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 :چكيده  

وابسته به  را مجموعه فعاليتهاي اجرايي و تصميم گيري هاي مديريتي و سياسي)  Crisis management(اگر مديريت بحران   

مراحل مختلف و كليه سطوح بحران جهت نبات كاهش فعاليات و خسارات، جلوگيري از وقفه زندگي توليد و خدمات، حفظ 

بناميم و يا آن را بكارگيري نظامي )   , ۱۹۸۰:۱۰۲foster(ارتباطات، حفظ محيط زيست و باالخره ترميم و بازسازي خرابيها 

ان به افراد جامعه خروج از شرايط بحراني بدانيم در آن صورت مي توانيم بيان نمائيم مديريت براي به حداقل رساندن اثرات بحر

بحران سيالب شهري به فرايند هاي فراگيري در مهار سيل در شهرها اطالق مي شود كه گسترش سيالب و خسارات ناشي از آنرا 

 .تعديل مي كند

و با . وع بحران سيالب شهري را برنامه ريزي سازماندهي وادار مي نمايدمديريت بحران سيالب هاي شهري مديريتي است كه موض

ايجاد آمادگي و فراهم نمودن تمهيدات و تداركات الزم سازماندهي براي رويارويي با بحران و يا به حداقل رساندن آثار تخريب 

 .سيل در شهر و برنامه هاي الزم را آغاز مي نمايد

درصد مصائب طبيعي جهان را به خود اختصاص داده است و خسارت ناشي از آن در جهان % 35پديده مخرب جوي واقليمي سيل 

درخالل و يا پس از بارندگي شديد مقدار دبي رودخانه به سرعت افزايش يافته و درنتيجه آب . ساالنه بالغ بر ميليادها دالر مي شود

. شهرها نيز از اين پديده مستثني نمي باشند. را در بر مي گيرد و دشت سيالبي و مناطق اطراف آن. از بستر عادي خود سرريز نمود

در اين بحث سيل در يك محيط شهري به سرريز كردن جريان آب از مقطع يك كانال مشخص نظير رودخانه و يا جاري شدن 

يك محيط شهري باعث بروز سيالب در . رواناب با ارتفاع قابل مالحظه بر روي سطح مسيرهاي تردد وسايل نقليه اطالق مي شود

تخريب راههاي منازل مسكوني اراضي زراعي . ايجاد مشكالت فراوان براي سازمانهاي مسئول شهري مخصوصاً شهرداري مي شود

باالترين خسارت تلفات انساني در بين . و باغات ، تلفات انساني و دامها و آواره شدن مردم سيل زده از مشكالت بروز سيل است

سرزمين ايران به دليل ويژگي اقليمي و سازندهاي زمين شناسي با نفوذ پذيري ناچيز . سيل نسبت داده شده است بالياي طبيعي به

 .داراي پتانسيل سيل خيزي باالئي است

 بروز سيل به علل متنوعي بستگي دارد كه اين عوامل در چهار گروه جاي مي گيرند

عوامل مربوط به  -3 بوط به زمين شناسي و خاكعوامل مر -2ي آبخيز عوامل مربوط به فيزيوگرافي و شكل شناسي حوزه ها -1

 عوامل مربوط به آب و هوا و شدت، مقدار و تواتر بارندگي -4نحوه استفاده از اراضي و پوشش گياهي  

هاي  ووقوع سيالب در شهرها ناشي از دو دسته از عوامل است دسته اول مربوط به توسعه حاشيه كالن شهرها و ايجاد شهرك

جديد و دسته دوم به مشكالت ناشي از طراحي نادرست سازه هاي زهكش شهري و عدم مديريت رواناب سطحي ايجاد شده در 



 

در عوامل دسته اول تغييركاربري از جنگل و يا مرتع به سطوح شهري نظير راههاي آسفالته، احداث منازل و . سطح كالنشهرها است

 .ند و در عوامل دسته دوم عدم صحيح مديريت و ساير عوامل دست اندركار تأثير دارندساير سطوح نفوذ پذير نقش مهمي دار

در اين مقاله به بررسي مديريت بحران سيالبهاي شهري و جايگاه آن جهت جلوگير از ايجاد هر گونه حادثه، رويداد، خطر و يا 

 .فاجعه در شهر ها مي پردازيم

 يل، شرايط بحراني، كالن شهرها، سازه هاي زهكش، مديريت سيالب شهريمديريت بحران، سيالب شهري، س :كليدواژه 

 

 : تعريف مفاهيم 

آب جاري «در معناي . كلمه سيل به معناي طغيان كردن آب، زير آب رفتن گستره اي از زمين و طوفاني شدن مي باشد :سيل 

اصوالً بزرگي سيلها و تكرار آنها در .است» ونشيتيفر«اين كلمه بر ريزش جريان داللت داشته و مخالف معناي عدم ريزش يا » شده

طول زمان تابع شدت بارندگي، نفوذ پذيري زمين و وضع توپوگرافي منطقه است و سيالبها جزء جدايي ناپذير و طبيعي زندگي 

 .مردم در كليه جوامع شهري و روستايي محسوب مي شوند

و در . مان را به گردش در مي آورد و مسير آن را تعيين مي كندبه عامل انساني اطالق مي شود كه چرخهاي ساز :مديريت 

تعريف ديگر فعاليت منظم در جهت تحقق اهداف معين از طريق ايجاد روابط ميان منابع موجود، مشاركت افراد و شركت فعال 

 )68؛ ص 1369عالقه بند . (نيروها در تصميم گيري را مديريت مي نامند

ر طبيعي يا توسط بشر به طور ناگهاني و فزاينده به وجود آيد و سختي و مشقت را به جامعه انساني حادثه اي كه به طو :بحران 

تحميل نمايد كه جهت برطرف كردن آن نياز به اقدامات اساسي فوق العاده باشد و در تعريفي ديگر بحران وضعيتي است كه نظم 

همنين وضعيتي است كه . شود مختل كرده و پايداري آن را بهم بزندسيستم اصلي يا قسمتهاي از آن را كه زير سيستم ناميده مي 

۱۹۶۷. (تغيير ناگهاني در يك يا چند قسمت از عوامل متغير سيستم به وجود مي آورد ۲۳Aron, : .( 

زم دانشي كاربردي است كه طي آن با مشاهده سينماتيك بحرانها و تجزيه و تحليل آنها مي توان پيشگيري ال :مديريت بحران 

حسن نژاد . (  را نمود و در صورت بروز بحران در خصوص كاهش اثرات، امداد رساني سريع و بهبود اوضاع اقدام الزم نمود

 ).10؛ ص 1382امجدي ، 

شرايط وقفه شديد در فعاليتهاي عادي جامعه كه ممكن است با ضايعات جاني و ) Critical situation( :شرايط بحراني 

 ) 41ص: 1385بيروديان، .(كالت محيط زيست همراه گرددخسارت مالي و يا مش

مديريت بحران سيالب شهري حادثه اي است كه به صورت ناگهاني يا فزاينده بروي شهرها روي مي دهد و موجب بروز آسيب 

شهري، زمينه ساز  هاي گسترده مالي و يا انساني گردد و يا حادثه اي است ناگهاني يا فزاينده كه در پي آن عملكرد نامطلوب شبكه

آسيب هاي گسترده مالي و يا انساني گرده و در هر حال نيازمند انجام اقدامات اضطراري است و به كمك منابع خارج از توان 

مديريت بحران سيالب شهري به فرايندهاي فراگيري در مهار ) 35؛ 1381شريعت (سازمانهاي مسئول براي مقابله با بحران نياز دارد 

 .ها اطالق مي شود كه گسترش سيالب و خسارت ناشي از آن تعديل مي كندسيل در شهر

 .مديريت بحران سيالب شهري مديريتي است كه موضوع بحران سيالب شهري را برنامه ريزي، سازماندهي و اداره مي كند

رد، خسارت به اموال و واقعه اي غير منتظره كه تحت شرايط مختلف مي تواند سبب آسيب به ف) incident(حادثه يا رويداد 

 ) 41، 1385بيروديان . (محيط زيست گردد

اقتصادي ايجاد  –عبارت است از احتمال وقوع حادثه ناگوار و پيش بيني نشده، ناگوار به اين جهت كه زيان مادي ) Hazar(خطر 

 )24؛ 1384ازيك ، . (كند



 

ماعي دچار آشفتگي شديد شده تعداد قربانيان زياد و افراد يك بحران اجتماعي است كه در اثر آن ساختار اجت) Disaster(فاجعه 

 )26؛ 1384موسوي ، . (بسياري در جامعه دچار مشكل مي گردند

و مديريت  TTSمديريت حوادث شامل شناسايي، هشدار و شفاف كردن حوادث است با استفاده از امكانات  :مديريت حوادث 

نرخ كاهش تصادف به وسيله . ز تصادف ايمني را تا سطح مطلوب باال برده استصحيح و سريع حادثه با اجتناب از حوادث بعد ا

 )..۱۹۹۷Lind. G. (مي رسد%  28سيستم  مديريت جامع حوادث حتي به 

 .نفر  را دارا بئده باشند 10000شهر و مناطق شهري به آن دسته از مكانهايي اطالق مي شود كه جمعيتي بيش از  :شهر وشهري 

آن دسته از آبرهه هايي گفته مي شود كه سطوح غير قابل نفوذ شهري نظير بام ساختماني، سطوح غير قابل نفوذ  به: سيل شهري 

 .درصد حوزه آبريز آن مسيل ها را تشكيل مي دهد 10آسفالتي خيابانها و جاده ها و كف پوشش هاي غير قابل نفوذ شهري بيش از 

ست كه با فراهم آوردن و بهره برداري از سازه هاي طراحي شده، اثرات تخريبي مهار سيالب شامل فرآيند هايي ا :مهار سيالب 

