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  چكيده
دي ماه رفته رفته سيل بندها با  25، در پي بارش شديد باران از شب سه شنبه 1386دي ماه  26در تاريخ  :مقدمه
و در  )7(رود  كلي از بين مي هي كه از باال دست مي آيد از بين مي رود، تا اينكه در چند ساعت بعد مقاومت بندها بيآبها

اين پژوهش با هدف تجزيه و تحليل مديريت بحران در سيالب بمپور در دي  .دي ماه آب وارد شهر مي شود 26ظهر 
 .انجام شد 1386ماه 

موجود در  يها تجزيه و تحليل از طريق ارزيابي سه فاز آمادگي، پاسخ و بهبودي از طريق بررسي گزارش :ها روش
 . و اخبار محلي انجام شد 1386ستاد مديريت بحران در خصوص سيل بمپور در سال 

با توجه به هشدار هواشناسي نسبت به بارش شديد جلسه ستاد حوادث غيرمترقبه استان و شهرستان  :ها يافته
توجه  .شدندپذير شهر ايرانشهر مستقر  ايرانشهر تشكيل شده بود و نيروهاي ستاد به حالت آماده باش در نقاط آسيب

وده است سبب مي شود كه بمپور از كانون توجهات به شهر ايرانشهر كه در خطر سيل ناشي از شكستن سد آبادان ب
در پي بارش شديد باران، . از مردم در چند ساعت قبل از سيل خواسته شده بود كه به جاي امني بروند. خارج شود

امدادگر در امدادرساني  100در فاز پاسخگويي، بيش از . شود ميبمپور آب وارد شهر ،  1386دي ماه  26در ظهر 
خانوار  1322 به و يان سيل زده به مناطق امن ايرانشهر منتقل شدندينفر از روستا 500همچنين . حضور داشتند

تخته  8612تخته موكت و  1367تخته چادر،  1788وخامت حال آنها امدادرساني شد و  آسيب ديده به تدريج بر اساس
ردم در مدارس اسكان داده شدند و براي در فاز بازسازي، مقداري از م.پتو و والور در بين آسيب ديدگان توزيع شد

 .ي ساخته شديتوالت صحرا 30. ساير مردم چادر تامين شد
اين پژوهش همچنين . سيالب بمپور اگر چه با خسارات مالي فراوان همراه بود، اما تلفات انساني نداشت :گيري نتيجه

مبحث حمايت هاي رواني به آسيب ديدگان  توجه بيشتر به مسائل بهداشتي پس از حادثه و اهميت دادن بهنشان داد 
  . از مسائلي است كه در امر امداد رساني بايد توجه بيشتري به آن گردد

 ، سيل بمپورسيالب، مديريت بحران :كلمات كليدي



 

   مقدمه
 و سيستان استان شهرهاي از يكي بمپور
 نظر از. است مكران منطقه در ايران، بلوچستان
 مطالعه مورد محدوده ،راناي شناسى زمين تقسيمات

 ومي شود  محسوب ايران شرقى جنوب منطقه وجز
 در بزمان ورقه و جنوب در اسپكه ورقه دو مابين
-ايرانشهر افيوليتى زون وجز ترتيب هب كه شمال
 قرار ،شوند مى سوبحم بارز جبال زون و سرباز
 آن جمعيت 1385 سال سرشماري اساس بر .)1(دارد 

 سفالتهآ راه. است بوده نفر 9073) خانوار 1664(
 با ارتباط ،)كيلومتر 87( اسپكه - دراز چاه - بمپور
 ممكن را اسپكه بادىآ و ورقه غربى جنوب هاى بخش

 68 حدود( شور چاه - بمپور آسفالته راه مي سازد و
 و ورقه غربى شمال هاى بخش با ارتباط) كيلومتر

. مي سازد پذير امكان را سند ورقه از شور چاه بادىآ
 اسفالته راه كيلومتر 20(بزمان  - بمپور سفالتهآ راه

 روند با نيز ) اصلى اسفالته راه كيلومتر 65 + فرعى
 با ارتباط امكان خاورى جنوب - باخترى شمال تقريبى
 ممكن را ورقه خاورى شمال هاى بخش و بزمان ورقه
كيلومتري ايرانشهر  24اين شهرستان در  .)2(سازد مي

