسازی و جبران خسارت وارده موثر واقع

 :این پنج منبع عبارتند از. دارند

 اطالعات .1

 ی مردمها توده .2

 )های مردمی کمک (پول و اعتبارات .3

 )ها اراضی و ساختمان (فضای فیزیکی موجود .4

 تجهیزات مورد نیاز، ماهیت و چند و چون منابعی که در شرایط اضطراری باید به اشتراک .5

 .از بحران دارد که جامعه با آن روبروستای  گذاشته شود، بستگی به مرحله

 

  اطالعات-6-4-1

دارد و به سرعت در تمام ارکان و اقشار جامعه راه پیدا  میاطالعات و اطالع رسانی ذاتاً جنبه عمو

 اطالعات، در تبادل و گردش. توان تعریف دقیق و روشنی از اطالعات ارایه دارد میبه دشواری . کند می
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 .ایجاد، اصالح و حفظ هماهنگی، کاهش اثرات و خسارات و آمادگی در برابر فاجعه بسیار موثر است

اطالع رسانی و گردش اطالعات در مراحل پس از وقوع، به صورت تشکیل ستادهای مشاوره در 

ی، تأمین موادغذایی اعم از پزشکی، داروی(شرایط اضطراری برای تعیین میزان کمکهای امدادی مورد نیاز 

، ارزیابی میزان خرابی و خسارت و اختصاص نیروهای الزم برای یاری رسانی به قربانیان )و پوشاک

در این شرایط، اطالعات چراغی است فرا راه انجام اقدامات الزم و راهنمایی است . فاجعه ضروری است

 .برای اجرای هرچه بهتر عملیات واکنشی

از سوی . نگام بروز فاجعه نیازمند انتقال دقیق و تدریجی اطالعات استاقدام به موقع و موثر ه

تواند مشکالت جدی به بار آورد،  میین مسایلی که هنگام وقوع حوادث غیرمترقبه تر مهمدیگر یکی از 

 گسیختگی و ایجاد فاصله در جریان اطالع رسانی استو

 

 مردمهای  توده -6-4-2

مهم هماهنگی، تبادل نفرات یا هماهنگی، تبادل نفرات یا در اختیار ی حیاتی و بسیار ها یکی از جنبه

پس از وقوع فاجعه، به . خاص در مدت زمانی معین استای  گذاشتن پرسنل کلیدی برای اجرای پروژه

ویژه هنگام واکنش سریع و آنی برای امدادرسانی و نجات جان قربانیان، هماهنگی و همکاری از اهمیت 

دهد، بسیاری از مردم به دلیل کنجکاوی،  میروی ای  حادثهای  وقتی در منطقه.  استبرخوردارای  ویژه

 .کنند میشاید هم به قصد کمک در منطقه خطر تجمع 

کند که خود  میهرچه این اقدام نوع دوستانه درخور تقدیر است، اما نه تنها مشکلی را را حل ن

مورد ای  یز باید پیش از وقوع هرگونه حادثهاین مشکل ن. ممکن است مشکالت حادتری نیز ایجاد کند

جلوگیری از ورود مردم به محل حادثه، کاری است . ارزیابی و بحث و بررسی کارشناسانه قرار گیرد
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مالحظه مردم همیشه مشکل . بسیار دشوار و واکنش مأمورین امدادگر نیز به تنهایی چاره ساز نیست

به درستی استفاده شود، کمک بسیار خوبی برای  میهای مردآفرین نیست و چنانچه از توان بالقوه نیرو

 .امدادگر خواهند بود میو غیررس میی رسها مانساز

یی از مردم هستند که برحسب رشته تحصیلی و تخصص خود، تجارب قبلی که از ها گروههمواره 

ه امدادرسانی  چه در مراحل پیش از وقوع و چاند بازسازی دارند و آموزشهایی که در این خصوص دیده

اما هنگام وقوع فاجعه، بسیج و . در شرایط اضطراری تمایل به همکاری با نیروهای امدادگر دارند

چنانچه در بین این مردم افراد متخصص و باتجربه . امکان پذیر نیستای  سازماندهی چنین نیروی بالقوه

ی امدادگر از نیروی ها مانسازبا  میو غیررس میتوان از طریق همکاریهای رس میوجود داشته باشند، 

 .بهره گرفت ها  آنتخصصی

 

