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این مجموعه توسط آکادمی سالمت در حوادث و بالیای موسسه ملی تحقیقات سالمت و دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران ،و با مشارکت دفتر مدیریت خطر بالیای وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی ،مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور ،و مرکز تابآوری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران منتشر میشود.
هدف از انتشار این مجموعه ،حساسسازی و جلب حمایت سیاستگزاران ،مدیران و خبرگان در زمینه مدیریت بحران و کاهش خطر بالیا در جمهوری اسالمی ایران است.

سیل و انفجار غنا ،ژوئن 2015

Lessons Learned for Disasters
Ghana Flood and Explosion,
June 2015

توصیف مخاطره
در روز  13خرداد  3( 1394ژوئن  ،)2015بارندگی ش��دید در پایتخت س��احلی کشور غنا
(ش��هرآکرا) و  10ش��هر دیگر ،باعث طغیان رودخانهها ،سیل و آب گرفتگی معابر گردید.
در پي این حادثه و ادامه بارش تعداد کثیری از مردم مجبور ش��دند به یکی از جایگاههای
س��وخت که در حاشیه ش��هر آکرا قرار داش��ت ،پناه ببرند .در این حین ،ایستگاه اتوبوس
مجاور جایگاه سوخت دچار آتشسوزی شده و متعاقب آن آتش به مخازن سوخت جایگاه
س��رایت و باعث انفجار و آتشس��وزی شدید جایگاه سوخت گردید .عالوه بر این ،سیالب
موجب ش��ناور شدن و پخش گسترده سوخت به ساختمانهای مجاور شد .پخش سوخت
در منطقه ،انفجار و آتشس��وزی متعاقب س��یل باعث تشدید صدمات جانی و مالی گردید.
ش��دت حادثه باعث ش��د دولت ش��رایط اضطراری اعالم کرده و اتاق بحران و س��امانه
فرماندهی فعال گردد .نیروهای مس��لح ،آتشنش��انها و دیگر سازمانهای پاسخگو فعال
شده و شروع به ارایه خدمات اضطراری کردند .رئیسجمهور غنا شخص ًا در منطقه حضور
پیدا کرد و با اعالم سه روز عزای ملی ،حوادث اخیر را فاجعه بار و بیسابقه دانست.
پیامدهای حادثه
بر اس��اس آخرین گزارش جمعیت صلیب س��رخ کش��ور غنا حدود  46370نفر تحت تاثیر
مس��تقیم و غیرمس��تقیم حادثه قرار گرفتهاند 262 .نفر کش��ته (که  96نفر از آنها به علت
س��وختگی ناش��ی از انفجار و آتشس��وزی بود) 429 ،نفر مجروح و  5096نفر بیخانمان
فقط بخشی از پیامدهای این حادثه بودند .حدود  40درصد کشتهشدگان کودک بوده و در
میان کشتهشدگان  12زن حامله نیز دیده میشود .به ترتیب  20و  60درصد بیخانمانها
به تس��هیالت بهداش��تی و آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند 187 .ساختمان قسمتی یا
کام ً
ال تخریب گردیده و آب و برق س��اکنین بعضی از مناطق قطع ش��ده اس��ت .در برخی
مناطق پلها و جادهها آسیب دیدهاند .بعد از گذشت دو هفته از سیل ،افزایش موارد ابتال
به وبا ( 25مورد ابتال و یک مورد مرگ) یکی از نگرانیهای جدی در منطقه میباشد.
درس آموختهها
•بدلیل شرایط اقلیمی ،توپوگرافی و بارندگیهای شدید ،بیشتر مناطق کشور غنا در معرض سیل قرار دارد.
•تغییرات اقلیمی ،قرار گرفتن در مسیر رودخانهها و مهاجرت بیرویه مردم به پایتخت باعث تراکم جمعیت شده و شهر را در مقابل سیل آسیبپذیرتر کرده است.
•بر اساس برآوردها حدود  172هزار نفر از ساکنین شهر آکرا در بازه زمانی ده ساله در معرض خطر سیل قرار خواهند داشت.
•عدم رعایت اصول مهندسی و استانداردها ،ساخت و سازهای غیرقانونی در مناطق مستعد سیل و حاشیهنشینی از دالیل اصلی افزایش خسارات ناشی از سیل میباشند.
•عدم زهکش��ی ،الیروبی و بازگش��ایی مس��یر آبراهها و کاهش ظرفیت عبوری جریان آب باعث طغیان رودخانهها ،مجاری آب و س��رایت سیل به مناطق مختلف شهرهای غنا بویژه
مناطق حاشیهای شهرها میگردد.
•کمبود سرپناه مناسب برای مردم در زمان وقوع سیل ،باعث هجوم مردم به مناطق پرخطر همچون جایگاههای سوخت شده و فاجعههای غیرقابل تصور ثانویهای را بوجود میآورد.
•ازدحام بیش از حد جمعیت در بعضی از پناهگاهها موجب کاهش دسترسی مردم به آب آشامیدنی سالم ،خدمات بهداشتی و مواد غذایی خصوص ًا در شهر آکرا شده و سبب مشکالت
بهداشتی مانند همهگیری بیماریها در جمعیت آسیب دیده شده است.
•حادثه انفجار و آتشسوزی جایگاه سوخت گویل شهر آکرا نشان داد که استانداردهای ایمنی در احداث و توسعه جایگاههای سوخت ،به ویژه رعایت فاصله حریم و حداقل فاصله از
واحدهای مسکونی و ایستگاه اتوبوس رعایت نشدهاند.