اين . )3(تابعه دارد  يروستا 24 قرار گرفته است و
منطقه در ناحيه گرم و خشك كشور قرار دارد و 

) متر ميلي 100كمتر از (بارندگي ساالنه آن كم 
  .)2(باشد و از خشكسالي رنج مي برد  مي

 هاى آب كيلومتر 275 حدود بمپور با درازاى رودخانه
 بعد و كند مي ورىآ جمع را بلوچستان شرقى قسمت

 به و گذرد مي نآ از ايرانشهر مودنن مشروب از
 كيلومترى 6 در رودخانه اين. ريزد مى جازموريان

 خاورى ارتفاعات و از داشته قرار بمپور غربى جنوب

 محلى هاى نام به و گيرد مي سرچشمه ايرانشهر
 آن آبريز حوضه شود و مي ناميده دامن و كارواندر

 سمت دو در است و جازموريان آبريز حوضه شامل
 پرورش كنارو  گز، كهور درختان از جنگلى نآ

 گياهان و بيابانى استپهاى و زارها بيشه. يابد مي
 منطقه در موجود گياهى هاى پوشش از نيز خودرو

جو،  گندم، نظير محصوالتى كشت و ،روند مي شمار هب
 منطقه در كماكان مركبات و ذرت، انبه، خرما، حبوبات

 ، بز، گاو، گوسفندشتر نظير هايى دام. دارد عموميت
 .)1(يابند  مى پرورش منطقه در عموم طور هب نيز

 زراعت مختصر بمپور رودخانه وجود سبب به اگرچه
 اطراف در و منطقه جنوبى هاى بخش در كشاورزى و

 و دامپرورى و دامدارى ولى شود مي ديده رودخانه
 منطقه مردم عمده هاى فعاليت از دستى كارهاى انجام

به سبب همين رودخانه، خطر  و )1(ود ر مى شمار هب
  .وقوع سيالب در اين منطقه محتمل است

در مورد زمينه هاي وقوع سيالب مي توان گفت كه در 
 هاي هاي كويري سيستان و بلوچستان جذب آب زمين

 هاي شديد با مشكل روبرو مي شود و باران سطحي
 دليل به. )4(شوند سيل بروزموجب  ،تواند مي

 در يا ماسه ماهورهاي تپه متوالي، هاي خشكسالي
 بند و سد كار واقع در كه بود شده ايجاد شهر اطراف

آبي تشكيل شده و مسيل هاي  داده است مي انجام را
سطح ديوارهاي آن شني بوده است است كه چون 

اين سيل  ؛توان مقاومت در برابر آب نداشته است
سال  30هاي آب بيش از  بندهاي خاكي و مسيل

از طرفي رخنه حيواناتي مانند  ،استي نشده اليروب
موش در ساختار شني سيل بندها سبب كاهش 

  .)5( بودمقاومت آنها شده 



 

 فرستنده و بخار نيروگاه(ساخت دو مجموعه بزرگ 
 هر كه در باالدست شهر نيز سبب شده است) راديويي

اين . كند اشغال را زمين هكتار 300 از بيش كدام
كه تغييراتي در اكوسيستم  تغييرات سبب شده است

به طوري كه در قبل از آن حتي با . منطقه بوجود آورد
از  .كرده است مي عبور دشت از آب هم، شديد بارش

ها به سمت شهر  طرفي نيروگاه سبب شده است كه آب
جاري شود و با از بين رفتن بندهاي خاكي كنار 

اين تغييرات  .شودنيروگاه آب به طرف شهر هدايت 
 وارد شهر شمال طرف از كه سيالب شود ميسبب 
 را شهر مركزي و شمالي بخش و دوش بمپور

  . )5(بگيرد  فرا
بافت مسكوني شهر كامالً سنتي بوده است و نوع 
سازه ها خشت وگل است و سقف خانه ها در برابر 

بندي نشده است كه بسيار در مقابل باران و  آب عايق
وي ري برمنازل مسكون. پذير است سيالب آسيب

ها منجر  ها قرار دارد كه در صورت پرشدن قنات قنات
با توجه به بافت قديمي . )6(به نشست منازل مي شود 