 )کمکهای مالی(پول و اعتبارات  -6-4-3

این بخش در ارتباط با تبادل هرگونه منابع مالی اعم از پرداخت هزینه و اعتبارات، مبالغ پولی و 

اعتبارات مالی و کمکهای مستقیم مالی در شرایط پیش از وقوع فاجعه، عبارت است از . باشد میامثال آن 

ی باال به سطوح پایین ها ی دولتی، کمک مالی و اعتباری معموالً از ردهها مانی خدماتی، در سازها تعرفه

 .یابد میسازمان اختصاص 

هنگام بروز حادثه و در شرایط اضطراری کمکهای نوع دوستانه و همدردی و همیاری جایگزین 

درهای خود را به روی مردم  میی عموها ی و فروشگاهشرکتهای خدمات. شود میکمکهای مستقیم مالی 

گشایند و مواد غذایی، ابزارآالت و هر نوع وسیله دیگری که مورد نیاز باشد در اختیار آنان قرار  می

 .شوند میدهند و خود نیز در کار امدادرسانی با مردم سهیم  می
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ین کمکهای مستقیم تر مهمپرداخت بیمه حوادث و وام اضطراری مخصوص بروز فاجعه، از جمله 

ها معموالً دست کم چند هفته پس از  ها و کمک این نوع حمایت. مالی پس از روی دادن فاجعه است

ی مورد نیاز، ها پیش از وقوع حادثه، تصمیم گیری در مورد هزینه. وقوع حادثه به دست نیازمندان میرسد

نه به مراتب آسانتر از شرایط فوق العاده  و تعیین بازدهی و اثر بخشی هزیها محل تأمین این هزینه

 .اضطراری است

 

 )اراضی و ساختمان(فضای فیزیکی موجود  -6-4-4

ی امدادرسانی و نحوه انتقال فعالیت به اراضی ها تعیین محل ستاد هماهنگی، هدایت و اجرای برنامه

گیرد، پیش از وقوع هر گونه  مییی که هنگام بروز فاجعه در اختیار مسئولین و نهادها قرار ها مانو ساخت

 .گذارد رکار امداد تأثیر میاند ی دستها مانحادثه، بر الگوی ارتباط بین ساز

یی که برای ها مانمسئوالن و کارشناسان باید پیش از وقوع هرگونه حادثه، اماکن، اراضی و ساخت

بینند،  میر مناسب ی دیگها فعالیتهدایت و اجرای عملیات اضطراری امدادرسانی، ایجاد پناهگاه و 

اداری، (در این ارتباط، الزم است با صاحبان، ساکنان و تصمیم گیرندگان این امالک . شناسایی کنند

توافق الزم حاصل  ها  آنبرگزار و در مورد استفاده ازای  جلسات بحث و مشاوره) تجاری یا مسکونی

 .شود

د زیادی آمادگی جامعه و نیروهای امدادی ایجاد ارتباط و برقراری توافق الزم در این مورد، تا حدو

را در شرایط اضطراری باال برده و هرچه تعداد این اماکن بیشتر و توافق حاصل شده مستحکمتر باشد، 

 .آمادگی نیز بیشتر خواهد بود
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  تجهیزات-6-4-5

 توان به طور مشترک از تجهیزاتی همچون ابزار و مواد آموزشی، لوازم میهنگام وقوع حادثه، 

که برای کار امدادرسانی به منطقه فاجعه زده الزم است، همچنین وسایل مورد نیاز برای ارزیابی ای  ویژه

بنابراین تجهیزات موجود نیز همچون . و برآوردن میزان خطر و خسارات احتمالی فاجعه، استفاده کرد

از   یلم گیرد و فهرست کااراضی و ساختمان، باید پیش از وقوع حادثه، مورد ارزیابی کارشناسانه قرار

 .منابع در دسترس تهیه شود

در نجات مصدومین و  میتبادل تجهیزات و وسایل امدادی، در شرایط اضطراری، عامل بسیار مه

ای  در چنین شرایطی، الزم است تجهیزات ارتباطی و امکانات ویژه. ارایه خدمات امدادی و درمانی است

 و پاکسازی نخاله و ضایعات، به ماشین آالت آوری جمعبرای گاهی نیز . به منطقه خطر منتقل شود

سنگین، کامیون، خودروهای امدادی برای حمل مصدومین و رساندن کمکهای پزشکی و دارویی به 

برای این کار الزم است از امکانات موجود در شهرها و مناطق . وسایل حمل و نقل خاصی احتیاج داریم

