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 پیشگفتار   

حمد و سپاس خداوند بیکران را که همواره انسان ها را به کسب علم و دانش فرا خوانده است. آگاهی و داشتن 

رابطه به موارد مختلف برای همه مهم و حیاتی است، که یقینا علم و کسب دانش یگانه دریچه ای دانش در 

بیرون رفت از سردرگمی ها و تاریکی هاست.آنچه امروزه به عنوان بزرگترین مشکل جهانی، بشر را تهدید می 

ی می کشاند و خسارات زیادکند اتفاق افتادن حوادث طبیعی بوده که ساالنه تعدادی زیاد بشر را به کام مرگ 

را وارد می نماید. دانشمندان و پژوهشگران به این نتیجه رسیده اند که بعضی حوادث طبیعی قابل جلوگیری 

نبوده و ما می توانیم با روش های موثر و مفید تلفات و خسارات آنرا به حد اقل برسانیم. که سیالب یکی از 

های که مردم زیاد تر آسیب می  از حاالتو یکی نبوده ن در امان این حوادث بوده که مردم از خطرات سوه آ

افغانستان نیز یکی از کشور های است که  بیند در حالت اضطرار است که باید به طور احسن مدیریت شود.

مدیریت اضطرار آن در مقابل سیالب بسیار ضعیف بوده که این خود باعث می شود که تعداد تلفات و خسارات 

سوه سیالب را کاهش  یابد. و ما می توانیم با روش های معقول و مدیریت سالم اضطرار خطرات آن افزایش

های مفید تری را پیش گیریم. موضوع انتخاب شده ) مدیریت اضطرار در مقابل سیالب در  داده و شیوه

تهیه و ولسوالی جاغوری والیت غزنی( بوده که در صفحات بعدی با معلومات جمع شده و مطالعه خویش 

همه قرار گیرد و در اخیر از استاد رهنما ام نامزد پوهنیار حیات اهلل مشوانی تا باشد مورد پسند  ترتیب داده ام.

که در تهیه و ترتیب این تحقیق بنده را همکاری و رهنمای کردند اظهار سپاس و قدردانی می نمایم و همچنان 

ت که در دوره چهار سال به من مفاهم علمی و تشکری خاص دارم از همه استادان پوهنحی محیط زیس

 اجتماعی را یاد و مارا یاری رساندند.

 با احترام 

 محمد ایوب رضائی
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 خالصه تحقیق

را مورد بررسی قرار داده که برای انجام  والیت غزنی مدیریت اضطرار سیالب در ولسوالی جاغوری این تحقیق

 مصاحبه با مردم و از روشافراد آن ولسوالی از اقشار مختلف و تن از  850با  از توزیع پرسشنامه این تحقیق

بنابرین این تحقیق دارای پنج فصل بوده که فصل است. در سطح قریه جات ولسوالی جاغوری صورت گرفته 

ر د ق و مرور بر آثار را در برداشته،اول این تحقیق  مقدمه، بیان مسئله، اهداف تحقیق، سواالت، اهمیت تحقی

ل بحث شده، در فصاین تحقیق به عمومیات و تعاریف که در بخش تحقیق استفاده صورت گرفته  فصل دوم

سوم روی موصوعات روش تحقیق، ساحه تحقیق و معرفی ساحه پرداخته شده، در فصل چهارم دیتا ها و 

ادات و پیشنه به نتیجه گیریاطالعات جمع آوری شده از ساحه یا یافته ها مورد بحث قرار داده و در فصل پنجم 

 را مورد بحث قرار داده که در کل این تحقیق به موضوعات ذیل توجه صورت گرفته است.

نحوه عملکرد در وضعیت های اضطراری سیالب در ولسوالی  ،چگونگی مدیریت اضطرار در هنگام وقوع سیالب

قسمیکه در باال ذکر شد و بررسی میزان آگاهی مردم در مورد مدیریت اضطرار می باشد.  جاغوری والیت غزنی

تن از مردم آن ولسوالی انجام شده و از این تحقیق این نتیجه را  850این تحقیق از توزیع پرسشنامه انجام با 

بدست می اوریم که در ولسوالی جاغوری والیت غزنی سیالب های فصلی و ناگهانی به وقوع پیوسته و میزان 

ابرین برای مدیریت درست وضعیت های جاغوری ضعیف است بن مدیریت اضطرار در مقابل سیالب در ولسوالی

مردم را به وسایل ابتدایی و مدرن  به حاالت اضطرار بلند برده شود، اضطراری باید میزان آگاهی مردم نسبت

آشنا سازند و یک تیم مشخص برای مدیریت اضطرار توسط مردم برای مردم را در سطح قریه جستجو و نجات 

 ساخته شود.

 ،مدیریت اضطراری سیالب، اضطرارسروی پرسشنامه، پاسخ دهی سیالب،مدیریت مدیریت،  ات کلیدی:کلم

 ، لوژستیک، هشدار دهی.اضطراری تیم مدیریت ن گااری،پال
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 فصل اول

 مقدمه1.1

برای مدیریت حالت اضطرار حوادث، عالوه بر ضرورت ارتباط مناسب سازمان های مختلف با یکدیگر و با 

به ارتباط و همکاری متقابل با مردم نیز نیاز است. مدیریت حالت اضطرار در  سازمان های باال دستی در دولت،

ارسال غاا و پوشاک و کمک های مالی خالصه نمی شود، بلکه می توان با یک برنامه از پیش تعیین شده، 

 نیروهای های متخصص در روند مدیریت حالت های اضطراری در مقابل سیالب بهره گرفت. 

انجام شده نخستین و مهم ترین گام در مدیریت حالت اضطرار افراد متخصص در این پروسه بر اساس مطالعات 

ه بلک ،و نحوه کارکرد آن ها می باشد. زیرا نبود افراد مسلکی و متخصص نه تنها مشکل را حل نخواهد کرد

ه به این نتیج دانشمندان و پژوهشگران اضطرار را نیز به همرا خواهد اشت.الت جدید و پیچیده تر شدن مشک

رسیده اند که بعضی حوادث طبیعی قابل جلوگیری نبوده و ما می توانیم با روش های موثر و مفید تلفات و 

خسارات آنرا به حد اقل برسانیم. که سیالب یکی از این حوادث بوده که مردم از خطرات سوه آن در امان نبوده 

 دیریتدر حالت اضطرار است که باید به طور احسن م و یکی از حاالت های که مردم زیاد تر آسیب می بیند

 (.1394شود) بیاتی، 

مدیریت اضطرار، به عنوان یکی از فعالیت های کلیدی در زمینه کاهش آسیب پایری است. یکی از ملزومات 

در حالت اضطرار می اصلی در زمینه مدیریت اضطرار سطح باالی میزان آمادگی و توانمند نیروی انسانی 

ت اضطرار در مقابل سیالب قبل تعیین شده، میزان خسارات حالدر صورت پالن دقیق و برنامه های از باشد.

 (.1395ث طبیعی تاثیر شایانی خواهد داشت) حسنی، در کاهش پیامد های اضطراری ناشی از حواد
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 بیان مسئله2.1 

که  می گردد یب محیط زیستبه صورت عموم حوادث طبیعی باعث جان دادن انسانها، خسارات مالی و تخر

کی از یولسوالی جاغوری  در افغانستان بیشترین تأثیرات داشته است. و سیالب یکی از این حادثه بوده که

را متأثیر می سازد. که عدم درست  که دارای انواع حوادث طبیعی بوده و مردم ولسوالی های کوهستانی است

افزایش سیالب در  و های مدیریت حاالت اضطرار سیل وشمدیریت اضطرار سیالب، عدم آگاهی مردم از ر

 که باعث آسیب های اجتماعی و اقتصادی گردیده است. ولسوالی جاغوری می باشد چند دهه اخیر در

 ف تحقیقاهدا 3.1

که همواره باعث آسیب پایری های متعدد مختلف طبیعی مواجه است.زندگی بشر از آغاز تا به حال با حوادث 

از اوایل  ،می گردد. اما در مقابل بشر و محیط زیستی جانی باعث بوجود آمدن خسارات مالی،که  ،می گردد

 . سیالبخود را حفظ نمایدو محیط زیست مال  تا جان،  ،به دنبال حل این مشکل استپیدایش کره زمین، 

یکی از مرحله و  .نوع از حوادث طبیعی بوده که همواره بیشترین خسارات را در کشور ما وارد می کندیک 

اضطراری می باشد. برای مدیریت حالت اضطرار در  ، در وضعیت هایهای که مردم ما زیادتر آسیب می بیند

یریت اضطرار در مقابل سیالب میخواهم تحقیق را در مورد مد ب میخواهم سهم خود را ایفا نمایم،مقابل سیال

 چگونه می ق مدیریت حالت اضطرار می باشد. کهقیکه هدف اصلی این تحانجام داده ام، لسوالی جاغوری در و

 توانیم در حاالت اضطراری در مقابل سیالب درست مدیریت کنیم.