ها براي هدايت آب  هاي شهري مانند كانال سازه ،شهر
بيني نشده بود و زيرساختي بر اساس پيش بيني  پيش

از طرف . )5(باران در منطقه در نظر گرفته نشده بود 
و ساز در نزديك بستر رودخانه نيز  ديگر ساخت

  .)5(مي گرددسبب وخامت بيشتر حادثه 
 باران شديد بارش پي ، در1386دي ماه  26در تاريخ 

دي ماه رفته رفته سيل بندها با  25از شب سه شنبه 
ي كه از باال دست مي آيد از بين مي رود، تا اينكه يآبها

رود  مي كلي از بين هدر چند ساعت بعد مقاومت بندها ب
اين . شود دي ماه آب وارد شهر مي 26و در ظهر  )7(

پژوهش با هدف تجزيه و تحليل مديريت بحران در 
  .انجام شد 1386سيالب بمپور در دي ماه 

  ها  روش
فاز آمادگي، پاسخ  تجزيه و تحليل از طريق ارزيابي سه

موجود در  يها و بهبودي از طريق بررسي گزارش
خصوص سيل بمپور در سال در ستاد مديريت بحران 

  . و اخبار محلي انجام شد 1386
  ها  يافته

ميليمتر بارش در طي سه روز در  125بيشتر از 
ميليمتر كه مجموع بارش در دوازده  143مقايسه با 

ميزان بارش . ماه قبل از سيالب بوده، صورت گرفت
دي ماه كه  21به طوري كه از جمعه . بي سابقه بود

شد در طي پنج روز تا روز پنج بارش كم كم شروع 
متر در ايرانشهر رسيد كه در  ميلي 125- 132شنبه به 

اما هيچ كارشناسي فكر نمي كرد . نهايت باران قطع شد
آب چنان حجمي داشته باشد كه اين تپه ماهورها را 

  .)5(بشكند و وارد شهر شود 
  فاز آمادگي 

به  1386دي ماه  21ها از جمعه  شروع بارندگي
آهسته شروع شد و شدت بارندگي به طوري صورت 

هاي  گيري تنها منجر به آب 24/10/86بود كه تا تاريخ 
اما  ،)5(كه مردم قادر به تخليه آن بودند شدسطحي 

ماه  دي 25از شب سه شنبه  باران شديد بارش پي در
 ،آيد ي كه از باال دست مييرفته رفته سيل بندها با آبها

ر چند ساعت بعد مقاومت رود تا اينكه د از بين مي
ماه آب  دي 26و در ظهر  )7(رود كلي از بين مي هبندها ب

ارتفاع آب در بعضي از نقاط شهر . شود وارد شهر مي
  . )5( رسد به يك متر هم مي

اقدامات مديريتي در فاز آمادگي بدين صورت بوده 
است كه با توجه به هشدار هواشناسي نسبت به بارش 

 و استان غيرمترقبه ادثجلسه ستاد حو ،شديد
 ستاد ايرانشهر تشكيل شده و نيروهاي شهرستان



 

 احمر، هالل امدادرساني نيروهاي غيرمترقبه، حوادث
 باش آماده حالت به اجرايي هاي دستگاه و فرمانداري

آالت در نقاط  نيروها و ماشين. )5(اند  درآمده
توجه به شهر  .شدندپذير شهر ايرانشهر مستقر  آسيب
هر كه در خطر سيل ناشي از شكستن سد ايرانش

شود كه بمپور از كانون  آبادان بوده است سبب مي
  .توجهات خارج شود

شود كه  به نهادهاي دولتي و مردمي اطالع رساني مي 
بلندگوهاي دستي در شهر و از مردم در چند  از طريق

ساعت قبل از سيل خواسته شده كه به جاي امني 
  . )5(بروند 

. گرفتن بوده است ب در حال شدتسيال در زماني كه
تصميم گرفته شد كه جاده شكافته شود تا عبور آب 

با توجه به اينكه زير گذرهاي . تر صورت گيرد راحت
عبور آب قادر به انتقال مناسب آب از زير جاده 

اين تصميم تاثير چنداني در كاستن از وخامت . نبودند
حياتي  ولي سبب شد كه تنها راه )5( نداشتمشكل 