 .همجوار استفاده شود

 

 1ی اجتماعی بحرانیها  سیستم-7

مراقبتهای پزشکی، : نظام مدیریت بحران،از شش نظام بسیار مهم تشکیل شده است که عبارتند از

ی ها خصوصی، خدمات و تسهیالت منظم و پیوسته و رسانهبخش  ،عمومینهادهای خدمات اجتماعی، 

 .گروهی

ر ارایه موثر خدمات امدادرسانی، هریک از این زیر نظامها منابع و امکاناتی در اختیار دارند که د
                                     

ل و راهنمای عملی برای دولتهای محلی، انتشارات مرکز اصو: مدیریت بحران«  کتاب 114 الی 107مطالب این بند تلخیصی از صفحات .   1
 .باشد ریزی شهر تهران می مطالعات و برنامه
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و در بعد وسیعتر (ایجاد تفاهم و هماهنگی میان زیر نظامهای یاد شده در جامعه . بسیار حائز اهمیت است

با این همه . کاری است بسیار دشوار، زمان بر، پایان ناپذیر و گاهی نافرجام و ناتمام) جوامع مختلفبین 

ماهنگی در بین این زیر نظامها و تالش برای بهبود هماهنگی ایجاد برای ایجاد یک نوع ه میهرگونه اقدا

های مورد   در ادامه به تشریح نظام.تواند به کاهش خطرات و آسیبهای ناشی از فاجعه کمک کند میشده 

 .شود بحث پرداخته می

 

  مراقبتهای پزشکی اضطراری-7-1

از خدمات و امکانات از شبکه خدمات دارویی، پزشکی در شرایط اضطراری، طیف وسیعی 

شود تا مراقبتهای بالینی از مجروحانی که  میکه توسط امدادگران حاضر در صحنه انجام ای  کمکهای اولیه

امدادرسانی دارویی و مراقبتهای پزشکی در محل حادثه . گیرد مییابند را دربر می انتقال ها انبه بیمارست

ی آتش نشانی، نیروهای انتظامی، موسسات ها مانز سازتواند زیر نظر و طبق معیارهای خاص هریک ا می

 .انجام شود میی آزاد مردها مانخصوصی یا دیگر ساز

 

  خدمات اجتماعی و بهداشت روانی-7-2

خدمات ضروری که در زمان بروز فاجعه توسط متخصصان مسئوالن خدمات اجتماعی و بهداشت 

ی اجتماعی ها ی عمومی، مداخلهها  سرپناه و پناهگاهغذایی، پوشاک،مواد شود عبارتند از  میروانی ارایه 

 .مردممشکالت و برگزاری جلسات تسکین و کاهش 
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  نهادهای عمومی-7-3

 -و در مواردی نیز ارتش... و  فاضالب ،نیروهای پلیس محلی، سازمان آتش نشانی، سازمان آب

اعمال و عالوه بر اینکه  پلیس نیروهای. شوند مینیروهای اصلی واکنش اولیه در مقابل فاجعه محسوب 

به مناطق امن،  ها  آن، کار جستجوی قربانیان و انتقالدهند را انجام میپاسداری از قانون، جان و مال مردم 

 .به عهده دارندنیز را   میتخلیه منطقه خطر و جلوگیری از تجمع و کنترل نظم عمو

 

  بخش خدمات منظم-7-4

ست که برای ارایه خدمات منظم تعهد کاملی به دولت ی خصوصی اها ماناین بخش شامل ساز

در این ... و مخابرات و  میی تأمین سوخت، شرکتهای حمل و نقل عموها یی نظیر شرکتها مانساز. دارد

 .گیرند بخش قرار می

 

  بخش خصوصی-7-5

و به طور رکاران صنایع، نیروها و سازمان خیریه داوطلب اند از دستای  بخش خصوصی مجموعه

بخش خصوصی دارای اهمیت بسیار باالیی در فرآیند مدیریت بحرانی . استلی نهادهای غیردولتی ک

هنگام بروز . تجهیزات فوق سنگینی که در صنعت ساختمان سازی به کار میرودبه عنوان مثال . باشند می

 کار با این از آنجایی که.  نخاله و ضایعات بسیار ضروری استآوری جمعحادثه برای پاکسازی راهها و 

تجهیزات، دشوار و الزمه آن داشتن تخصص و مهارت کافی است، لذا مدیران بحران باید پیش از وقوع 

