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 مقدمه: 1

، ساختار  خشنو وضعیت جیوفزیکی  افغانستان یک کشور محاط به خشکه بوده، دارای شرایط اقلیمی نهایت نامساعد

رفکوچ و بچون زلزله، سیالب، لغزش زمین،  طبیعی که در برابر خطراتجغرافیائی خاص ، مناطق کوهستانی وسیع 

های جنوب و میزان آسیب پذیری آن در برابر خطرات و حوادث با مقایسه سایر کشورلعاده مستعد افوق  خشکسالی

 ،ت مالی، جانیتلفات و خسارات هنگف ه ناشی از آنسالهمه  ل مالحظه بلند است وآسیا و آسیا پسیفیک به گونه قاب

منفی برخاسته  مدهایااز جانبی هم تهدیدات جهانی تغیر اقلیم و پی داشتی و محیطی را متقبل می گردد.اقتصادی، به

الش ساز هم نهایت چ از آلودگی محیط زیستی تنها منحصر به کشورهای صنعتی جهان نبوده بلکه برای افغانستان

تب بیشتر بوده است که درجه معروضیت سرنشینان این مرز و بوم را در حین وقوع خشکسالی ها وسیالبها به مرا

 مشکالت و چالش های جدید و ناگوار مواجه ساخته است. نموده است و مردمان این سرزمین را با

 ارد کهد یمدت زمان محدوداین نوع سیالبها ت. اس ادیبا حجم ز نیاکوتاه مدت و ناگه یمحل لیس کی آنی لیس

 نیاناگه شیااز افز یناشبرف  عیاز حد، ذوب سر شیب ای دیشد یپس از بارندگ د ساعت )معموالً کمتر از شش(چن یط

یخچالها کستن ش او ی ،(levee) زیخاکر ای بندشکست  اثر از آب نیاانتشار ناگه ،برف وباران وقوع  ای درجه حرارت

 می پیوندد. به وقوع

ه بمحالت معروض کاهش خطرات در  یهستند که برا یاقدامات اساس ،آنیبهای الیسدهی و هشدار  بینی یشپ

قیق و دبعضی مشکالت در قسمت هشدار دهی  آنیبه دلیل محلی بودن و زمان کم سیالبهای  شوندیاجرا م سیالب

آب و هوا،  بینیشیپ یعدد یهامدل ژهیو به ،یفعل ینیب شیپ یها یاز فن آور یاری. بسبه موقع آن وجود دارد

 یبراوند و ش ینامناسب اجرا م نیاو مک نیازم یها اسیدر مق رایز ستندیمناسب ن نیاناگه یهالیس یبرا شهیهم

 یشکالتم نیمقابله با چن یبرا .ندارند (high resolution data)با وضوح باال  ارقامنظر بهبود مدل ها مورد 

ه کاربران بهشدار  ارائه و ینبیشیپ تیمسئول که معموالً( AMDریاست هواشناسی افغانستان ) ی باا ژهیو یهمکار

به عنوان مثال، )کاربران  یبرا . آموزشاداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث را دارد  نیاز استخود، از جمله  یینها

ی و آگاه طحسبلند بردن . آن بسیار مهم استبه  هشدارها و پاسخ مناسب از آنها فهم و درکعموم مردم( به منظور 

ر اساس ب دیبا مناسب کردیرو کو ی میباشد نیابرای موثر ساختن اقدامات غیر ساختم یضرور عواملی از آمادگ

 کاربران انتخاب شود. یها تیو ظرف ضروریات ازها،ین

باشندگان و  یمحل جوامعتواند  یم یمشارکت کردیرو ،نیامرساختیاستفاده بهتر از اقدامات غ یبرا اساسبه عنوان 

موثر بودن  ی. براآگاه سازد آنیمدیریت سیالبهای قبال آنها در  یها تیمسئولموجود در محل و خطرات  آنرا از 

 .یحلمشارکت کاربران مانند جوامع م یبرا است یدیکل قیدق یزیبرنامه ر ،آنییالبهای س تیریاقدامات مد

ها و نقش  تیمسئول نی، بنابراسکتور خاص نظر به ساحه میباشد نیچندعهده بر  آنی یالبهایس تیریمدمسئولیت 

 یجوامع محل ،آنیبهای الیس یبرا شود. فیتعر یو نهاد یدر چارچوب قانون دیبا تیریهر مرحله از مد درادارات 

هدف از تهیه این رهنمود این است که  دریایی دارند. البیس تیرینسبت به مد یکننده تر نییتع یها تیمسئول

اداره مرکزی و واحد های دومی اداره ملی مبارزه با حوادث برای مدیریت بهتر سیالب های آنی از محتویات این 

  رهنمود استفاده نماید تا باشد که تلفات و خسارات ناشی از این پدیده را کاهش داد.
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است که به  نیا آنی یالبهایهشدار س و ینیبشیپ ص،یتشخ تمرکز عمده برای

بر  دیبا آنی بهای الیس تیریمد ،زیاد اریبس حلیکوتاه و اثرات م زمان لیدل

به  مردم تمرکز کند.نجات جان  یهشدار برا نیازمندی های وخطرات کاهش 

ان و دارایی در جریان سیالبهای آنی زمان کمی وجود طور کلی به خاطر حفظ ج

 دارد.
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 سیالبهای آنیمشخصات  2

 تعاریف سیالبهای آنی 2.1

ست از: عبارت ا آنیسیالب که  کندیم انیب (WMO): شوندیم انیب یگوناگون فیدر تعار آنیمشخصات سیالبهای 

: کندیم فیتعر هنگونیرا ا آنی لیس( AMS) کایآمر یهواشناس جامعه. «ادینسبتاً ز مقدار جریانکوتاه مدت با  لیس»

 یبارندگ جهیمعموالً در نتصعود و نزول بسیار سریع بدون هشدار دهی و یا با هشدار دهی قبلی کم،  اکه ب لیس»

است  یلمح یآب و هواشناس دهیپد کی آنیب الیسهشدارها،  از نظر . «رخ دهد منطقه نسبتاً کوچک کیدر  دیشد

 تا ،است یهواشناس و یکیدرولوژایه مند متخصصینازینبه منظور پیشبینی و هشدار دهی به موقع و محلی که 

از  کمترمعموالً  آنی هایالبیبه س پاسخدهی. زمان را ارایه نماید (24/7 اتیهشدار موثر )عمل یبرا وارساعت اطالعات

عموالً چند ساعت )م یط دوام کمو  ادیبا حجم ز نیای ناگهمحلسیل  ،آنی لیبه طور خالصه س میباشد. ساعت 6

 ز اثر ا ممکن است آنییالبهای سهمچنین  دهد. یاز حد رخ م شیب ای دیشد یبارندگ( پس از ساعت کمتر از شش

 ای بندشکست  ثرا از آب نیاانتشار ناگه ،برف وباران وقوع  ای درجه حرارت نیاناگه شیاز افزا یناشبرف  عیذوب سر

 یخچالها به وقوع می پیوندد.شکستن  او ی ،(levee) زیخاکر

مان محدودی را برابر بارندگی میباشد که ز در پاسخ دهی کوتاه حوزه آبی در، دریایی لیاز س آنی لیعمده س تفاوت

حلی خاص منظر به شرایط بزرگ  دریاهایدر  لیس ،از طرف دیگر. کندیو هشدار فراهم م ینبییشیپ ص،یتشخبرای 

ه مشخصات و آنی نظر ب لیس تیریمد نیبنابرا. داردرا برای مدیریت آن  (روز نیتا چند) یتر نیزمان طوالمنطقه 

ی و مدیریت سیالبهای آن یاساس یتفاوت ها چپتر نیا میباشد. یاقدامات مشخص تر ازمندین ویژگی های آن

 سیالبهای دریایی را ارایه میکند.

 سیالبهای آنی ایجاد میکانیسم 2.2

 یعامل مهم یمکان بارندگ و هستند. مقدار یآب و هواشناس دهیپد کیواقعاً  یبارندگ وقوعاز  یناش البهای آنییس

بارندگی با آن  معموالً های آنیالبینوع س نیاز عوامل مهم هستند. ا زین سطح زمین یکیدرولوژیاه اتیاست اما خصوص

 (را ببینید 2-1شکل ). همراه هستندهای شدید کانویکتیوی 

در  و باشد دیشد اریتواند بس ی، اما مدارد تا چند ساعت( قهیچند دقوقوع بارندگی های شدید معموالً عمر کم )

( مربعمتر ر در ه تریل 100 ایمتر ) یلیم 100مانند بارندگی ساعت  کیکمتر از  یحت ایچند ساعت  نیازم انتروال

 تحت واندت یخاک )م یری، عمق خاک، نفوذپذخاک رطوبت مانند یکیدرولوژیاه یها یژگیاز و یبرخ را تولید کند.

 زانیم ل،)به عنوان مثا نیپوشش زم/نیزم یفشرده شدن خاک(، کاربر ایزده  خی نیزم ،جنگالت یآتش سوز ریتأث

ربع( رخ م لومتریک 200تا  100کوچک یها حوزهدر  آنی یهاالبیس شتری)ب حوزه(، اندازه ینیشهرنش ،یاهیپوشش گ

گی های شدید از اثر وقوع بارند شتریب تشکیل جریان سطحیتند معموالً منجر به  یها میله )زحو میل و (،دهد یم

رخ دهد  پس  قابل یادآوری است که سیالبهای آنی میتواند در حالت اشباع خاکها و یا حالت خشک خاکها شود(. یم

ناطق صحرایی برای وقوع سیالبهای آنی باشد.در م مناسب طیشراگفته میتوآنیم که خشکسالی یا خشکی نیز میتواند 

ه نفوذ پذیری خاکها انال ها )وادی ها( اتفاق افتد زیرا موج انتشار سیالبهای آنی نسبت بسیالبهای آنی میتواند در ک

 ینیزم انیرجنفوذ آب در خاک( باعث  تیاز ظرف شتریاز حد )ب شیب یبارندگ ط،یشرا نیتحت ا به مراتب باال است.