كه شهر  در حالي ،ورود به شهر دچار آسيب شود
داراي راه ديگري مانند كمربندي نبوده انسداد راه تا 

امداد رساني را با مشكل  ود يساعت طول كش 24
بازشدن راه ها در روز . )9( شدجدي مواجه 

  .)11و 10( گرفتچهارشنبه صورت 
واسطه سيل ه مقامات رسمي هيچ تلفات انساني را ب

تلف شدن بيش ارش نكردند و تلفات حيواني شامل گز
واسطه خفه شدگي ناشي از  هكه ببود راس دام  200از 

و  6 ،5(سرما و كمبود علوفه بعد از حادثه بود  ،سيل
واحد  2544ها برابر  درصد خانه 80بيش از . )12

. )14و13 ( واحد تجاري تخريب شد 98مسكوني و 
هاي برق  بكهها بيشتر به ش خسارت به زيرساخت

 به نقاط برخي در برق قطعيرساني بود كه منجر به 

 – بم وات كيلو 230 برق توليد خط ديدن صدمه دليل
ساني تا حدود كمتري هاي آبر شبكه و) 6( بودزاهدان 

 ميليارد 3در نهايت خسارت سيل . نددچار آسيب شد
  .)15( شدتومان برآورد  ميليون 466 و

  فاز پاسخگويي
 26در ظهر از زمان ورود آب به شهر ي پاسخگويفاز 

ارتفاع آب در بعضي از نقاط شهر به . دشدي ماه آغاز 
مردم با توجه به اينكه به . )5(رسيديك متر هم 

صورت تدريجي با سيالب مواجه شده بودند موفق به 
. برند فرار مي شوند و به بلندي هاي شهر پناه مي

 با رسانيمداد هاي مواصالتي به شهر بسته شد و ا راه
هزار  6بيش از .)7(بود  ممكن غير زميني نقليه وسايل

يك هالل احمر . سيالب گرفتار شدندمحاصره  درنفر 
تا  اعزام نمودجستجو به منطقه ارزياب و گروه 

انجام وضعيت منطقه را پايش كنند و فراخوان نيرو 
هاي خاصي كه در سيالب  و به بازآموزي مهارت داد

. پرداختمانند نحوه كار با آبكش ها  مورد نياز است
همچنين تجهيزات مورد نياز براي امدادگران و آسيب 

مشاهده شد كه نيروهاي  و ديدگان بررسي شد
اطالعات كمتري سبت به ها  امدادرساني از ساير ارگان

نيروهاي هالل احمر در امر امداد ونجات در سيالب 
  . دارند

 مناطق به زده سيل يانيروستا از نفر 500همچنين 
ديده  آسيب خانوار 1322 .ايرانشهر منتقل شدند امن

 امدادرساني به تدريج بر اساس وخامت حال آنها
  . )10( روستا مورد بازديد قرار گرفت 1822و شدند 

. امدادگر در امدادرساني حضور داشتند 100بيش از 
در ضمن اينكه حضور افراد بومي بسيار در امداد 

د و با شناخت از نقاط استراتژيك رساني كمك كار بو
  .ندشهر به كمك آمد



 

 1788، با توجه به اينكه حادثه در زمستان رخ داد
پتو و  تخته 8612 و موكت تخته 1367 چادر، تخته

بودن هوا انتظار  ولي با توجه به سرد ؛والور ارائه شد
 ،زدگان سرعت بيشتر در ارائه وسائل گرمازا بود سيل
در . منجر به شكايت آنها شدزيع همين كندي در توكه 

ولي از  ،زدگان داراي چادر شدند روز تمام سيل 4طي 
  . )16و 10، 5(تعداد كم پتو شكايت داشتند 

با توجه به هواي نامناسب استفاده از هلي كوپتر در 
سبك و دستگاه  35و  )11(روزهاي اول مقدور نبود

  .سنگين مرمت موقت راه هاي ارتباطي را انجام دادند
لوبيا و آب  ماهي، در بعد تغذيه و بهداشت كنسرو تن
 شبكه. شد وتوزيع آشاميدني بسته بندي شده تامين

استان از روز اول امداد رساني جمع آوري  دامپزشكي
احشام و حيوانات مرده را شروع كرد و اجساد آنان 