 سواالت تحقیق 4.1

 سوال اصلی تحقیق 1.4.1

 درست مدیریت کرد؟ در ولسوالی جاغوری سیالب رااضطراری چگونه میتوان در حالت 

 سواالت فرعی 2.4.1

 چگونه است؟ در ولسوالی جاغوری مقابل سیالب نحوه مدیریت حاالت اضطرار در .1

 آسیب پایر اند؟بیشتر در حالت اضطرار ولسوالی جاغوری چرا مردم  .2
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 اهمیت و ضرورت تحقیق 5.1

هر ساله حوادث طبیعی خسارات های گسترده ای را به ویژه در کشور های روبه انکشاف وارد می کنند و 

مطابق آمار سازمان ملل بیعی از نظر شدت و فراوانی دارند. اع طشواهد موجود نیز از افزایش مداوم همه انو

ه کامع بشری وارد می کند، متحد در میان حوادث طبیعی سیل وطوفان زیادترین تلفات و خسارات را به جو

بیشتر در حاالت اضطراری اتفاق می افتد. به طور مثال در یک دهه میزان خسارات ناشی از سیل و طوفان 

بنابر این میتوان گفت این تلفات میلیارد دالر ناشی از سیالب بوده است.  ۲۱ل میلیارد دالر در مقاب ۱۲بالغ بر 

که برای کاهش این نوع حوادث باید مدیریت  ،و خسارات از عدم درست مدیریت حاالت اضطرار واقع می شود

 درست حالت اضطرار در مقابل سیالب روی دست گرفته شود.

 پیشینه تحقیق

ه یاد آوری می باشد که هر تحقیق باید پشینه آن مورد بررسی قرار گیرد که پشینه مرور بر آثار و الزم ب

یا  و تحقیق بررسی گاشته آن تحقیق ها می باشد و نگاهی است به آن چیز های که دیگران در این زمینه

یگران در این رابطه چی انجام داده اند. در بررسی پشینه محقق میخواهد بداند که دموضوعات مشابه به آن 

کار های کرده اند، تا کجا کار کرده و پیش رفته اند و چگونه کار کرده اند تا او نیز کار خود را در راستا و 

ادامه تالش قبلی قرار دهد. در ضمن از روش ها و نتایج آن تالش ها در حل سواالت تحقیق خویش نیز 

ش به یک درک عمیق دست پیدا کرده و بتواند در زمینه حل استفاده نمایند. یعنی در رابطه به موضوع خوی

 سواالت از تحقیقات گاشته و نتایج از آن کار بیگرد.

گرچه در رابطه به موضوع مدیریت اضطرار سیالب در ولسوالی جاغوری کدام تحقیق صورت نگرفته است اما 

 ختصار یاد آوری می کنیم.آنها به طور اتحقیقات که در رابطه به موضوعات فرعی صورت گرفته از 

 ( برنامه ان1397سید امیر شاه حسنیار )افغانستان می باشد  کشافی ظرفیت ها برای حالت اضطرار

را  و موثریت آگاهی مردم را نسبت سیالب که انکشاف و باال بردن ظرفیت ها در حاالت اضطراری

 مورد بحث قرار داده است.

  دهی اضطراری سیالب در والیت غزنی که در مورد  مطالعه پاسخ 1396عصمت اهلل یزدانی سال

پاسخ دهی به حادثه خصوصا در شرایط اضطراری و چگونگی وضعیت اضطراری سیالب در والیت 

 غزنی را تحقیق کرده است.
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  موضوع تحت عنوان پاسخ اضطراری مدیریت بحران در شهر گرگان  1391اردشیر سیاح در سال

در این پژوهش نحوه مدیریت پاسخ دهی اضطراری در شهر  ایران و مستند سازی را پژوهش که

 گرگان را تحقیق کرده است.

 مطالعه موثریت تیم امداد و نجات در پاسخگوی به حوادث در افغانستان  1397 فرحت فرخار سال

را مورد تحقیق خود قرار داده که در سطح افغانستان تیم امداد و نجات در پاسخگوی به وضعیت 

 و پاسخگوی مورد توجه قرار داده و تحقیق کرده است.های اضطراری 

  میکانیزم کمک های مالی حالت اضطرار افغانستان را تحقیق که در  1396ذبیح اهلل سیاوش سال

این موضوع نحوه کمک های مالی از خارج برای آسیب دیدگان حادثه خصوصا در حالت اضطرار را 

 تحقیق نموده است.

 George D. Haddow, Jane A. Bullock and Damon P. Coppola  تحقیق در مورد

مقدمه مدیریت اضطرار انجام داده که در این تحقیق روی منشأ مدیریت اضطرار، تاریخ مدرن 

 و مدیریت اضطرار در آینده بحث کرده اند. اصول مدیریت اضطرارمدیریت اضطرار، 

  Associated Program on Flood Management and Global water        
partnership که رول مدیریت اضطرار در تمام  را در مورد پالن اضطرار سیالب انجام داده تحقیق

 بخش های پالیسی مدیریت سیالب و پالن مدیریت اضطرار سیالب را انجام داده اند.
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 فصل دوم

 عمومیات

 Flood) (سیالب 1.2

و یا آب که از شکست بند ها و تالطم دریایی بوجود  و برف هاجاری شدن آبها از اثر باریش باران، ذوب یخ ها 

و تدریجی بوده که دراثر فوری سیالب عبارت از یک حادثه و یا  می آید و باالی اراضی به جریان می افتد.

 قع می شود.وا اثر بلند رفتن سطحی آب دریا، آب شدن برف ها در فصل های سال و یا بهباران های شدید 

 یالب:انواع س 2.2

 ((River floodingسیالب های دریایی  •

 (Coastal floods) سیالب های ساحلی •

 (Urban flooding) سیالب های شهری •

 (Seasonal) فصلیسیالب های  •

 (Flash floodingسیالب های ناگهانی ) •

 (Ice-jam floodingسیالب های ناشی از وجود کتله های یخ ) •

 (Dam & levee failure floodingسیالب های ناشی از شکست بند و خاکریز) •

   (Landslide & Mud flow floodingسیالب های ناشی از لغزش زمین ) •

 سیالبها:تاثیرات  3.2

 ؛هاانسان از بین بردن جان جراحات و 

 ؛خریب و خساره مند ساختن خانه هات 

 ؛ه ) سرکها، پل ها، مکاتب و غیره(ی عامزیربناو سیسات أت از بین بردن 

 ؛و از بین بردن مواشی  زراعتخساره مند ساختن  تخریب و یا 

 ؛انتقال و ته نشین ساختن رسوباتو  سایش خاک، لغزش زمین 

 ؛و ناپاک ساختن آب های آشامیدنی آلودگی 
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 ؛مراض ناشی آبا شیوع ٬حفظ الحصه شرایط غیر 

 ؛کمبود مواد غاایی 

 نیازمندان به عاجل های کمک رسانیدن بنابراین ٬ارتباطات مواصالتی را مختل وازبین میبرد 

 ؛میگردد مشکل

  و تند مقدار زیاد سنگ پارچه ها، ریگ، خاک، توته های چوب و غیره را با خود  فوریسیالب های

 ؛اعتی ساحه زرع را محدود می سازندانتقال داده و با فرش نمودن  روی اراضی زر

 عوامل که آسیب پایری را در مقابل سیالب بلند می برند: 

 ؛ی در مورد خطرات سیالبنبود آگاه 

 ند؛طقی که معروض به خطر سیالب باشزندگی کردن در منا 

 ؛نبود سرپناه مناسب 

 ؛تهداب و ساختمان ضعیف خانه ها 

 ؛عدم حفاظت درست از نباتات 

  ؛ قطع جنگالت 

 ؛پوشش گیاهی کاهش قابلیت زمین در جاب آب از اثر 

 سیالب در افغانستان 5.2

ه گفته می توانیم که سیالب در هر والیت افغانستان وجود دارد که باعث بر اساس آمار های بدست آمد

 از بین بردن جان انسانها، دارایی و تخریب محیط زیست می گردد.
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 (Afghanistan Special Data Center.IMMAP.ORG) نقشه خطرات احتمالی سیالب2.1 شکل

 :افغانستانعلل وقوع سیالب در  6.2

ما تنوع آب و هوایی و شرایط خاص جغرفیایی، زمینه پیدایش و شکل گیری انواع بالیای طبیعی در کشوری 

ز اباریدن شدید باران، قرار گرفتن شهر ما و روستا های کشور در مناطق کوهستانی ،  را فراهم ساخته است.

ند، یا کنار شهرها می گار میان رفتن پوشش گیاهی ، رعایت نکردن حریم امنیتی دریا هایی که غالبا از میان و

ساخت و ساز های بی رویه در مسیر دریا ها ، زیر کشت بردن اراضی کنار دریا ها و سایر عوامل مشابه ، از 

 دالیل اصلی وقوع جریان سیالب  می باشد.

