
بحرانتعريف ومفهوم   

: در طرح جامع امداد و نجات كشور كه به تصويب هيات محترم وزيران رسيده است بحران اينگونه تعريف شده است " حوادثي  

كه در اثر رخدادها و عملكردهاي طبيعي و انساني به طور ناگهاني به وجود مي آيد و سختي را به يك مجموعه يا جامعه انساني 

.تحميل مي كند و بر طرف كردن آن نياز به اقدامات اضطراري، فوري و فوق العاده دارد " 

 

  مديريت بحران

حران و خسارات و صدمات مربوط به آن وهمچنين بازگرداندن سيستم به وضعيت نظامي پويا كه با هدف كاهش احتمال وقوع ب

 عادي و معمول طراحي شده است

 

  سیل

بر اساس . يك پديده طبيعي است كه در هنگام بروز مانند هر بالي طبيعي ديگري داراي آثار تخريبي غير قابل اجتناب است

برخي مناطق آن ، در بعضي موارد اثرات سوء ناشي از وقوع سيل كمتر از زلزله جغرافياي طبيعي كشورمان و ميزان حادثه خيزي، 

به طور كلي سيل در هنگام   .نبوده و عدم پيشگيري از وقوع آن مي تواند خسارات جاني و مالي جبران ناپذيري را بر جاي گذارد 

ه ها و تخريب سدها و آب بندها مي شود به وجود باران شديد يا برف در يك منطقه جغرافيايي خاص كه باعث تغيير بستر رودخان

 د مي اي

 

 :بندي نمود هاي زير تقسيم توان سيالب هاي رخداده در كشور را در دسته بندي كلي مي ريك طبقهد

، (6611)ماسوله  ،( 6611)های معموالً کوچک مانند سیل گالبدره تهران  ناشی از بارش شدید در حوزه: سيل ناگهاني( الف

 (.6631و 6636)نگلستا



های با مساحت زیاد و یا بارش های متوالی بیش از  ناشی از بارش نسبتاً شدید و طوالنی مدت در حوزه: اي سيل رودخانه( ب

در جنوب کشور اتفاق افتاد و سیل استان های سیستان و بلوچستان ،  6616ظرفیت نفوذپذیری حوزه مانند آنچه که در سال 

  .، فارس و خوزستان وبرخی سیل های اتفاق افتاده درخراسان شمالی کرمان ، هرمزگان، بوشهر

خزر در سال   ها مانند باال آمدن سطح دریاچه ی به خاطر باال آمدن سطح آب دریا و یا دریاچه: سيل دريايي ( ج

 .6611تا6616های

ا که می تواند توام با بارندگی نیز باشد ناشی از ذوب برف های باالدست به دلیل افزایش ناگهانی دم: سيل ناشي از ذوب برف( د

 .6611نظیر سیل رودخانه کارون در فروردین سال

 

داراي انواع مختلف بوده كه هر كدام با توجه به شرايط خاص خود خرابي و ويراني هايي را به دنبال دارند كه   بطوركلي سيل 

 : كلي آن به شرح زير است   تقسيم بندي

سیل  – 1 سیل نوک پهن یا قله پهن – 1پیش سیل  – 4سیل نوک تیز یا قله تیز  – 6سیل گسترده  – 2سیل طبیعی  – 6

  سیل ناگهانی – 62ای  سیل رودخانه – 66سیل ساحلی  – 61سیل شهری  – 9سیل گسترده  – 3سیل استثنایی  – 1بالخیز 

  هاعلل وقوع سيل

 :عوامل طبيعي

 شدت، میزان و تداوم بارش 

 و خاک شناسی زمین

 شیب و پوشش طبیعی

 :كننده عوامل تشديد

 ها و مراتع تغییر کاربری، کاهش تراکم جنگل

 های ارتباطی جانمایی نامناسب ابنیه مسكونی و راه

 دهی و آموزش مقابله با سیل فقدان سیستم هشدار

 ها هاو مسیل عدم رعایت حریم و بستر رودخانه

 ها مسدود بودن مقطع رودخانه

 ها دهانه پلمسدود بودن  

 

 ای مهار سیل های سازهمطالعه و اجرای طرح 



 ای های غیرسازهمطالعه و اجرای طرح 

 ه و حفاظت آبخیز ضمدیریت حو 

  تهیه و تدوین نظامنامة مدیریت سیل و طرح عمل(Action Plan ) در مواقع بحران 

 آموزش همگانی و تخصصی 

 پذیری در مقابل سیالب تالش در جهت کاهش آسیب 

 تالش در جهت کاهش خسارات 

 ایجاد آمادگی برای تحمل خسارات  

 اي مهار سیلهاي سازهمطالعه و اجراي طرح

 :ايهاي سازه روش

 .شوند قبل از وقوع سیالب اعمال می- 6

 .ای دارندسازه "ماهیت عمدتا- 2

 :شوندکه شامل موارد ذیل می شوند کار گرفته میبه منظور دور کردن سیالب از مردم به- 6

   ساماندهی و مهندسی رودخانه به منظور اصالح و حفاظت مسیر رودخانه، تثبیت بستر و کنترل فرسایش و رسوب و

  طراحی سازه های کنترل سیل

 الیروبی و بازگشایی مسیر رودخانه به منظور افزایش ظرفیت عبوری جریان.  