 است.  معمول صحرایی نیادر مناطق کوهست آنی لیس ،یطور کل به شود. یم
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 انیجر  ،الباجریان سطحی  زانی، متند نیزممیل است که در آن  یبالقوه در هر منطقه ا دیتهد کی آنی لیس

 .(WMO, 2008b) رندگی های شدید کانویکتیو در آنجا غالب باشدمحدود رخ دهد و با ینهرها در کانال ها

 

  

 ()سیالب آنی ناشی از بارندگی شدید 1—2شکل 

 (.WMO, 2007aباشد ) البیمناطق مستعد در برابر س یبرا یتواند شاخص یم کییتوپوگراف خصوصیات

ر مناطق برفی وقوع باران د یینی خارج از مناطق استواادر مناطق کوهست خصوصاً آنی لیسوقوع  لیاز دال گرید یکی

تواند  یه مقابل توج یبارندگ همراه با درجه حرارت نیاناگه شیباشد، افزا نیزم یبر رو نیاگر برف سنگ میباشد

 سیل آنی ناشی از ذوب برف شود. لیتشک جهیبرف و در نت عیباعث ذوب سر

امل دیگر ع باشد زیربناهای هایدرولیکی ریسا ای زهایها، خاکربند تخریب جهیممکن است در نت زیآنی ن لیس کی

 ر اثر زلزلهد 2008سال  در باشد. لغزش بندهاآب از اثر  انیطغ ای یخچالی یها اچهیفوران در در اثر  ممکن است

 نییاپدر  چوان،یجنوب س که در یمردمکه از اثر آن . بند لغزش نمود 30از  شیب نیچ در (Sichuan) چوانیس

. شدند دهابن نیاشکست ناگه از اثرآنی  لیخطر س لیدل بهبه تخلیه ساحه کردند مجبور  یم یها زندگبنددست 

منجر   در غرب نیپال (Seti River basin) یست دریاییدر حوزه  لغزش بند و طغیان آب،  2012در سال همچنان 

 (دینیرا بب 22-)شکل به از بین رفتن یک قریه کامل گردید. 
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 (Formation of landslide damزمین ) تشکیل بند های لغزش 2—2شکل 

 خسارات ینیشهرنش ژهیدهد. به و شیآنی را افزا لیتواند خطرات سینی ماتوسعه انس یها تیفعال ن،یعالوه بر ا

زمان تمرکز  باعث تشدیدممکن است  نیزم یها یژگیو ریو سا نیکند. استفاده از زم یم دیرا تشد لیاز س یناش

تر  را دشوار هیهشدار و تخل یها تیفعالگردد و تسریع جریان سطحی  جریان های زمینیو کانال  در آب انیجر

 کند.می

 

 تاثیر شهر نشینی باالی جریان سطحی  3—2شکل 

هایدرولوژیکی باعث بلند در اثر گرمایش جهانی پتانسیل تشدید دوران هایدرولوژیکی وجود دارد که تشدید دوران 

رفتن ظرفیت ذخیره آب در اتموسفیر شده و منجر به طوفان های مکرر با شدت باال میگردد که این کار باعث 

  (IPCC 2007) سیالبهای آنی مکرر با شدت بلند میشود.
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 خطرات سیالبهای آنی 2.3

بیش از حد،  وداد ها )بارندگی شدید سیل آنی میتواند در عرض چند ساعت  یا حتی در چند دقیقه در اثر وقوع روی

یبار ها به صورت اتفاق افتد. در زمان وقوع سیالبهای آنی سطح آب دریاها و جوتخریب زیربناهای هایدرولیکی ....( 

ا خود میآورد و قدرت باین نوع سیالبها مقدار زیاد مواد رسوبی را  ناگهانی بلند رفته و سرعت جریان بسیار بلند میشود

پاره کند و پلها و  ها راسنگدرختان را از ریشه بکند، بولدر ر سیالبهای آنی به اندازه بزرگ است که میتواند جریان د

 (WMO 2007a) ساختمانهای که در مسیر آن قرار میگیرد را تخریب کند.

 
 (دقیقه 15تفاوت عکس ها )Zavragia, Switzerland تصویر از سیالب آنی در  4—2شکل 

یریت نقش مهمی در مد دهی قبلیو هشدار  بهای آنی الیس ینبیشیکاهش خطر، پ یکردهایاز رو یکیبه عنوان 

 جود دارد،وکه پتانسیل خطرات سیالبهای آنی در هر جا و هر زمان  ذکر است قابلحال،  نیبا اسیالب ها دارد. 

و  مکان ،ینیب شیپ و یریاندازه گ یها یدر فناور یفعل شرفتیپ با کنند یها و هواشناسان ادعا م ستیدرولوژایه

نی است این بدان مع (SHMI, 2006) است. ینیب شیساعت قبل از وقوع آن قابل پ کیتنها  لیوقوع س قیزمان دق

یالبهای آنی شش بگیرد، مخصوصاً سنمی تواند تمام انواع سیالبهای آنی را تحت پوکه تخنیک های پیش بینی فعلی 

ای تمام حاالت بسیار وقع برمتهیه هشدار دقیق و به ( یا تخریب زیربناها زیرا man-madeاز اثر دخالت انسانها )

ب هشدار اغل مشکل میباشد و حتی اگر هشدار قبلی هم تهیه گردد زمان برای پاسخدهی به آن بسیار محدود است.

نتشار هشدار کمبود ظرفیت در پیشبینی و یا مشکالت در ابه نشر نمی رسد این بخاطری ها خیلی دیر و حتی اصالً 

ای هتکنیک  باپیشبینی کننده گان آموزش دیده )به عنوان مثال در طول شب( است. برای بسیاری از حاالت 

هش خطرات کمک و آگاهی عامه میتواند در کاهش نگرانی از تهیه هشدار سیالبهای آنی و کا پیشبینی با وضاحت باال

 د.کن

 تفاوتها میان سیالبهای آنی و دریایی 2.4

ر پیشبینی به دلیل مشکالت د قابل یاد آوری است که رویکرد های مدیریت سنتی سیالبها کمتر کار گرفته میشود

افی نمیباشد. سیالبهای آنی کدقیق و بخاطر زمان محدود به هشداردهی عمدتًا رویکرد های سیالبهای دریایی برای 

رفیت آمادگی و ظبه محل مورد استفاده قرار گیرد و  ارقام بیشتر مرتبط دانش و  ،معلومات تا رو الزم است نیاز ا

 شود.پاسخدهی محلی بلند برده 

ت که نفوذ و ساحا بخاطر میل بیشتر، سیالبهای آنی اکثراً در ساحات کوهستانی در مقایسه به سیالبهای دریایی

 ه شده است:( نمایش داد1پذیری کمتر داشته باشد اتفاق می افتد. تفاوت های سیالبهای دریایی و آنی در جدول )
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 ( WMO 2007, Shrestha 2008) تفاوت سیالبهای دریایی و آنی 1جدول 

 سیالب آنی سیالب دریایی 

 خصوصیات

 

  افزایش آهسته سطح آب در کانال های

 طبیعی

  رسیدن به جریان اعظمی در ظرف چند

 ساعت تا چند روز

 آهسته )در جریان  )تخلیه( بازگشت

 چند ساعت تا چند روز(

  ًاعظمی اتفاق همزمان با جریان اکثرا

 می افتد

 زمان تاخیر متوسط تا باال 

  سطح آب در کانال های طبیعی ناگهانیافزایش 

 دقیقهن به جریان اعظمی در ظرف چند رسید 

 ساعتتا چند 

 دقیقه)در جریان چند  سریع )تخلیه( بازگشت 

 (ساعتتا چند 

 اکثراً به صورت سریع پراگنده میشود 

 به سطح جریان ارتباط ندارد 

  تاخیر کوتاهزمان 

بارندگی دوامدار فصلی با شدت کم الی   عوامل

 زیاد

 ذوب فصلی برف ها و یخچالها 

 رگبار با شدت بسیار باال /بارش باران 

 ذوب ناگهانی برف ها و یخچالها 

 )شکست بند ها )طبیعی و مصنوعی 

 انتقال رسوبات و مواد اضافی  سیالب گرفتگی  الت مرتبطکمش

  باال و در نتیجه بسیار قوه هایدرولیکی

 قدرت فرسایشی بلند

 هر وقت در جریان سال  ساالنه در جریان فصول بارانی  تناوب ای یکونسیفر

 دره ها و مسیر های )دشت( دریایی  متاثرساحات 

 وسعت محلی تا منطقوی 

  مناطق وسیعی را میتواند تحت تاثیر

 قرار دهد

 دره ها و مسیر های )دشت( دریایی 

  دارداکثراً وسعت محلی 

  معموال مناطق کم تا متوسط را میتواند

 تحت تاثیر قرار دهد

 Alluvial fans 
با وسایل اندازه گیری در محل و   ینیشبیپ

پیشبینی آن به تکنالوژی مناسب 

 سهولت امکان پذیر است

 معلومات محلی کم ارزش است 

  پیشبینی هایدرولوژیکی ضروری

 است

 پیشبینی آن بسیار مشکل است 

  معلومات محلی بسیار با ارزش است 

 پیشبینی هایدرومیترولوژیکی ضروری است 
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 ارزیابی خطر سیالب آنی 3