 (Afghan paperابل)سیالب در شهر ک 1. 2شکل
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 :در افغانستان خسارات سیالب 7.2

 خسارات سیالب به دو قسم هستند

o  تخریب سرک ها، پل ها، زمین های زراعتی، جنگل ها، تخریب منازل مسکونی، : خسارات مالی –الف

از جمله خسارات مالی از سیالب  رسانیپایه های برق و تلفن و تأسیسات آبآلودگی آب ها، آیب 

 پنداشته می شود.

o  انسانها و حیوانات اهلی، علل عمده بیماری و مرگ از بین رفتن و زخمی شدن  خسارات جانی: –ب

  و عفونت های تنفسی در بین ضعیف ترین افراد جامعه اتفاق می افتد. اصوال دراثر غرق شدنها 

 

 

 

 

 

 

 Afghanistan Special Dataدر معرض خطر سیالب)احتمالی افغانستان نفوس  2.1گراف

Center.IMMAP.ORG) 

الی افغانستان در تحت خطر سیالب به سه بخش تقسیم شده است که از نظر به این جدول نفوس احتم

نفوس در  %9.51در خطر متوسط سیالب،  %8.97در خطر باال سیالب،  %3.85مجموع نفوس افغانستان 

 نفوس افغانستان در معرض خطر سیالب نمی باشد. %77.67معرض خطر پایین قرار داشته و باقی 
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ایری نفوس و ساحات والیات افغانستان در مقابل خطر سیالب ) اداره ملی مبارزه با تقسیمات آسیب پ 2.1 جدول

 (1397حوادث،
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 سیالب در والیت غزنی 8.2

 و سبب بروز تلفات و خسارات می شود دو دسته اند: دافتسیل های که در والیت غزنی جریان می 

 .سیل های که از بارندگی های شدید و کوتا مدت ناشی می شود 

  .سیل های که از باریش های با شدت کم و مدت زیاد ناشی می شود 

که والسوالی های مقر، آب بند، جغتو،خوگیانی، قره باغ، جاغوری، مالستان و مرکز غزنی شاهد رخداد ها و 

  .)جغرافیای طبیعی والیات افغانستان(خسارات زیادی می باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اداره ملی مبارزه با حوادث( ) ر والیت غزنیتمالی سیالب دنقشه خطرات اح2.3 شکل

سیالب در والیت غزنی یکی از مخرب ترین حادثه و سطح والیت غزنی بوده که تلفات و خسارات 

آن نسبت به حوادث دیگر بیشتر می باشد. سطح خطر سیالب در این والیت به سه کتگوری 

نفر  19990در خطر بلند،  نفوس این والیت از %5.09و یا نفر  74670تقسیم شده است. که 

از نفوس این والیت در  %12.59نفر و یا  18394از نفوس در خطر متوسط،  %13.64و یا 

 بدون خطر می باشد. %68.72خطر پایین و باقی 
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 ی مبارزه با حوادث(.غزنی)اداره مل ولسوالی ها والیت در معرض خطر سیالب نفوس و مساحت1. 2 جدول

 :سیالب در ولسوالی جاغوری 9.2

سیالب در ولسوالی جاغوری اکثرا فصلی و ناگهانی بوده که از باریش های  ناگهانی و طوالنی و دوامدار بمیان 

 می اید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Afghanistan special data center/ asdc.immap.org ولسوالی جاغوری )سیالب نقشه 2.4 شکل
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ه سه بخش تقسیم شده است که از جمله کل نفوس نفوس احتمالی در معرض خطر سیالب ب

 قرار دارد. %1.08و در خطر پایین  %3.27در خطر متوسط،  %4.62در خطر باال

 Afghanistan Special Dataنفوس احتمالی در معرض خطر سیالب در ولسوالی جاغوری) 1. 2گراف

Center)   

 مدیریت سیالب 

عبارت از راهکار ها و روش های است که توسط آن میتوان خسارات و آسیب پایری خطر سیالب را جلوگیری 

 و یا کاهش داد.

 مدیریت 

مدیریت عبارت از استفاده موثر از منابع و بکارگیری نیروی انسانی جهت رسیدن به هدف خاص و هنر انجام 

 ه دیگران تعریف کرده اند.دادن کار به وسیل

و یا مدیریت عبارت از به کارگیری علم و هنر در هماهنگی و هدایت منابع مالی، انسانی و یا هردو، در رسیدن 

 به هدف با حداکثر کارایی می باشد. 
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 اضطرار10.2 

 ی و مالیوردن نیازهایشان نیستند و با مخاطرات جانآوقوع وضعیت  استثنائی که طی آن مردم قادر به بر

مواجه می باشند.وضعیت اضطرار ممکن است ناشی از بروز یک فاجعه یا در اثر مجموعه ای از پروسه های 

 . و یا اضطرار، فوریت یا اورژانسغفلت شده محیط زیست باشد که شرایط غیر عادی برای کنترل پیش می آورد

ار میدهد. و یا اضطرار حاالت و یک وضعیت است که سالمت، جان و یا محیط زیست را در خطر فوری قر

 شرایط است که باعث خطر جدی باالی صحت، زندگی، دارایی و محیط زیست می شود.

اضطرار حالت است که به صورت ناگهانی رخ داده و وضعیت خطرناک و ناپایدار برای فرد، گروه یا جامعه می 

ن آن نیاز به اقدامات اساسی و فوق العاده انجامد. و باعث به وجود آمدن شرایطی می شود که برای برطرف کرد

است. اضطرار بر حسب نوع و شدت آن متفاوت است. و معموالً غیر قابل پیش بینی است ) یعنی نمی توان 

پیش بینی کرد که کی و در کجا اتفاق می افتد(.  در اکثر مواقع اورژانس نیاز به مداخله فوری برای جلوگیری 

ر چه در برخی مواقع کاهش خطر ممکن است امکان پایر نباشد و سازمان کمک از بدتر شدن وضع دارد. اگ

 رسان تنها ممکن است قادر به ارائه خدمات مراقبت تسکینی برای پس از واقع باشد.

 :انواع اضطرار 11.2

 اضطرار سیالب 

 اضطرار آتش سوزی 

 اضطرار خشکسالی 

 اضطرار زلزله 

 اضطرار باد شدید تو ام با برف 

 یکناضطرار هر 

 اضطرار حمله تروریستی 

 اضطرار شکست بند 
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 یمدیریت اضطرار 12.2

مدیریت اضطراری  )عاجل( عبارت از یک سلسله نظم و دیسپلینی است در زمان وقوع حادثات، که شامل 

جلوگیری از خطرات بوده، و با حوادث و محالت اضطراری سرو کار دارد. مدیریت اضطراری عبارت از ایجاد 

جامعه به سطح اصلی اش در کوتا ترین زمان ممکنه بوده، و در نتیجه به اشتراک گااشتن  و بازگرداندن

مسئولیت بین دولت و شهروندان یک کشور جهت پایداری و برگشت پایر ساختن جامعه در برابر حوادث 

 (.72است ) عصمت فقیری، نسرین، مدیریت حوادث، ص 

تصمیمات است که در مقابله با اضطرار انجام می گیرد و  و یا مدیریت اضطرار مجموعه از چاره جوی ها و

 هدف آن کاهش و رفع میزان خسارات، کنترول حاالت اضطرار است. 

 هدف نهایی مدیریت اضطرار عبارت اند از:

 نجات جان انسانها؛ 

 محافظت از اموال؛ 

 حفاظت از اقتصاد جامعه؛ 

 .حفظ محیط زیست 

قوع اضطرار، برخورد و مداخله در اضطرار و سالم سازی بعد از وقوع و یا پروسه پیش بینی و پیش گیری از و

اضطرار می باشد.حوادث طبیعی به خصوص سیالب و حاالت اضطراری بطور همیشه کره زمین را تحت تاثیر 

قرار داده و تهدید می نماید. که باعث آسیب رسانی و ضرر های زیادی به مردم، از بین بردن دارای ها، تخریب 

بناها، از بین بردن اقتصاد جامعه و امکانات و تسهیالت زندگی و محیط می گردد. و شامل مرگ و میر، زیر 

 زخمی شدن، بوجود آمدن امراض، سو تغایه و فشار های روحی و روانی می باشند.

اگر خطر ها و آسیب های شرایط اضطراری سیالب در ولسوالی جاغوری به شکل درست و موثر مدیریت نشود، 

اهد خسارات جبران ناپایر می باشیم و در ضورت اتفاق افتادن چنین حوادث به مشکالت زیادی روبرو ش

خواهیم شد. با وجود پیشرفت های چشم گیری در عرصه تکنالوژی جدید، انسان در برابر حوادث طبیعی و 
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که آسیب های جانی و حوادث غیر مترقبه مانند سیالب، زلزله، لغزش زمین، طوفان و سونامی و دیگر موارد 

 مالی زیادی به وجود می آورند عاجز اند.

ثابت شده است که بعد از اکثریت حوادث طبیعی، خصوصاً سیالب تعدادی زیادی از مردم بی خانمان شده و 

از غاای کافی، پوشاک، صحت و سایر ضروریات زندگی محروم ی شوند، و نهایتاً در معرض شرایط نامطلوب 

گیرند، این وظیفه همه مردم، دولت ها،  و ختی دنیاست که در تآمین صحت و حفظ الحصه  اقلیمی قرار می

 مردم آسیب دیده  از سیالب همکاری کنند و کمک های جهت برگرداندن به زندگی عای آنها صورت گیرد.

 توانایی پاسخگویی  13.2

گرام های آموزشی و آماده گی جامعه در قسمت توانایی یا پاسخگویی دانش از خطر، مراکز معلوماتی و یا پرو

 برای حادثه بسیار مهم میباشد.

برای یک جامعه که در خطر قرار دارد بسیار ضرور میباشد که را درک نموده و تمام مالحظاتیکه در بخش 

خدمات نظارت از آن، سیستم  هشداردهی آن و تمام عملکرد ها که چطور عکس المعل رادرمقابل سیالب 

همچنان برنامه های آموزشی و آماده گی نقش کلیدی را بازی میکند تا جامعه باید خوب  صورت گیرد. و

آگاهی داشته باشد برای رفتار امن، راه های موجود برای فرار و چطور یک جامعه بتواند که از خسارات و از 

 دست دادن دارایی ها جلوگیری نماید.