، با نمایندگان این بخش هماهنگی الزم را برای ارایه آموزشهای مورد نیاز به )در شرایط عادی(حادثه 

 .عمل آورند
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 ی گروهیها  رسانه-7-6

ی برق، حمل و نقل و تلفن زیر نظر دولت ها مان نیز همچون ساز تلویزیونی-ی رادیوییها ایستگاه

» نامنظمای  خدمات واسطه«به عنوان ) ها مانند روزنامه(را  ها  آناما در اینجا. کنند میفعالیت 

ی خبری پایه از اقدمات ها تواند کیفیت گزارش میی گروهی ها هماهنگی در بین رسانه.شناسیم می

 .گر را نیز بهبود بخشدی امدادها مانواکنشی ساز

 

 1)زلزله، سیل و زمین لغزش(یی برای مقابله با حوادث طبیعی ها  دستورالعمل-8

 عریف زلزله در مقابله با آنت. 8-1

زلزله عبارتست از پدیده انتشار امواج در زمین به علت آزاد شدن ناگهانی مقدار زیادی انرژی ناشی 

 .وقانی گوشته زمین، در مدت زمان کوتاهی فها از اغتشاش سریع در پوسته یا قسمت

چک لیست اقدامات مورد نیاز برای آمادگی جهت مقابله با زلزله و بازسازی خسارات ناشی از آن 

 .در زیر آمده است

گیرد، زیرا در برخی شرایط اضطراری انجام همه  میاین فهرست کلی است و همه موارد را دربرن

 .اند گر، نیاز به انجام اقداماتی است که در اینجا فهرست نشدهاقدامات ضروری نیست و در برخی دی

 

 

 .از چک لیست مرحله مقابله و پاسخ دهی استفاده کنید

 .از چک لیست مرحله بازسازی استفاده کنید

 
                                     

 مرکز پیشگیری و - گانه شهر تهران22 فرماندهی و کنترل عملیات مقابله با حادثه و فعال سازی اتاق بحران برای مناطق -)1001(دستورالعمل .   1
 )1383(ش دوم   ویرای-43مدیریت بحران شهر تهران 

 اگر زلزله روی داده است
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  چک لیست مرحله مقابله با زلزله-1

 .امنیت منطقه تخلیه شده را فراهم نمایید .1

 .دگروه مدیریت بحران را فعال نمایی .2

ای،  و غیرحرفهای  با کمک اپراتورهای حرفه. ی و ارتباطی موجود را بررسی کنیدمخابراتسیستم  .3

 .ی ارتباطی با موج کوتاه و بلند ایجاد نماییدها شبکه

 را به شهروندان اند  یا آسیب دیدهاند یی که بر اثر زلزله کم مقاومت شدهها مانخطر ریزش ساخت .4

 .گوشزد نمایید

ی ها ان مناسب تخلیه اضطراری افراد را، در صورت لزوم، صادر کنید؛ مکدستورات راههای .5

 .پیش بینی شده در سطح شهرداری منطقه برای اسکان موقت را فعال سازی نمایید

ی ضربت ویژه شناسایی، نجات و خدمات پزشکی و یا ها گروهطات بحران، اطبق برنامه ارتب .6

 .، فعال سازیدنیروهای ویژه را با تجهیزات مخابراتی همراه

 .ی پشتیبانی مدیریت بحران منطقه را فعال سازی نماییدها سوله .7

 متولی مدیریت بحران و تسهیالت پزشکی برای امدادرسانی به مجروحین را فوراً های سازمان .8

 .مطلع سازید

باید نواحی . جلوگیری کنید میآتش را مهار کنید و از انتشار و گسترش مواد خطرناک یا س .9

خیره سازی مواد خطرنام و کارخانجات تولید گاز پروپان و سوخت در مقدار کالن صنعتی و ذ

 .و خطرناک از مخازن آسیب دیده، مورد بازدید و کنترل قرار گیرند میاز نظر نشت مواد س

به خصوص، عمومی را برقرار سازید، ازدحام را کنترل کنید و از اموال  مینظم عمو .10

 حفاظت نمایید؛ .ای عمده فروشی مواد غذاییهای موادغذایی و شرکته فروشگاه
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ی ها خدمات ضروری چون آب رسانی و برق رسانی، شاه راهای حمل و نقل و سیستم .11