 شستگی نیز حفاظت پایة پلها در مقابل آبهای تقاطعی رودخانه و  بهسازی و افزایش ظرفیت آبگذری سازه.  

 



 

 اي سازه غیر هاي روش

ای مدیریت سیالب میهای غیرسازههای کاهش مشكالت سیالب که در برگیرنده تواما سه مشخصه فوق نباشند، روشوشکلیه ر

 گیردسیالب از مردم صورت می ای است و به منظور دور کردنبا سیالب، دارای ماهیت سازه موقع برای مثال مقابله به. باشند

شدند انجام می "دورکردن مردم از سیالب"و به منظور  "هنگام سیالببه "های دیگر مانند هشدار سیالب و تخلیه ساکنین  روش

  .باشندمی "ایغیرسازه"و دارای ماهیت 

 ايهاي غیرسازهمطالعه و اجراي طرح

های اخیر در کشور،  از مهمترین عوامل تشدید خسارت سیل هسیل می باشد ک هدف اصلی این محور، دور کردن مردم از جریان -1

  .باشد ها میها ومسیل ها و دخل و تصرفات غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه توسعه ساخت و ساز در سیالبدشت

  

  بینی و هشدار سیل هواشناسی و هیدرولوژیكی های پیش ایجاد سیستم -2



مدیریت چند مخزنة سدهای ساخته شده با هدف کنترل سیل و پیش بینی اثرات بهره برداری از سدهای در ریزی و  برنامه - 6

  .دست احداث

 ه و حفاظت آبخیزضمديريت حو

  آبخیزداری شامل عملیات بیولوژیک و مكانیكی به منظور تقویت پوشش گیاهی، حفاظت خاک و افزایش نفوذپذیری و در

  .زی منطقهخینتیجه کاهش پتانسیل سیل

خیزی در کوتاه های مجاز خصوصاً با توجه به مطالعات پهنه بندی سیل و سیلمطالعات اصالح و تغییر کاربری اراضی و ارائه کاربری

 مدت و دراز مدت

 در مواقع بحران( Action Plan)تهیه و تدوين نظامنامة مديريت سیل و طرح عمل 

شود که  و بعد از وقوع سیل تهیه میو هنگام به منظور ایجاد آمادگی و هماهنگی بین مسئولین دستگاههای ذیربط در سه مرحلة زمانی قبل 

شود تا  به مورد اجرا گذاشته می... ها و  ای مانند تخلیه شهرها و روستاها یا بستن جاده براساس آن تمهیدات سازمانی از قبل مشخص شده

 . خصوصاً تلفات ناشی از سیل به حداقل برسد خسارات و

 ها در برابر سيل انواع مقاوم سازي

  حفاظت از تاسیسات زیربنایی 

  هاحفاظت از ساختمان  

  تمهیدات هدایت و راهنمایی در شرایط اضطراری 

   و گریز برای مردم و دامها و تعلقات آنان( محل فرار)ایجاد نواحی مفر 

   (.یا قبل از وقوع سیل)به تجهیزات در زمان وقوع سیل ( ها ها و پل مثل جاده)مطمئن ایجاد تمهیدات برای دسترسی 

  مقاوم سازی کشاورزی در برابر سیل  

 

 اهداف برنامه جامع مديريت سیل

 :كاهش خسارت سيل از طريق   

     (ساکنان منطقه و مسافران)ها حفاظت جان انسان 

      حفاظت منابع آب و خاک 



     های ارتباطیحفاظت تاسیسات زیربنایی و راه 

      ای سیلمدیریت غیر سازه 

 افزایش ظرفیت رودخانه 

 ها والیروبی آنهاحفاظت دیواره و بستر رودخانه 

   احداث سدهای مخزنی 

 حفاظت فیزیكی از شهرها، روستاها وتاسیسات 

 هازیربنایی حاشیه رودخانه 

 هاو مسیل هاآزادسازی بستر و حریم رودخانه  

        مدیریت کاربری اراضی و کنترل کاربری آنها 

        مدیریت یكپارچه سدها در زمان سیل 

       تعیین نقاط امن برای اقامت موقت 

        تهیه برنامه آموزشی هشدارسیل 

        تهیه نقشه خطر 

        هاتعیین حد بستر و حریم رودخانه 

        های اضطراری التآموزش همگانی برای ح 

        تهیه سیستم هشدار سیل 

 انواع سیستمهاي پیش بینی و هشدارسیل

 سيستم هاي دستي پيش بيني و هشدار سيل.1

یک شبكه  –یک فرایند ساده پیش بینی سیل  –در منطقه یک هماهنگ کننده سیالب  –شامل یک سیستم جمع آوری داده های محلی 

  . و یک روش پاسخ و عكس العمل می باشد –ارتباطی برای انتشارهشدارها 

 سيستم هاي خودكار پيش بيني و هشدار سيل.2



شامل باران سنج ها و           این سیستم دارای گیرنده های حساس و یک ساختار مجزا ویک ساختار مشترک شبكه ای بوده و

از مهمترین .می باشد.......... افزارهای تحلیل و پیش بینی واندازه گیرهای خودکارو تجهیزات خودکار جمع آوری و پردازش و نرم 

 :این سیستم ها 

 سيستم هشداردهنده سيل ناگهاني.الف

 سيستم جامع مشاهده وهشدار سيل.ب

 

 آموزش همگاني و تخصصي

های ایمنی و امدادی جهت هدف این محور ایجاد آمادگی در برابر سیالب، لزوم توجه به هشدارهای صادره در این زمینه و ارائه پیام

اب، تهیة فیلم و برگزاری کارگاه و نمایشگاه و تواند از طریق چاپ و انتشار پوستر، بروشور، کت باشد که می کاهش خسارات سیل می

 انجام شود... 