ی فوری به حفظ زندگی، بهبود صحی و حمایت از پس هدف از پاسخدهی در حالت اضطراری تهیه کمک ها

روحیه مردم است مانند وسایل حمل و نقل، سرپناه موقت و غاا و... در طول یک فاجعه سیالب سازمان های 

بشردوستانه اغلباً برای مقابله با سیالب له پاسخ فوری و بهبود یابی کوشیده اند. برای اینکه قادر به پاسخدهی 

سازمان ها بایددارای رهبران با تجربه، پرسونل آموزش دیده، وسایل حمل ونقل و کمک های موثر باشند، این 

 لوژستیکی کافی، ارتبارطات مناسب و روهنمود های برای کار در حاالت اضطراری باشند.
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 اداره عاجل درسیالب چیست 14.2

 برای جلوگیری و آماده شدنتجزیه و تحلیل، سازماندهی، پالنگااری، تصمیم گیری و تخصیص منابع موجود 

 سیالب می باشد، پاسخ و بازیابی ازاثرات اثرات سو برای کاهش

اداره عاجل در سیالب عبارت از یک سلسله نظم و ارتباطات است که در زمان وقوع سیالب که شامل اجتناب 

در جای خود باقی  از سیالب بوده و با سیالب و اوقات اضطراری سروکار دارد. در حالی که در آن زمان پالن

بماند. ایجاد و بازگرداندن جامعه و منطقه آسیب دیده به سطح اول آن در کوتا ترین زمان ممکن صورت گیرد. 

ادراه عاجل در نتیجه اشتراک گااشتن مسئولیت ها بین دولت و شهروندان است، که جهت پایداری و برگشت 

 پایر ساختن جامعه در مقابل سیالب می باشد. 

 در برابر سیالب عبارت اند از: اداره عاجلاهداف 

  وکاهش میزان آنو تلفات جانی  جلوگیری ازآسیب 

 کاهش خسارات مالی 

 کاهش وقفه درتولید 

 حفاظت محیط زیست 

  و نقاط همجوارازآسیب دیدن همسایه ها؛ جلوگیری... 

  و موثرپاسخگویی مناسب 

ت ها و اقدامات خطر بوده که جهت جلوگیری و اداره شرایط اضطراری مربوط به سیالب، شامل تمام فعالی

کاهش خطرات، آمادگی، پاسخ و بهبود یابی ارتباط می گیرد و پاسخ به فاجعه سیالب، مجموع اقدامات صپرت 

 (.1397گرفته توسط مردم و موسسات مواجه با فاجعه سیالب است. )فقیری، 
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 (1394در ایران، نگارنده، ) مدیریت اورژانس  نجات دادن جان انسان ها2.5 شکل     

 در ولسوالی جاغوریپالن گااری حالت اضطراری سیالب ها  15.2

پالن حالت اضططراری عبارت از مجموعه ای تدابیر بخاطر پاسطخگویی و عادی سطازی شطرایط اضطراری 

است که شامل تشکیالت مدیریتی، به عهده گرفتن مسئولیت ها، منابع و مدیریت اطالعات و استراتیژی 

 است که هدف اصلی آن حفظ جان، مال و محیط زیست است و نیاز های این پالن گااری عبارتند از:

   ؛دباید شناسایی شوآسیب دیده و نقاط حوادث  :مرحله اول 

  ؛تدوین و اجرا شود حوادث اقدامات جلوگیری در مورد هر کدام از : مرحله دوم 

  ؛ذ شودتدابیری برای عادی سازی جامعه اتخا :سوممرحله 

 ؛به پرسنل وافراد جامعه یا سازمان آموزش داده شود: چهارمرحله م 

  د؛انجام شوحوادث در رابطه با هر کدام از  تمرینات :پنجممرحله 

  هر کدام از پروگرام ها  بعد از مانور مورد ارزیابی قرار می گیرد :ششممرحله. 

وضعیت اضطراری است، که می پروسطه پالن گااری وضطعیت اضططراری شطامل مراحل جهت یک پالن 

 تواند برای هر سازمان و یا فعالیت بکار برده شده که ذیالً به صورت خالصه ارائه می شود.
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 تعریف طرح .1

 تشکیل گروپ ها .2

 تجزیه و تحلیل مشکالت احتمالی .3

 تجزیه و تحلیل منابع .4

 تعین نقش ها، مقامات و مسئولیت ها .5

 تعین تشکیل مدیریتی .6

 تعین فعالیت ها .7

 احل پالن گااری پاسخدهی اضطراری سیالب ها در ولسوالی جاغوریمر 16.2

رایط اضطراری را داشته باشند و تمرینات ح والیات باید پالن و آمادگی در شاداره ملی مبارزه با حوادث در سط

آموزشی را به حیث یک ضرورت اساسی اجرا نمایند. به طور که پاسخ در تمام قسمت های شرایط اضطراری 

شکل عادی را به خود بیگیرد. و برای به حد اقل رساندن اثرات خطر یک سیالب و یا تهدیدات دیگر  تقریباً

پالن گااری و آموزش ضرور است و در صورت آموزش ندیدن کارکنان و افراد مسئول در برابر شرایط اضطراری 

معرض خطرات  جهت پاسخ های فوری ازلحاظ فنی صحیح و دقیق ممکن است خودشان و دیگران را در

بزرگتری قرار دهند و نتوانند کاری جهت کاهش انجام آن انجام دهند. خصوصیات اضطراری بالقوه بستگی به 

نوع عملیات و موقعیت های جغرافیایی محل کار یا وقوع سیل دارد . تنها چیزی که سازمان ها و جوامع را 

ناسب برخورد کنند، پالن های آمادگی در برابر قادر می سازد تا به وضعیت اضطراری سیالب به شکل موثر و م

وضعیت اضطراری سیالب است و در اورگانها و افراد مسئول تهیه پالن پاسخگوی اضطراری سیالب جهت 

ایجاد آمادگی و پالن گااری برای پاسخدهی شرایط اضطراری و شناخت دقیق پاسخگوی در مقابل سیالب 

 ضروری است.

 شامل:پالن گااری اضطراری سیالب 

 پالن تخلیه .1

 رهنمای عملیات شرایط اضطراری  .2
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 پالن ادراه و پاسخدهی اضطراری .3

 پالن جلوگیری و جبران خسارات .4

 اول: پالن گااری برای تحلیه افراد

 تعین دروازه های خروجی اضطراری 

 تعین مقام مسئول و جانشین او برای اجازه تخلیه 

 تعین وسعت ساحه تخلیه افراد 

 ه تمام مردمنحوه اطالع رسانی ب 

 تسهیالت الزم برای تخلیه افراد 

 آمادگی دایمی برای استفاده از پناهگاه 

 تعین محل تجمع افراد پس از تخلیه 

 چگونگی سرشماری اشخاص 

 چگونگی جستجو و امداد پس از تخلیه 

 چگونگی استفاده از سایر نیروهای امدادی 

 توجه به روحیه افراد و جلوگیری از شایعه پراگنی 

 نمای عملیات شرایط اضطراری در ولسوالی جاغوریدوم: ره

که شامل نقشه محل وقوع سیالب، مسیر فرار، محل انبار مواد سمی یا قابل انفجار و غیره و نقشه انرژی و 

 تعین محل های قطع و وصل آنها می باشد.

 سوم: پالن اداره و پاسخدهی اضطراری

 شامل موارد زیر است:

 شناسای محل وقوع سیالب، شرایط و نقاط اضطراری 

 کمک و حمایت والیات / محالت در قسمت ارزیابی خسارات و تلفات در ساحه آسیب دیده 

ACKU



 20 

  کمک و همکاری با مقامات والیتی / ساحوی و ولسوالی در قسمت تجهیز منابع برای عملیات امداد

 رسانی

 تی / محلی و ولسوالی در قسمت عملیات امداد فراهم نمودن همکاری های تخنیکی به مقامات والی

 رسانی

 ساحه هماهنگی با نیرو های مسلح جهت همکاری برای امنیت 

 تهیه گزارش روزانه و هفته وار از وضعیت و شریک ساختن آن در ادارت ذیربط و رئیس جمهور 

  برای کمکتهیه گزارش توسط اداره ملی مدیریت حوادث افغانستان و ارسال آن به کمیسیون ملی 

 مالی

  هماهنگی با موسسات بین المللی، موسسات غیردولتی، ملل متحد، موسسات بین المللی که در

 راستای امور بشردوستانه فعالیت می کند.

 آگاه ساختن مردم از وضعیت اضطراری از طریق رسانه ها 

 جستجو و نجات در سیالب 17.2

 ح می سازیم.جستجو و نجات دو فعالیت جداگانه است که آنرا واض

 Search :جستجو 1.17.2

عبارت از پروسه است که جهت پیدا کردن تمام افراد که در آوار ها گیر مانده اند، زخمی شده اند و یا 

مفقود گردیده اند و یا به کدام شکل دیگر دچار می باشند که در محل حادثه گیر افتادن، پیدا کردن آن 

 ها را جستجو می گویند.