سيل را دفع يا كاهش مي دهد كه اين امر با انحراف، محدود سازي و يا نگهداري جريان سيالب تا حدي كه از لحاظ اقتصادي 

 .توجيه پذير باشد انجام مي شود

 :مقدمه

ا كاهش ميزان خسارات و تعداد تلفات انساني در هنگام بروز بالياي طبيعي موثر است، يكي از مهمترين عواملي كه در افزايش و ي

وجود يا عدم وجود سيستم مديريت بحران كارا مي باشدو با توجه به ويژگيهاي خواص حوادث و بالياي طبيعي، مديريت بحران 

. وردار بوده اتخاذ تدابير ويژه اي را ايجاب مي كندناشي از بالياي طبيعي به داليل مختلف ا ز پيچيدگي و گستردگي فراوان برخ

هزار نفر بوده است كه از اين  610ميليون و 3بالغ بر  1992و 1965تعداد تلفات ناشي از بالياي طبيعيدر جهان در فاصله سالهاي 

حران موجود از آمادگي و مديريت  بحران بوده و يا سيستم مديريت ب آن مربوط به كشور هايي بوده كه فاقد سيستم%  88تعداد 

ناشي از بالياي طبيعي همچنين سازمان صليب سرخ سوئد ميانگين تعداد تلفات انساني  انعطاف پذيري الزم برخوردار نبوده است،

بنابراين در مناطقي كه همواره و بالقوه در معرض خطر . نفر برآورد نموده است 300تفر و براي ملل فقير  500براي ملل ثروتمند را

وقوع بالياي طبيعي قرار دارند، ضرورت دارد برنامه ريزي هاي الزم جهت پيشگيري و مقابله با باليا در استراژي هاي كالن آن 

منطقه لحاظ شودو هدف اصلي در اين برنامه ريزي ها، پيش بيني، پيشگيري، حفظĤمادگي و مبارزه با بحران، جبران خسارت، 

ازگشت به وضعيت عادي با صرف كمترين هزينه و كوتاهترين زمان براساس اولويت هاي تعيين استفاده از فرصت ها و سرانجام ، ب

 .شده مي باشد

در واقع انسان از آغاز آفرينش تاكنون، همواره با انواع آسيب هاو باليا دست گريبان بوده واز اين بابت آسيب هاي جاني و مالي 

كره خاكي را نمي توان نام برد كه از بحران ها و حوادث گوناگون در امان بوده  هيچ جايي از اين. فراوان به آنها وارد شده است

و ابداع راه حل هايي بوده و هستند، تا بتوانند آسيب هاي ناشي از حوادث به همين دليل جوامع مختلف پيوسته به دنبال كشف . باشد

به طور كلي بحران ها به . را مديريت نمايند حوادث و بحران ها غير مترقبه را به گونه اي كنترل نموده يا به حداقل رسانند در واقع

 :دو دسته تقسيم مي شوند

كه طي دو دهه گذشته حوادث ..... بحران هاي طبيعي مانند سيل، زلزله، دريا لرزه، طوفان هاي سهمگين، بهمن، گردباد،  -1

 .ن نفر انسان ديگر نيز به نحوي آسيب ديده اندميليو 800ميليون نفر شده و  3طبيعي در سراسر دنيا منجر به مرگ حداقل 

ميليوم نفر جان  40طي جنگ جهاني دوم بيش از ( بحران هاي غير طبيعي يا بحران هاي ساخته دست بشر مانند جنگ -2

آتش سوزي  فناوري، بحران هاي سياسي، انفجار صنايع شيميايي، آلودگي هوا، ناشي، بحران هاي )خود را از دست دادند

 ......رهها و غي



 

كشور ايران در طول تاريخ به دليل وجود ويژگي هاي جغرافيايي، اقتصادي، فرهنگي، طبيعي و سياسي به خصوص واقع شدن در 

خاور ميانه همواره در معرض بحران هاي طبيعي و غير طبيعي زيادي قرارگرفته و به تبع آن خسارات جاني و  يشيالجيق منطقه سو

كشور  10آمارها نشان مي دهند كه كشور ايران از نظر بالياي طبيعي يكي از . ه به كشور تحميل شده استمالي زيادي نيز از اين را

درصد جمعيت كشور در معرض  90. نوع آن در ايران اتفاق مي افتد 31نوع بالياي طبيعي  40ضمن آنكه از . بالخيز دنيا است

ور ايران از نظر آمار وقوع حوادث طبيعي در دنيا در مقام ششم خطرات ناشي از حوادث طبيعي است و با اين حجم حوادث، كش

در جايگاه مديريت بحران . با توجه به اين امر، لزوم توجه به جايگاه مديريت بحران از اهميت وااليي برخوردار است. قرار مي گيرد

مصائب طبيعي جهان را به خود % 35حالي مورد توجه مديران شهري قرار گرفته است كه وجود پديده مخرب جوي و اقليمي سيل 

در خالل ياپس از يك بارندگي شديد، . اختصاص داده است و خسارات ناشي آن در جهان ساالنه بالغ بر ميلياردها دالر مي شود

بر مقدار دبي رودخانه به سرعت افزايش يافته ودر نتيجه آب از بستر عادي خودسرريز نموده و دشت سيالبي و مناطق اطراف را در 

 .با امروزه به دليل دخالتهاي بي رويه در بسياري  نقاط كه قبالً سيل نمي آمده، طغيانهاي بزرگي مشاهده  مي شود. مي گيرد

برخي از سيالبها ماهيت فصلي . سيالبها جزء جدائي ناپذير و طبيعي زندگي مردم در كليه جوامع شهري و روستائيمحسوب مي شوند

تان يا اوايل بهار مقادير قابل توجه اي رواناب ناشي از نزوالت جوي و ذوب برف به سرعت وارد داشته و عمدتاً در فصل زمس

برخي ديگر از سيالبها، ماهيت دفعي و ناگهاني داشته وبه صورت طغياني از . رودخانه هاي در سطح حوزه آبريز مي شوند  مجاري

تغيير وضعيت . ه موانع موجود بر سر راه خود را مي گردندفرسايش كلي مسير و كناره هاي رودخانه به راه افتاد و باعث شسته شدن و

آرام رودخانه ها به شرائط طغياني ممكن است چنديت باردر سال به وقوع بپيونددو تقريباً هيچ قسمت از مناطق شهري و روستائي از 

 .خطر بروز ناگهاني سيل در امان نيست

. شكالت فراوان براي سازمان هاي مسئول شهري مخصوصاً شهرداري مي شودبروز سيالب در يك محيط شهري باعث ايجاد م

ضي زراعي و باغات، تلفات انسانيو دامها و آواره شدن مردم سيل زده از مشكالت بروز سيل  تخريب راهها، منازل مسكوني، ارا

به عنوان مثال مي توان به سيل در كشور . باالترين خسارت و تلفات انساني در بين بالياي طبيعي به سيل نسبت داده شده است. است

ازجمله مي توان به سيل . ميليون نفر تلفات جاني داشته است 5به طوري كه بيش از . اشاره كرد 1960تا  1860چين طي سال هاي 

ستاها تخليه ميليون نفر از شهرها و رو 14نفر كشته و حدود  3000در جريان اين سيل بي سابقه . اين كشور اشاره كرد 1998سال 

در مجموع خسارات . ميليون هكتار از اراضي كشاورزي به زير آب رفت 10ميليون خانه تخريب شد و حدود  5/6بيش از . شدند

 ).1(ميليارد دالر برآورد شد 10ناشي از اين سيل 

طبيعي ديگر يعني  امارخداد  خسارت بار دو حادثه. گفته شد كه رخداد سيالب يكي از سه بالي طبيعي و اصلي كشور است

به جرأت مي توان گفت كه حداقل در سال در يك نقطه از اين سرزمين سيالب قابل . چند سال يكبار است خشكسالي و زلزله هر

در واقع گذشته از سالهاي سيالبي كه هر از چند سال تكرار مي شود و بخشهايي وسيع از كشور را در بر مي . توجهي رخ مي دهد

 .د سيل كوچك و متوسط و در مواردي بزرگ در گوشه و كنار مملكت اتفاق مي افتدگيرد، هر ساله چن

شدت سيلخيزي در نقاط مختلف كشور يا به عبارت ديگر در حوضه هاي آبريز مختلف، با توجه به شرايط اقليمي، توپوگرافيك و 

هاي موجود براساس آمارهاي هيدرولوژيكو بررسي. ديگر عوامل مانند پوشش گياهي از نقطه اي به نقطه ديگر متفاوت مي باشد

براساس مطالعات انجام . رخدادهاي سيل، نشان مي دهدكه مناطق جنوب غرب و جنوب شرق از سيلخيزترين نقاط كشور مي باشد

 اگر چه اطالعات ما از. رخداد كوچك و بزرگ سيل در اقصي نقاط ايران زمين به وقوع مي پيوندد 40گرفته، ساالنه نزديك به 

روزنامه ها و ياداشتهاي نويسندگان و در نيم قرن گذشته وقوع سيالب در گذشته دور با توجه به منابع تاريخي و در صد سال اخير 

بيشتر از آمارها و برآوردهاي هيدرولوژي ثبت شده، در مقايسه با خسارتهاي ناشي از آنها بيشتر است، با وجود اين به استثناي دو سه 

 .ت هيدرولوژي از سيالبهاي رخداده چندان گويا و قابل استفاده نيستدهه اخير، اطالعا



 

به نحوي كه تنها از دهه گذشته كه از سوي . متأسفانه وضعيت آمار خسارات سيالب به مراتب عيف تر از آمار هيدرولوژي است

ر حالي كه اين آمار هم نياز به پااليش د. ستاد حوادث غير مترقبه وزارت كشور، آمار نسبتاً سازمان يافته تري جمع آوري مي گردد

از آنجا كه در گذشته و به خصوص در يك دهه اخير خسارت سيالب توسط سه مرجعاز منابع مختلف . و اصالح و تدقيق دارد