 

  لیاز وقوع س  شیپ یمنيا اقدامات

 .دیو در دسترس داشته باش دیینما رهیخشک ذخ یغذا یمطمئن، مقدار یها در ظرف یاضطرار یها زمان یو برا لیمقابله با س یبرا .1

 .دیرا در طبقات باالتر منزل قرار ده یمتیق اءیاسناد و اش ،یضرور لیوسا .2

 .گرفته شود لیس یبعد یها بینفوذ آب و آس یتا جلو دیضد آب بپوشان یها قیرا با عا نیزم ریز یوارهاید .3

 .دیلذا از قبل آماده باش. خواهد شد یجار ایبه وجود آمده  لیآن است که س یها، به معنا  در رسانه لیهشدار س .4

 .دیامداد و نجات هالل احمر را همواره در منزل آماده داشته باش فیک .5

اطالعات  ،یو پاسگاه انتظام یو مراکز هواشناس یاجتماع یمانند شبكه ها ،یارتباط لیوسا ریو سا ونیزیو تلو ویاز منابع مختلف از جمله راد .6

 .دیکن افتیالزم را در یها  یو آگاه

 .دیکن یساختمان جاساز ینفوقا یتابلو برق را در بخشها .7

 .دیالزم و مصالح مناسب بكار ببر داتیتمه ل،یدر مناطق در معرض س یساخت و ساز اصول یبرا .8

 .دیکن یرودخانه، جداً خوددار ریدر مس ای زیخ لیچادر و توقف خودرو در منطقه س ییاز برپا .9

 یا  اوراق بهادار را در جعبه ریاست، لذا بهتر است اسناد و سا یضرور یاحتمال یها انیدر برابر ز یو جان یمال نیتام ز،یخ لیدر مناطق س .10

 .دیمطمئن قرار ده



از قبل چند  نیبنابرا د؟یبرو دیتوان  یم ییبه چه جاها د،یکن هیکه اگر به شما گفته شد منزل را تخل دیدر نظر داشته باش لیمقابله با س یبرا .11

 .دیمكان را انتخاب کن

 .دیخانه را ترک کن دیممكن است مجبور شو رایز د،یداشته باش لیدر باک اتومب نیبنز یهمواره کم .12

 .دیمطمئن و امن قرار ده یجعبه ضد آب، در جا ای فیپول  را در ک یوکم یاز اسناد سجل یریتصو .13

 .دیزیبپره ،زیخ لیها و مناطق س رودخانه میاز ساخت و ساز در بستر و حر لیمقابله با س یبرا .14

 .دیریهالل احمر محل خودتان تماس بگ تیبا مرکز جمع دیتوان  یم شتریاطالع ب یبرا. دیآشنا شو ریگ  لیبا مناطق س .15

 .دیکن رهیمطمئن آب سالم ذخ یمنبع ایدرظرف  ل،یزمان وقوع س یبرا .16

 

 

 

 سیل با مواجهه در بایدها

 ی سیل داشته باشید قرار دارد، حتما بیمهخیز  ی سیل ی شما در یک منطقه اگر خانه .۱

کند هر قدمی را  در حالی که عقل سلیم حكم می. کنند شان را بیمه نمی گیرند و خانه و امالک ی حوادث را جدی نمی اکثر مردم بیمه

قوه در معرض بالیای طبیعی تان در مناطقی قرار دارد که به طور بال به این ترتیب در صورتی که منزل. تان بردارید برای حفاظت از مال

 !کند دانیم حادثه هرگز خبر نمی چه می چنان. کنید تان را بیمه است، تردید نكنید و خانه

 مواد غذایی و لوازم مورد نیازتان را به قدر کافی تهیه کنید .۲



سه روز، در واقع . اید ز تهیه کردهتان را برای مدت زمان سه رو ی خانواده اطمینان حاصل کنید که مواد غذایی، آب و نیازهای اولیه

ممكن است .( ی همین مطلب مالحظه خواهید کرد فهرست موارد مورد نیاز را در ادامه. )ترین حدی است که باید در نظر بگیرید کم

طول در عین حال، بسته به بزرگی سیل، ممكن است چندین روز . روی کرده و کاهش پیدا کند ها طول بكشد تا آب سیالب پس هفته

 .بكشد تا کمک به شما برسد

 مسیرهای خروج از تیررس سیل را شناسایی کنید .۳

ی سیل خارج  تر شما را از منطقه ها سریع بهتر است بدانید که کدام جاده. بهترین گزینه این است که خودمان را به نواحی مرتفع برسانیم