  Rescue :نجات 2.17.2

عبارت از تمام فعالیت های می باشد که غرض نجات جان، مال و دارای مردم انجام می شود.       ) 

 (.CBDRMجستجو و نجات، مدیریت کاهش خطرات در سطح جامعه، 
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و یا تمام اقدامات که توسط یک نجات دهنده در زمان وقوع سیالب و حالت اضطراری به منظور نجات و 

 راد آسیب دیده که نیاز به کمک دارند، جستجو و نجات می نامند.کمک رسانی به اف

عملیات جستجو و نجات همراه با ارائه خدمات اضطراری صحی به هدف نجات افراد گرفتار در ساحه 

سیالب خیز و جاهای که در معرض خطرات سیالب و وضعیت اضطراری قرار دارند و انتقال آنها به مناطق 

 یری، نسرین(امن انجام می شود) فق

 

 (اداره ملی مبارزه با حوادثنجات در حالت اضطراری در سیالب)2.6 شکل

جستجو و نجات در سیالب وظیفه یک سازمان خاص نیست بلکه به دلیل تنوع مهارت ها و تجهیزات مورد 

زش نیاز ها در میان سازمان های مختلف صورت می گیرد. تیم های جستجو و نجات در سیالب از افراد آمو

دیده و متخصص سازمان های مختلف تشکیل می شود که باید زیر نظر سازمان های هماهنگ کننده 

صورت گیرد. در کشور ما بر اساس طرح جامع امداد و نجات یک تعداد سازمان های بشردوستانه مثل 

 جمعیت هالل احمر این وظیفه را به عهده گرفته است.
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تجو و نجات یکی از نیاز های تشکیل این تیم می باشد. تیم از نگاه مدیریتی، استقالل تیم های جس

جستجو ونجات در سیالب باید شامل داکتران، متخصص ارتباطات و مخابرات، تیم های حمایت روانی و 

 (.1395مدیران پشتیبانی یا حمایت کننده باشد ) حسنی، 

 وظیفه مدیران و ماموران در جستجو ونجات وقوع سیالب 

  راه اندازی گروه مدیریت عملیات، تقسیم مناطق، تهیه نقشه منطقه آسیب دیدههماهنگی برای 

 امنیت ساحه و کنترول تشنجات، مدیریت نیروی انسانی در منطقه آسیب دیده 

 انتقال بازماندگان به مناطق امن 

  جستجو و نجات افراد در معرض خطر، مشخص کردن محل های خطرناک، کشف محل های که

 ماندگان در آن می رود.احتمال وجود باز

  بازگشایی راه ها 

 راه اندازی گره تخلیه مجروحین و انتقال آن به نزدیک ترین شفاخانه 

 ارتباطات و مخابرات سریع 

 انتقال ابزار و تجهیزات الزم 

 کسب اطالعات محلی 

 )کاوش افراد گمشده ) جستجوی مجدد 

  ،(1395ثبت اطالعات و مشخصات قربانیان و مدیریت اجساد ) حسنی 

 درجه بندی فعالیت های مرحله نجات 18.2

 گروپ بیرون از آب: موانع که صد راه نجات و مشاهده می شود و شاید این موارد بتواند پروسه را نجات دهد.

گروپ داخل آب: افراد نجات دهنده وارد آب وظیفه نجات را به عهده دارند، گروپ نجات باید هر فرد شان 

 در دست داشته باشند و در هردو طرف آب نیز ایستاده باشند. ریسمان به اندازه کافی
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 مراحل جستجو ونجات 1.18.2

 مدیریت تیم باید از امور ذیل در خصوص اعضای تیم اطینان حاضل نمایند.: برنامه ریزی (1

a) دریافت آموزش الزم در مقابل سیالب 

b) توانای انجام وظایف و مسئولیت ها از نظر فزیکی در مقابل سیالب 

c)  اختیار داشتن البسه مناسب در مقابل آبدر 

d) )به همرا داشتن تجهیزات صحی ) کمک های اولیه 

 : آماده سازی موثر نیازمند موارد ذیل می باشد.آماده سازی (2

a) هشدار دهی به موقع 

b) تهیه گزارشات عملکرد به نحوه مناسب 

c) صدور درخواست مناسب برای امداد و کمک رسانی 

d) جو و نجات اعزام شده در محل حادثههماهنگی با سایر تیم های جست 

 بسیج منابع 2.18.2
e) تعیین فرد مسئول برای برقراری تماس ) اطالعات در مورد موقعیت و محل که سیالب رخ می دهد 

f) تعین جزئیات روش تماس با تیم 

g) تهیه برنامه جهت بسته بندی تجهیزات 

h) تعیین روش ارسال محموله و تجهیزات 

 آماده باش3.18.2

ماده باش بر حسب دستور مرکز مبارزه با حوادث یا سازمان مسئول تیم های جستجو و نجات در مرحله آ

 برای اعزام آماده قرار می گیرند.
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 اعزام تیم 4.18.2

تمام تیم های عملیاتی باید خود توانایی اعزام و جابجای را داشته باشند و طبق برنامهبه اعزام تیم و ارسال 

اعزام، وسیله اعزام، گزارش اعزام، هماهنگی برای اعزام و محل اعزام از جمله  تجهیزات اقدام نمایند، نحوه

 مواردی هستند که باید مورد توجه جدی قرار بیگیرند.

 عملیات 5.18.2

در این مرحله پس از ورود به صحنه باید بر اساس برنامه ریزی از قبل پالن شده به مرکز پایرش میدانی 

انمندی های تیم جهت هماهنگی الزم اعالم می شود، سپس باید به مرکز مراجعه شود. در این مرکز تو

 هماهنگی میدانی مراجعه شود تا عالوه بر مشخص شدن موقعیت کاری وضعیت امنیت نیز مشخص شود.

 خاتمه عملیات و خروج از صحنه 6.18.2

 عبارتند از:  کهخاتمه عملیات و خروج از صحنه به اندازه خود عملیات مهم است. 

 .تمام وظایف و مسئولیت ها به درستی انجام شده باشند 

 .مدیریت تیم تصمیم به خاتمه عملیات گرفته یا با خاتمه عملیات موافق باشند 

 .دستور خاتمه عملیات با نظر و تآئید مرکز محلی مدیریت حوادث صادر شده باشد 

 شند.مسئولیت اعزام کننده تیم ها در جریان خاتمه عملیات قرار داشته با 

 بازگشت 7.18.2

 رئیس تیم برای بازگشت باید اقدامات زیر را انجام دهد:

 از وضعیت اضطراری همه اعضای تیم باید اطالع یابد 

 مقدمات بازگشت تیم را فراهم کند 

 مطالب اساسی را برای رسانه ها فراهم کند 

 ل را نیز دراین مرحله پیگیری کند.مقررات و اصو 

  اساسی در وقت بازگشت اطمینان حاصل کنداز دریافت کلیه تجهیزات. 

 گزارش مکتوبی خود را آماده کند. 

ACKU



 25 

 شناسایی مصدومین در سیالب 19.2

در امداد رسانی شناسایی مصدومین حادثه یکی از بخش های ضروری این تیم می باشد که می تواند از افراد 

 آسیب پایر حمایت کرده و خدمات امدادی را به صورت خوب ارائه داد.

 هنگام شناسایی نیاز است که گروه های امداد رسانی توجه ویژه به گروه های ذیل صورت گیرد.

  کودکان 

 زنان باردار 

  بیماران 

 افراد مسن 

 جستجو و نجات در سیالب 20.2

هدف نجات از آب: ار چندین سال بدینسو جستجو و نجات ضرپرت بیشتر احساس می شود پ علت عمده آن 

ب و عدم آگاهی مردم از سیالب می باشد، نجات از سیالب وقتی ضرورت می شود که هم بلند رفتن سطح آ

مردم بدون این باور که از خطرات سیالب با خبر باشند وارد آن می شود و بعد از انداختن خود در سیالب راه 

دارند به درست بیرون آمدن را نمیدانند احتمال این وجود دارد که در مناطق که افراد غیر مسلکی وجود 

نتیجه زحمت های آن نجات قربانیان هم ممکن شود نجات قربانیان از حالت اضطراری از سیالب می باشد) 

International Rescue Committee.) 

 

 

 :رهنمود برای محافظت نجات دهنده

  برای نجات شخص غرق شده باید از هر راه ممکن استفاده کرد تا که در اولین فرصت قبل از وارد

 نقصان و خطر بیشتر پیش گیری شود. شدن

ACKU



 26 

  اگر کوشش می کنید که فردی را نجات دهید اول باید برای محافظت خوب فکر کرده، و هیج گاهی

 خود را به خطر نیندازید.

  زمانیکه نجات دادن بسیار خطر ناک باشد پس منتظر رسیدن کمک های بیرونی باشید و تا رسیدن

 آنها خود را به خطر نیندازید 

 تجهیزات نجات در سیالب در ولسوالی جاغوری 21.2

درهنگام وقوع سیالب تیم های مسئول به کمک و همکاری یکی دیگر در قسمت جستجو و نجات باید تجهیزات 

ذیل را با خود داشته باشد: لباس کامل ضد آب و فشار، کپسول اکسیجن، کفش آب بازی، فشار سنج، قطب 

که هرمدام از وسایل فوق در هنگام پاسخدهی اضطراری سیالب ضروری نما، ساعت، دستکش، ماسک و کاله 

بوده و در صورت کمبود و یا عدم موجودیت وسایل که در باال ذکر شد در موفق بودن تیم خال به وجود می 

 آید.

 آشنای با وظایف گروه امداد به هنگام دیدن نفر در آب سیالب 22.2

ودخانه مشاهده می کنید، کسی که در آب در حال غرق شدن قرار دارد وظیفه اولین نفری که در بین دریا یا ر

و نمی تواند به او کمک کند و شاهد غرق شدن یک نفر می باشد، الین اقدامی که باید انجام دهد فرستادن 

وسیله در آب به طرف یک نفر غریق می باشد و ضمن انجام این عمل با فریاد زدن تقاضای کمک کند. بار ها 

ه شده که نفر بدون اطالع خود را به آب انداخته ولی قبل از رسیدن به شخص که غرق می شود خود مشاهد

را در حال غرق شدن می بیند.که این کار بسیار اشتباه بوده و اشخاص باید در این مورد به نحوه کمک رسانی 

 (.1397یار،  قبل از اینکه به داخل آب بروند، آگاهی کامل در این مورد داشته باشد. ) حسن

 روش اطالع رسانی به سرپرست تیم 23.2

یک گروه وقتی در جریان یک حادثه مثل سیالب قرار می گیرند و به صورت یک تیم عمل می کنند و این 

تیم بایدهمزمان اقدام نمایند زیرا هیج گاه کاری را بدون سرپرست تیم انجام ندهید. مگر اینکه اقدام که از 
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د. یکی از این آموزش ها استفاده از حلقه نجات و یا وسیله ای که بتوان نفر را در یک قبل آموزش داده باش

 منطقه ای نگه داشت و به همرای تیم اقدام موثر و الزم را برای گرفتن او از آب نمایند.