 وها در شهر پراكنده بود  اما زباله؛ را دفن كرد
زمينه خدمات مناسبي را مديريت شهرداري در اين 

ي اين بود كه ينكته مهم در امداد غذا. )5(ارائه نكرد 
ي سبب شد كه يعدم مديريت واحد در پخش مواد غذا

طور يكساني در منطقه پخش نشود و  هكمك ها ب
ضمن اينكه تخريب . شودموجب نارضايتي مردم 

ساير عواملي است كه سبب تاخير در هاي مواصالتي از  راه
  . اني  شدكمك رس

 هاي بيماري و ماالريا ،اسهال ،هرچند كه منطقه را وبا
ولي مهمترين شكايت مردم از  ،كرد تنفسي تهديد مي

هاي  با توجه به تعداد كم توالت. سرماخوردگي بود
ي در تعدادي از كودكان نيز اسهال ديده شد يصحرا

  . هاي عفوني و انگلي را مطرح كرد كه احتمال بيماري
  زيفاز بازسا

مقداري از مردم در مدارس اسكان داده شدند و براي 
توالت صحرائي  30. ساير مردم چادر تامين شد

 نظرعدد مي رسيد و از اين  80ساخته شد كه بايد به 
ضمن اينكه در اثر باد چادر  .كفايت الزم را نداشت

با گذشت سي روز حمام . توالت دچار آسيب مي شد
  .)5(نيز احياء نشد بر پا نشد و حمام عمومي شهر 

 1600 براي متري 60 واحد 1600 داد قول مسكن بنياد
 پايان تا و بسازد داده آمار فرمانداري كه خانواري
 هرو مققررگرديد . بدهد تحويل جديد سال خردادماه
به  بالعوض كمك تومان ميليون دو حدود خانوار
  .)5( گيردميليون تومان تسهيالت ب 9اضافه 

زدگان پوشش كم خبري در شبكه از شكايات سيل 
ن زيون محلي بود و انتظار حضور بيشتر مسئواليتلو
در عين حال حضور رئيس ستاد حوادث  ،بود

  .)5(كشور بسيار دلگرم كننده بود  غيرمترقبه
   بحث

ناتواني در تخمين دقيق خطر سيالب و شدت آن در 
هاي شديدي به ساختار  منطقه بمپور سبب آسيب

  . منطقه گرديد
در مورد اينكه اين اطالع رساني به چه ميزان بايد 
انجام شود و يا چه نوع اطالع رساني با بيشترين 
شانس موفقيت همراه مي باشد نياز به بحث و تامل 

اي رسانه خاص خودش  چرا كه هر جامعه. مي باشد
براي . را دارد و پاسخ هاي متفاوتي را بروز مي دهد

ه به اينكه مايملك فرد مثال در جوامع روستائي با توج
مانند احشام، منزل و باغ براي فرد بسيار مهم است و 
به منزله حيات فرد مي باشد؛ اين امكان وجود دارد كه 
تخليه منطقه با موفقيت كمتري مواجه شود كه 

نكته ديگر اينكه  .طلبد هاي خاص خودش را مي روش
هاي هواشناسي تنها به اعالم خطر مي پردازند  هشدار

. طبقه بندي و قدرت خطر را پيش بيني نمي كنند و
هوائي  و آب هاوتغييرات هاي هواشناسي براي بارش هشدار



 

در طول سال به صدها مورد مي رسد كه اين امر 
از ميزان اعتماد به آن به مرور زمان  ،سبب مي شود

يات يدر صورتي كه اين هشدارها با جز. كم بشود
راي هر منطقه اعالم بيشتر و طبقه بندي ميزان خطر ب

هاي  سيستم .اثر گذاري بيشتري را در بر دارد ،شود
هشدار سيل يكي از روشهاي شاخص مديريت سيالب 

از . باشند كه در كنترل سيل نقش اساسي دارد مي
ها توسط انواع  كه حفاظت حريم رودخانهي آنجاي

اي به دليل  خاكريزها و ساير روشهاي سازه
ي و داليل ديگر غيرمنطقي هاي باالي اقتصاد هزينه
باشد، از اين رو ايجاد سيستم هشدار سيل همراه با  مي