در این صورت، )کنند از سیل فرار کنند  ا پر از افرادی هستند که سعی میه روی آماده باشید چرا که احتماال جاده برای پیاده. کنند می

های محلی را  نقشه(. ساعت آینده همراه داشته باشید ۲۲باید یک کوله پشتی پر از مواد غذایی و وسایل الزم برای زنده ماندن در طول 

. تان را برای اعضای خانواده توضیح بدهید های حرکت نامهگذاری کنید و بر خریداری کنید، مسیرهای مختلف دور شدن از سیل را نشانه

 .تان داشته باشید فراموش نكنید حیوانات خانگی خود را نیز همراه

 آوری کنید مدارک مهم را جمع .۴

حالت این  البته بهترین. اسناد مهم از قبیل اسناد مالكیت، گذرنامه، شناسنامه، بیمه نامه و غیره را در یک صندوق ضد آب قرار دهید

 .ی مطمئن قرار داده و آن را با خودتان همراه داشته باشید است که اسناد و مدارک را در یک کیسه

 متر باالتر از سطح زمین قرار دهید سانتی ۱۵۱لوازم خود را دست کم  .۵

صورتی که فقط یک سیل  در. سانت حداقل ارتفاع الزم است ۱۵۱. کند سازی مواد غذایی صدق می این مورد به خصوص برای ذخیره

شان محكم کنید تا در صورت ورود آب به خانه از  ها را نیز در جای قفسه. کوچک رخ بدهد، آب به لوازم و مواد غذایی نخواهد رسید

 .شان تكان نخورند جای

 های موقت را شناسایی کنید پناهگاه .۶

ها بمانید  پذیر نبود در آن باشند، شناسایی کنند تا در صورتی که فرار امكانتوانند پناهگاه موقت  ی خودتان می هایی را که در منطقه مكان

همچنین راهی برای . شود تان بهترین پناهگاه برای شما محسوب می ی دوم خانه طبقه. ها نگهداری کنید تان را در آن تر مواد غذایی و بیش

 .رفتن به پشت بام پیدا کنید تا در صورت لزوم دچار مشكل نشوید

 کنتور برق را قطع کنید، شیر اصلی آب و گاز را ببندید .۲

به   .هنگامی که اطالع دارید سیل قطعا خواهد آمد، همه چیز را ازکار بیندازید. ها را بدانید ی این یادتان باشد که باید محل دقیق همه

و افرادی که مأموریت جستجو و نجات را انجام تان تحت هجوم سیل قرار بگیرد، حضور در آن برای شما  این ترتیب در صورتی که خانه

 .تر خواهد بود دهند، امن می

 یک پمپ سوپاپ تهیه کنید .۸



تواند  این وسیله می. ی شما ممكن است در معرض سیل قرار بگیرد، یک پمپ سوپاپ خریداری کنید کنید خانه در صورتی که فكر می

ای  حتی ذره. تان و جلوگیری از افزایش سطح آب به بیش از چند سانت، نجات دهد ی شما را با پمپاژ کردن آب به خارج از خانه خانه

 .کمک نیز در چنین شرایطی تاثیر بسزایی دارد

 مبلمان حیاط و محیط بیرونی را داخل بیاورید .۹

زمان هجوم سیل دچار به این ترتیب در . اگر هشدار سیل صادر شده باشد، مبلمان پاسیو یا حیاط را به فضاهای داخل انتقال دهید

 .مانند که به آن تعلق دارند تان در جایی می تان راحت خواهد بود که وسایل همچنین خیال. تری نخواهید شد دستپاچگی بیش

 آوری کنید وسایل و مواد خوراکی که باید جمع *

گالنی دردار  ۵های  ن اقالم را در سطلای. فهرست زیر حاوی برخی مواد اولیه است که باید در چنین مواقعی در دسترس داشته باشید

تان  ها برسد، همچنان خیال کند، اگر آب سیل به حدی زیاد باشد که به سطل ها در برابر آب محافظت می این کار از آن. ذخیره کنید

شوید به  تر است و اگر مجبور ها نیز راحت در دست گرفتن و حمل این سطل. راحت است که همه چیز صحیح و سالم خواهد ماند

 .ها نخواهید داشت ی باال بروید یا کال از خانه فرار کنید، مشكلی برای حمل آن طبقه

 چراغ قوه و باتری اضافی –

 (های سیگنالینگ عمل کنند توانند شما را گرم و خشک نگه دارند و قادر هستند به عنوان دستگاه این پتوها می)پتوی اضطراری  –

 گالن در هر روز برای هر فرد و به مدت دست کم سه روز ۱ –بطری آب  –

 زا های انرژی مواد غذایی کنسرو شده و خوراکی –

 رادیو دستی –

 (در صورتی که چند روز را باید روی سقف خانه سپری کنید)کرم ضد آفتاب  –

 در زمان هجوم سیل حشرات نیز فراوان خواهند شد –اسپری دافع حشرات  –

 رهابزار چند کا –

 های اولیه ی کمک جعبه –

 (دستمال مرطوب، کاغذ توالت، و غیره)های بهداشتی شخصی  آیتم –



 چتر یا بارانی –

 لباس گرم –

 پتوی پشمی –

 ی آب های تصفیه قرص –

 داروهای ضروری مورد نیاز –

 .اشته باشیدممكن است الزم باشد چندین روز را در یک هتل اقامت د)کارت اعتباری یا مبلغی پول نقد   –  