، مراکز عملیاتی ها انبیمارست.  را بازسازی و مرمت نماییداند مخابراتی که دچار اختالل شده

و پلیس، در اولویت خواهند ی آتش نشانی ها ، خانه سالمندان و ایستگاهها اضطراری، درمانگاه

 .بود

با جمعیت هالل احمر . ی امدادرسانی ایجاد کنیدها ی اضطراری و ایستگاهها  پناهگاه .12

 و غذادهی ها بخش پناهگاه. ی الزم را جهت اسکان اضطراری و موقت انجام دهیدها هماهنگی

 .را بازدید کنید

 مختلف، مقدمات را فراهم یها برای تخلیه و پذیرش منظم آسیب دیدگان با مشورت بخش .13

 .نمایید که در شرایط مرحله مقابله، پیشرفت خواهد کرد

در . مرکز پیشگیری و مدیریت بحران را از هرکونه شرایط و کمکهای موردنیاز، مطلع سازید .14

صورت لزوم و وضعیت اضطراری محلی اعالم کنید و درخواست اعالم وضعیت اضطراری در 

 .گر را ارایه نمایید دیها استان و ها مورد بخش

و  میی ضربت یا نیروهای ویژه برای ارزیابی و ثبت میزان خسارات وارده به اموال عموها گروه .15

این اطالعات را برای مراجعه . ، گسیل نماییداند را که قبالً تعیین شدهدر مناطقی خصوصی 

 .بعدی ثبت نمایید

 :شداضطراری باید شامل موارد زیر با میانتشار اطالعات عمو .16

 . توصیف شرایط و موقعیت نواحی آسیب دیده-الف

 . مسیرهای تخلیه و نواحی پذیرش برای اسکان موقت-ب

 .توان اطالعاتی درباره قربانیان حادثه کسب کرد می محل یا شماره تلفنی که -ج
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 .ی مربوط به رفاه عمومیها  سایر اطالعات و دستورالعمل-د

پاکسازی شبکه اضطراری ترافیک در محدود منطقه را نظارت اجرای دستورالعمل آواربرداری و . 17

 .و کنترل کنید؛ در نواحی با آسیب شدید ترافیک را کنترل و معابر را مسدود نمایید

 یا سایر ها انکه بنای بیمارستای  ی امداد پزشکی و جراحی در منطقهها گروهدر صورت لزوم، . 18

، و یا امکانات ضروری اند یب دیدگی، غیرقابل استفادهتسهیالت پزشکی آن تخریب شده یا بر اثر آس

 . از قبیل آب و برق قطع شده است، تعیین نماییدها مانساخت

برای جبران آسیب دیدگی در سایر مناطق، باتوجه به منابع موجود، مقدمات کمک رسانی را . 19

 .فراهم کنید

در صورت لزوم با . اد کنیددر صورت نیاز سردخانه اضطراری برای نگهداری اجساد ایج. 20

بخش خدمات . ی الزم را انجام دهیدها ی ذیربط هماهنگیها مانجمعیت هالل احمر و سایر ساز

 .بهداشتی و پزشکی را بازدید کنید

 

  چک لیست مرحله بازسازی برای زلزله-2

 :ی مسئول به انجام رسانیدها مانموارد زیر را با هماهنگ نمودن ساز

 . از ازدحام بازدیدکنندگان حفظ نماییدجلوگیری دیده را با امنیت منطقه حادثه .1

، مراکز امداد اضطراری را اعالم نمایید و ها برای رفع نیازهای توانبخشی افراد و خانواده .2

 .تسهیالت الزم را فراهم کنید

 . را آغاز و اقدمات اصالحی را اتخاذ کنیدها برای شناسایی خطرات ایمنی، بررسی .3

آب (ضروری  می و بازسازی تسهیالت و تأمین خدمات عموساختمانی ها رابهخپاکسازی برای  .4
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 .اقدام نمایید...) و برق و 

 را آغاز ها مسائل بهداشتی و سالمتی را بررسی کنید و اقدامات پیشگیری از شیوع بیماری .5

 .نمایید

ا بازدید بخش خدمات بهداشت و پزشکی ر. ازی و تعیین امکانات الزم اقدام کنیداند برای راه .6

 .کنید

 . اسکان اضطراری را فعال نماییدمکاندر صورت لزوم،  .7

ی فردی و پاکسازی، بازگشت بخشی از تخلیه شدگان به ویژه سرپرستان ها برای ارزیابی آسیب .8