پیامهای کلیدی برای ایرانیان

•طی سالهای  1360الی  1390حدود  6000مورد سیل در ایران ثبت شدهاند که منجر به مرگ حدود  9000نفر و مصدومیت  4500نفر شدهاند .در این دوره بیش از دو میلیون و
صد هزار ایرانی تحت تاثیر قرار گرفته و حدود  310هزار س��اختمان تخریب ش��دهاند .خوش��بختانه روند مرگ ناشی از سیل ،طی سه دهه اخیر در کشور کاهش یافته است .این امر
میتواند مربوط به ارتقای سامانههای هشدار باشد.
•کشور نیازمند برنامه جامع کاهش خطرپذیری در برابر سیالب به خصوص در مناطق شهری میباشد.
•نصب و راهاندازی سیستمهای پیشبینی و هشدار سیل ،میتواند در کاهش خسارات ناشی از سیل بسیار موثر باشد.
•اجرای مانورهای مدیریت سیل میزان آمادگی در برابر سیل را افزایش میدهد.
•اطالعرسانی به موقع از وقوع سیل باید یکی از استراتژیهای رسانههای عمومی باشد.
•الیروبی کانالها و مسیلهای شهری باید به طور مداوم انجام گردد.
•الزم است اجرای دستورالعملهای  HSEبرای واحدهای خدماتی و صنعتی پر خطر همچون جایگاهها و انبارهای سوخت و سایر مواد شیمیایی خطرناک جدیتر نظارت شود.
•بسیاری از انبارهای مواد سوختی و خطرناک در در داخل شهرها قرار دارد .باید برای خروج آنها از بافت مسکونی شهر اقدام فوری انجام شود.
•مدیریت آبهای سطحی یکی از راهکارهای مدیریت سیالب و استفاده بهینه از منابع آبی (به ویژه در شرایط بحران آب) میباشد.
تهیهکنندگان :علی اردالن ،رضا عباسزاده ،عباس استاد تقیزاده ،جواد بابایی ،محبوبه رحیمی
معاونت بهدا شتی وزارت بهدا شت
دفتر مدرییت خطر بالیا

مرکز پیشگیری و مدرییت بحران شهر تهران
مرکز اتب آوری بحران

دانش گاه علوم زپشکی تهران
دانشکده بهدا شت
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وزارت بهدا شت ،ردمان و آموزش زپشکی

موسسه ملی تحقیقات سالمت
آکادمی سالمت رد حوادث و بالیا

رویکرد پیش فعال نظام سالمت به کاهش خطر بالیا