خطرات از د. قبل از برنامه ریزی مدیریت سیالب آنی، شناسایی خطرات ناشی از سیالب های آنی ضروری میباش

 لیتشک (Vulnerability) یریپذ بیو آس (Exposure)، قرار گرفتن در معرض (Hazard) رخدادسه عنصر 

از ، ر( این بخش عوامل خطر را بحث نموده و راهنمای است برای ارزیابی هر عنصWMO, 2006) .شده است

  ها. یابیارز نیمختلف در ا مبهماتجمله در نظر گرفتن 

 عناصر خطر 3.1

 لیقوع سواز  یتلفات ناش کاهش مناسب یبا انتخاب روش ها یو خسارات مال یجانتلفات کاهش  یبرا یزیبرنامه ر

لومات . سطح خطر متشکل است از معانجام شود نیمنطقه مع کیدر که  است لیسخطر سطح  یابیمستلزم ارز آنی

 شرحالبها را تاثیر یک سیل با احتمال تعریف شده آن باالی مردم، محیط زیست و سرمایه یعنی خسارات احتمالی سی

ر آن سه عنص، اما قسمیکه قبالً یاد آوری گردید مختلف مشخص کرد را میتوان به روش هایر سیل میدهد. خط

که  (Vulnerability) یریپذ بیو آس (Exposure)قرار گرفتن در معرض  ،(Hazard) رخداد استمهم بسیار 

  .شده استنشان داده  (1-3)در شکل 

 

 (WMO, 2006) خصوصیات خطر سیل 1—3شکل 

اطالعات  نیا شود.یمآن معین که با احتمال وقوع  گرددیم فیتعر یناگهان لیس یبه عنوان بزرگ (Hazardرخداد )

شان نمناطق در معرض خطر  ی سیالب گرفتگینقشه ها در توانیو سرعت آب مربوطه م البیس عمقبه عالوه را 

سی و کانسانی و محیط زیست در زون خطر میباشد )چی ( بیان کننده فعالیت های Exposure. عنصر دومی )داد

شخص ( که مفهوم کلی خطر را مVulnerabilityچی چیزی در معرض خطر سیل آنی قرار دارد(. پارامتر سومی )

ا تعاریف همیکند آسیب پذیری یک منطقه معین در برابر خسارت سیل میباشد، در حال حاضر وابسته به نیازمندی 

 لیابر تلفات سمنطقه در بر کی یریپذ بیموارد مربوط به آس نیاز ا یکی رامتر بکار برده میشودمتعددی از این پا

 .معین شده است منطقه کی یو اجتماع یاقتصاد ،یکیزیوفجی یها یژگیو قیطر ازکه است 
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 ارزیابی خطر 3.2

احتمال  تواند یم آنی لینقشه خطر س کی، (Exposure) و قرار گرفتن در معرض (Hazardرخداد ) یابیدر ارز

د اقل این ح معرض خطر را نشان دهد. منطقه در خصوصیاتو  نیزمان مع، نیمکان مع کیدر سیل آنی را وقوع 

 ریبه غ دی نماید.نقشه ها میتواند ساحات تحت خطر را از نظر سیالب های با احتمال وقوع تعریف شده آن مرز بن

و  عت آبشامل اطالعات در مورد عمق و سر کثراًاسیل  خطر ینقشه ها ل،یس از خطوط مشخص کننده محدوده

به طور  لیخطر س ینقشه ها زمین میباشد. و لغزش دریاهاسواحل  یاحتمال شیمورد فرسا دراطالعات  همچنان

 یآب ب زیر بناهایتخری لیپتانس لیو تحل ی،کیدرولوژایو ه یهواشناس ارقام ،یخیاستفاده از اطالعات تار با یکل

 (2. جدول )است افتهیتوسعه 

 منبع معلومات ارزیابی خطر سیل 2جدول 

 خصوصیات منبع

یده این پداینها منبع معلومات نهایت مهم است در مورد اینکه  تاریخچه وغیره(اطالعات تاریخی )حافظه مردم، 

 داشته است اندازه وسعتدر کجاها اتفاق افتاده و چی 

آن  وسعتاین معلومات اجازه میدهد تا موقعیت سیالب ها و  هایدرولوژیکی و میترولوژیکیارقام 

ر از دریا ارزیابی کرد. برای مناطق دور ت ییرا با دقت بسیار باال

ندگی با این معلومات تنها میتوان تخمین کرد که کدام نوع بار

  . )شدت، دوام(باعث این پدیده میشود

شکست  آبی مانند بندها، راپور احتمالبرای اکثریت زیربنا های  یآب یر بناهایتخریب ز لیپتانس لیتحل

 آن در مرحله دیزاین تهیه میشود

میتوانند  اهنقشه  نیاکنند.  یم هیته یالبیس یمناطق واقع در دشت ها یرا برا لیاز کشورها نقشه خطر س یاریبس

 دریایی یها البیسمیان  یبه منظور مقابله با تفاوت ها ی تهیه شوند.خیتار یها لیس ایمدل  یها لیاساس تحل بر

نه ن مثال، . )به عنوانظر گرفته شوند در منابع مختلف خطر دیبا لیخطر س یها نقشهدر تهیه  ،آنی یهاب الیو س

 (2-3شکل ) (.همیشه فقط ساحات که از اثر بلند رفتن سطح آب سیالب آنی در آن واقع میشود

ه تنها در اثر ن ینآ یها البینوع س نیا دشوار است. لغزش بند ها ای خچالی اچهیدر طغیان یاحتمال خطر برا نییتع

شوند به منظور  یم جادیا زین سدها ایها و/ اچهیدر با در نظر داشت یگریبلکه در اثر عوامل مختلف د دیشد یبارندگ

 ست.ا یکنند ضرور یم نییخطر را تع زانیکه م ییها سمیکانیم ،ینآ یها البینوع س نیا یخطر برا یابیارز

عموماً  که است دکنندگانیبازد ریآن بر گردشگران و سا راتیتأث ،ینآ لیخطر س یابیهنگام ارز یدیمالحظه کل کی

 (.یق کوهستاندر مناط جذابیت دریاها)به عنوان مثال،  ستندیآگاه ن نیمنطقه مع کیدر  ینآ لیوقوع س لیاز پتانس

رند در معرض ه ها از اینکه دانش و تجربه پیش بینی سیالب های آنی را در شرایط مشخص ندابه این لحاظ این گرو

 خطرات مختلف سیالب های آنی قرار میگیرند.
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 (Left; Gorzonbow, Poland; Right; Sorenberg, Switzerland) نقشه خطر سیل  2—3شکل 

 آسیب پذیری ارزیابی 3.3

ه باید در در ارزیابی آسیب پذیری یک جامعه )منطقه( در برابر سیالب آنی تهیه یک لیست ستندرد از مشخصات ک

یل آسیب پذیری نظر گرفته شود کار بسیار دشوار است این نوع ارزیابی ها بستگی به نیاز ها، مقررات و اهداف تحل

 مالحظات نیاز ا یینمونه هابرای این چنین تحلیل ها نیاز است یک ارزیابی با تصمیم گیری چند معیاره  دارد.

 :از عبارتند

 به حداقل  یابر (رهیو غ هادکه  ،دیوار های استنادی) دیجد یها مطلوب برای اعمار زیربنا یمکان ها

 ؟آنی کدام ها اند لیدر برابر س یریپذ بیرساندن آس

 لیبرابر س را درپذیری  بیآس نیشتریکه ب یاجتماع یکمک به گروه ها یبرا دیبارا  ییها تیچه فعال 

 دارند آغاز کرد؟

 ازین ژهیبه توجه ودهی پاسخ  یها پروتکل ودهی قبلی هشدار  یها ستمیس یدر طراح ییچه مکان ها 

 دارند؟

گی جوامع که برای محدود کردن آسیب پذیری سرمایه ها و زند( ارایه گردیده 3رویکرد های که در جدول )

  است. اند ضروری قرار گرفته البیض خطر سدر معر
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 رویکرد های ارزیابی آسیب پذیری 3جدول 

 نشانه های ارزیابی تکتیک ها

ضد سیل تعداد ساحات که به طریقه های مختلف  آماده کردن ساحه برای سیالب

(Floodproofing مانند: جلوگیری از نفوذ آب در داخل )

تجهیز تجهیز اطاق ها با آب بندی موقتی دیوار ها، خانه، 

  ه، اعمار خانه ها باال تر از سطح سیالبی وغیرگردیده اند

 تعداد ساکنین که هشدار به آنها رسیده اند  سیستم هشدار دهی به باشنده گان

 تنظیم هشدار ها به کسانیکه به طور موقت در ساحات خطر 

 میباشند )سیاحین(

  دوم هشدارهادسترسی به منبع 

 شناسایی پاسخ به هشدارها 

 موترها: دسترسی به محالت و مسیر های تخلیه مردم، مواشی، همکاری در پاسخ به هشدارها

 موجودیت وسایل مورد نیاز برای مبارزه با سیالب: موجویت

 یترانسپورت )یعنی ترانسپورت برای تخلیه و ترانسپورت برا

  (تجهیزات

 سی به بیمه سیالبدستر  کمک بعد از سیالب

 دسترسی به بودیجه محلی برای حمایت از سیالب زده گان 

 آماده سازی یک پالن کمک رسانی به سطح محل 

برنامه های تعلیمی مکاتب باالی سیالب و سیستم های   سیستم آموزش و بلند بردن سطح آگاهی

 هشدار و پاسخدهی

 طریقه های پاسخدهی بهو  رمعلومات در مورد سیستم هشدا 

 آن در صفحات انترنتی محلی

 دسترسی به معلومات در مورد ساحات تحت خطر 

 سیستم توصیه )مشاوره( برای باشنده گان 

  



 

12 

 

 استراتیژی مدیریت سیالب های آنیمهم در تدوین عناصر  4

بارتند از: در نظر گرفته شود ع دیباکه هنگام توسعه استراتیژی های مدیریت سیالب های آنی  یدیکل یها یژگیو

 یبزرگ برا یدیدته و کوتاه اریزمان پاسخ بس نیو همچن دهیپد یبزرگ ژهیبه و و داد،یرو یمحل اسیمکان، مق یابیارز

ت سیالبهای میباشند. قسمیکه در بخش دوم این چپتر گفته شد راهکار های توسعه یافته برای مدیری جان انسانها

 دریایی همیشه برای سیالب های آنی پاسخگو بوده نمی تواند.