باتوجه به پیشرفت توانبخشی افراد، بازگشت تخلیه شدگان باقیمانده . صورت گیرد را ها خانواده

 .را مرحله بندی کنید

 .امه توانبخشی فردی را آغاز نماییدبرن .9

نحوه پاکسازی و بازسازی اموال دولتی و خصوصی را ترتیب  میی عموها توزیع دستورالعمل .10

 .دهید

 .ی توانبخشی فوری و درازمدت را آغاز نماییدها اقدامات و برنامه .11

اجرا و قرارگاه آواربرداری و پاکسازی زلزله را به  میعملیات بازسازی منابع خدمات عمو .12

 .درآورید

 .میزان خسارات را ارزیابی نمایید .13

  را تهیه کنیدها در اعالمیه اضطراری، جداول مالی مورد نیاز برای پشتیبانی از درخواست .14

 .از به کارگیری پرسنل و تجهیزات اضافی پرهیز نمایید .15

 .گزارشات و مدارک الزم برای ارائه به نهادهای مربوطه را تکمیل نمایید .16
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 . سنجش حادثه را به اجرا درآوریدکار بررسی و .17

 

  آمادگی در برابر سیل و آبگرفتگی-8-2

ی ها ی طبیعی است که برخی نقاط کشورمان از جمله مراکز روستایی، زمینها دیدهپسیل یکی دیگر از

دیده طبیعی است و پنکته قابل توجه این است که سیل یک . کند میکشاورزی و بعضی شهرها را تهدید 

دیده را از حالت طبیعی خارج و به صورت بال در پآنچه که این .  استمستعد رویداد آنی ها انهر رودخ

و متاسفانه در کشور ما سیستم مناسب و کارآمد پیشگیری و  ازی انسان به طبیعت استاند آورد دست می

در برخی نقاط از کشورمان متعاقب یک بارندگی چند روزه . اعالم خطر برای سیل وجود ندارد

 .گذارد می، خسارت فراوانی بر جای یابد و  میی مهیبی جریان ها بیآلس

 : برای پیشگیری و کاهش خسارات ناشی از سیل دو راه حل اساسی وجود دارد که عبارتند از 

 ساماندهی رودخانه و ساماندهی زمین

 و ایجاد ی نگهدارنده سیل، بهسازی، زهکشیها شامل مواردی نظیر ایجاد سازهساماندهی رودخانه 

 .ی وسیع سیل بند در مناطق رودبار استها محوطه

ممکن است که هایی که  زیانبرای به حداقل رساندن مجموعه اقداماتی است که  ساماندهی زمین

های  یکی از فعالیتمنطقه بندی پهنه سیالبی . گیرد میرخ بدهد انجام ای  هنگام وقوع سیل در منطقه

در منطقه بندی پهنه سیالبی . گیرد  حفظ جان و مال مردم صورت میساماندهی زمین است که به منظور

موارد استفاده . شود میبندی  خیزی پهنه  منطقه از لحاظ سیل،ها مطالعه گسترده سیستم روخانهپس از 

 . خواهد بودها یی با کاربری غیر مسکونی، پارکها و جادهها  منحصر به زمینی سیل خیز ها مجاز از زمین

تا از تدابیری اتخاذ کنند  مسئول این است که در مناطق سیل خیز های ارگانل وظیفه در این حا
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نصب عالئم هشداردهنده سیل در . گسترش شهرنشینی در این مناطق جلوگیری شودسکونت انسانی 

 . مسئول صورت گیردهای ارگانتواند توسط  میمناطق با خطر نسبی باال از دیگر مواردی است که 

 :نی در مورد سیل نکات ایم-1

 .نکان ایمنی زیر را به اطالع شهروندان منطقه برسانید) الف

وزارت :  مسئول نظیرهای ارگانی منطقه محل سکونت خود از زخی در زمینه وضعیت سیل -

 .نیرو، هواشناسی، جهادکشاورزی و هالل احمر کسب اطالع کنید

 .ود تهیه کنیداز چگونگی تخلیه محل سکونت خای  قبل از رویداد سیل نقشه -

 .ی کشاورزی و اموال خود را در مقابل سیل بیمه کنیدها زمین -

 قرار دارد نسبت به جایجایی آن ها اگر منزلتان در یک پهانه سیل خیز نظیر حریم رودخانه -