 :آشنای با وسایل شناوری و طریقه استفاده از آن

 جلیقه نجات

نفر در آب این جلیقه معموالً در روی لباس پوشیده شده و توسط وسیله ای برای شنا است که در نگه داشتن 

تسمه های که به دور کمر بسته می شود، کامالً محکم می گردند. جلیقه های امروز به گونه طراحی می گردند 

که اگر شخصی آنرا پوشیده باشد و به صورت بی هوش در آب بیفتد، به طور خودکار صورت شخص را به سمت 

رخاند و از خفه شدن وی جلوگیری می نماید. جلیقه های نجات انواع مختلف دارند ولی همگی آنها باال می چ

کار یکسان را انجام می دهند و آن هم افزایش شناوری فوری است که آنرا پوشیده است. جلیقه های نجات 

شتی جلیقه همگی مجهز به سوت و چراغ چشمک زن می باشد و در روی کشتی ها به هر نفر از خدمه ک

نجات تعلق می گیرد که در زمان ورود به کشتی در اختیار وی گااشته می شود. در روی شناور ها معموالً 

 تعدادی جلیقه های نجات اضافی وجود دارد.

 حلقه نجات

حلقه های نجات وسایل هستند که به شکل گرد و میان خالی که از مواد شناور یا چوپ ساخته می شوند و  

ای نجات در روی کشتی ها نصب می باشند و بعضی از آنها مجهز به عالمت گااری آدم به دریا این حلقه ه

می باشند. این حلقه ها به طرف شخصی که در آب افتاده است پرتاب می کنند و شخصی با قرار گرفتن در 

 درون حلقه نجات می تواند به راحتی در روی آب شناور بماند.

 جستجو و نجات لیاتکنترول عمشناخت مراکز 24.2

جستجو و نجات یکی از خدمات ویژه کمکی است که توسط واحد های مشخص شده در هر زمان شامل بکار 

گیری واحد های پروازی، شناور سطحی، زیر دریایی ها، تیم های ویژه نجات و تجهیزات مورد نیازبرای نجات 

 انسان های که در خطر در روی خشکی و یا در دریا می باشد.
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ر راستای جلوگیری از به هدر رفتن تالش های فراوانی که در عملیات تجسس و نجات به مورد اجرا گااشته د

می شود الزم است که روبط سازمانی، مسئولیت ها و وظایف کامال مشخص بوده و روش های جستجو و نجات 

 به صورت استندرد در دستورالعمل های کاری گنجانیده شوند.

 یالب ولسوالی جاغوریلوژستیک در س25.2 

عبارت از پروسه برآورد، تامین، حمل ونقل، نگهداری، و توزیع کاال ها و خدمات مورد نیاز درهنگام واقعه 

 سیالب می باشد. پشتیبانی لوژستیک حوادث نیز یکی از ارکان های مهم در حوادث است.

از گاشت ده ها ساعت توانسته اند عدم آمادگی از قبل باعث شده است تا نیرو ها و کمک های امدادی پس 

در ساحه بروند و در حالیکه باید به حوادث غیرمترقبه نظیر سیل و زلزله باید اقدامات فوری گردد. زیرا تاخیر 

درمبارزه با چنین حوادث باعث می گردد تا دامنه ای حادثه گسترده و تلفات و خسارات آن بیشتر در پی 

 داشته باشد.

تیک عالوه بر اقدامات تخصصی اعم از بازگشایی راه ها، ترانسپورت قوای هوای کمکی، عوامل امدادی لوژس 

انتقال امکاناتِ، تسهیالت و مواد غاایی و اقدامات عمومی نظیر نجات مصدومین، نجات جان انسان ها محبوس 

 و انتقال آن ها درنقاط امن ویا مراکز صحی نیز می پردازد.

ری نیاز است تا یک سیستم منظم و منسجم را در زمینه داشته باشیم تا هم با توجه به ضرورت کمک های فو

 بتوان از خسارات و تلفات به حد ممکنه کاهش به عمل آورد و نیز آمادگی های قبلی در زمینه داشته باشیم. 

 

  

 مرحله لوژستیک در حادثه 2.7شکل

تهیه و تامین، حمل و نقل، خدمات، نگهداری و لوژستیک در حوادث با تصمیم گیری در ساحاتی مانند 

 (.1395تعمیرات و راه اندازی و تاسیس و پالن گااری برای ظرفیت های موجود سروکاردارد. ) فقیری، 

 توزیع انتقال انبار کردن تهیه
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 طبقه بندی وظایف در حادثه وقوع سیالب 26.2

رناک خط : وظیفه آن شناسای منطقه آسیب دیده و نیز شناسایی ساحاتجنبه اطالعاتی در لوستیک حادثه

 با استفاده از نقشه برداری ها می باشد.

: که وظیفه آن تامین نیروی سازمان یافته و مجهز و با امکانات  عالی مثل سیستم مخابرات، جنبه تامین

 واحد های لوژیستیکی برای حمل و نقل کاال و مواد اولیه برای آسیب دیدگان می باشد.

دارک کمک های صحی، تهیه ترانسپورت های هوایی و زمینی : که در زمینه تهیه و تجنبه های عملیاتی

برای رسیدگی و انتقال آسیب دیده گان و مواد اولیه، تامین برق و مواد سوخت در حاالت اضطرار برای 

 آسیب دیده گان می باشد.

: که وظیفه آن حفاظت از مناطق تخلیه شده بوده بخاطریکه در جنبه مصئونیتی اداره لوژستیک حوادث

ورت بروز حادثه ساحات ازمردم تخلیه شده نیاز است که از اموال آنها تا زمانیکه به خانه های خویش ص

 (.1395برنگشته اند محافظت گردد.) فقیری،

 عملیات لوژیستیکی در حادثه سیالب شامل چهار مرحله زیر می باشد:

الزم برای بسیج منابع مرحله مقدماتی: که شامل پالنگااری، سازماندهی و انجام هماهنگی های  .1

لوژیستیکی بوده تا در صورت بروز سیالب از سردرگمی ها جلوگیری شده و موثریت سیستم در 

 رسیدگی به آسیب دیده گان بهتر باشد.

مرحله آمادگی: که شامل انجام تمرین ها و مانور ها بوده تا تیم های پاسخدهی به صورت دقیق و  .2

 ه و از اشتباهات ممکنه جلوگیری صورت گیرد.دور از اشتباهات احتمالی عمل نمود

مرحله تدارکات: در این مرحله اداره لوژیستیک منابع، امکانات و تجهیزات مورد نیاز را فراهم می  .3

 نماید. و کبودات را با استفاده از یک برآورد دقیق از نیازمندی ها رفع نماید.

تمام امکانات در دست داشته و همه مرحله عملیات: آخرین مرحله لوژستیک بوده که در آن از  .4

 سازمان های مرتبط و نیروی انسانی در حالت عادی آوردن شرایط استفاده می نماید.

 ( در صحنه سیالبTriage)تریاژ بندی  27.2

) طبقه بندی و دسته بندی( است و یا  sortبه معنی  trier: تریاژ مشتق از کلمه Triageتعریف تریاژ 

طبقه بندی مصدومین جهت دریافت خدمات و مراقبت های صحی، یا انتقال به  سیستمی است که برای
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محل امن می باشد. در آفات و حوادث غیر مترقبه مانند سیالب، تزیاژ پروسه جستجو است که به منظور 

اولویت های معالجوی صورت می گیرد          شناسایی مصدومین و تفکیک آنها از سایرین به منظور تعین 

 (.1393یری، ) فق

 هدف پروسه سیستم تریاژ

در این روش در اسرع وقت، مصدومین مورد برسی قرار گرفته و بر حسب اولویت، ضرورت های مراقبتی 

مشخص شده و در هر مرحله بررسی که مریض نیاز حیاتی داشته باشد اقدامات الزم جهت تثبیت وضعیت 

 دا می کند.حیاتی صورت گرفته، و بعداً مراحل بررسی ادامه پی

   تریاژ بندی مقدماتیPreliminary 

  تریاژ بندی اولیPrimary 

  تریاژ بندی ثانویSecondary 

 تریاژ بندی مقدماتی 28.2

پیش از رسیدن افراد پرسونل با تجربه و کار آزموده به صورت مقدماتی توسط افراد محل و یا سرپرست یکی 

 از کارکنان صحی انجام می شود.

دی مقدماتی: با تریاژ بندی مقدماتی در ساعات اولیه حادثه که منابع معالجوی محدودیت اهمیت تریاژ بن

شدیدی دارند، مصدومین با آسیب های جزئی موجب تحمیل به تیم امداد و مراکز معالجوی نشده و از طرف 

گان در دیگر امکان دستیابی مریضان وخیم به خدمات معالجوی به سرعت فراهم خواهد شد. و آسیب دیده 

 محل مشخصی  جمع آموری شده و امکان انتقال سریع تر آنها فراهم می شود.