عتبار لذا در اينجا نيز به ترتيب تاريخ و به تناسب ارزش و ا. گردآوري و تا حدودي مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است

، وزارت جهاد )يكي از مأمورين سفارت انگلستان در ايران(چارلزملويل : اين مراجع عبارتند از. به آنها پرداخته شده است

 .سازندگي،دفتر مطالعات و هماهنگي امور ايمني و بازسازي وزارت كشور

ي و اخبار ارسالي توسط نمايندگيهاي كنسولگري توسط چالز ملويل با استفاده از اخبارروزنامه ا 1950آمار سيالبهاي ايران تا سال

هر چند نتايج اين تحقيق را بايد مقدماتي تلقي نمود ، با اين وجودمي توان گفت . انگلستان در ايران جمع آوري و منتشر شده است

چند نمونه از آمار در زير به . كه حاوي اطالعات با ارزشي است كه بنحوي حساسيت به سيل خيزي مناطق مختلف را نشان مي دهد

 .ياد شده اشاره گرديده است

در شرح وقايع . هجري اتفاق افتاده است 325سيالب شهرساري مي باشد كه درسال . تاريخي ترين مورد گزارش شده -

تمام ساختمانها به علت سيالب تخريب و مردم كوهپايه ها هجوم برده وبه مأمورين دستور داده مي شود : چنين آمده است

 .شدت عمل عليه خسارت ديدگان بر حذر باشندكه از 

خانه  120شمسي سيالب مهمي بخشي از تهران را فرا مي گيرد و بيش از  1246مطابقت با ارديبهشت  1867مي سال  7در  -

نيز شاهد سيالب قابل توجهي در منطقه تجريش جاري  1366سال بعد يعني در سال  120ويران و تعدادي تلف مي شود، 

 .شده است

طغيان بزرگ كارونو شكست پلبند  1264تخريب شوش، بهار 1248زمستان :رخي از سيالبهاي استان خوزستان عبارتندازب -

پل شوشتر مي شود ودر نتيجه بخشي از شهر روز باران شديد موجب تخريب  5كه در پي  1302شوشتر و سيالب دي ماه 

با استناد به آمار ياد شده مي توان گفت كه اين منطقه از  .خانه و مغازه تخريب مي شود 200غرقاب مي شود و در اهواز 

مرتبه سيالبهاي  9حدود  14تا اوايل سده 13پتاسيل باالي سيل خيزي برخوردار است، به نحوي كه از نيمه دوم سده 

 .مخرب در ةن جاري شده است

در اين زمان كه سيالب يك . تشمسي شهر شيراز مورد هجوم سيالب مخرب و سنگيني قرار گرفته اس 1057در زمستان  -

سوم شهر را فرا گرفت، به علت تلفات سنگين، اپيدمي و بيماريهاي مترتب برآن شهر حاكم شده و دامنه تلفات را 

شايد بتوان در . بار شاهد بارانهاي سنگين و سيل آسا بوده است 5همچنين شيراز در يك سده گذشته . گسترش مي دهد

 .را اضافه نمود 1365ه همين رديف، سيالبهاي آذرما

مناطق سيل خيز شناسايي و اولويت بندي  -طرح جامع سيل خيزي(( در چند سال اخير نيز به همت وزارت جهاد سازندگي در قالب 

البته با دقت بيشتر از  1370تا  1335اين آمار براي سالهاي . آمار مربوط به حوادث و خسارت سيالب گردآوري شده است)) كشور

منتشر  1374گردآوري شده و نتايج تحليلي اوليه آن در سال) عمدتاً از طريق اخبار روزنامه ها(ذشته از مجاري مختلف كارهاي گ

با وجود اينكه در گزارش ياد شده اشاره اي به سال پايه برآورد هزينه ها نشده است، معهذا تجزيه و تحليل اعدادو . گرديده است

 .بوده است 1370احتمال زياد تعيين سال پايه براي يكسان سازي هزينه ها سال ارقام ياد شده  نشان مي دهد كه به

به وقوع پيوسته از نتايج اين مطالعات  60درصد آن در دهه  50كه كمي بيشتر از )  1331- 1370(سيل در چهار دهه  1890تعداد 

 .مورد بوده است 239برابر  60كه سهم دهه شهر آسيب ديده 625در جاي ديگر اين آمار نشان مي دهد كه طي مدت مذكور . است

) درصد 55(ميليارد ريال  68كه نزديك به ميليارد ريال برآورد گرديده  1250براي دوره ياد شده مجموع خسارات سيالب حدود 

 .ازان در دهه آخر بوده است



 

براي چهاردهه  و  12-1ند جدول اطالعات مان 2-1توزيع وقايع و خسارات سيالب به تفكيك استانها و در جدول 1-1در جدول

  .توزيع درصدي خسارت طي مدت ياد شده براي انواع تأسيسات و دام آمده است 3-1باالخره در جدول 

     
رتبه بندي بر حسب تعداد سيل( 1370تا  1331توزيع رخدادهاي سيل بر حسب استانها طي دوره  -1-1جدول   

تعداد ميانگين  تعداد سيل تعداد شهر استان رديف

 سيل 

 در ده سال

 40خسارت دوره 

 ساله

 )به ميليارد ريال(

 166/1 75 300 35 خراسان 1

 150/7 32/5 134 22 خوزستان 2

 18/4 31/8 127 26 مازندران 3

 121/7 29/3 117 14 كرمان 4

 30/1 28/3 113 11 تهران 5

 87/9 24 96 23 اصفهان 6

 118/6 28 91 21 فارس 7

 34/3 21/8 87 11 بوشهر 8

 15 20/5 82 8 لرستان 9

 21/2 20/3 81 6 همدان 10

 48/3 19/8 79 10 آذربايجان شرقي 11

 54/8 19 76 13 آذربايجان غربي 12

 163/4 16/5 66 9 سيستان و بلوچستان 13

 43 16/5 66 6 سمنان 14

 10/8 14/3 57 15 گيالن 15

 31/5 12/5 50 4 كهكيلويه و بوير احمد 16

 2/2 9/3 37 6 كردستان 17

 17/4 9/3 37 6 د يز 18

 17/2 8/8 35 5 مركزي 19

 3/4 8/3 33 4 هرمزگان 20

 10/9 8/3 33 7 ايالم 21

 4/5 7/3 29 4 زنجان 22

 5/5 6/5 26 4 اردبيل 23

 42/5 5/3 21 8 كرمانشاه 24

 31/1 4/3 17 3 چهارمحال بختياري 25

 1250/5  1890 281 جمع
 



 

 

 )1370تا  1331(توزيع رخدادها و خسارات سيل در دوره  -2-1دول ج

 خسارات شهرهاي آسيب ديده رخدادها دهه

 درصد ميليارد ريال درصد تعداد درصد تعداد

40-1331 191 10/1 101 16 135/05 10/8 

50-1341 251 13/3 131 21 148/81 11/9 

60-1351 440 23/3 154 35 275/11 22 

70-1361 1008 53/3 239 38 691/53 55/3 

 100 1250/5 - - 100 1890 جمع

   
 درصد زيانهاي مالي سيل به تفكيك نوع زيانها -3-1جدول 

 جمع قنات راه پل مزرعه دام خانه نوع خسارات 

 100 5/4 17/6 2/1 30/6 1/5 42/8 درصد

 

امور ايمني و بازسازي وزارت كشور و برنامه عمران ملل متحد آخرين كار در اين زمينه، مشتركاً، توسط دفتر مطالعات و هماهنگي 

اين كار در قالب طرح ملي آمادگي و كنترل سوانح طبيعي در دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران به صورت . انجام گرفته است

 .منتشر شده 1378سال  در» مديريت سيالب« يك پروژه به مديريت محمد مهدوي انجام گرفته و گزارش مرحله اول آن ب عنوان 

بررسي و تجزيه و تحليل گرديده  1375تا  1350ساله،  25در اين گزارش آمار تعداد و خسارت سيل از جهات مختلف براي دوره 

ستاد حوادث غير مترقبه وزارت كشور و واحدهاي تابعه : طبق گفته بررسي كننده، منابع آماري و اطالعات تحقيق عبارتند از . است

نها، فرمانداريها، جمعيت هالل احمر، كميته امداد امام خميني، شهرداري تهران، وزارت نيرو، بانك مركزي و سازمان در استا

 .مديريت و برنامه ريزي، بنياد مسكن انقالب اسالمي، معاونت آبخيزداري جهاد سازندگي و روزنامه اطالعات

 1375رصد تورم اعالم شده توسط بانك مركزي، به ارزش پولي سال سال با توجه به د 25در اين تحقيق خسارت برآورده شده طي 

در حالي كه سيالبهاي رخ داده براساس ميزان خسارت . سال پايه مقايسه مي باشد ،1375به عبارت ديگر سال . تعديل گرديده است

ه به تفكيك تاريخ رخداد شهرستان وارده به چهار گروه، خيلي مهم، مهم، متوسط و عادي تقسيم شده، آمار سيلهاي به وقوع پيوست

 .و تعداد سيلها و خسارت ناشي از آنها در جداول جداگانه ارائه شده است

به عبارت ديگر . مورد بوده است 967سال در سطح كشور  25نتايج اين بررسي نشان مي دهد كه تعداد سيلهاي رخ داده در مدت

 20درصد مهم و 13درصد سيلهاي خيلي مهم،  12از اين تعداد،. اده استمورد سيل در نقاط مختلف مملكت رخ د 39ساالنه حدود 

استان كشور، استان  28همچنين آمار حاكي از آن است كه در بين . درصد به ترتيب با هميت متوسط و عادي بوده است 55و

 4/7(مورد 117نهاي خوزستان باشده قرار دارد و استادر رتبه اول تعداد سيلهاي جاري ) پنج رخداد در سال(سيل 125خراسان با 