 .در صورتی که به مقصد نرسید و مجبور شوید چند روز را در ماشین پناه بگیرید)کیت زنده ماندن در ماشین   –  

 کارهایی که در زمان وقوع سیل باید انجام بدهید *

میزان آب سیل ممكن است به آرامی افزایش . کنند، امنیت شما در اولویت قرار دارد ی سیالب شروع به حمله می های اولیه زمانی که آب

کلید کار . بیابد، یا ممكن است آب وارد خانه شود و در چنین شرایطی زمان بسیار کمی برای نشان دادن هر گونه واکنشی خواهید داشت

کند  های شدید و آت و آشغالی که با خود حمل می جریان .سيل فقط آب نيستبه یاد داشته باشید، . ب خارج شویداین است که از آ

 .بینید تر از آبی باشد که در رود یا دریاچه می شود که بسیار خطرناک سبب می

 اش وجود دارد، فرار کنید اگر هنوز هم امكان .۱۱

هرگز تالش . ی مورد هجوم سیالب خارج شوید، حتما این کار را انجام دهید شده و از منطقهتوانید با خیال راحت سوار ماشین  اگر می

اگر پیاده در . تان غرق شوید قدر است، و ممكن است همراه با ماشین دانید عمق آن چه نكنید از میان آب راکد رد شوید چرا که شما نمی

فقط چند سانت آب . تان باید اجتناب کنید که از هر سطح آبی باالتر از مچ پای ای که باید دنبال کنید این است حال فرار هستید، قاعده

 .باالتر از این محدوده کافی است تا به راحتی شما را زمین بزند و با خود ببرد

 اگر آب وارد اتومبیل شما شد، بیرون بیایید و به دنبال زمین مرتفعی برای پناه گرفتن باشید .۱۱

رود، فشار آن باز کردن درب ماشین را غیرممكن  هنگامی که آب بیش از حد باال می. تان به دام نیفتید ر ماشینابدا ریسک نكنید و د

باال رفتن از یک درخت، رفتن باالی سقف یک خانه یا محكم . که چنین اتفاقی رخ دهد از ماشین خارج شوید کند، بنابراین قبل از آن می

 !سانت آب کافی است ۶۱تر از  برای حمل ماشین کم. ر از ماندن در ماشین استدر آغوش گرفتن یک ستون یا تیر، بهت

 بیرون از آب بمانید .۱۲ 

های شیشه، کنده، خرت و  تكه. توانند به شما آسیب برسانند هایی خواهد بود که می طور که قبال گفته شد، آب پر از آت و آشغال همان

 .ر سیل گرفتار شده، با جریان سیل همراه استپرت و وسایل خانه و هر چیز دیگری که در مسی



 از آبی که ممكن است حاوی الكتریسیته باشد، دوری کنید .۱۳

بینید، برای اطمینان از  در صورتی که خطوط برق را در آب می. خطوط برق خراب شده در زمان رخ دادن سیل، بسیار خطرناک هستند

 .دوری کنیدگرفتگی نخواهید شد، از آن آب  که دچار برق این

 کار که هنگام وقوع زلزله باید انجام دهید ۲۱: زلهایمنی زل نكات : مطلب مرتبط

 از نوشیدن آب سیل پرهیز کنید .۱۴

این آب ممكن است پر از مواد . تان را محكم ببندید اید، برای جلوگیری از بلعیدن آب دهان های سیل گرفتار شده در صورتی که در آب

 .را خفه کنندتوانند شما  هایی باشد که می گنداب یا خرت و پرت شیمیایی،

 از رنگ اسپری نئون برای سیگنال دادن استفاده کنید .۱۵

  “SOS” این عالمت به چشم کسانی که در منطقه در حال جستجو . را با حروف بزرگ روی سقف یا دیوارهای خارج خانه اسپری کنید

 .کنند، دیده خواهد شد کوپتر پرواز می هستند یا روی منطقه با هلی

 ه از آب شیر، ابتدا آن را پاکسازی کنیدبرای استفاد .۱۶

تواند  ی آب که می کننده یا از یک تصفیه)از آب بطری استفاده کنید . آب شیر هم احتماال آلوده به مواد شیمیایی و فاضالب است

 .، تا زمانی که سیستم آب عمومی به طور کامل پاکسازی و تمیز شده باشد(ها را بكشد ویروس

 تان استفاده نكنید ی برقی در خانه کامل خانه، از هیچ وسیلهقبل از بازرسی  .۱۲

 .کشی خانه در سیل آسیب دیده باشد حتی اگر همه چیز درست به نظر برسد، باز هم ممكن است آب پشت دیوارها راکد مانده و سیم

 تان عكس بگیرید از آسیب وارد شده به خانه و اموال .۱۸

شده نیاز خواهد  احتماال زمان زیادی برای پردازش ادعاهای ارائه. ارائه به شرکت بیمه داشته باشیدهای زیادی برای  قطعا الزم است عكس