 .اقدام کنید

صوصاً در فصل بهار  شدید خهای بارانگوش به زنگ باشد؛ در صورت بارش مداوم  -

 .داردامکان رویداد سیل وجود 

 دور ها نها و رودخها ر هنگام نزدیک شدن سیالب به طرف بلندی رفته و از مسیر آبراههد -

 .شوید

 .ی اضطراری به رادیوهای محلی گوش دهیدها به منظور شنیدن پیام -

 سیالبی های جریانخودتان را از آید،  میه نظرتان کم عمق و آرام بحتی اگر جریان آب  -

تواند زیر پای شما را خالی کرده،   زیرین آب به راحتی میهای جریانچرا که  دور کنید،

 .بکشانندشما را به میان سیالب بک

هرگز سعی نکنید با اتومبیل از مقابل سیالب عبور کرده فرار کنید و هرگز با اتومبیل از  -



                       آشنایی با مدیریت بحران با تاکید بر نقاط روستایی کشور                                                                                                

 104  پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی                                                                                   

تواند اتومبیل را در  میمیان سیالب عبور نکنید چرا که سیالبی با ارتفاع حدو نیم متر 

 .یان خود به حرکت درآوردمسیر جر

سعی کنید فضای الزم را . ی کمک رسانی وارد منطقه خواهند شدها گروهبعد از سیالب  -

 .فراهم سازید ها  آنبرای فعالیت

در این هنگام . بعد از فروکش کردن سیالب سعی کنید خود را به مناطق امن تر برسانید -

به دلیل  ها  آناست در برخی ازممکن . ی باقیمانده از سیالب باشیدها مراقب حوضچه

 .ی برق جریان الکتریسیته وجود داشته باشدها سقوط سیم

سیستم گاز و برق منزل خود را قطع نمایید، حتی اگر به علت سیالب در منطقه از کار  -

 .افتاده باشند

 .روحیه خود را حفظ کرده، نسبت به تمیز کردن وسایل منزل از گل و الی اقدام کنید -

 هشدارهای وقوع آبگرفتگی و سیل از طرف سازمان مدیریت بحران تام دریاف در هنگ-ب

شهر تهران یا سازمان هواشناسی کشور، ستاد مدیریت بحران منطقه را طبق نیاز فعال نموده و 

، نهرها، ها اقدامات پیشگیری از آب گرفتگی در سطح معابر منطقه و پاکسازی مسیرهای جوی

 .ی سطحی را به انجام رسانیدها بآی دفع ها  و تونلها کانال

 

 :میزان بارش باران در هر ساعت و پیامدهای آن

 ، طغیانها  سبب سرازیر شدن جویها بسیآل - میلی متر30 الی 20

 .شوند میی کوچک و زمین لغزه ها رودخانه

 .افتند می سیل آسا به راه های باران - میلی متر40 الی 30

 .یابند میی شدیدی جریان اه بسیآل - میلی متر یا بیشتر50
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  آمادگی در برابر زمین لغزش-8-3

زمین لغزش یکی دیگر از خطرات زمین شناختی است که در برخی از نقاط کشور ما روی داده، 

 .خسارات فراوانی جانی و مالی برجای گذاشته است

ه کشورهایی سرزمین ما ایران باتوجه به شرایط زمین شناسی و آب و هوایی و توپوگرافی از جمل

درحال حاضر سالیانه صدها زمین لغزه در اثر عوامل . است که شاهد وقوع زمین لغزشهای بسیاری است

 و تأسیسات بسیاری مورد تهدید ها آیند و مناطق مسکونی، راه میمختلف در نقاط مختلف کشور بوجود 

آمادگی جهت مقابله با زمین لغزش در اینجا به اختصار اقداماتی که برای . گیرد میاین پدیده طبیعی قرار 

 .شود میضروری است ارائه 

 

  قبل از رویداد-1

  ستاد مدیریت بحران منطقه-الف

الزم به ذکر است که بدین منظور . ی منطقه را از لحاظ لغزش مشخص نماییدها وضعیت زمین

نمائید و مک کارشناسان علوم زمین شناسی و متخصصین ژئوتکنیک استفاده تخصص توانید از  می

ی پایدارسازی زمینها و به منظور اطالعات الزم در مورد وضعیت منطقه را بدست آورید، اقدامات الزم 

