پیام حوادث و بالیا
برای ایرانیان 5

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.

آتشسوزی منطقه تفریحی جنگلی کوه آبیدر سنندج ،تیر 1394

Lessons Learned for Disasters

Iran, Abidar Wildfire, July 2015

توصیف مخاطره
در روز 13تیر ماه س��ال  ،1394ساعت  18عصر منطقه تفریحی ـ جنگلی آبیدر سنندج در
 5نقطه دچار آتشس��وزی ش��د .در پی این حادثه ،س��تاد مدیریت بحران استان کردستان
تش��کیل و استاندار ش��خص ًا مدیریت حادثه را به عهده گرفت .این آتشسوزی پس از 10
س��اعت با تالش نیروهای مردمی ،بسیج ،سپاه ،ارتش و آتشنشانی کنترل شد .گالنهای
نفت موجود در منطقه حاکی از عمدی بودن آتشسوزی بود.
پیامدهای حادثه
بر اس��اس آخرین گزارشها ،در این آتشسوزی چندین هکتار از جنگلهای منطقه آبیدر
سنندج سوختند و آسیبهای زیست محیطی جدی به منطقه وارد شد .حدود ده هزار نفر
از ساکنین محلی منطقه آبیدر در مواجهه مستقیم دود ناشی از آتشسوزی قرار گرفتند10 .
نفر از س��اکنین که تعدادی از آنها در خاموش کردن آتش مشارکت داشتند ،دچار صدمه و
مشکالت تنفسی ناشی از استنشاق گازهای سمی خصوص ٌا گاز مونوکسید کربن گردیدند.
درس آموختهها
•بیشتر مناطق جنگلی در مناطق کوهستانی و صعبالعبور قرار دارند و استفاده از برخی
از ماشینها و وسایل اطفاء حریق در آنها مشکل بوده و یا امکانپذیر نیست .بنابراین
بایستی به فکر استفاده از فناوریهای نوین در اینگونه موارد بود .ضعف برنامهریزی،
عدم آمادگی و نبود س��امانههای پیشبینی و هشدار سریع باعث گسترش آتشسوزی
و ایجاد صدمات جدی به محیط زیس��ت ش��د .وجود برنامه کاهش آس��یب و مداخله،
ایجاد و تقویت آمادگی برای پاسخ و ایجاد سامانههای هشدار سریع میتواند از اثرات
سوء وقوع چنین حوادثی پیشگیری کند.
•در این آتشس��وزی ،کمبود نیروی انس��انی ماهر ،کمبود وس��ایل اطفاء حریق و نبود
بالگرد و هواپیما از علل اصلی طوالنی شدن زمان اطفاء حریق و افزایش خسارت شد.

پیامهای کلیدی برای ایرانیان

•  8/8درصد مس��احت ایران را جنگلها تش��کیل میدهند و مس��احت جنگلهای کش��ور بیش از  14میلیون هکتار برآورد ش��ده اس��ت .همچنین بیش از  52درصد مساحت کشور
( 88814991هکتار) را مراتع تشکیل میدهند .آتشسوزی جنگلها و مراتع نیز یکی از مخاطرات مهم و شایع در کشور هستند .هر سال بیش از  550هکتار از جنگلهای کشور
بر اثر آتشسوزی از بین میروند.
•در چند دهه اخیر به علت تغییرات اقلیمی ،دمای کش��ور حدود یک و نیم درجه افزایش داش��ته اس��ت .این افزایش دما و همچنین کاهش رطوبت هوا احتمال بروز آتشس��وزی در
جنگلها و مراتع را افزایش داده اس��ت .بعالوه حدود  30درصد جنگلهای کش��ور دچار آفت و بیماری هس��تند .این مسئله منجر به خشکی درختان و مستعد شدن بیشتر جنگلها
برای آتشسوزی میشود.
•علت  95درصد آتشس��وزیهای مناطق جنگلی کش��ور عامل انس��انی اس��ت .لذا آموزش مردم مقیم و غیرمقیم مناطق جنگلی(گردش��گران ،چوپانها ،افراد محلی ،جنگلبانها،
بهرهبرداران و کارکنان منابع طبیعی ،آتشنشانها) در مراحل مختلف چرخه مدیریت بالیا از اهمیت خاصی برخوردار است.
•ایجاد پایگاههای اطفای حریق و برجهای دیدهبانی ،برقراری گش��ت و کش��یک شناس��ایی حریق بهصورت شبانهروزی و اس��تفاده از امکانات مخابراتی همچون بیسیم ،موبایل و
سیستمهای ماهوارهای در مناطق جنگلی یکی از الزامات مراحل آمادگی و پاسخ محسوب میشود.
•استفاده از تابلوهای هشداردهنده برای پیشگیری از آتشسوزی و یادآوری برخورد قانونی با عاملین آتشسوزی میتواند نقش مؤثری در پیشگیری داشته باشد.
•احداث مکانهایی برای پخت و پز غذا ،تعیین محدودههای مجاز برای اس��تفاده عموم و ممانعت از رفتن به مناطق پر خطر جنگل و آموزش الزم جهت خاموش کردن آتشهای
باقیمانده قبل از ترک محل ،میتواند از آتشسوزی پیشگیری کند.
•احداث جادهها و خطوط آتشبر در جنگلها از سرایت آتش از یک منطقه به منطقه دیگر جلوگیری مینماید.
•در مناطق جنگلی ایجاد جنگلهای ناهمسال مخلوط ،انجام عملیات پرورشی در تودههای جنگلی ،جمعآوری و تقلیل مازاد مقطوعات و درختان خشک پوسیده ،حضور و مراقبت
بیشتر بهوسیله حصارکشی در مناطق مورد نظر ،یکی از مؤثرترین اقدامات در جهت جلوگیری از بروز آتشسوزیهای بزرگ میباشد.
•آتشسوزی جنگلها ،آثار سوء متعددی بر سالمتی دارد ،بنابراین الزم است ،حوزه سالمت جهت مدیریت و کاهش این آسیبها از قبل برنامهریزی نموده و آمادگیها و مهارتهای
الزم را کسب نماید.
تهیهکنندگان :علی اردالن ،رضا عباسزاده ،عباس استاد تقیزاده ،جواد بابایی ،محبوبه رحیمی ،آرزو یاری
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