 اقدامات نیا رد.ک یطبقه بند ساختمانی ریو غ ساختمانی توان به دو دسته  یرا م آنی لیدر برابر س یاقدامات حفاظت

هر ی نآ لیس تیریمد کردیرو یابیارزدر هنگام  ممکن است مناسب باشد نیباشند، بنابرا گریکدیتوانند مکمل  یم

احات معروض سهمیشه در  خاکریز ها و نگهدارندهمخازن . اگر چه ساختمانهای مشابه از قبیل میریدو را در نظر بگ

ت غیر یل شده توسط اقداماتکمبه خطر سیالب آنی تطبیق شده نمی تواند اقدامات ساختمانی به مقیاس کوچک 

منحرف ی و یا در سطح محل باقی ماندن سیالب ها، در به تاخیر انداختن جریان آبرا تواند نقش اساسی میی ساختمان

لف اقدامات مخت (WMO, 2007aمکان های که جان و مال مردم تحت تهدید است بازی مینماید. )ساختن آن از 

شان داده شده ن( 4-1ساختمانی و غیر ساختمانی که قابل تطبیق برای مدیریت سیالب های آنی میباشد در شکل )

 است.

( که در Hazard, Exposure and Vulnerabilityدر این بخش استراتیژی های ممکن برای هر عنصر خطر )

وری آبخش سوم این چپتر معرفی گردیده بود تشریح گردیده است این بخش به صورت کل از اثر معلومات جمع 

 ( تهیه شده است.WMO, 2007a)  شده از تجربه های بدست آمده

 

 اقدامات مدیریتی سیالب )آنی(  1—4شکل 
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 داد های سیالب آنیساختمانی برای وقایه رخاقدامات  4.1

کارآمد  شهیمه اما کاهش دهد. یرا تا حدود ینآ لیس رخداد های زانیم میتواند به طور مستق یم تمانیاقدامات ساخ

 ای ییابجارا با ج ینآ لیس مشکل توانند یم مانیاقدامات ساخت یموارد برخ یدر برخ ستندیمقرون به صرفه ن ای

 تمانیقدامات ساخر که قبال ذکر شد، اهمانطو د.ده شیدست( افزا نیی)به عنوان مثال، پا در محالت دیگرخطر  شیافزا

باید هر دو ان  د و در هنگام ارزیابی استراتیژِی مدیریت سیالب آنیباشن گریهمدتوانند مکمل  یم تمانیساخ ریو غ

قدامات ا متمرکز استآنی  البیسرخداد های کاهش  یبرا مانیاقدامات ساخت یبخش بر رو نیا در نظر گرفته شود

 بیو آس (Exposureکه در بر گیرنده اجزای ) رندیگیمورد بحث قرار م بعدی یهامختلف در بخش مانیرساختیغ

 ( میباشد.Vulnerability) یریپذ

ا وه مجزگر سه به توان یباشد را م حیاتیدهد  یرخ م ینآ لیکه س یتواند در مناطق یکه م مانیاقدامات ساخت

 تقسیم کرد:

 اقدامات در کل حوزه آبریزه 

اهش کجریان سطحی و محدود کردن فرسایش میباشد که منجر به  انداختن سرعت ریها به تاخ تیفعال نیهدف ا

تات با ریشه دخالت در وضعیت زمین )مانند: کشت نباشامل:  بخش نیدر ا انجنیری یکارهامیگردد ها اثرات سیالب 

ی جنگلی، و توسعه اراضمانند  اعمار دیوار های استنادی، ترویج استراتیژی ها و شیوه های درست کشاورزیطویل، 

، ندت یها میل ، مستحکم کردنسنگ ایچوب  بواسطهکوچک  یبستر نهرها انجنیری مانند تحکیم فرعی روش های

یز می تواند در نمانند برنامه ریزی فضایی (. اقدامات غیر ساختمانی ها خندق جویچه ها و یکف و کناره ها تیو تثب

ن سطحی کاهش خطرات در حوزه معروض به سیالب آنی کمک کند برنامه ریزی مناسب میتواند تاثیر افزایش جریا

 را که از اثر شهری سازی بوجود میاید محدود کند.

 ها و نهرهادریا میتنظ 

 یل براسواح تیحال تقو نیدر عریاها و نهر ها، کنترول رژیم آب بواسطه محدود کردن میل د هدف از این کار

یوار های ها و د ونیگاب، موانع ساخته شده از چوب از: عبارتندی آن اشکال اساسمیباشد.  شیمحدود کردن فرسا

ی که اثرات آن . در حال حاضر اکثر از این پروژه های انجنیری از مواد طبیعی ساخته میشود به طوراستنادی وغیره

پلچک  محیط زیست به حد اقل برساند. در مناطق شهری سیستم های درست زهکشی که شامل کانال ها،را باالی 

سیالب ها  باعث جلوگیری از که ها، سیستم های فاضالب وغیره میشود به منظور انتقال آب طوفان ها و بارندگی

 (WMO, 2008b) .میشود

 حفاظت دریاها 

ا باید ل آب سیالب ها، یک مسیر مشخص با یک روش درست برای دریماده ساختن یک دره دریا جهت انتقاآبرای 

ظرفیت دره  ساخته شود به طوریکه حفظ و مراقبت دریا مربوط میشود به بستر دریا، کنترول عمق و میل، توجه به

 )قطع درختان مسیر آب(.

نیز برای  یت مواد رسوبیته نشینی یا رسوب مواد همزمان با سیالب های آنی رخ میدهد مدیربعضی اوقات حوادث 

برای سیالب های آنی  (WMO, 2011کاهش خسارات که از اثر سیالب های آنی رخ میدهد ضروری میباشد. )

ست که در ابرای تخلیه حوضچه یک اقدام ( Spillwaysپرچاوه ها )ت بند ها اعمار سناشی از طغیان آب از اثر شک

 (Shrestha, 2008این رویکرد برای جلوگیری از سیالب آنی موفق میباشد. ) سراسر جهان استفاده میشود.
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 Strategies for Exposureاستراتیژی های در معرض قرار گرفتن  4.2

طبیق اقدامات ( نشان داده شد در معرض سیالب قرار گرفتن به صورت عموم میتواند با ت1-4قسمیکه در شکل )

شدار، ه)پیش بینی، د. این بخش باالی تطبیق اقدامات غیر ساختمانی اختمانی و غیر ساختمانی کاهش می یابس

بسیار مهم  استفاده زمین( و برنامه ریزی کاهش در معرض قرار گرفتن تمرکز میکند. پیش بینی و هشدار دهی رول

ی های ویژگ را در کاهش در معرض قرار گرفتن سیالب آنی بازی مینماید. اگر چه اکثر اوقات به خاطر خصوصیات و

می افتد را  آن کار دشوار است. این بخش باالی رویکرد های پیش بینی سیالب های آنی که از اثر بارندگی اتفاق

غزش لت بشر و چالها، شکست بند های ساخته شده دسبحث مینماید. پیش بینی سیالب های آنی از اثر شکست یخ

 .ردیگ یمورد بحث قرار نم نجایدر ادهد و  یاز مشکالت مختلف را ارائه م یمجموعه کاملبند ها 

 مالحظات و مبهمات پیش بینی سیالب آنی 4.2.1

ا برای ههدف از رویکرد پیش بینی سیالب آنی تهیه ارقام و معلومات دقیق و به موقع است جهت توسعه هشدار 

وار است هم نجات جان انسانها و سرمایه شان. و از اینکه سیالب آنی یک پدیده محلی است پیش بینی آن خیلی دش

خواهد  نیعم مکاندر یک  لیشدن س یجر به جارمن یبارندگ ایآ نکهیااز نظر موقعیت و هم از نظر شدت و بزرگی. 

بلکه بر  دارد یبستگ گذشته( یبارندگ یعنی) زیآبر حوضه رطوبت خاک زانیو م ینه تنها به مقدار بارندگ ریخ ایشد 

ودل سازی این مزیربناهای هایدرولیکی ارتباط دارد. به این لحاظ  مورد نظر عملکردو  آبریز حوضه یها یژگیو یرو

تغیر در خصوصیات  پدیده به ارقام هایدرولوژیکی، میترولوژیکی و مجموعه کامل از ارقام دیگر نیازمند است. حتی اگر

گل زدایی، باید بخاطر داشت که تغیرات در باال دست و دشت سیالبی )مانند جن جغرافیایی با گذشت کم فرض شود

 پایداری میل داشته باشد. جریان سطحی و-عملیات فنی کشاورزی( میتواند رول حیاتی در دگرگونی بارندگی

ر دقت آن مشکل د امکان دارد کوتاه مدت یها دهیمقابله با پد یبرااز دیدگاه هواشناسی پیش بینی مقداری بارندگی 

ا ارایه دهد که قبل از وقوع سیالب های آنی هشدار های قبلی ر کوشش میکند( AMDاداره هواشناسی )داشته باشد. 