 .تان برسید توانید انجام بدهید تا فرایند اداری را سرعت ببخشید و زودتر به هدف هر کاری که می. بود

 با دوستان و خانواده در تماس باشید .۱۹

. ها هم بدانند که صحیح و سالم هستید خانواده استفاده کنید تا آن/ از آن برای خبر گرفتن از دوستان  تان را به همراه دارید، اگر تلفن

ها مراجعه کنید و نام خود را در فهرست افرادی  توانید به آن توانید به پناهگاه حالل احمر دسترسی پیدا کنید، می اگر با خیال راحت می

 .د تا اعضای خانواده به راحتی بتوانند از شرایط شما خبردار شونداند قید کنی که جان سالم به در برده

 از خودتان در برابر سارقین محافظت کنید .۲۱
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ممكن . شوند اند، برای اهداف شوم افراد بدکار و سارقین محیط مطلوبی محسوب می مناطقی که به شدت تحت تأثیر فاجعه قرار گرفته

برای جان سالم به در بردن در چنین شرایطی آمادگی کافی . در برابر چنین افرادی دفاع کنید تان است الزم باشد از خودتان و اموال

 .داشته باشید

چه در شرف وقوع است و اتفاقات کنونی توجه داشته باشید  است، به آن ی شما هشدار وقوع سیل صادر شده در صورتی که در منطقه *  

شوند، به طوری که بدون توجه به جایی که  امروزه هشدارها به طور مستقیم به تلفن همراه شما ارسال می .و مدام رادیو گوش بدهید

ها را دنبال  ی شهر داده شده باشد، دستورالعمل اگر دستور تخلیه. هستید، خبردار خواهید شد که چه اتفاقاتی در شرف وقوع هستند

دهد، بلكه جان کسانی که برای نجات شما  قط زندگی شما را در معرض خطر قرار نمیتالش برای مقاومت کردن در برابر سیل، ف. کنید

 .خواهند آمد نیز به مخاطره خواهد افتاد

 سیل با مواجهه در نبایدها

 راه رفتن و عبور از میان آب .۱

آن سرعتی که دارد شما را با که، ممكن است جریان آب با  اول این. های سیالب به دالیل مختلفی خطرناک است رد شدن از میان آب

توانند به  ها همه می های سیالب ممكن است خرت و پرت، مواد شیمیایی و فاضالب را همراه داشته باشند، و این که آب دوم این. خود ببرد

 .ی افراد مضر است این آب به طور کلی برای سالمت همه. شما صدمه وارد کنند یا سبب بروز بیماری و عفونت شوند

 عبور کردن با ماشین از میان سیل .۲

این احتمال وجود دارد که ماشین را . توان در چند سانت آب حرکت داد ماشین را فقط می. رانندگی در سیل بسیار بسیار خطرناک است

 .ناپذیری رخ بدهد سیل ببرد یا درون ماشین گرفتار شوید و اتفاقات جبران



 

 

 بیمه نكردن خانه و امالک .۳

ای رخ بدهد و متحمل ضرر و زیان  کند و هر زمانی ممكن است فاجعه سیل خبر نمی. تان را بیمه کنید های امروز خانه و داراییهمین 

 !تان را بیمه کنید بنابراین صبر نكنید و همین حاال امالک. فراوانی شوید

 ی سیل نادیده گرفتن هشدارهای مرحله .۴

منحصر به فرد خود را دارد، اما ( کند ن ارتفاعی که در آن ریسک آمدن سیل افزایش پیدا مییا هما)ی سیل  هر رودخانه دارای مرحله

. تان را کنترل کنید های نزدیک به محل زندگی کنید، باز هم باید مرحله سیالب رودخانه حتی اگر شما دقیقا در کنار رودخانه زندگی نمی

 .شود ه ارتفاع سیل اصلی خود شروع میسیالب در مناطق همسایه اغلب قبل از رسیدن رودخانه ب



 ؟ چرا ایران زلزله خیز است :مطلب مرتبط

 کپک و سفیدک نادیده گرفتن رشد .۵

عالوه بر این، تنفس . ها پس از پایین آمدن آب ایجاد کنند ها حتی سال توانند مشكالت جدی ساختاری در ساختمان می سفیدککپک و 

 .ستها یک خطر جدی برای سالمتی ا در این قارچ

 رسیدگی به سیم برق .۵

همچنین به یاد داشته باشید که حتی اگر در برخی از . ایستادن در آب و تالش برای برداشتن سیم برق کامال و قطعا خطرناک است

 .اند های برق دچار خرابی نشده ی سیم تان برق ندارید، همه های خانه قسمت

 دست زدن به حیوانات .۲

! ها هر چیزی محتمل است، از گزش گرفته تا انواع بیماری. توانند بسیار خطرناک باشند آواره پس از سیل میمارها، جوندگان و حیوانات 

در نظر داشته باشید که هجوم حشرات . ها را مدیریت کنید یا نجات بدهید هرگز پس از سیل با حیوانات سر و کله نزنید و سعی نكنید آن

 .ها ممكن است ناقل انواع و اقسم بیماری باشند واقع آننیز پس از سیل یک مشكل بزرگ است و در 