در همان دوره استان قم با تعداد . به ترتيب در رتبه هاي دوم و سوم قرار دارد) رخدا در سال 2/4(مورد  59و فارس ) رخداد در سال

ورد ساله م 25تعداد و رتبه استانهاي كشور براي دوره  4-1در جدول . رخداد سيل آخرين رتبه را به خود اختصاص داده است 2

 .مطالعه آمده است

 

 



 

 
 )1375تا  1351(ساله  25تعداد و خسارات سيل در دوره  -4-1جدول 

تعداد  رخداد سيل    نام استان رديف

)          نفر(تلفات

 خسارت مالي

 رتبه ميلياردريال )1( رتبه تعداد

 19 33/88 39 12  28 آذربايجان شرقي 1

 21 25/61 17 8 46 آذربايجان غربي 2

 18 61/13 4 22 17 اردبيل 3

 25 5/82 12 9 33 اصفهان 4

 20 28/007 14 24 13 ايالم  5

 7 645/69 229 7 48 بوشهر 6

 5 833/143 398 11 28 تهران 7

 22 15/37 11 20 18 چهارمحال بختياري 8

 6 702/407 268 1 125 خراسان  9

 1 1345/11 119 2 117 خوزستان 10

 27 0/95 8 26 7 زنجان  11

 16 69/617 33 17 24 سمنان 12

 3 1247/725 372 5 55 سيستان و بلوچستان 13

 2 1300/16 172 4 59 فارس 14

 23 11/33 - 25 8 قزوين 15

 28 0/15 - 28 2 قم 16

 26 3/5 4 27 6 كردستان 17

 9 418/33 28 3 72 كرمان 18

 :كه اين عوامل در چهار گروه كلي جاي مي گيرند  به هرتفسير بروز سيل به علل متنوعي بستگي دارد

 عوامل مربوط به فيزيوگرافي و شكل شناسي حوزه هاي آبخيز -1

 عوامل مربوط به نحوه استفاده از اراضي و پوشش گياهي  -2

 عوامل مربوط به زمين شناسي و خاك -3

 )شدت، مقدار و تواتر بارندگي(عوامل مربوط به آب و هوا  -4

 با چگونگي مديريت بحران در مهار سيالب شهري مطالبي شامل  در اين مقاله در رابطه

 مديريت بحران -1

 سيالب شهري -2

 مديريت بحران در سيالب شهري -3

 .به اختصار آورده شده است

 مديريت بحران 

 :در صوص مديريت بحران تعاريف زير قابل استحضار است



 

يه و تحليل آنها مي توان پيشگيري الزم را نمود دانشي كاربردي است كه طي آن با مشاهده سيستماتيك بحران ها و تجز -1

 و در صورت بروز بحران در خصوص كاهش اثرات امداد رساني سريع و بهبود اوضاع اقدام نمود

 .به كارگيري نظامي براي به حداقل رساندن اثر بحران بر افراد، جامعه و خروج از شرايط بحراني است -2

هاي مديريتي و سياسي وابسته به مراحل مختلف و كليه سطوح بحران، در  مجموعه فعاليت هاي اجرايي و تصميم گيري -3

جهت نجات، كاهش ضايعات و خسارت، جلوگيري از وقفه زندگي، توليد و خدمات، حفظ ارتباطات، حفظ محيط 

 .زيست و باالخره ترميم و بازسازي خرابي ها

 ره مي نمايدمديريتي است كه موضوع بحران را برنامه ريزي، سازماندهي و ادا -4

ايجاد آمادگي و فراهم نمودن تمهيدات و تداركات الزم سازماندهي براي رويارويي با بحران و يا به حداقل رساندن آثار  -5

 .تخريبي آن

در مديريت . مديريت بحران علم نويني است كه در سطح كشوري، استاني و شهري مي تواند شكلهاي گوناگوني داشته باشد

و منابع موجود مورد ارزيابي قرار گرفته و كوشش مي شود كه با برنامه ريزي هاي كارشناسانه بين منابع و  بحران، خطرات بالقوه

بحران از . موجود بتوان بحران را كنترل نمود تواناييهاي موجود و همچنين خطرات احتمالي، موازنه برقرار شود تا با استفاده از منابع

بحرانها از لحاظ ماهيت، بزرگي و شدت متفاوتند اما تمامي آنها . ي بر جامعه خواهد داشتهر نوع كه باشد، آثار قابل مالحظه ا

در اغلب بحرانها مي توان به شرايط . عواقبي به بار مي آورند كه مي تواند تواناييهاي عملكردي سازمانهاي درگير را مختل سازند

 :مشترك ذيل دست يافت 

 .نياز به تصميم گيريهاي سريع دارد

 .ه حل ها عمدتاً محدود مي باشندرا

 .تصميمات غلط ممكن است عواقب وخيمي داشته باشد

 .در يك بحران، سازمانها و ادارات مختلف و فراواني درگير خواهند شد

اشتباه اين است كه تصوركنيد جامعه ما از بحران . مديريت يك بحران كار دشواري بوده و مي تواند بسيار مأيوس كننده باشد

ولي با اين وجود، تشابهات . خواهند ماند  و همواره بايد به خاطر داشت كه هيچ بحراني دقيقاً مشابه بحرانهاي ديگر نيست مصون

قابل توجهي بين آنها و جود دارد كه كشف و درك اين تشابهات، كليدي جهت برنامه ريزي براي مقابله با بحران و تخفيف اثرات 

 .سوء آن خواهد بود

 

 بمديريت سيال

 .به فرايند هاي فراگير در مهار سيل اطالق مي شود كه گسترش سيالب و خسارات ناشي از آن را تعديل مي كند

شش گام اصلي كه براي بدين ترتيب مالحظه مي شود كه مديريت بحران بخشي اساسي از مديريت استراتژيك است در اينجا 

 :به شرح ذيل قابل بررسي است . وندآمادگي بيشتر يك سازمان در برابر بحران برداشته مي ش

روبرو شدن با بحران، پرداختن به هر اقدامي كه براي كاهش خسارت و زيان ناشي از بحران ضرروري : مواجهه با بحران : گام اول 

كرده ) PLAN=CMP CRISIS MANAGEMENT(برخي از سازمانها از قبل اقدام به تدوين يك برنامه مديريت بحران . است

سازمانهاي كه چنين اقدامي نكرده اند، احتماالً دچار ضرر و زيان بيشتري مي . به مديران امكان واكنش مطلوب را مي دهد اند كه

 .شوند چون مديران آنها برنامه مديريت بحران را تدوين نكرده اند



 

خستگي روحي و رواني ناشي از اين بعد از بررسي يك بحران از طريق مواجهه با آن، مديران براي جبران : باز انديشي : گام دوم

اين وقفه فرصتي است تا مديران مناسبترين  . اما اين وقفه نبايد بيش از حد طوالني باشد. هستند) تجديد قوا(فشار نيازمند يك وقفه 

 :پاسخها را براي پرسشهاي ذيل بيابند 

 چه چيز و چگونه اتفاق افتاده است؟ -1

 علت اين واقعه چيست؟ -2

 .رخ داده است چرا به اين شكل -3

از لحاظ يادگيري، بازانديشي به درك اشتباهات گذشته و يافتن يك روش دلسوزانه بهتر و . بازانديشي يافتن مقصر يا سپربال نيست

خسارات ناشي از بحران را بايد كامالً ارزيابي كرد تا اهميت و اثر منفي آن براي . جلوگيري از تكرار اشتباهات در آينده اشاره دارد

 .زمان مشخص شودسا

در سازماني كه برنامه . اغلب چنين ارزيابي مي تواند درسهاي مهمي را درباره نتايج ناديده انگاشتن مديريت بحران در بر داشته باشد

مديريت بحران در واكنش به بحران اجرا مي شود، بازانديشي به معناي نگاه عميق به برنامه مديريت بحران براي آزمون مجدد 

زمينه هاي آسيب پذيري كه ممكن است به صورت ظاهري مورد بررسي قرار گرفته يا كامالً حذف نشده باشند، . آن است اثربخشي

 .در برنامه مديريت بحران مي تواند مشخص شود

در يادگيري بازانديشي با پرداختن به اين مسائل، اساس و شالوده اي را براي تالشهاي مورد نياز به منظور تقويت ظرفيتهاي سازماني 

 .و جلوگيري از بحران ايجاد مي كند

اگر مديران به اصل بهبود مستمر اعتقاد نداشته باشند، بازانديشي توجه آنها را به بررسي روش آمادگي : برنامه نوسازي : گام سوم 

اگر . ي بعدي انجام مي گيرداز اين رو بعد از بازانديشي نوسازي روشها به عنوان گام منطق. سازماني در برابر بحران جلب مي كند

برخي مخالفان سرسخت در سازمان ممكن است . برنامه مديريت بحران موجود نباشد، مسلماً بايد به جعبه ابزار مديريت افزوده شود

پيامد بحران و شاهد موجود در اثرات مخرب آن، قدرت . قبل از بحران، بر معرفي يك برنامه مديريت بحران رسمي پافشاري كنند

از سوي ديگر، . را به موافقان آن تبديل كننديادي را در متقاعد ساختن مديران فراهم مي آورد تا مخالفان برنامه مديريت بحران ز

تا درسهاي آموخته شده از بحرانهاي پايان يافته  چنانچه از قبل يك برنامه مديريت بحران موجود باشد بايد مورد بازبيني قرار گيرد

برنامه مديريت بحران مستلزم بروز رساني است و تغييرات صورت گرفته بايد به سرعت به اطالع تمام كاركنان . مدنظر قرار گيرد

ازي روشها مستلزم آنست كه مديران و همكاران آنان كه ايده مشتركي در برنامه نوس. درگير در برنامه مديريت بحران سازمان برسد

اين نقش را به خوبي ايفا كنند و همكاري همفكران و ساير اگر مديران . مورد بهبود مستمر دارند، نقش مدافعان تغيير را ايفا كنند