و هواشناسی و  اما در پیش بینی سیالب های آنی بعضی محدودیت ها در تهیه ارقام و منابع )مانند ارقام واقعی آب

 QPF  (Quantitativeمودل های دقیق هایدرولوژیکی و میترولوژیکی( موجود است. استفاده از روش های مانند 

Precipitation Forecast )ا ایجاد در مناطق کوچک میتواند زمان هشدار دهی را افزایش دهد اما مبهمات زیاد ر

ستفاده قرار ادر ارایه سیالب های آنی در مدت زمان طوالنی تری مورد  QPFمیکند اما پیش بینی بارندگی به روش 

 هاعالمی کیفقط  اما ستیهشدار ن کی Watch یاد میشود. Flash Flood Watchمیگیرد که در اصطالح بنام 

 ساعت آینده( است. 24تا  12مثاًل ) ندهیدر آ یناگهان لیدر مورد احتمال وقوع س

 هشدار دهی سیالب آنی  4.2.2

اد در نظر رویکرد مدیریت سیالب آنی باید اهمیت استفاده صحیح از هشدار ها را برای بدست آوردن حد اکثر مف

یشود و این به منظور اطالع رسانی به مردم استفاده م AMDشده  توسط اداره هواشناسی بگیرد. هشدار های تهیه 

ه ظرفیت بروش های هشدار دهی وابسته  .توسط ادارات مدیریت حوادث اجرا شودباید اطالع رسانی در سطح محلی 

تم هشدار دهی میباشد. سیسمانند نوعیت ساختمانهای )بودوباش با تراکم باال و یا کم( تکنالوژیکی و شرایط محلی 

ا به دقت نهموثر مردم برای پاسخ دهی به خطر معین در آینده قادر میسازد. واکنش مناسب ساکنین یک محل نه ت

دن سطح بلکه به سطح آگاهی مردم که بیشتر از مشارکت عمومی مردم، دانش و بلند بر و به موقع بودن هشدار

 میشود.مربوط  است نیزآگاهی متاثر 
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ه نیازمند همکاری هشدار اولیه را تهیه مینماید اما هشدار دهی موثر و پاسخ دهی به خطر بالقو AMDه هواشناسی ادار

ات و ظرفیت های فردی نیز میباشد. همکاری و هماهنگی میان ادارت ملی و محلی مستلزم درک نیازمندی ها، ضروری

ت نیز مهم به اشتراک گذاری اطالعا آنی میباشد. های موجود ادارت دخیل در توسعه و انتشار هشدار های سیالب

 یک نمایند.دهی سیالب نیاز دارد تا اطالعات و نتایج کار شان را شرهر اداره جهت حفظ سیستم هشدار  چوناست 

ری ضروکه مشتمل بر یک سلسله فعالیت های  باشد یک پالن پاسخ دهی م های هشدار دهی باید متکی بهتسیس

ن ایمنی همچنان تقویت این فعالیت ها و در نظر گرفت وهای مشخص در هنگام خطر سیالب  میباشد و توسط گروپ

یدهد ارزیابی حمایت شود. یکی از عناصر ستندرد  پالن پاسخدهی برای مناطق که سیالب آنی رخ م  به شکل انفرادی

ارهایی نیاز دهند و چه کگروه های در معرض خطر چه کارهایی می توانند و باید به طور مستقل انجام این است که 

نیازمند این  پریود زمانی کوتاه میان هشدار سیالب و موج وقوع سیالب  .انجام شود اضطراریخدمات است تا توسط 

وسه تخلیه آمادگی تخلیه و هم برای پر هم برای مرحله است تا افراد در معرض خطر باید فعالیت های مطلوب را

و  تو تجهیزا حیوانات انجام دهند. کمک های بخش اضطراری مرتبط به سازماندهی ساحات تخلیه برای مردم،

 همچنان مسیر های محفوظ تخلیه میباشد.

 ضروریات سازمانی 4.2.3

شد. اداره عان ضروری میبافو مشارکت ذینبه منظور دستیابی به سیستم پیش بینی و هشدار دهی ایده آل همکاری 

لوژیکی و باید توانایی های خود را در بخش مشاهدات هایدرو و اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث هواشناسی

شاوره های همچنان میتوانند م آب و هوا و پیش بینی و هشدار دهی سیالب های آنی حفظ کند. آنهامیترولوژیکی 

 در سطح محلی ارایه دهند.هشدار دهی سیالب های آنی  خدماتی را برای ایجاد سیستم های خاص

مکاری نمایند هخدمات حاالت اضطرای در سطح محلی باید با اداره هواشناسی و اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث 

امه ها نیز باید برنتا مردم در ساحات مورد نظر بتوانند به طور منظم پیش بینی ها و هشدار ها را دریافت نمایند. آن

چه شب  ندریزی و روش های اجرای هشدار  دهی به مردم دخیل باشند تا مطمین شوند که هشدار ها به مردم میرس

  ، صرف نظر از اینکه در خانه باشند یا بیرون.باشد یا روز

مردم به آن  رسانه های جمعی میتوانند انتشار هشدار ها را در حاالت سیالب های آنی بخاطر دسترسی بیشتر

توان  ین را نمآ یاثربخش عه دهند. این امر به ویژه در مورد ستیشن های تلویزیونی و رادیویی صدق میکند.توس

منطقه در معرض خطر  رسانه ها دراینکه کدام  ییجمله شناسا از گنجانده شود. یزیدر برنامه ر دیگرفت و با دهیناد

 رتباط واشکل  نیبهتر افتنی نها،یاز ا کیبا هر  یهمکار مشخص کردن اهداف ،بیشتر قابل دسترس است لیس

 رسمی(.داد )مانند قرار  به آنها یو دادن چارچوب سازمان یهمکار

 برنامه ریزی فضایی 4.2.4

محدود بواسطه  های آنی البیمواجهه با س شیمحدود کردن افزا یبرا یتواند ابزار موثر یم ییفضا یزیبرنامه ر

ر ساحه آبریز این کار با کاهش خطرات از طریق محافظت ذخیره های طبیعی د .باشد لیت ساخسار لیکردن پتانس

ت منفی به شمول حفاظت ساحات تحت خطر با افزایش توسعه مناطق باال دست و محدود کردن پتانسیل اثرا

یره گاه ا، معادن، ذخاز فابریکه همحیط زیستی از سیل بواسطه خطرات ثانویه )به عنوان مثال انتشار مواد کیمیاوی 

 .ناشی از سیالب ها( های روغنیات، انتشار باکتریاها از تصفیه خانه های فاضالب
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ساز در مناطق با خطر باال سیالب را کنترول  ساخت و  (Land-use Regulationمقررات کاربری استفاده از زمین )

از  میتوانندا این محدودیت ه د.نموده و محدودیت های الزمی را برای مناطق با خطر متوسط و پایین معرفی مینمای

ب، و از اطمینان از حساسیت کمتر آنها در برابر سیالو  شرایط تخنیکی سرمایه گذاری در ساحات خطر،طرف یک 

یتوانند سوی دیگر ممنوعیت ها در ساحات مهم مانند مکاتب و شفاخانه ها واقع در ساحات خطر یا مناطق که م

 قبالً ذکر گردید.خطرات ثانویه ایجاد کنند طوریکه 

که  کندمی مشخصطوریکه  برخوردار است یاتیح تیاز اهم ییفضا یزیبرنامه ر یبرا یقانون یها تیمسئول نییتع

طر خ مناطقدر  هشد فیموارد تعر یبرا یکند و چه مقررات خاص یم هیرا ته آنی لیخطر س ینقشه ها یچه کس

یت احساس مسوول همانطوریکه سیالب های آنی در مقیاس های نسبتاً کوچک فضایی رخ میدهد .شود یاعمال م

ض ( برای کمتر در معرFlood proofingاقدامات ضد سیل ) مشترک میان تمام سطوح باید پرورش داده شود.

 .خطر قرار گرفتن کمک میکند و این کار بیشتر توسط مالکین خانه ها انجام میشود

 های کاهش آسیب پذیریاستراتیژی  4.3

مل اساسی ارزیابی منظم آسیب پذیری و مشخص کردن عوا ات برای کاهش آسیب پذیری با اطمینان ازموثریت اقدام

ی سیالب های آن دارد. یبستگ یدر سطح محل یهشدار و پاسخ به سطح آگاه ستمیسیی کارا آن کمک میکند.

 لیهشدار وقوع س برای کاهش خطر ضروری میباشد. خطرات محلی هستند بنابر این همکاری و مشارکت محلی

آسیب پذیری مربوط به آگاهی و  موثریت کاهش دیده شود(. 1-4)شکل  دارد یریپذ بیدر کاهش آس ینقش مهم

 یم یمعرف خطرکاهش  یرا برا یمشارکت کردیرو کیبخش  نیا آمادگی به ساکنین در دشت های سیالبی میباشد.

 .کند

هر مسوولیت  فهم خطرات و پی بردن به یبرا ییتوانند فرصت ها یم یمردم محل ،یمشارکت کردیرو کی قیاز طر

را  یمشارکت یزیبرنامه ر یهاپروسه و  یمشارکت یزیر برنامه تیبخش اهم نیا. داشته باشند برای کاهش خطر را

 .کند یفراهم م

 برنامه ریزی مشارکتی 4.3.1

به  دی، باثر استموخسارات  ی که برای کاهشها تیاست که فعال یمعن نیبه ا ینآ یهاالبیمختلف س یها یژگیو

ویداد ها نادر است و این به ویژه برای مکان های صدق میکند که این نوع ر شوند. یزیو کارآمد برنامه ر قیطور دق

هش آنی را کا وقوع سیالب هاییا مکان های که خصوصیات هایدرولوژیکی، میترولوژیکی و یا سطح زمین احتمال 

اور اند که برنامه ریزی میدهد. قابل یاد آوری است که اکثر اوقات مقامات محلی و یا ادارات مدیریت حوادث به این ب

و پیش بینی  موثر برای مدیریت سیالب آنی همیشه امکان پذیر نیست، زیرا دوره سیالب آنی بسیار سریع است

 اگر چه: اثرات آن دشوار است.