 تریاژ اولیه 29.2

در تریاژ اولیه موضوعات که خیلی مهم است عبارت از نیروی بشری، تجهیزات و کمک های عاجل اولیه می 

اشد و در تجهزات باشند که نیروی بشری شامل پرسونل عاجل، امداد گران، بخش سیار امداد صحی می ب
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کارت های تریاژ اولیه و امکانات معالجوی ساده شامل می شود و کمک های عاجل اولیه شامل: بازکردن طرق 

 تنفسی، اصالح پوزیشن نامناسب فرد آسیب دیده، کنترول خونریزی های شدید با پانسمان می باشد.

 کارت های تریاژ 30.2

مات مخاطره آمیز باالترین اولویت را در دریافت عاجل صحی انتقال فوری: حالت های بحرانی و صد -سرخ

دارند حد اکثر در ظرف یک ساعت باید خدمات الزم را دریافت کنند. بنابرین اولین اولیت رسیدگی و اعزام به 

مراکز معالجوی به این گروه تعلق دارند. مانند خونریزی شدید خارجی ،مشکالت تنفسی  قابل اصالح، جراحات 

اشی از آوار، قطع عضو به طور ناقص، جراحت های شدید همراه با شکستگی باز، سوختگی های شدید شدید ن

 صورت و مجرای تنفسی و مسمومیت های شدید می باشد.

غیر قابل نجات/ متوفی: این گروه مسئولیت دریافت خدمات عاجل صحی در کمتر از یک ساعت فوت  -سیاه

 خواهند کرد را به عهده دارد.

زخمی های سرپای: این مصدومین اولویتی برای دریافت خدمات فوری صحی ندارند. این مصدومین در  -سبز

سروع عملیات تریاژ به محل امن منتقل می شوند معموالً نیروی های امدادی هنگام ورود به محل واقعه باید 

که نه جان شان در معرض  نقطه امنی را برای استقرار این افراد تعین نمایند. مصدومین دچار ضایعات خفیف

خطر است و نه دچار عوارض شدید شده و نیاز به معالجه عاجل ندارند.مثالً آسیب های خفیف عضالت، 

 سوختگی های خفیف، اختالالت عصبی و روانی و آسیب های که نیاز به اقدام خاصی ندارند می شوند.

مداخله معالجوی و بستری دارند، این گروه از مریضان که جراحت شدید داشته و نیاز به :انتقال تأخیری -زرد

ساعت برای دریافت خدمات فوری صحی منتظر بمانند، به عبارت دیگر  12مصدومین می توانند حداکثر تا 

ساعت آینده باید خدمات معالجوی مناسب به این مریضان ارائه گردد. این مصدومین پس از گروه  2-12بین 

شد. مثالً پارگی های متوسط بدون خونریزی صدمات چشم، آسیب های سرخ به مراکز صحی منتقل خواهد 

غیر بحرانی سیستم عصبی مرکزی بدون کوما، زخم های نافا شکم، قفسه سینه، اختالل سطح هوشیاری و 

 شکستگی های ساده استخوان های بزرگ می باشد.
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 تریاژ ثانوی

ر آزموده در جای که امکانات احیای پیشرفته ارزیابی دقیق تر و توزیع مناسب خدمات صحی توسط پرسونل کا

وجود دارد. در مواردی که تعداد آسیب دیدگان زیاد بوده و امکان انتقال تمام آنها به مراکز معالجوی یا شفاخانه 

وجود ندارد و شفاخانه ساحوی نیز در محل احداث نشده است، گروه از آسیب دیدگان تا مدت زیادی در همان 

 ند.محل باقی می مان

 که در این روش طبقه بندی مصدومین شامل موارد زیر می باشد.

  آسیب دیدگانی که در محل نمی توان اقدام جهت زنده ماندن و معالجه آنها انجام داد، اما اگر به

   شفاخانه برسند حتماً نجات خواهند یافت و در حال حاضر نیازمند تدابیر معالجوی فوری می باشد

 ) سرخ(.

 نی که بیشترین فایده را از مداخالت درمانی موجود می برند ) زرد(.آسیب دیدگا 

 .)آسیب دیده گانی که حتی بدون مداخله معالجوی هم زنده می ماند ) سبز 

 .)فوت شده گان ) سیاه 

غاا: با توجه به اینکه در شرایط اضطرار و پس از وقوع سیالب، تحول عمده در مصرف غاا های آماده،  .1

رو می باشد. که پس از گاشت یک هفته از زمان وقوع حادثه با توجه به اسکان بسته بندی و کنس

مردم در مکان های موقت آمار پخت وپز و استفاده از مواد خام افزایش می یابد. لاا در حالت کل الزم 

است به منظور اطالع رسانی در رابطه با لزوم و نحوه حفظ حالت صحی در استفاده از مواد غاای 

 ریزی کرد.برنامه 

مصرف آب با توجه به فراوانی کاربرد آن چه از لحاظ ستشوی بدن و ظروف و چه به لحاظ آب : آب .2

آشامیدنی، از اهمیت باالتر برخوردار است. در این راستا، در ادامه مباحثی در ارتباط با آب و حفظ 

آشامیدنی بیان  الصحه عمومی در شرایط اضطراری، از مرحله استحصال و توزیع تا مصارف صحی و

 شده که باید در مراکز صحی مدنظر قرار گیرد. 
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 فصل سوم

 روش و ساحه تحقیق

 روش تحقیق 1-3

بوده اما بنابر بعضی مشکالت به همه قریه جات ولسوالی جاغوری   روش ساحوی و پرسشنامه ،در این تحقیق

، اداره ملی Afghanistan Special Data Center است و بعضی از اطالعات و ارقام سروی انجام نشده 

تن از مردم ولسوالی  850این تحقیق از است. در پرسشنامه اخا گردیده  ادارت مربوطهو  مبارزه با حوادث

نفر از مردم اکثرا سرپرست خانواده بوده که به صورت اتفاقی  850جاغوری در سطوح مختلف از مردم که 

 این تحقیق شامل مردم ولسوالی جاغوری می باشد. انتخاب گردیده و مصاحبه شده است و جامعه آماری

به منظور تحلیل و تجزیه اطالعات از روش های مختلف احصائیه استفاده شده و بخاطر ترسیم گراف ها از 

صورت  Afghanistan Special Data Center و Arc GISمایکرو سافت ایکسل و تهیه نقشه از برنامه 

 گرفته است.

 تحقیق ساحه 2-3

ولسوالی جاغوری صورت  غزنی بوده و سروی از همه قریه جاتتحقیق در ساحه ولسوالی جاغوری والیت  این

  انجام می شود. 1398ته است که تا آخر سال گرف

 نقشه ولسوالی جاغوری 3.1شکل
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 معرفی ولسوالی جاغوری 1.2.3

  32ه که بین عرض البلد شمالیکیلومتری مرکز والیت و در سمت غرب شهر غزنی واقع بود 75این ولسوالی در 

 67ثانیه تا  38دقیقه و  5درجه  68ثانیه  و بین     35دقیقه 25درجه و  33 ثانیه تا  14دقیقه و  53درجه 

قریه  568ثانیه طول البلد شرقی قرار دارد. مرکز آن سنگماشه بوده و مجموعاً دارای  33دقیقه و  47درجه و 

ا قره باغ و مقر، در غرب با مالستان، در شمال با ناور و مالستان و در جنوب می باشد. این ولسوالی، در شرق ب

کیلومتر بوده که در  2137با مقر و گیالن غزنی و کاکر والیت زابل همسرحد است. جاغوری دارای مساحت

تن زن(  84200تن مرد و  87400تن ) 171600والیت غزنی از لحاظ وسعت مساحت دوم می باشد. 

 (.1391عظیمی، محمد عظیم،  (د، که پر نفوس ترین ولسوالی والیت غزنی می باشدباشنده دار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Afghanistan Special Data Center.immap.com) غوریولسوالی جا طبیعینقشه  3.2شکل
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 فصل چهارم

 یافته ها و مناقشه

 تحلیل و تجزیه پرسشنامه

سه تحقیق از انتخاب موضوع تا دسترسی به نتیجه را در عبارت ازروش است که از طریق آن می توان کل پرو

تحقیق برای پاسخگوی به مسآله تدوین شده از روش های مختلف تجزیه و تحلیل استفاده می  بر می گیرد.

 کند.

 

 (1398میزان اشتراک کننده گان مرد و زن در پرسشنامه) سروی، 4.1 گراف

ه گان از قریه های مختلف ولسوالی که اشتراک کنندنفر مصاحبه صورت گرفته  850در این تحقیق با 

د افرا. و پرسشنامه ها به هر یکی از مردم توضیح شده و توسط مردم خانه پری شده است جاغوری می باشند

نفر زن می باشد و اکثر اشتراک کننده گان را مرد  142نفر مرد و  708که از مجموع اشتراک کنندگان 

 تشکیل می دهد.
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 (1398 طح تحصیل اشتراک کنندگان ) سروی،س 4.2گراف

نفر چهارده پاس و  102نفر بکلوریا بوده،  136نفر سواد نوشتن و خواندن را دارد،  314در این پرسشنامه 

 که در این تحقیق تعداد افراد لیسانس و افراد دارای سواد کمتر می باشند. نفر لیسانس می باشند. 298

 

 (1398ا زندگی می نمایید سیالب رُخ میدهد) سروی، آیا در منطقه که شم 4.3گراف

بسیار از مردم ولسوالی جاغوری شاهد سیالب در محل زندگی شان بوده که در چند دهه گاشته رُخ داده 

و باقی  مردم پاسخ شان منفی بوده %9مردم گفته اند که در مناطق ما سیالب رُخ میدهد و  %90 است. که

 .نظری ندارند 1%
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 (1398میزان آگاهی در مورد مدیریت اضطرار در سیالب) سروی، 1 .1گراف

گونه اطالع آنها هیچ %55افراد آگاهی دارند،   %40 باره آگاهی در مورد مدیریت اضطرار در سیالبدر

ریت اضطرار در که دیده می شود میزان آگاهی مردم نسبت به مدی آنها نظری نداشته اند. %5ندارند و باقی 

 سیالب بسیار ضعیف بوده و اکثریت مردم آگاهی ندارند.