جه اين تغييرات مثبت، سازمان قوي تر شده و كمتر ودر نتي .را فراهم سازند، تغييرات مثبتي ايجاد خواهد شد) مخالفان(همكاران 

 .آسيب پذير خواهد بود

در حقيقت اين مرحله تحت . هدف اصلي احساس،يافتن نشانه هاي اوليه خطر يك بحران بالقوه است: احساس بحران:گام چهارم

 ، (تها و تهديدات تجزيه و تحليل نقاط قوت و ضعف، فرص. نظر گرفتن محيط هاي داخلي و خارجي يك سازمان است

WAEKNESSES،=STRENGTHS OPPORTUNITIES AND THREATS ( به بررسي دقيق محيط عمومي و تشخيص

اگر مديران هشيار باشند، فرصت خوبي .روندهاي هشدار دهنده اي كه ممكن است سازمان را تهديد كند، كمك خواهد كرد

علم اگر چه پيش بيني يك بحران . ايي كنند كه خبر از بحران مي دهندوجود دارد كه آنها را قادر ساخت تا نشانه هايي را شناس

احساس در پيش بيني دقيق تر . دقيقي نيستولي بايد يه عنوان يك بخش اساسي از يرنامه ريزي بحران يك سازمان مدنظر قرار گيرد

از اين رو احتمال احساس نشانه هاي اوليه بحران از اين جهت كه الزم است كه مديران چشم و گوششان را به خوبي باز نگه دارند و

 .بحران را افزايش دهند، نقش مهمي ايفا مي كند



 

احساس و درك عالئم بحران در شرايطي كه نشانه هاي اوليه خطر به قدري روشن است كه قابل چشم : مداخله و اقدام: گام پنجم

اين نشانه ها، مشاوره با كارشناسان و ارزيابي همه عوامل  بررسي مجدد. پوشي نيست، ممكن است مديران را ناچار به مداخله كند

 .مرتبط با ريسك براي اطمينان از اينكه نشانه ها نمي توانند به بحران منجر شوند، براي مديران حائز اهميت است

رگاه مديران اطمينان ه. بديهي است توان ادراك و تحليل مديران در دستيابي آنها به نتيجه نهايي از اهميت زيادي برخوردار است

بهترين استراتژي . را به سرعت و به موقعبه اجرا درآورندژي مداخله مورد نظرشان تيافتند كه مداخله روش مناسبي است، بايد استرا

 .آن است كه مانع از رشد يك بحران بالقوه شده و آن را به طور ريشه اي مهار كنند

افرادي كه نزديك رودخانه اي كه گاهاً با طغيان همراه است، زندگي مي : بحراناقدامات نهايي آخرين در مواجه با : گام ششم

وقتي براي متوقف كردن طغيان آب ديگر نمي توان كاري انجام داد، .كنند، با كيسه هاي شن به عنوان روش كنترل سيل آشنا هستند

 .كانات سازمان بهره برديك سيل در راه بحران ابتدايي نيست، به عنوان آخرين اقدام بايد از همه ام

سازماني كه داراي يك برنامه مديريت بحران است، برنامه خود را به اجرا درآورده و همه اعضا تيم مديريت بحران را در آماده 

 .شامل پرسنل و تجهيزات بايد در حال آماده باش باشد) كمكي(همه منابع پشتيباني . باش كامل قرار مي دهد

 با اين حال اگر آنها به مديريت بحران به عنوان. مي توانند در برابر همه نوع بحران آمادگي داشته باشندبديهي است كه مديران ن

خود معتقد باشند، احتمال اينكهسازمانهايشان گرفتار بحران شود تا حد زيادي  استراتژي يك بخش جدانشدني ازمسئوليت مديريت

 .باط آن با برنامه ريزي تكنيكي و عملياتي بسيار مهم استتوجه به مديريت بحران و ارت.كاهش خواهد مي يابد

رويكرد شش مرحله اي پيشنهاد شده در اين . در تحليل نهايي مديريت بحران ضامن بقا و شكوفايي بلند مدت يك سازمان است

ميت نقش مديريت مقاله به مديران كمك خواهد كرد تا مهارت هاي تصميم گيري  خود در مديريت بحران را توسعه داده و اه

 .بحران در فرايند در مديريت استراتژيك را درك كنند

و مديريت بحران را زماني اجرا . بحران تا حدي ديدگاههاي سنتي حاكم بوده به مسئله بحران و هدف مديريت در كشور ما نسبت

ي دانند اما در حال حاضر گامهايي در اين زمينه و از اين مرحله به بعد را جزء مديريت بحران م. مي كنند كه بحران اتفاق افتاده باشد

 .برداشته شده است و مديريت بحران را طي چند مرحله بررسي مي نمايند

 :فرآيند مديريت بحران

 بعد از بحران -حين بحران -مرحله قبل از بحران: فرآيند مديريت بحران به سه مرحله تقسيم مي شود

 :مرحله قبل از بحران

بحراني  پيش بيني شرايط بحران زاي كشور،سبب افزايش آمادگي كشور در برابر شرايط. ري و آمادگي استشامل مراحل پيشگي

بناباين يكي از مهم ترين اصول مديريت بحران پيش بيني و آمادگي در مقابل . خواهد كاستمل تحشده و از شدت آسيب هاي م

درصد هزينه ها را در برمي  100درصد از 30معموالً . حله اختصاص دادبحران است و به همين دليل بايد بيشترين بوجه را به اين مر

 .گيرد

 .هر اندازه كه به مراحل قبل از بحران اهميت بيشتري داده شود، هزينه مربوطه به مرحله حين وپس از بحران كاهش خواهد يافت

ختمان ها براي مقابله با زلزله، تدابير الزم احداث سدها، اقدامات انجام شده جهت جلوگيري از طغيان رودخانه، مقاوم سازي سا

...... و براي جلوگيري از نشت گاز و نفت به محيط رودخانه، حفاظت از لوله در راستاي جلوگيري آلودگي و اهداف استراتژيك 

راد را قادر به انجام آمادگي شامل كليه عمليات و اقداماتي كه دولت ها، جوامع و همچنين اف. از جمله اقدامات پيشگيرانه مي باشند

 .عكسالعمل سريع كارا مواقع بروز بحران مي نمايد

 

 



 

 :مرحله حين بحران

هدف از واكنش به حداقل رساندن . مي باشد) خدمات اضطراري(و امداد رساني) واكنش(اين مرحله شامل مراحل پاسخگويي 

قدامات فوري مانند اعالم خطر، تخليه منطقه خطر، ميزان جراحت انسان ها و تخريب تأسيسات و دارايي ها با انجام يك رشته ا

جست و جو و انتقال قربانيان به مناطق امن و ارئه خدمات فوري پزشكي به مجروحان و ترميم به موقع و سريع تأسيسات صنعتي و 

 .نفتي است

 :مرحله پس از بحران

عملياتي است كه به منظور عادي سازي شرايط وقوع بهبودي شامل . اين مرحله نيز مشتمل بر دو مرحله بهبودي و بازتواني است

 .مرحله بهبودي و عادي سازي اوضاع معموالً توأم با به سازي و بازسازي بازتواني نيز كي باشد. بحران صورت مي پذيرد

 :سيالب شهري

اشيه رودخانه مي باشد سيل در حقيقت افزايش ارتفاع آب رودخانه و مسيل و بيرون زدن آب از آن و اشغال بخشي از دشت هاي ح

كه مي تواند با غرقاب نمودن منطقه باعث وارد آمدن خسارات بر ساختمان و تاسيسات عمومي شده وتلفات انساني و دامي به همراه 

داشته باشددر مواردي نيز سيل مي تواند ناشي از افزايش سطح آب درياچه و يا دريا باشد كه در اين موارد جريان بادهاي شديد 

 .ر زيادي خواهد داشتتاثي

در هنگام بارش باران و برف مقداري از آب جذب خاك و گياهان مي شود درصدي تبخيرميشود و باقيمانده جاري و رواناب 

سيالب زماني روي مي دهد كه خاك و گياهان نتوانند بارش را جذب نموده ودرنتيجه كانال طبيعي رودخانه . ناميده مي شود

درصد بارش به رواناب تبديل مي شود كه اين ميزان با  30تقريبابطور متوسط . اد شده را نداشته باشدكشش گذردهي رواناب ايج

سيالب هايي كه بصورت متفاوت روي مي دهد منطقه اي به نام سيالبدشت را در اطراف رودخانه . ذوب برف افزايش مي يابد

 .بوجود مي آورند

سيالبي كه بدون پيش . يد مي باشد كه در برخي موارد همراه با ذوب برف مي باشدسيالبهاي رودخانه اغلب ناشي از بارش هاي شد

تلفات جاني اين تند سيالبهايكه در حوزه هاي . هشدار يا پيش هشدار كمي در رودخانه جاري شود تند سيل ناميده مي شود

 .ي باشندكوچك بوقوع مي پيوندند عموما بيشتر از تلفات جاني سيالبهاي رودخانه هاي بزرگ م

اينها شامل احياء جنگلها، احداث سيل بندها، سدها، مخازن و . روشهاي اصلي مهار سيالب از زمان هاي دور بكار گرفته مي شوند

 .كانالهاي سيالب بر مي باشند

بندها اين تصور سازندگان اين سيل . در زمانهاي دور در كشور چين در كناره هاي رودخانه زرد سيل بندهاي طويلي احداث گرديد

بود كه با محدود كردن رودخانه، احداث سيل بندها موجب افزايش سرعت و فرسايش و عميق تر شدن بستر مي شوند و در نتيجه 

بر خالف تصور اوليه، احداث سيل بندها موجب باال آمدن آب رودخانه گرديد و بجاي آن در . گذردهي رودخانه افزايش مي يابد

با باال آمدن بستر رودخانه اجباراً ارتفاع سيل . ود اين امر در محدوده سيل بند ها صورت مي گرفتگستره وسيعي رسوب گذاري ش