 یها تیفعال دسته ارتباط میگیرد بهجان مردم و حفاظت از اموال آنها  یراامکان محدود کردن خطر ب 

 یمحل مناطق در معرض خطر و مقامات در، صاحبان ساختمان ها باشنده گانتوسط  دیکه با رانه،یشگیپ

 ها است. تیفعال یو هماهنگ یزیامر مستلزم برنامه ر نیا انجام شود

 ر دن یساکن یو آگاه دانشکه به سرعت در حال وقوع است به  یا دهیبه پد حیصح ییپاسخگو ییتوانا

 یزیرنامه رامر مستلزم ب نیا دارد یبستگ حوادث تیریمد ادارات و نیمعرض خطر، استفاده کنندگان از زم

 ده است.و در طول سال ها انجام ش کیستماتیکه به طور س است یو آموزش یساده مشاوره ا ییها تیفعال
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 ییشناسا هند.پول خود را اختصاص د ایدارد که وقت و/ یبستگ یمحل یها به گروه ها تیفعال یبخش اثر 

و درک  قیدق لیدولت مستلزم تحل یمحل اداراتها و  تین، صاحبان سایساکن نانهیواقع ب یها تیظرف

 .متقابل است

ام عالقه مندان مشارکت تم برنامه در سطح محلی باید توسط خود دولت آغاز شود اما پروسه های برنامه ریزی باید با

نوان مثال ع)به  انجام شود: تمام کسانیکه در خطر است، تمام کسانیکه در فعالیت های کاهش خطر توانمند هستند

ین کسانی همچننی( و نهاد های نظارت بر حفظ و مراقبت دریاها و نهرها، اعمار بندها، زهکشی و خدمات پیش بی

یر دولتی دن اثرات سیل ناگهانی کمک کنند )به عنوان مثال، سازمان های غکه تا حدی می توانند در محدود کر

نامه بر یطراح در در معرض خطر و متخصصان یگروه ها نیگفتگو و تماس ب ،یهمکار .رسانه های جمعی( محلی،

 :به همراه دارد یادیز یریقابل اندازه گ یایها مزا

 کنند یم لیخطر را تسه نیا لیمناطق در معرض خطر و دال قیدق ییآنها شناسا. 

  شدار، ه ،یآمادگدر بخش  مختلف یتواند توسط گروه ها یرا که م یقابل قبول یراه حل ها افتنیآنها

 .کند یم لیخسارت به کار گرفته شود، تسه کاهشو دهی پاسخ 

 در طول تار و رف ب،یمختلف مقابله با آس یخطر، روش ها اسیمقی ابیرا در ارز نیساکن یآنها دانش و آگاه

 .دهند یم شیافزارا  لیس کی

 یشنهادیپ یاراه حل ه رشیپذ کرده و  تیرا تقو یزیمختلف شرکت کننده در برنامه ر یآنها اعتبار گروه ها 

 .کنند یم قیتشورا  یتوسط مردم محل

 یزیبرنامه ر یآماده ساز 4.3.2

 یزیامات برنامه رو الز اصول مرحله نیروشن شود. در ا دیبا یزی، چارچوب برنامه رپالن کیقبل از شروع به کار 

 شود. جادیذکر شده است ا (4) همانطور که در جدول دیبا

 منبع معلومات ارزیابی خطر سیل 4جدول 

 عمل کرد فعالیت

شخص نمودن در معرض خطر یها تیسا هیاول ییشناسا شند م شامل با سانیکه باید در برنامه ریزی   تمام ک

ساکنین تحت خطر شامل  ساختمانها، ، ت این گروه  جار، مالکین 

 ادارات عامه و ساحات همگانی)تصفیه خانه های فاضالب، ساحات

 تجمع کثافات وغیره( میشود

ز تاسیس تمام نهاد های که باید در برنامه ریزی شامل باشند ا و بزرگتر ینهاد محل سیتأس

پولیس، اطفاییه و نهاد قبیل خدمات پاسخدهی حاالت اضطرار، 

های بزرگتر که مسوولیت حفظ و مراقبت دریاها، پیش بینی و 

 هشدار دهی را داشته باشند

 و اصول کار اعضای گروهرهبر و به تعین  تصمیم گیری  ایجاد ساختار و اصول

تصمیم گیری به اینکه چطور اجتماعات محلی از نتیجه کار  اطالع رسانیهای ایجاد روش 

 می یابند.اطالع 
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ه آنها ب دیکه با یاهداف نیبا تع یمحور مشکالتعناصر  ییقالب سازگار، که شامل شناسا کیطرح بر اساس  نیا

ای هتوسعه یافته است. یک بخش مهم در پروسه  اجرا یبرا یطرح هیته ممکن و یراه حل ها ییشناسا د،یرس

گیرد.  طراحی و تطبیق این پالن این است که تمرکز عمده باالی روش های کاهش خسارات سیالب های آنی صورت

 را مشاهده کنید( 5)جدول 

 پروسه های پالنگذاری 5جدول 

 (Actionعمل کرد ) (Activityفعالیت )

خطر است، کدام نوع  معین کردن اینکه کدام ساحات تحت کردن خطرمشخص 

 .خطر در آنجا  اتفاق می افتد و کدام چیز ها تحت خطر است

رت جمع آوری معلومات در مورد فعالیت های گذشته و فعلی ادا .ستتعین اینکه کدام کار ها قباًل انجام شده ا

ساحه مورد همکار در بخش محدود ساختن خسارات سیالب در 

 .نظر

ر میتوان ، با این کابیان اینکه کدام خواسته ها باید برآورده شود تعین اهداف

اهداف عمومی را جهت محدود کردن خسارات سیالب ها تعین 

 کرد و اینکه سیالب به کدام بخش خطر ساز است.

 شدهتعین اینکه از کدام راهکار ها میتوان به اهداف تعین  معرفی کردن حاالت ممکن

نی و . برای اقدامات ساختماکدام کارها باید انجام شود ،رسید

 غیر ساختمانی باید تمرکز شود.

 توسعه یک پالن تطبیقی
بع ل، منافعالیت های تعین شده، ادارات مسو پالنگذاری ترتیب

 .ممکن مالی جهت کمک به تحقق پالن

 یمشارکت اجتماع یچالش ها 4.3.3

علت  .اوردین ببه ارمغارا  از مشکالت یاریبستواند یم یبا مشارکت جوامع محل آنیب های الیس تیریمد یزیبرنامه ر

 نیاز ا ینه تنها ناش نیا .شخصی شان میباشدو حل مشکالت  یدگیرسدر  یجوامع محل توقعاتمشکالت،  نیا یاصل

عدم  لیبه دل نینرا محدود کنند، اما همچ لیاز س یناش یها بیآس وانندیتم ساختمانی اقدامات اعتقاد است که تنها

مه ریزی مشارکتی برنا که یگریمشکل د. اینکه این کار باالی محیط اطراف نیز آسیب پذیری را ایجاد میکنداعتقاد به 

را انجام  یخاص فیتوانند وظایم یدولت ریغ یاست که سازمان ها تیواقع نیا کند جادیجامعه ادر  محلی میتواند

را  یفیضع نسبتاً تیتواند موقع یاوقات م یگاه کهباشد دشوار  یمقامات محل یبراانجام آن ن است دهند که ممک

شوند،  یربوط مم یعیمهم است که برنامه ها به مناطق وس یزمان ژهیبه و نیو اکند را اشغال  منطقه ایکشور  کیدر 

نیافته و  مشکالت اضافی دیگر در مناطق توسعه است. ممکن ریساکنان در توسعه آنها غ میمستق مشارکت که ییجا

گر بوده و تنها در در این چنین مکان ها اولویت مردم مبارزه با فقر، بیکاری و مشکالت دی فقیر نشین ایجاد میگردد،

زیاد  میک محدوده کوچک به محفوظ ماندن خود شان در برابر سیالب های آنی اهمیت میدهند. از طرف دیگر حج

ن کار باعث ی است که این مناطق به طور سیستماتیک توسط جوانان رها میشوند و ایجوامع به این معنبیکاری در 

 د.این جوامع پویایی کمتری داشته باشند و کمتر در فعالیت های برنامه ریزی شرکت کنناین میشود که 
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 بلند بردن سطح آگاهی و آمادگی 4.3.4

ه کموثریت پیش بینی، هشدار و مشارکت جوامع محلی مشروط به تبلیغ گسترده آن است مشکل در اینجاست  

این تنها انتقال  چطور میتوان معلومات موجود را به شیوه استراتیژیک به تمام گروه ها برسانیم. با توجه به اینکه

که  تیواقع نیموضوع با ا. سیالب میباشد حفاظتآمادگی و معلومات ضروری نیست بلکه تغیر در طرز تفکر در برابر 

 یتر م دهیچیپارند ب آنی ندالینادر مانند س یها دهیمحافظت از آنها در برابر پد یبرا یگذار هیبه سرما یلیمردم تما

ده گان بعد از وقوع یک سیالب آنی این یک خطر واضح است برای مقامات محلی و باشن درست است که. این شود

عداً به زودی خاطرات چنین حادثات برای یک مدت کوتاه باعث عالقه مندی برای اگاهی و آمادگی شده و بمحل، اما 

 از بین میرود.