 های محافظتی و دستكش صرف نظر کردن از پوشیدن لباس .۸

های داخل آب ممكن است باعث  مواد شیمیایی، حیوانات و خرت و پرت. همیشه پس از سیل، لباس و دستكش محافظتی بر تن کنید

. ی خوبی است های پس از سیل، استفاده از یک ماسک محافظتی ایده انجام تمیزکاریهمچنین هنگام . بروز بیماری یا آسیب جدی شوند

 .توانند مشكالت تنفسی در شما ایجاد کنند ها می بسیاری از مواد شیمیایی یا کپک

 اند هایی که قبال تحت هجوم سیل واقع شده ها و پل استفاده از جاده .۹

هایی که قبال  تواند به این معنی باشد که رانندگی در جاده آسیب ساختاری نامعلوم می. کند ها آسیب وارد ها و پل تواند به جاده سیل می

اطمینان حاصل کنید که این منطقه توسط مقامات مورد بازرسی قرار گرفته و برای سفر و . اند ایمن نیست مورد هجوم سیل واقع شده

 .عبور و مرو مورد تایید قرار است
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 رسی خانه پس از سیلنادیده گرفتن باز .۱۱

مشكالت ساختاری همیشه زمانی آشكار . تان را پس بعد از یک سیل برای چک کردن خسارات احتمالی بررسی کنید شما باید خانه

یک فرد معتبر و باتجربه در این زمینه، ساختار خانه، سیستم الكتریكی، سیستم گرمایشی و . کنند های سیل فروکش می شوند که آب می

 .، سیستم فاضالب و موارد دیگر را بررسی خواهد کردسرمایشی



 

 نادیده گرفتن سیستم فاضالب خانه .۱۱

فاضالب خام بسیار . است، بنابراین مخزن فاضالب یا سیستم فاضالب شما نیز با همین مشكل مواجه است ی شما پر از آب شده اگر خانه

تان را قبل از باز گشتن به روال  کشی اطمینان حاصل کنید که سیستم لوله. تواند عوامل عفونی زیادی را حمل کند خطرناک است و می

 .تان بازرسی کنید عادی در خانه

 نوشیدن آب شیر بعد از سیل .۱۲

خواه چاه آب . خطر بودن آب دریافت کرده باشید ی رسمی مبنی بر بی که یک اطالعیه ابدا بعد از وقوع سیل از آب شیر ننوشید مگر این

ای انجام  پس از سیل یک تست حرفه. های سیل آلوده شده باشد باشید و خواه آب چشمه یا شهر، سیستم ممكن است توسط آبداشته 

 .تا آن زمان، آب بطری بنوشید. تان راحت شود که آب بدون مشكل است دهید تا خیال

 روشن کردن شمع در ساختمانی که مورد هجوم سیل واقع شده .۱۳

های راکد حاوی نفت، بنزین یا سایر مایعات  ی بدی است؟ این احتمال وجود دارد که آب بعد از وقوع سیل ایدهچرا روشن کردن شمع 

 .قابل اشتعال باشند



 سازی بدن عدم ایمن .۱۴

شته های سیالب ممكن است حشراتی را با خود دا تان را مد نظر دارید؟ آب اید؟ آیا ایمنی بدن آیا در ده سال گذشته واکسن کزاز زده

هایی باشند که ممكن است زیر آب پوست شما را  هایی را در شما ایجاد کنند یا شاید حاوی خرت و پرت توانند بیماری باشند که می

همیشه   تان، برای جلوگیری از بروز چنین مشكالتی در خودتان و فرزندان. که حتی خودتان متوجه شوید سوراخ کنند بدون آن

 .نظر داشته باشید و اقدامات الزم را انجام بدهیدتان را مد  سازی بدن ایمن

 دست کم گرفتن مونوکسید کربن .۱۵

ی مناسب  های گازی را در مناطق دارای تهویه ژنراتورها و بخاری. این گاز رنگ و بو ندارد. مونوکسید کربن یک قاتل خاموش است

ی خوبی  همچنین ایده. شود سیل، فضا به خوبی تهویه می همچنین مطمئن شوید که در هنگام پاکسازی خانه پس از. نگهداری کنید

 .است که یک نشانگر مونوکسید کربن در خانه داشته باشید

 عدم عكس گرفتن از خانه و بناها .۱۶

تواند  های خسارات ایجاد شده می عكس. شود که یک دوربین یكبار مصرف را در کیت وسایل اضطراری خود نگه دارید همیشه توصیه می

گیری میزان سیل  توانند برای اندازه ها همچنین می این عكس. ی ادعانامه به شرکت بیمه پس از سیل کمک شایانی کند شما در ارائهبه 

تان در  توانید یاد بگیرید که چگونه از خانه کنید، حتی می خیز زندگی می ی سیل در نهایت، اگر در یک ناحیه. مورد استفاده قرار بگیرند

 .دی بهتر محافظت کنیدبرابر سیل بع

 نداشتن کیت اضطراری شرایط آب و هوایی بد .۱۲

های زمستان  عدم داشتن برق، به خصوص در ماه. تواند سبب شود که به مدت چند روز برق نداشته باشید حتی یک طوفان کوچک می