در سال . متر باالتر از دشتهاي اطراف رسيد 21سال بستر رودخانه در برخي نقاط به حداكثر 400بندها نيز افزايش يافت و پس از 

سيل بندهايي . ه بوقوع پيوست و يك ميليون نفر در اثراينسيالب كشتهشدند، يكي از بدترين سيالبهاي تاريخ در اين رودخان 1887

كه در قرون وسطي در رودخانه پو، دانوب، راين ، رون و ولگا احداث شده اند در قرن بيستم با برنامه احياء جنگلها و احداث 

 .مخازن تقويت شده اند

در اطراف بوقوع پيوسته است از طرف ديگر با توسعه عمراني اين پديده همانطوريكه ذكر شده است در اكثر شهرهاي ايران 

كالنشهرها و ايجاد شهرهاي جديد به دليل ايجاد سطوح نفوذ ناپذير و يا داراي نفوذ ناپذيري ناچيز به ميزان قابل توجهي بر درصد  

ه با تخريب اكوسيستم طبيعي و در حال توسعه عمراني در اطراف كالنشهرها مالحضه مي شود ك. رواناب سطحي افزوده مي گردد



 

برابر  5/6ايجادسطوح آسفالتهو فشرده شده از تغذيه سفره آبهاي زير زميني به شدت كاسته مي شودو ميزان  رواناب سطحي نيز 

شينه كه اين مهم با مروري بر پي:در وقوع سيالب در شهرهادر سالهاي ترسالي در دسته از عوامل به شرح زير مؤثرند. افزايش مي يابد

 : تحقيق در خصوص سيالبهاي شهري به دست مي آيد

 .دسته اول مربوط به توسعه حاشيه كالنشهرها و ايجاد شهرهاي جديد است -1

دسته دوم به مشكالت ناشي از طراحي نادرست سازه هاي زهكني شهري و يا عدم مديريت رواناب سطحي ايجاد شده  -2

 .در سطح كالن شهرهاست 

نيز  LagTime((دبي حداكثر سيالب وزمان وقوع آن به واسطه توسعه و عمران شهري، معموال زمان تاخيرعالوه بر افزايش ميزان 

درصدي در  50مشخص گرديد كه توسعه شهري و تخريب پوششگياهي در غرب شهر شيراز باعث كاهش ) . 18(كاهش مي يابد

نجام شده نشان مي دهد كه با توسعه كالنشهرها مشكالت يافته هاي حاصل از تحقيقات ا. زمان تاخير حوزه آبخيز شيراز شده است

 :كه عبارتند از. چندي برابر شهرداري به عنوان سازمان متولي سازماندهي امور شهري بروز ميكند

 زهكشها پل هاومسدود شدن دهانه برخي از -الف

 سرريز كردن سيالب از زهكشهاي ساخته شده -ب

 دغافل گير شدن سكنه شهري درمسير ترد-ج

اين سه مورد نشان ميدهد كه در صورت وقوع باران هاي شديد در كالن شهرهاو آبخيزآنها، شهرداري كمتر از يك دهه قبل زمان 

 .براي سامان دهي امور شهري و مشكالتعديده اي پيش رو خواهد داشت

راي تعيين خسارت آنها به ترتيب از به هر تقدير سيل باعث ايجاد خسارت فراوان بر نواحي كشاورزي و مناطق شهري مي شود كه ب

 :روشهاي زير استفاده مي شود

دقيق ترين روش برآوردميزان خسارت،تعيين مورد به مورد وضعيت كليه اقالم سرمايه اي اعم از ساختمان ها، تأسيسات،ساختمان 

ه مي باشد، اينكار مستلزم بر اساس فهرست كامل موجودي محدوده سيل گرفت..... هاي مسكوني، قطعات زمينهاي زير كشت و 

روشهاي هزينه نسبي زياد و صرف وقت طوالني است و بطور معمول بدليل اضطراري بودن وضعيت و محدوديت هاي اعتباري 

سرشماري گونه برآورد خسارت موضوعيت نداشته و عموماً براساس نمونه گيريها و طبقه بندي به ارقام با دقت قابل قبولي حاصل 

 .مي گردد

 تعيين خسارت بخش كشاورزيروش 

خسارت وارد به بخش كشاورزي شامل باغات، اراضي مزروعي ، محصوالت انبار شده ودام مي باشد براي محاسبه خسارت وارده 

 .به اراضي مزروعي تعيين موارد زير ضروري است

 تعيين مساحت زير كشت هر يك ازمحصوالت -

 داول براي هر يك از محصوالت متداولتعيين نوع عملياتو تقويم زماني عمليات زراعي مت -

 بودجه بندي و تعيين هزينه هاي توليد هر يك از محصوالت زراعي متداول -

 برآورد ميزان عملكرد محصول اصلي و فرعي و ميزان ارزش آنها در واحد سطح -

ه، تقويم زماني عملياتĤماده اطالعات مربوط به عمليات زراعي متداول در منطقه، نوع ماشين آالت و ادوات كشاورزي مورد استفاد

سازي بستر كاشت، عمليات داشت، آبياري و عمليات برداشت و ساير عمليات زراعي مربوط به انواع محصوالت زراعي و باغي 

قيمتهاي .شاورزان خبره، مراكز و ايستگاههاي تحقيقات كشاورزي به دست آوردمتداول در منطقه را مي توان از طريق مصاحبه با ك

ر منطقه براي انجام كليه عمليات زراعي و نهادهاي كشاورزي را مي توان از طريق مراجه به افراد يا مراكز فوق الذكرو يا رايج د

اطالعات مورد نياز در مورد ميزان عملكردو توليد انواع محصوالت زراعي و باغي را نيز مي . ادارات كشاورزي منطقه بدست آورد



 

در هر حال جمع آوري مجموعه اطالعات و . يا نشريات منتشره در مراكزمحلي جمع آوري نمود توان از طريق مراجع فوق الذكرو

داده هاي فوق الذكر براي بر آورد هزينه هاي توليد قيمت تمتم شده، ارزش ناخالص و ارزش خالص توليد محصوالت متداول در 

پهنه هاي مخنلف تفاوت قابل مالحضه اي مي باشد و منتقه صورت مي گيردو الزمست چنانچه بين ميزان عنلكرد يك محصول در 

يا در زمينه هزينه هاي توليد، كيفيت محصول توليدي و سطح قيمتها و نظاير آن تغييراتي وجود داشته باشد، اين تفاوتها و تغييرات با 

 .تحديد محدوده هاي تأثير آنها مشخص مي شود

 روش تعيين خسارت مناطق شهري

در ميان اين . تقسيم مي شود..... هري را به كاربريهاي فرعي چند از جمله كاربري مسكوني،تجاري، معابر، وگفته شد كه كاربري ش

كاربريها، نوع مسكوني و بعد از آن نوع تجاري به دليل وسعت و گسترش و تعداد آنها در يك شهر از يك سو و چگالي باالي 

 .ادي دارندسرمايه گذاري، نسبت به گروههاي فرعي ديگر اهميت زي

به طور كلي ميزان خسارت در واحد سطح مورد مطالعه در كاربريهاي شهري به مراتب بيشتر از ديگر كاربريهاي اصلي از جمله 

يك تفاوت ديگركاربري . از اينرو الزم است برآورد خسارت در اين گونه كاربريها با دقت بيشتر انجام مي گيرد. كشاورزي است

از اين گذشته اطالعات زياد از . بري كشاورزي، كوچك بودن گستره مورد مطالعه در كاربري شهري استشهري در مقايسه با كار

به هر حال برآورد خسارت كاربري شهري بايد از طريق . ارت را با دقت بيشتر ممكن مي سازدكاربري شهري امكان برآورد خس

 .تك شماري انجام گيرد

نقشه شخر كه غالباً از طريق شهرداري قابل وصول . آورد خسارت كاربريهاي شهري استگردآوري اطالعات پايه اولين گام در بر

ساير اطالعات مي تواندآمار و اطالعات ثبتي و پاره اي داده  هاي اقتصادي . اساسي ترين و اولين اطالعات مورد نياز است. است

 .سازمان ثبت و ساير ساطمانهاي ذيربط قابل وصول استباشد كه از طريق سازمان هاي دولتي به ويژه شهرداريها،فرمانداريهاو 

به طور كلي ميزان خسارت با استفاده از بازديد ها و مصاحبه و تكميل فرم و ثبت نتايج و ارزيابي خسارت به شيوه هزينه هاي 

انند تأسيسات زير اين ارزيابيهاو بررسي ميداني به ويژه در مورد كاربريهاي خاص هم. جبراني و مقايسه انجام خواهدگرفت

 .بنايي،بيمارستانها، و فضاهاو امكان ويژه بايد توسط گروه كارشناسي متخصص و با همكاري صاحبان يا مديران آنها انجام گيرد

مثالً در مورد مناطق . در غالب  كاربريهاي شهري خسارت شامل دوبخش، خسارت به ساختمان و خسارت به محتويات آن است

همچنين خسارت به يك سازمان اداري، . ارت به ساختمان خانه مي تواند به اسباب و لوازم خانه نيز باشدمسكوني عالوه بر خس

 .عالوه بر خسارت به ساختمان شامل خسارت به تأسيسات و لوازم اداري و ساير محتويات باشد

 مديريت بحران در سيالبهاي شهري

سيل از جمله فعاليتهاي زير بنائي براي رشد، توسعه و تامين رفاه اجتماعي  برنامه ريزي و مديريت سيالب و تبيين سيستمهاي هشدار

جوامع بشري است كه بدون توجه كافي به آن، دستيابي به توسعه اقتصادي و اجتماعي امري غير ممكن خواهد بود و به طريق اولي 

با ساير بخشها، موجب كندي و ركود در اطالعات سيالبهاي مخرب عدم همگامي سيستمهاي ثبت، جمع آوري و تجزيه و تحليل 