 قاً یدقرا  یآگاه نبلند برد یها تیفعال یزیبرنامه ر دیبا ابتدامشکالت یاد شده فوق را حل نماییم، به منظور اینکه 

 مناسب ونموده هر گروه مشخص  یموضوع مناسب برا کیکرد، سپس  فیتعر برای گروپ مورد نظر )تحت خطر(

 .میرا انتخاب کن کردیرو نیتر

 تیریمد یسازمان ها ،یدولت مسوولین اداراتشامل  یهدف اصل یها پگرو: تیهدف فعال یها پگرو 

کودکان و  وبه بزرگساالن  دیبا آخر ن گروهیخطر قرار دارند )ا نیکه در معرض باالتر یو افراد ،حوادث

 .میباشند شود( میتقس یمختلف شغل یبه گروه ها نیهمچن

 :تمی الوقوع()ح سیالب ها اجتناب ناپذیر"مقاالت و موضوعات باید ساده و قابل درک باشند مانند  مقاالت 

میتواند و اقدامات ساختمانی و نهادی هر د"و  "خسارات ناشی از سیل را کاهش دهدهمه میتواند "، "است

 ."باشنده گان و مالکین زمین را در ساحات تحت خطر سیل محافظت نماید

 دانش و  مواد 6جدول 

 رویکرد مورد نظر مواد مورد نیاز گروپ مورد نظر
سخنرانی ها و پریزنتیشن های رقابتی  اطفال و شاگردان

 میان مکاتب

 لیوسا هیو ته قبلی معلمین تحصیالت

 ازیمورد ن تعلیمیو  یآموزش

کارگران شرکت ها، 

فابریکه ها و نهاد های 

 تحت خطر

  معلومات و مواد چاپ شده

باشنده گان جوان 

 )بزرگسال( تحت خطر

بروشر ها، آگاهی روی کاغذ کوچک 

(Flyersو پوستر ها ) 

و  لیدر مورد خطر س معلوماتانتشار  .1

آن در تجمعات و  مبارزه یراه ها

مجالس که باشنده گان عالقه مندی 

 ن را دارند.آاشتراک در 

 قیکه از طر یشغل یآموزش گروه ها .2

با افراد  یخود در تماس دائم وظیفه

 (...)معلمین، داکتران،  هستند یمحل

 یمحل یبا رسانه ها یهمکار .3

توسعه یک پالن 

 تطبیقی

پالنگذاری ترتیب فعالیت های تعین 

ادارات مسول، منابع ممکن مالی شده، 

 جهت کمک به تحقق پالن
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 ش افراد و دانش یک جز اساسی پالن برای بلند بردن سطح آگاهی و دان نوعیت معلومات انتخاب: روش ها

 (6در معرض خطر است. جدول )

ناً عالمات خطر ببرای مردم که باشنده محل نبوده و به خاطر سیاحت آمده باشد ساحت تحت خطر نامعلوم میباشد 

 سیالب در محل که نشان دهنده عمق و یا تاریخچه وسعت خطر میباشد بسیار موثر میباشد.

 

 نشانه خطر سیالب آنی 2شکل 

 بیمه سیالب 4.3.5

این  است. لیس یها امدیبا پ مقابلهجهت  خطر یها نهیهز عیو توز میتقس یراه ها نیاز مهم تر یکی لیس مهیب

در دولت را  یالمدهد تا بار  یو اجازه م کند یم جادیحوادث ا دیشد خطرات لیدر برابر پتانس یمال تیامنکار 

نامه  مهیص بخا طیشرا قابل اجرا بودن ای) لیس مهیب کاهش دهد. لیپس از حوادث س یبازساز و یدگیرسهنگام 

 .ندعمل ک لیمعرض قرار گرفتن تلفات سکاهش در برای  قیتشوجهت  یا لهیتواند به عنوان وس یها( م

 ینهاد و یحقوق چارچوبدر  ب آنیالیس تیریمد مقررات 4.4

ص وقایه در صورت لزوم مدیریت سیالب آنی نیازمند در نظر گرفتن بخش های خاص قانون عمومی است، به طور خا

س مورد به مورد ت باید به اسااگر چه کاربردی بودن قوانین و مقرراو آمادگی حوادث همچنان مدیریت منابع طبیعی. 

 نماید. ارزیابی شود که این کار میتواند یک تعداد عملکرد های حیاتی را در تطبیق پالیسی های دولت اجرا

 به طور خاص قوانین و مقررات:

 مشخص کردن نقش و مسوولیت های ادارات 

 تعین و حمایت از حقوق و تعهدات اعم از ادارات و افراد 

  ها جهت مدیریت منازعاتترتیب میکانیزم 

 :روشن شود دیبا یو نهاد یدر صورت اجرا، چارچوب قانون

 پیش  مسوولیت های هر سطح از مدیریت برای پالنگذاری آمادگی در برابر سیالب، نظارت از سیالب و

 بلند بردن سطح آگاهی برای هشدارها و پاسخدهی، جبران خسارات وغیره.بینی، 

  یریگ میصمتو مشارکت در  ینآ ب هایالیساثرات اظت از جان و مال در برابر حفحقوق و تعهدات افراد در 

 که برای خطرات سیل موثر است. یها

 ماتیمتص یاجرا ژهی)به و شان فیدرست وظا یاجرا جهت تیریمختلف مد یهابخش یالزم برا اراتیاخت 

و  ریتعم یبرا یبه امالک خصوص یدسترس ل،یکاهش خطر س یبرا یدر سطح محل ییفضا یزیبرنامه ر

 (رهیو غ هیدستورات تخل یاجرا ،آنی لیو پاسخ به س یزهکش ستمیهر س ینگهدار



 

21 

 

 شده  ارائه یها ینیب شیو هشدارها به کاربران اگر پ هاینیبشیپ زانیو م تیمسائل مربوط به مسئول

االت حمنطقوی، واحد های مدیریت دولت  کشور،به  )تنها .هشدارها نامناسب باشند اینادرست باشند 

 (.به افراد ماًیمستق ای بحران و

 ای دست رفته و از هشدارها در صورت که ینآ لیوقوع س هنگام یدولت یسازمان ها یحقوق تیمسئول 

 اشتباه بوده باشد. هشدارها

لوژیکی(، نجات یک چارچوب قانونی که به صورت عموم مستلزم قوانین و مقررات مربوط به حوادث )طبیعی و تکنا

فاده از زمین ، مقررات استAMDجان )طبی، کیمیاوی وغیره(، سازمان های که خدمات خاص ارائه مینمایند مانند 

 های مختلف. و همچنان مقررات مربوط به فعالیت های ادارات محلی در رده بندی

ث در قرار دادن مدیریت خدمات حوادمبنای است برای  AMDپیش بینی های ارائه شده توسط اداره هواشناسی 

ما در صورت اندارد ها این خدمات به صورت عموم هیج نوع مسوولیت در قبال پیش بینی ها و هشدار  .مرحله آمادگی

 ییها تیوقعمممکن است در عمل منجر به  نیار قبال دارد. که هشدار ها را پخش نکرده باشد مسوولیت اداری را د

ون در نظر هشدار ها را بد ،پیش بینی ها مبهمات( با وجود دانستن ANDMAادارات ذیربط )مانند شود که در آن 

 .منتشر کند ترس از عواقب عدم اطالع افراد در معرض خطر و یواقع خطرگرفتن 

تاً بزرگ تهیه پیش بینی ها را برای مناطق نسبکه اداره هواشناسی  تیواقع نیاز ا یناش زیها ن ینیب شیپمبهمات 

 یابیه ارزبآنها موظف  رایز کند، یم جادیا ادارات محلی یریگ میتصم یرا برا یمشکالت عمده اکار  نیامیکند. 

ایجاب  ر اینبناب در منظقه شان هستند که آیا باران می بارد و یا خیر.شده  ینیب شیباران پ ارندگیمستقل از ب

 های مکرر و دقیق تالش صورت گیرد.پیش بینی  حل ها جهت برای یافتن راه مینماید تا

نقش سیستم هشدار دهی قبلی قرار دادن مدیریت خدمات حوادث در مرحله آمادگی میباشد و از این عمده ترین 

م مسوولیت ایمنی ساکنین یک محل طریق نیرو های واکنشی خدمات اضطراری را به حرکت در آورد. به صورت عمو

ای )حادثه( مربوط به شایستگی مقامات محلی، نشر هشدارها و قرار دادن افراد در مرحله آمادگی میباشد. اگر پدیده 

محدوده وسیع تری را در بر گیرد و ادارات محلی منابع کافی در اختیار نداشته باشند باید از طریق هماهنگی به 

  گردد. ادارات مرکزی واگذار
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  یسطح محل یها تیفعال 5
 شهیهم جامعه تیحمااطمینان از  دارند. آنی لیس تیریمد پالن کیدر  یکننده ا نیینقش تع یمحل یها تیفعال

روش  نستنو دا یمستلزم آماده ساز شهیکار با جوامع هم زمان بر است. طیشرا نیتر در مساعد یو حت ستیآسان ن

 .تا حد امکان است یاحتمال یها یریبه حداقل رساندن درگ یبرا یاز جمله راه ها ،یتوسعه همکار یها

 میتصم انبجرا میتوان از  ییها تیحمادریافتن اینکه کدام نوع  دیبا پالن کیقدم در ساختن  نیاول نیا بنابر

مشارکت در  یگروه ها برا نیا یآمادگ زانیم برآورد شامل دیمرحله با نیا انتظار داشت. یمحل وامعو ج رندگانیگ

هماهنگ  میت کی لیتشک دیبا یگام بعد .باشد یمحل آنی لیس تیامن شیافزا یآنها برا عزم و یزیبرنامه ر پروسه