 .ی در معرض لغزش زمین را انجام دهیدها تپه

 : نکات زیرا را به اطالع شهروندان منطقه برسانید-ب

 .ئل بسازیدسطوح شیبدار نزیک منزل خود را درختکاری و مشجر نمایید و دیوارهای حا -

 های جریانیی بسازید تا ها  گل و الی هستند کانالهای جریاندر مناطقی که در معرض خطر  -

 .گل را از اطراف ساختمان و دیوارهایش منحرف سازد
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 گل و الی و واریزه خساراتی به اموال های جریان را طوری بسازید که ها دیوارها و کانال -

 .همسایگانتان وارد نسازد

 :دار دهنده پیش از وقوع زمین لغزش را بشناسیدعالئم هش) ج

 .کنند می به تازگی گیر ها درها و پنجره -

ی جدید بر روی پوشش داخلی دیوارها، بام، دیوارهای خارجی و یا فونداسیون ظاهر ها ترک -

 .شود می

 .کنند میشروع به دور شدن از ساختمان  ها  آندیوارهای خارجی و پیاده رو کنار -

کنند بر روی زمین یا روی مناطق سنگفرش  میتوسعه پیدا  مییی که به آراها  و شکافها ترک -

 .شوند میشده ظاهر 

 .شکنند میی زیرزمین ها لوله -

 .شود میباالآمدگی و تورم زمین در پای سطوح شیبدار ظاهر  -

 .یابد می لغزش افزایش نشنوید که با نزدیک شد می ها غرشی ضعیف بویژه در سکوت شب -

 . و حرکت زمین به یک سمت را احساس خواهید کردشروع جابجایی -

 

 نقشه خروج از محل

 مسدود ها از آنجاییکه ممکن است جاده. حداقل دو مسیر مطمئن برای خروج در نظر داشته باشید

یی جهت موارد اضطراری تهیه کنید و آمادگی خود را برای ها شوند با سایر اعضا خانواده و دوستان نقشه

 .لغزش باال ببریدمقابله با زمین 
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 : هنگام رویداد-2

 ستاد مدیریت بحران منطقه) الف

 .ستاد مدیریت بحران منطقه را فعال سازی نمایید -

 . اسکان موقت را فعال سازی نماییدمکان -

 . و یا انجام دهید کردهعملیات جستجو، نجات، امداد و اسکان موقت را طبق نیاز نظارت -

 .ن منطقه برسانید نکات زیر را به اطالع شهروندا-ب

 :اگر داخل ساختمان هستید

 . داخل ساختمان بمانید و زیر میز یا مبلمان محکم پناه بگیرید-

 :اگر خارج از ساختمان هستید

 . گل و الی فاصله بگیریدهای جریانسعی کنید از مسیر زمین لغزش و  -

 .به طرف نزدیک ترین زمین بلند در جهت دور شدن از مسیر زمین لغزش بدوید -

ی سنگ و واریزه در حال نزدیک شدن بود به طرف نزدیک ترین سرپناه نظیر ها اگر توده -

 .ساختمان یا گروهی از درختان پناه ببرید

اگر فرار غیرممکن بود خود را خم کنید و به صورت یک توپ سخت درآورده، از سر خود  -

 .محافظت نمایید

 

 : پس از رویداد-3

  ستاد مدیریت بحران منطقه-الف

 .بشتابید ها  آنبه سراغ مجروحین و افراد به دام افتاده در نزدیک محل لغزش رفته و به کمک -
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وضعیت برق و خطوط تلفن و آب و سایر موارد را کنترل کنید و در صورت مشاهده آسیب به  -

 .مراکز مسئول اطالع دهید

 : موارد زیر را به اطالع شهروندان منطقه برسانید-ب

 .ی بعدی وجود داردها مانید، زیرا خطر لغزشاز منطقه لغزش دور ب -

 .به کمک همسایگان و افراد خردسال و از کارافتادگان بروید -

 .ی رادیو و تلویزیون برای اطالع از آخرین وضعیت اضطراری گوش فرا دهیدها به پیام -

 .به یاد داشته باشید که ممکن است پس از یک زمین لغزش یا جریان گل، سیالب روی دهد -

 .ی وارده به ساختمان و سایر موارد را کنترل کنیدها سیون ساختمان، آسیبفوندا -

 از دست رفتن پوشش مانع ی آسیب دیده را مجدداً گیاه و بوته و درخت و بکارید تا ها زمین -

 .گرددسطحی خاک و مستعد شدن منطقه برای سیالب 
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