حفظ وضعيت طبيعي رودخانه مي تواند راهگشاي اين 
هاي ايجاد  يكي از انگيزه. گونه مشكالت باشد

ها كاهش  هاي هشدار دهنده سيل رودخانه سيستم
ن مناطق اخسارات سيل از طريق هشدار به ساكن

اين امكان هم وجود دارد كه . اشدب گير مي سيل
هاي سيالبي تغيير مسير بدهند كه اقدامات  رودخانه

لذا بهترين روش در اين . كند اثر مي اي را نيز بي سازه
ها ايجاد سيستم هشدار سيالب جهت كاهش  رودخانه

هاي با  عالوه راه حل هب. )8(باشد  خسارات سيل مي
شهر بمپور و ريسك كمتري مانند حفر كانال در شمال 

كنار نيروگاه بخار و هدايت آب به سمت رودخانه از 
كنار شهر هم قابل تامل بوده است كه نياز به آمادگي 

  .ردقبلي دا
 در خصوص اقدامات انجام شده در فاز پاسخگويي،

صورتي اتخاذ شود تا در تمام مراحل بحران  هبايد ب
ر يك راه حل د. كارا باشد و جنبه مقطعي نداشته باشد

يك فاز مي تواند تبديل به يك مشكل بزرگ در مرحله 
اداره . خطر بياندازد هبعد بشود و جان انسانها را ب

اي  ها عامل تعيين كننده متمركز و يكپارچه پخش كمك
  . باشد ها مي در تضمين كيفيت مناسب پخش كمك

كاركنان سازمان هاي مختلف درگير در امر مديريت 
ش بيشتر براي مقابله با نياز به آموزبحران نيز، 

بحران دارند و نكته اي كه در بحران به نظر رسيد اين 
هاي مقابله با بحران براي ساير  بود كه آموزش

نيروهاي كمك رسان در حادثه مانند نيروهاي 
 .ضروري است... شهرداري و 

ريزي براي  خصوصيات اقليمي منطقه در برنامه
ايت رواني حم. بازسازي بايد اولويت بخشيده شود

براي بازتواني و تقويت روحي حادثه ديدگان ضرورت 
تواند اثر بدي بر اعتماد  ميهاي كاذب  ارائه اميد. دارد

هاي مديريت بحران  مهارت .حادثه ديدگان داشته باشد
. هاي انساني نياز به توسعه و تكامل دارد در تمام رده

حضور مسئوالن اجرائي رده باال در صحنه مي تواند 
عث افزايش هماهنگي و تسريع در خدمات رساني با

اي براي اجراي  تطابق فرهنگي و منطقه. شود
  .هاي رواني توصيه مي شود حمايت

  تقدير و تشكر
رياست محترم سازمان بسيار الزم است كه از 

كه در به ثمر رسيدن  شهرستان ايرانشهرهالل احمر 
  .تحقيق نقش بارزي داشتند تشكر كنم
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Abstract  

Background 

Following the 24-hours heavy rainfall in January 2008, the whole dams were destroyed 

gradually in Bampoor, the city of Sistan & Baluchistan, and it went under water. This 

study aims to analyze the crisis management in Bampoor flood in January 2008. 

Methods 

By studying the available reports and local news of the crisis management center, disaster 

was analyzed and assessed through three phases: Preparation, Response and Recovery in 

2008. 

Findings 

Due to meteorological warning of heavy rainfall, the emergency meeting of unexpected 

disaster center in province and Iranshahr Township has been held and the forces settled in 

the vulnerable points of city. Because of Iranshahr flood, all ignored Bampoor town. So, 

following the heavy rainfall, people were asked to move to the secure places. According 

to the results, over 100 relief workers were in response phase; 500 villagers were 

transferred to the safe places; 1322 vulnerable households were given aid gradually; and 

also 1788 tents, 1367 carpets, 8612 blankets were distributed among affected ones. Also 

in Recovery phase, some people were accommodated in the schools or tents and 30 field 

lavatories were made.  

Conclusion 

Although Bampoor flood had financial loss, there were no casualties. Based on this 

research, it is important to care about health and psychological support to the affected 

people in relief operations after disasters.  
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