 ندیدر فرآ دیبا که یافراد و مؤسسات نیتع یعنیاست،  یاتیح میت سیتأس نیتع نجایا در برنامه باشد. کیتوسعه  یبرا

 حاصل شود. نانیاطم یدیکل یگروه ها نیاز ا کیهر  ندگانیشرکت کنند و از مشارکت نما یزیبرنامه ر

 ارزیابی آمادگی محلیقدم اول:  5.1

وش خوب ر کی. شود دییتا یجامعه محل یو آمادگ یآگاه تی، الزم است وضعپالن توسعه یها تیقبل از شروع فعال

ده شده اختصاص دا آنی لیاست که به مسائل مربوط به س یجلسات یاطالعات، سازمانده نیبه دست آوردن ا یبرا

تحت  نیساکندرک  یچگونگ نییتع دیهدف جلسه بامیباشد.  ساکنان در معرض خطر نیبپرسشنامه  عیتوز ایاست، 

شروع ه مؤسسه باعتماد آنها و سطح  ، آنی لیس تیریبرنامه مد کی، مشارکت بالقوه آنها در توسعه آنی  لیس دیتهد

 پالن چقدر است.کننده 

 نیات از او کسب اطالع ینآ لیس تیریمد یها تیفعال یالزم برا یبانیپشت افتیبدون درک خطر توسط ساکنان، در

نامه آموزشی سیل پالن آمادگی باید با یک بر برنامه خوب دشوار است. کیانجام  یبرا ازیمورد ن یکمک ها ایجامعه، 

 آنی شروع شود.

 یست نمونه هابهتر ا ،برای مفید تمام شدن یک پالن ارزنده است یآگاه شیافزا اینکهمتقاعد کردن جامعه به  یبرا

واد م شریک ساخته شده و در  به دست آمده است گرید یمکان هادر  یمشابه یها تیفعال جهینتکه در مثبت 

 گنجانیده شود. یآموزش

 تیم پالنگذاری دوم: ایجادقدم  5.2

ان و صاحبان همه ساکن یالبیس یحفاظت یازهاین دیبا یزیبرنامه ر میت یاب شرکت کنندگان براانتخ یارهایمع

 یمحل ت هایظرفیو  طیبا توجه به شرا یریگ میتصم یکردهایها و رو یستگیشا .ردیساختمان ها را در نظر بگ

 کند. یم رییتغ

 یها تیجمع ندگانینما باشنده گان، ،یرهبران محل گروه های دیگر مانند از متخصصان، جزبه  دیبا میت بیترکدر 

سارات خکه عالقه مند به کاهش  یو همه کسان یاجتماع یسازمان ها ندگانینما نیمختلف در معرض خطر و همچن

م در جلسات حضور منظ دیبا یزیبرنامه ر میدر کار ت دایمیالزمه مشارکت  د.نباشنیز شامل هستند،  لیاز س یناش

 شده باشد. یسازمانده

رهبری کار یک تیم که متشکل از گروپ های مختلف مردم، سطح دانش متفاوت، ظرفیت های متفاوت، تجارب 

، رهبری به شکل درست صورت نگیرداگر  .است کار بسیار دشوار میباشد زندگی مختلف و شخصیت های متفاوت
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 یکنندگان را از همکارمشارکت جهیوجود دارد و در نت یزیربرنامه میدر ت نیریسا رنجش ایاختالف  جادیخطر ا

 .کندیمنصرف م

 :را در نظر گرفت ریاصول ز دیها با یریاز بروز مسائل و درگ یریجلوگ یبرا

 فاتاختال یگریانجیداشته باشد و در م یقو یسازمان یانتخاب شود که مهارت ها دیبا کسی میرهبر ت 

 .باشد زیاد داشته مهارت

 مفکوره ها و  کند و آزادانه از انیشود که در آن هرکس بتواند موضع خود را ب جادیا دیبا طوری میاصول ت

 انتقاد کند. نظریات

 ردیگروه قرار گ یهمه اعضا اریو در اخت هیگزارش مناسب ته کی دیپس از هر جلسه با. 

 یمشاوره عمومقدم سوم:  5.3

 میرچوب تشوند )در چا شامل یزیبرنامه ر پروسهتوانند در یم یمحل امعوج ندگانیچگونه نما نکهیصرف نظر از ا

 کندیم ریآنها را درگ ماًیکه مستق یبه اطالعات مربوط به مشکالترا  یمحل امعوج(، مهم است که یزیبرنامه ر

 .ادآماده شده را انجام د یبرآوردها و برنامه ها یبرا یابیارز یروشهاو  ،دسترسی داده شود

 مشاوره جامعه ارائه شود عبارتند از: یبرا دیکه با یزیبرنامه ر پروسهمراحل  نیمهمتر

 یمحل لیخطر س لیو تحل هیتجز 

 ها تیو اولو شامل پالن یها تیفعال یشنهادیاهداف پ 

 (.هیاول پالن کی) یشنهادیپ یراه حل ها لیو تحل هیتجز 

 یبرا شتریب هر چه تیو کسب مقبول پالن کیجلب توجه به عناصر خاص  یعنیبه اثر مطلوب،  یابیبه منظور دستبناً 

 الزم است یآن؛ مشاوره عموم

عات در مورد انتشار اطال ،یزیبرنامه ر پروسهاتخاذ شده در  ماتیشرکت کنندگان بر تصم ریاز تأث نانیاطم یبرا

 ضرورت است. کیشده از قبل  یزیبرنامه ر یها تیفعال

در  ید و به راحتهمه قابل فهم باش یشود که برا هیته یبه شکل دیباشود  یمشاوره ارائه م یکه برا یاسناد و مطالب

انتشار  در نظر گرفتن و یبرا یخاص ش هایباشد که از رو یکردیممکن است مستلزم توسعه رو نیا دسترس باشد.

 .کندیها استفاده م مشاوره جینتا

 تیموفق طیشرا 5.4

و مشارکت  رشیاز پذ نانیو اطم یجامعه محل کی یآگاه سطح صیتشخ ایبر فوق الذکرشده  فیتوص یها تیفعال

ذکر  انیاست، اما شا پالنتوسعه  در پروسه تیموفق یشرط مهم برا کی نیا متمرکز است. یزیبرنامه ر پروسهآن در 

مستلزم  زین یمحل آنی لیس تیریمد پالن یو اجرا هیته کند. ینم نیرا تضم تیموفق شهیآن هم لیاست که تکم

 یاجتماع یبا نهادها، سازمان ها یهمکار، یمنابع انسان ،یطرح ها، سازمانده جادیا ظرفیت یمحل اداراتاست که  نیا

  داشته باشند. را رهیو رسانه ها و غ
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 نتایج و پیشنهادات 6

 لیس تیریمد یسنت یکردهایبا رو ینآ یها البیس تیریمد، منحصر به فرد سیالب های آنی یها یژگیبا توجه به و

هش اثرات کا یبرا غیر ساختمانیو اقدامات  ساختمانیاز اقدامات  بیترک نیکاهش خطر مستلزم بهتر دشوار است.

 :ودشدر نظر گرفته  ریموارد ز دیبا ینآ لیس تیریمد پالن کی هیهنگام ته است. ینآ یها البیاز س یناش

 عات ، ارائه اطالاگر چه دارد. ینآ یها البیس تیریدر مد ینقش مهم البیو هشدار وقوع س ینیب شیپ

ت، مشکال نیمقابله با ا یبرا چالش است. کیو هشدار به کاربران هنوز  ینیب شیو به موقع پ قیدق

 است. ازیمناسب مورد ن یو نهاد یقانون یمناسب همراه با چارچوب ها یفن یکردهایرو

 ییفضا یزیبرنامه ر (Spatial Planning) در معرض خطر قرار  تواند به کاهش مواجهه یمناسب م(

 کمک کند. آنی لیو کاهش خطرات س گرفتن(

 موثریت کار نیآگاه شوند و ا ینآ لیسازد تا از خطرات س یرا قادر م یجوامع محل یمشارکت یکردهایرو 

 دهد. یم شیرا افزا ینآ لیس تیریمد

 ژهیبه و است. یضرور بالیس تیریموفق مد پالن کی نیتدو یمناسب برا یو نهاد یچارچوب قانون کی 

عناست که بدان م نیا. مهم است اریبس حوادث تیریمد یمحل اداراتنقش  ،ینآ یهاالبیدر مواجهه با س

 .شته باشنددا یمناسب یها تیو مسئول اراتیاخت یو نهاد یاز نظر قانون دیبا حوادث تیریمد یمحل ادارات

 ،یزیرنامه رب پروسهدر  یمشارکت محل یبرا .ردیبه دقت مورد توجه قرار گ دیبا یفوق، مشارکت محل یها هیبا توص

 در نظر گرفته شود. دیبا ریمراحل ز

  از خطرات  یاگر جامعه محل شود. یابیارز یمحل یالزم است ابتدا آمادگ ،یزیبرنامه ر پروسههنگام شروع

ناسب م یکمک آموزش لیبا استفاده از مواد و وسا دیبا یآموزش یها یژیآگاه نباشد، استرات آنی لیس

 شود. توسعه داده

 .اعضای تیم برنامه ریزی باید متشکل از نماینده گان تمام ذینفعان باشد 

 است که  کیاستراتژ یزیر از نوع برنامه یکردیرو ازمندین ،در آن اشتراک دارند یکه جوامع محل یجلسات

 یوند که براش هیته یبه شکل دیاسناد و مواد با .خود را ارائه کنندات یتا نظر شوندیم قیدر آن همه تشو

 ندارند قابل درک باشد. یکه تخصص حرفه ا یهمه شرکت کنندگان
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