ی پالستیكی  توان در یک کیسه کیت را می این. همیشه یک کیت اضطراری آب و هوای بد در خانه داشته باشید. تواند خطرناک باشد می

شاید هرگز کیت را استفاده نكنید، اما این حتمال هم وجود دارد که روزی به آن نیاز . ای از گاراژ یا کمد نگهداری کرد بزرگ در گوشه

 .توانید خودتان یک کیت اضطراری بسازید حتی می. داشته باشید

 غذا خوردن پس از سیل .۱۸

تواند حتی غذاهای ظاهرا  رطوبت باال و گسترش حشرات می. ، ممكن است مواد غذایی موجود در انبار خطرناک باشندپس از وقوع سیل

همچنین، هر مواد غذایی دیگری را که در . بندی شده دور بریزید مواد غذایی خشک را به همان صورت بسته. خشک را آلوده کرده باشد

 .دتماس با آب سیل قرار داشته، دور بریزی

 پمپاژ کردن زودهنگام آب زیرزمین .۱۹

تواند متفاوت باشد، اما  سطح آب می. است، زیرزمین شما پر از آب خواهد بود که سیل در بیرون از خانه فروکش کرده حتی پس از این

به این معنا است یادتان باشد که وجود آب در قسمت زیرزمین . حتی مقدار کمی آب هم ممكن است باعث آسیب دیدن ساختار بنا شود

اگر آب زیرزمین را خیلی زود . شود زمین پس از طوفان سنگین معموال پر از آب می. که در بیرون دیوارهای زیرزمین هم آب هست است

 .حتی ممكن است دیوار به طور کلی بریزد. تان وارد کنید های ساختاری پر هزینه به خانه پمپاژ کنید، ممكن است آسیب



 های اولیه های کمک هارتعدم تجدید م .۲۱

های  دانید که چه زمانی الزم است این مهارت شما هرگز نمی. تان مهم است های اولیه برای خودتان و عزیزان های کمک داشتن مهارت

هید بود بخش را به کار ببرید و کی دچار اتفاقات ناگهانی خواهید شد، اما در صورت وقوع هر حادثه و اتفاق ناخوشایندی قادر خوا نجات

 .تان را به روز نگه دارید های بنابراین بكوشید همیشه مهارت. تان را نجات دهید که زندگی اطرافیان

  لیو مقابله با س لیپس از وقوع س یمنیا اقدامات

 

 .دییکنسرو شده استفاده نما یخود از غذاها یو حفظ سالمت اطیاحت یبرا

 .دیها باش مراقب گزش لیپس از وقوع س شوند، یخود م یها خزندگان از النه گریباعث خروج مارها و د البیس .2

 .دیریهالل احمر محل خود تماس بگ تیبا مرکز جمع د،یستیموارد مطمئن ن نیاگر در ا. دیزده آشنا شو لیمناطق س تیبا موقع .3

 یمواد سوخت یحاو یدر انبارها یآتش سوز تواند  یم بیتخر نیا. شود یرساند و موجب بروز آتش سوز  بیبه خطوط برق آس تواند یم لیس .4

 .را گسترش دهد

 .دیریو اورژانس تماس بگ یو به سرعت با آتش نشان دیکوچک را خاموش کن یها شعله دیکن یسع لیمقابله با س یبرا .5

 .دینكته توجه کن نیبه ا قیشده آب ممكن است باعث کاهش فشار آب شوند، لذا هنگام فرو نشاندن حر بیمنابع تخر .6

 .کشد  یم رونیآنها را از النه ب لیس رایز د،یزده باش لیمراقب جوندگان مانند موشها در منطقه س لیمقابله با س یبرا  .7

 .دیگوش ده ویالزم به راد یها  کسب اطالعات و دستورالعمل یبرا .8

 .دیکمک بخواه گرانیاز د ازیو در صورت ن دیرا برسان هیاول یها کمک ده،ید بیبه افراد آس لیمقابله با س یبرا .9

 .دیکمک کن دیبتوان نكهیا ایمگر آنكه از شما در خواست کمک شده باشد  د،یزده دور شو لیاز منطقه س .10



 .دیموارد را به مقامات مسئوول گزارش ده نیو ا دیشده فاضالب، دور شو بیتخر یها  آب و شبكه یبرق و منابع اصل زانیآو یها میاز س .11

را که به  یمواد خوراک( …، وبا، حصبه وAتیهپات) یعفون یها یماریب وعیاحتمال ش لیحفظ سالمت خود به دل یبرا لیپس از وقوع س .12

 .دیزیاند را حتماً دور بر آلوده شده  لیآب س

حشرات  یزندگ یرا برا یمطلوب یستیز طیحاصل از آن، محل و شرا یها و مانده آب البیشده از س جادیا یها و گودال لیمقابله با س یبرا .13

 .دینصب کن یدر و پنجره منزل تور یحفظ سالمت خود بر رو یبرا د،ینما یم جادیا

 .دیاز سالمت آب آن را حتماً بجوشان نانیاطم یبرا د،یمطمئن شو یدنیاز سالم بودن آب آشام لیپس از وقوع س لیمقابله با س یبرا .14
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