 .ساير بخشهاي جوامع بشري خواهد گرديد

اهميت لحاظ نمودن سرعت، دقت عمل و روز آمد نمودن فرايند جمع آوري و انتقال اطالعات منابع آب و خصوصاً سيالب در 

در كشور پهناور ما، ايران . ساس مي شودسالهاي اخير با آشكار شدن آثار سيالبهاي مخرب و خشكساليهايي پي در پي دو چندان اح

با محدوديت كمبود بارش ساليانهو تغييرات فاحش زماني و مكاني ، كنترل، حفاظت و پايش منابع آبهاي موجود اعم از منابع آبهاي 

مع آوري، سطحي و زيرزميني امري بسيار مهم و حياتي تلقي گرديده و در اين راستا، تحول در سيستم دستي و مكانيكي ثبت، ج

پردازش و تحليل اطالعات منابع آب خصوصاً سيالبها به منظور روز آمد كردن داده ها جهت اقدامات و تصميمات بهنگام در 

 .راستاي برنامه ريزي و بهره برداري اصولي و بهينه از منابع محدودآب، اقدامي عقالئي، ضروري و مسئوالنه محسوب مي شود



 

مي باشد كه در صورتي كه مشكالت و مسائل اجتماعي ناشي از بحران آن را پيش بيني نكردند  سيل يكي از حوادث غير مترقبه

بنابراين شيوه هاي صحيح مديريت بحران سيالب شهري مي . هزينه بازسازي و ترميم صدمات ناشي از سيل بسيار باال خواهد بود

مديريت بحران با توجه به نقش و عملكرد آن در .اهد بودتوانددراه جلوگيري از وقوع حوادث طبيعي مانند سيل بسيار موثر خو

سيالب شهري عبارت است از نظام و حرفه كاربرد دانش، تكنولوژي، برنامه ريزي و مديريت براي مقابله با سيل و يا پيشگيري از 

 وقوع و يا كاهش سيالب شهري

اً چرخه مديريت بحران ناميده مي شود و داراي چهار سيستم مديريت بحران در سيالب شهري به صورت مدار بسته بود كه اصطالح

 مرحله به شرح زير مي باشد

 مرحله آمادگي پيش از بحران -2-1

 :اين مرحله شامل مراحل

 .پيش بيني، پيش گيري، كاهش آسيب پذيري،كاهش آسيب رساني و آمادگي مي باشد

 مرحله آغاز بحران -2-2

 :اين مرحله شامل مراحل

 .موزش هاي مقدماتي، آغاز بسيج نيروهاو امكانات مي باشدمصونيت، هشدار، آ

 مرحله حين بحران -2-3

 :اين مرحله شامل مراحل

 .كنترل بحران، استقرار نظم در جامعه،اسكان موقت، ارزيابي و بازنگري برنامه ها،برنامه ريزي، مطالعه و تحقيق مي باشد

 مرحله پس از بحران -2-4

 :اين مرحله شامل مراحل

 .زي، بازسازي، توسعه،استقرار وضعيت عادي، ارزيابي و بازنگري برنامه ها، مطالعه و تحقيق در عملكردمي باشدبهسا

محدوديت فضا به تعدادي از آنها  با توجه به موارد مطروحه براي مديريت سيالب شهري راه كارهاي فراواني وجود دارد كه بدليل

كار سازه ايبراي مديريت سيالبهاي شهري وجود دارد كه در جدول  9غير سازه اي وكار راه   7حداقل . در اين مقاله اشاره مي شود

در راه كارهاي غير سازه اي . راه كار هاي سازه اي به عنوان تسهيالت شهري نيز نام برده مي شوند. به آنها اشاره شده است 1

دارند لذا باوضع قوانين خاصي سعي ميكننداز  يا خطراتمعموال سازمانهاي مسئول بااتخاذ تدابيري سعي بر كاهش احتمال خسارت 

تغيير كاربري، اشتغال فضاهاي مهم در اطراف مسيل ها جلوگيري كرده و با اقدامات نگهدارنده در اطراف مسيل ها، بازديدهاي 

ما در هر سيستم تحت عمل مسل. مستمر و در انتها با انجام اقدامات اضطراري در هنگام بروز سيل از درصد خسارت و تلفات بكاهند

 .كه به اهداف مورد نظر مي رسد است تلفيقي از اقدامات مديريتي وسازه اي الزم

 .براي اين منظور به شكل زير توجه بفرمائيد

 

 

 

 

 

 

 



 

 )13(انواع اقدامات مديريتي و سازه اي در مديريت سيالبهاي شهري: 3جدول

 زيآموزش و فرهنگ سا -1 )مديريتي(اقدامات غير سازه اي

 استفاده مناسب از اراضي -2

 بيمه سيل -3

 پهنه بندي سيل -4

 جابجائي سازه ها -5

 بازرسي و نگهداري -6

 اضطراري اقدامات -7

 اصالح مسيرمسيل يا آبراهه يا كانالها -1 اقدامات سازه اي

 احياء مسيل -2

 احداث سيل بندها -3

 خارج از منطقه و سيل در محل بروز سازي ذخيره -4

 ايجاد تغيرات در پل وآبگذرها -5

 ستخرهاي رسوبگيرايجاد ا -6

احداث سدهاي آشغال گير در باال دست مناطق  -7

 شهري

انحراف سيل اضافي به درون درياچه يا گودال هاي  -8

 طبيعي

 احداث سدهاي تاخيري  -9

 

 .باتوجه به موارد مذكور مديريت بحران در مهار سيالبهاي شهري براي كاهش اثرات سيل را بررسي مي نمائيم

 .ي فراگيري در مهار سيل اطالق مي شود كه گسترش سيالب وخسارت ناشي از آنرا تعديل مي كندمديريت سيالب به فرايند ها

 :روش هاي مهار سيالب

مهار سيالب در شهرها شامل فرايندهاي خاصي است كه با فراهم آوردن و بهره برداري از سازه هاي طراحي شده، اثرات تخريبي 

انحراف،محدود سازي و نگهداري جريان سيالب تاحدي كه از لحاظ اقتصادي توجيه سيل را رفع يا كاهش مي دهد كه اين امر با 

 :پذير باشد، انجام مي شود

 استفاده از منابع و امكانات موجود -الف

 اصالح مسير طبيعي رودخانه از طريق افزايش ظرفيت آبگذري رودخانه با اليرويي

 احداث مخازن ذخيره سيالب

 مصنوعي و پخش سيالب در منطقه استفاده از پروژه هاي تغذيه

 ساله 50اجراي مناسب سازه هاي تقاطعي با احتساب ظرفيت آبگذري مناسب و با دبي طراحي با دوره بازگشت حداقل 

 :مديريت حوضه و آبخيز داري كه شامل   -ب 

 آبخيزداري -1

 اصالح و تغيير كاربري اراضي -2



 

 اهان چند سالهاحياء جنگلها و ايجاد پوششي مناسب از رستني ها و گي -3

 استفاده از منابع و امكانات موجود -الف

 )مديريت سيالب در رودخانه(مهندسي رودخانه

برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه ها موجب وقوع فرسايش و گود افتادگي در باال دست و پايين دست محل برداشت  -

همچنين بهره برداري بي رويه و . ه خطر مي اندازدمي گردد و اين امر پايداري و استحكام سازه ها و تاسيسات آبي را ب

در داخل بستر رودخانه موجب افزايش تراز و نخاله هاي حاصله به ايجاد موانع ) پشت سرند(رها شدن قطعات درشت 

رودخانه هاي شرياني در اثر برداشت مصالح و . آب و انحراف جريان و تشديد سيل گرفتگي اراضي اطراف ميگردد

كن است رفتار رودخانه هاي ماندري به خود بگيرند در اين حالت مسير رودخانه وضعيت ناپايداري به كاهش شيب مم

 .خود گرفته و جابجايي هاي غرضي و طولي مستمر را به دنبال خود دارد

ين آشكار بستر رودخانه ها ميگردد كه باعث ا ظرفيت آورد رودخانه موجب پائين افتادن سطح برداشت مصالح رودخانه خارج از

ميگردد كه در نتيجه باعث فرسايش و آب شكستگي در ..... شدن فنداسيون تاسيسات رودخانه اي نظير پل ها و ايستگاههاي پمپاژ و 

 .اين تاسيسات افزايش يافتهو تاسيسات مذكور دچار نشستهاي زياد و تخريب شديد مي شود

 ) : porbable Maximom precipitation(طراحي سازه از لحاظ بزرگترين بارندگي محتمل -

همانطوريكه ذكر گرديد يكي از عوامل ايجادسيالب سيالبهاي مصنوعي كه ناشي از شكستن سدها مي باشد لذا اولين  -

 .پيش بيني بزرگترين بارندگي در منطقه مي باشدنكته در طراحي سدها 

بارندگي است كه در يك مدت مشخص در  باالترين بارندگي محتمل، كه بدون ذكردوره برگشت توصيف مي شود بزرگترين

از اين  PMP.يك منطقه با توجه به شرايط اقليمي وتوپوگرافي امكان ريزش آن وجود دارد و باراني بزرگتر ازآن نخواهد باريد

و لحاظ حائز اهميت است كه كه اگر يك سازه هيدروليكي براساس آن طراحي شود چنين سازه اي نبايد هيچگاه از نظر بارندگي 

 .سيل در معرض خطر قرار گيرد

 

 مديريت مهار سيالب در رودخانه

انباشته شدن رسوبات در طول زمان و همچنين كاهش عرض مجاري رودخانه به دليل عوامل : اصالح مسير رودخانه -

ت طبيعي و يا مصنوعي از جمله پيشروي كشاورزان به طرف بستر رودخانه نياز بخ اصالح دارد تا باعث افزايش ظرفي