 

 

 (1398شناخت در مورد وسایل ابتدایی جستجو ونجات)سروی، 4.5گراف

مردم  %42 در ولسوالی جاغوری اکثر باشنده گان آن وسایل ابتدایی جستجو و نجات را نمی شناسند. که

نظری نداشته هیچگونه  %5آنها نمی شناسند و باقی  %54، وسایل ابتدایی جستجو و نجات را می شناسند

 که آگاهی نداشتن در مورد وسایل جستجو و نجات میزان آسیب پایری را بلند می برد. اند.

40%
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 (1398آگاهی در مورد پاسخدهی اضطراری در سیالب)سروی، 4.6گراف

در مورد پاسخدهی اضطراری نطر به این پرسش دیده می شود که اکثر مردم ولسوالی جاغوری آگاهی 

 کدام نظری نداشته اند. %3آنها آگاهی ندارند و باقی  %74مردم آگاه اند، و  %23 ندارند. که

 

 

 (1398کدام اشخاص در پاسخدهی اضطراری بیشتر مسؤل است) سروی، 4.7گراف

 %35و  ولت د %65 دهی در حاالت اضطراری بیشتر مسؤلیت داشته کهپاسخ دیدگاه این مردم دولت دردر

 که نقش دولت در پاسخدهی اضطراری موثر تر می باشد. مردم انتخاب شده اند.
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 (1398آیا تا اکنون در نجات کسی در هنگام وقوع سیالب سهم گرفته اید) سروی،  4.8گراف

نفر سهم  644نظر به جواب این سوال دیده می شود که اکثرا در هنگام وقوع سیالب سهم نگرفته است که 

 نفر دیگر در این مورد نطری نداشته اند. 20نفر مردم را از سیالب نجات داده و باقی  186داشته و ن

 
 (1398 تا چی اندازه از وقوع سیالب متضرر شده اید) سروی،  4.9گراف

نفر  321نفر کم گفته،  360در مورد میزان و تخریب خسارات سیالب پرسیده شده است که از آن جمله 

 باعث تخریب و خسارات می شود جواب داده است.زیاد  بسیار نفر دیگه 169قی با متوسط و 
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 (1398آیا در اجتماع شما نقشه خطرات سیالب وجود دارد) سروی، 4.10 گراف

 نفر 664نقشه خطرات سیالب در ولسوالی جاغوری وجود نداشته که اکثر مردم جواب شان منفی بوده که  

 نفر آگاهی نداشته اند. 76نفر جواب شان بلی بوده و باقی  110جواب نخیر را انتخاب کرده، 

 

 (1398آیا در اجتماع شما تیم مدیریت اضطرار وجود دارد) سروی، 4.11گراف

نفر جواب نخیر را  646نداشته که به تعداد ولسوالی جاغوری وجود  اکثر قریه جات تیم مدیریت اضطرار در

نفر دیگر جواب بلی را انتخاب کرده است. که وجود  69داشته و باقی نفر دیگر از تیم آگاهی ن 135انتخاب، 

 داشتن تیم مدیریت اضطرار باعث کاهش تلفات حاالت اضطرار در سیالب می گردد.
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 (1398در حالت اضطرار در سیالب به کجا فرار می نمایید) سروی،   4.12گراف

ثرا به کوه ها و تپه بوده که از مجموع پرسش از درهنگام وقوع سیالب در حالت اضطرار فرار نمودن مردم اک

نفر دیگر به قریه دیگر جواب 216نفر دیگر به جاهای بلند تر از سیل و باقی  278نفر به کوه ها،  356مردم 

 داده است.

 

 (1398آیا در اجتماع شما سیستم هشدار دهی موثر وجود دارد) سروی،4.13 گراف

 533نفر  850جمله ت قریه جات ولسوالی جاغوری وجود نداشته که از سیستم هشدار دهی موثر در اکثری 

 نفر دیگر هیچ آگاهی نداشته اند. 219نفر دیگر جواب بلی و باقی  98نفر جواب نخیر را انتخاب و 
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 فصل پنجم

 نتیجه گیری و پیشنهادات

 نتیجه گیری 1-5

وده که در چند دهه گاشته بسیار از مردم ولسوالی جاغوری شاهد سیالب در محل زندگی شان ب .1

رُخ داده است. که روش و راهکار های خاصی برای مدیریت درست سیالب در ولسوالی جاغوری 

 جان مال و دارای خود را از دست میدهد.وجود نداشته و در هنگام وقوع سیالب اکثر مردم 

 شده است، که سرویطوریدر سیالب  وسایل ابتدایی جستجو و نجاتو  در مورد مدیریت اضطرار .2

در سیالب بسیار ضعیف  و وسایل جستجو و نجات میزان آگاهی مردم نسبت به مدیریت اضطرار

که یکی از دالیل مهم افزایش آسیب پایری در سیالب میزان  بوده و اکثریت مردم آگاهی ندارند.

 آگاهی مردم نسبت به وسایل ابتدایی جستجو و نجات شده می تواند.

یری سیالب قریه جات ولسوالی جاغوری وجود نداشته و جاهای امن در نقشه خطرات و آسیب پا .3

 حادثه مشخص نشده است که در حاالت اضطرار میتواند نقش موثری را بازی کند.

تیم مدیریت اضطرار در اکثر قریه جات ولسوالی جاغوری وجود ندارند. که وجود داشتن تیم  .1

ن انسانها در حاالت اضطرار در سیالب می مدیریت اضطرار باعث کاهش تلفات و نجات دادن جا

 گردد.

در اکثریت قریه جات ولسوالی  می باشدسیستم هشدار دهی موثرهای مدیریت اضطراریکی از شیوه  .5

 و عدم وجود سیستم هشدار دهی موثر میزان آسیب پایری بلند می روند.جاغوری وجود نداشته 

ن و سرک های خامه این ولسوالی آسیب سیستم ترانسپورت مجهز و سریع برای انتقال مصدومی .6

 پایری را بیشتر ساخته است.
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 پیشنهادات 2-5

 ایجاد یک سیستم و راهکار های درست و موثر برای مدیریت بهتر سیالب در ولسوالی جاغوری. .1

و آگاهی مردم از خطرات  وسایل جستجو ونجات  امه در مورد مدیریت حالت اضطرار، وآگاهی ع .2

 در مقابل آسیب پایری.یه جات و ولسوالی جاغوری جهت تقویت دانش مردم در سطح قرسیالب 

تهیه نقشه خطرات سیالب قریه جات ولسوالی جاغوری توسط ارگان های ذیربط و مشخص نمودن  .3

 جاهای امن برای مردم قریه و مصدومین حادثه سیالب  برای حالت اضطرار.

 و تریاژ بندی مصدومین در حالت اضطرار.ایجاد یک تیم برای جستو و نجات، پاسخدهی حادثه  .1

نصب سیستم هشدار دهی موثر برای اطالع رسانی و آگاهی دهی مردم از سیالب که اغلباً توسط  .5

 .صورت گیرد که قابل دسترس به همه مردم بوده، بلندگوه های مسجید

هر چی بهتر  فراهم نمودن وسایل ابتدایی و مدرن نجات برای تیم امداد و نجات به منطور عملکرد .6

 افراد مسدوم در حادثه.

 ساختن سیستم تراسپورتشن موثر و سریع برای انتقال سریع مصدومین به شفاخانه ها. .7

تخصیص دادن بودیجه کافی از طریق کمک های خارجی و بودیجه دولت برای پاسخدهی اضطراری  .8

 و مدیریت بهتر اضطرار سیالب در ولسوالی جاغوری.
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Abstract 

This research assessed flood emergency management in Jaghuri district of Ghazni Province, 

for this research finding utilized field survey which is questioner method that taken into account 

850 people in different categories of the community. Furthermore, this study surveyed and 

interviewed with residents in a villages and district level. Therefore, this study organized in 

five chapters that every single chapter discussed relevant issues to flood emergency 

management. Chapter one comprise introduction, problem statement, research objective, 

research question, significance of research and literature review. Chapter two generalized and 

defined the study title that are related to the research subject. In chapter three, stated the 

research methodology, study area, and introduction to the area of study. Chapter four, is consist 

of collected data, finding of the research discussion. And finally, chapter five discussed 

conclusion and recommendation. To focus on the study contents and overview of this research, 

this study carried out and limited the mission to some important and relevant subject to flood 

emergency management like concept of flood emergency management during flood 

occurrence, flood emergency response methods, and evaluation of resident’s awareness level 

in regard to flood emergency management. As above discussion, and survey result included 

850 people response to the questionnaire can be concluded that Jaghuri district as part of 

Ghazni Province suffering from seasonal and sudden flood occurrence; however, the flood 

response in this district is not sufficient to manage emergency. Consequently, in order to 

manage this issue appropriately raising resident’s awareness to emergency status as resolving 

option suggested. Pointed out that residents should become familiar with modern equipment of 

searching and rescue; on top of this, community based emergency management should be set 

in village base. 

Keywords: Management, Questionnaire survey, Flood Response, Flood, 

Emergency management, assessment, Flood Emergency Management, 

Community Based Emergency Management, Emergency management 

team, Logistics, Warning system  
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