 .. ابعاد مجرا به شدت جريان ايجاد شده در آن بستگي دارد . هيدوليكي رودخانه شود 

 ...مهار سيالب از طريق انحراف آب به مجاري فرعي و يا رودخانههاي فرعي امكان پذير باشند -

ي و مخزن و ذخيره سيالب، هدف اصلي آن انحراف جريان و كاهش اثرات مخرب بوده ولي به عنوان تغذيه مصنوع -

حجم ذخيره مورد نياز در مدت سيالب، برابر است با . انباشت آب به منظورتغذيه سفره هاي زيرزميني منطقه مي باشد

 .تفاضل حجمجريان ورودي به مخزن وحجم جريان خروجي در همان مدت

ت هاي آهنگ رها ظرفيت ذخيره طراحي در طرحهاي مهار سيالب، بسته به شرايط سيالب طراحي و با در نظرگرفتن محدودي

 .كردن و روشهاي تنظيم مخزن تعيين مي شود

توانائي جذب نسبتا باالئي دارد  كه جريان سيالب را در مواردي كه شرايط باشد مي توان روي زمينهاي هموار و وسيعي -

 .پخش كرد

اي به شكل خاكريز  براي محافظت  سيالب منطقه دشت و محدوده اطراف آن، از سازه: مهار سيالب با ديواره يا خاكريز -

 .يا گوره و ديواره سيل گير  استفاده مي شود كه معموال به صورت موازي با مسير رودخانه ساخته مي شود



 

 :مديريت حوضه و آبخيز داري كه شامل -ب

نيز انجام اقدامات مديريتي در حوضه آبريز، از منشا و نقطه شروعجريان آب سطحي آغاز مي شود مانند آنچه كه در مسير رودخانه 

تمايل اين است شيب مسير سيل كاهش يابد تا جريان بيشينه كم شود ودر نتيجه از اثرات تخريبي در بستر رودخانه و . مي شود 

 .كناره هاي آن كاسته  شود

ه از لحظ يعني. در مديريت حوضه آبريز تالش بر اين است كه مسائل سيل در محل حل شود: مزايا و محدوديت هاي حوضه آبريز

به دليل شيب تند كوهستان و شدت زياد بارندگي مديريت سيالب بايد . اي كه بارش، زمين را اشباع مي كندو سيل تشكيل مي شود

 .سيالب در اين مناطق به ساكنان فرصت كافي براي پيشگيري از خسارت بوجود مي آوردبيشتر اعمال گردد به دليل اينكه مديريت 

دن پديده فرسايش و تاخير در جريان سطحي تاثير به سزائي در كاهش خسارت و جنگل با محدود كر:احياي جنگل -1

جنگل نقش قابل توجهي در جذب باران و گرفتار ساختن آب در بين شاخ و برگ . خطرپذيري ناشي از اين عوامل دارد

. ن تاثير كمي دارد اين پديده در بارش هاي كم بسيار تاثير داشته ودر بارش هاي سنگي. رستني ها و خاك سطحي دارد

در اين حالتفقط نقش جذب باران را در كاهش سرعت برخورد باران به زمين و تاخير افتادن آن را در نظر بگيريم همين 

كاهش سرعت موجب كمتر شدن تراكم خاك سطحي نسبت به سقوط سريع قطرهها شده و بدين ترتيب در خاكهاي 

برگهاي ريخته شده و ساير رستني هاباعث كاهش . اك جلوگيري مي كندرسي از تشكيل اليه غير قابل نفوذ در سطح خ

 .جريان آب سطحي و به تاخير انداختن رواناب مي شود

اثر كشت و كار نيز مانند احياء مراتع و جنگل ها نقش عمده اي در مهار  سيالب ها داردكشت و : اثرات كشت و كار -2

 .مي گردد كار باعث جذب آب باران و تاخير در حركت رواناب

 :دستگاهها و نهادهاي مسئول در امر سيل -3

،وزارت جهاد كشاورزي ، وزارت كشور ،، وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت راهو )دبير خانهو مسئوليت كميته: (وزارت نيرو

ناسي كشور، ترابري، ، وزارت علوم تحقيقات و فن آوري، صدا و سيماي، سازمان فضائيايران، جمعيت هالل احمر، سازمان زمين ش

 سازمان مديريت و برنامه ريزي

 :آموزش

كه در اين . يكي از مهمترين راههاي كاهش و مقابله با خطرات ناشي از سيالب آموزش همگاني و تخصصي مي باشد -

نمايشگاههاي پيشگيري و امادگي در برابر سيل و چاب و . خصوص رسانه ملي و روزنامه ها و مجالت نقش خاصي دارند

 .تر هاي آموزشي با موضوع حفظ حريم و بستر رودخانه مي تواند موثر باشدتوزيع پوس

لذا .با توجه به موارد مشروحه فوق قبل از وقوع سيالب هشدارهاي الزم توسط ارگانهاي مختلف به مردم اطالع رساني مي شود

 :ضروريست قبل از وقوع سيل موارد زير رعايت شود

 .اشدجعبه كمكهاي اوليه در دسترس ب -الف

 .وسايل با ارزش به طبقات فوقاني حمل شود-ب

 .راديو و وسايل پخت و پز و چراغ قوه به همراه باشد-ج

 .لذا آماده هر گونه عكس العمل بايد بود. بسياري از سيالبها شب رخ مي دهند-د

 در هنگام وقوع سيالب 

 .ل نقاط پست، دره ها، مسيلها آب شستگي هاستاين نواحي شام. از ناحيه اي كه درمعرض خطر سيل است بيرون برويد -الف

 .هرگز به سمتي نرويد كه مجبور باشيد از عرض رودخانه عبور كنيد. ازاطراف مسيلها و رودخانه ها دور شويد -ب

 .در جريان سيل شنا نكنيد -ج



 

 .در مناطق سيل گرفته رانندگي نكنيد -د

 .مناطق مرتفع برويد اگر خودرو به گل نشسته فورا آن را ترك كرده و به -ه

 مطالعه و طراحي سيستم جمع آوري و هدايت آبهايسطحي و سيالبهاي شهري  خدت شرح

 :مطالعات مرحله اول -الف

مطالعات  -3بازديدها و بررسي هاي ميداني -2جمع آوري سوابق طرح، نقشه ها، آمار و اطالعات پايه و ارزيابي آنها  -1

مطالعه سيستم موجود جمع آوري و هدايت آبهاي سطحي  -4......) شناسي و  هواشناسي و اقليم شناسي، زمين( پايه

انتخاب سيستم  -7تعيين مباني و معيار فني -6بررسي شيوه هاي مقابله با سيالب و كاهش دبي ورودي به شهر -5شهري 

سبات فني و كلي طراحي مرحله اول جمع آوري و انجام محا -9 بررسي گزينه و انتخاب گزينه مبحصينه -8جمع آوري

برآورد هزينه عمليات  -10وتهيه نقشه مقدماتي و نقشه جمع آوري آبهايسطحي به همراه عوارض و توپوگرافي

 تهيه گزارش مرحله اول -11اجرايي

 :و پيشنهاد نتيجه گيري 

گيرند، مسائل  هر چند بعضي از مسائلي كه مي بايست در برنامه ريزي در مرحله آمادگي پيش از بحران مورد توجه قرار

عمراني هستند كه شايد پاره اي از كشورها نتوانند به راحتي بر آنها تسلط يابند ولي در هر صورت برنامه ريزي در مرحله 

آمادگي پيش از بحران، تنها كاري است كه حتي فقيرترين كشورها و دولتها و مسئوالن محلياز عهده اش بر مي آيند زيرا 

ادگي مقابله با بالياي طبيعي را معموال بدون سرمايه گذاري هنگفت در مقايسه با ترميم خسارات اصول كارهاي مربوط به آم

اداره مناسبيك بحران متضمن اين نكته است كه به چه ميزان جامعه براي . پس از وقوع بالياي طبيعي مي توان به اجرا درآورد

در عين حال نبايد توقع داشت كه همه چيز درست مطابق . توقوع بحران آماده است و به جنبه هاي مختلف آن انديشيده اس

وزش و تمرين كافي »اگر براي وقوع بحران آمادگي الزم كسب شده و افراد از آ. برنامه ريزي انجام شده و به وقوع بپيوندد

حران وجود خواهد برخوردار گشته و از بحرانهاي گذشته نيز تجربه كافي اندوخته باشند، شانس موفقيت بيشتري در اداره ب

در كليه استانها و شهرستانها بر اساس چرخه مديريت بحران، برنامه ريزي الزم صورت گرفته و بنابر اين الزم است كه . داشت

با توجه به فراواني و احتمال وقوع بالياي طبيعي هر منطقه، سناريوي مختلفي تهيه و به اجرا گذاشته و با انجام تمرينات منظم و 

يزي شده، تجربيت الزم در خصوص چگونگي اداره بحران، در شرايط غير بحراني به دست آمده و بر اساس نتيج برنامه ر

 .حاصله از تمرينات انجام شده، آمادگي الزم براي مواجه و مقابله اصولي با بحرانهاي احتمالي گسب گردد

بحث سيالب شهري بكار بگيريم اگر چه هر كدام از در اين مقاله تالش گرديده كه موضوع مهم و كليه مديريت بحران را در 

اين مولفه ها خود به تنهايي مي توانند با موضوعي مستقل و به صورت جداگانه مورد بررسي قرار گيرند اما در حقيقت تمامي 

ب ايجاد اين عوامل به نحوي با يكديگر در ارتباطي پيوسته و تأثيرگذار هستند كه عدم توجه كافي به مديريت بحران سب

 حدودماز اين رو مديريت بحران در صورتي قرين با موفقيت مي شود  كه صرفاً در . اختالل در هنگام سيالب شهري مي شود

     . به  برنامه عمليات و كوتاه مدت قرار نگرفته و سازمان در گسترده اي وسيع تر و افقهاي طوالني تر بدان بنگرد

 

        

      

 

 

  


