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Accident classification



اولویت بندی تخصیص منابع





بحران



سوابق بحران ها در ایران

دهیكي از در سالهای گذشته به عنوانایران
و همچنين شناخته شدهكشور حادثه خيز جهان

در آسيا بعد از هند، چين و بنگالدش چهارمين 
.آیدشمار مي ه بكشور حادثه خيز 
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.پتانسیل های ایجاد بحران در ایران سابقه بروز دارنددرصد 75



بحران

ن ههاي عدم انطباق بين نيازها و منابع كه منجر بهه اذهك ك هز از مهازما-

.بيروني مي گردد

.رذدادي كه رفع موارد آن از توان مازمان فراتر مي باشد-

ايجاد مهي رذدادي امت ناگهاني، فزاينده كه وضعيت ذطرناك و ناپايدار-

(جامعهاين وضعيت ذطرناك و ناپايدار مي تواند براي گروهي از افراد باشد يا براي). كند

اند يز بحران يا مي تو( مثل پاندمي كرونها)يز بحران مي تواند بحراني جهاني باشد -

(همثل زلزل)در مطح ملي باشد و يا در مطح يز شهرمتان يا يز منطقه 



بحران

ه آنهها بحران، نياز و نيازهاي جديدي ايجاد مي كند كهه مع هوپ پامه  به-

.چالش برانگيز و مخت امت

آيا پتانسيل هاي ايجاد بحران قابل پيش بيني امت؟-

...اجت اعي، ميامي، اقتصادي، محيط زيستي و : انواع بحران ها-

: بحران هاي به هم ارتباط دارند

.ي شوديز بحران اقتصادي مي تواند منجر به بحران اجت اعي و مپس ميام



انواع بحران

 Speed of onset (sudden or 
slow)

 Scale (minor, moderate or 
major)

 Cause (natural or man-
made) 



بحران

(Golden Time). در بحران، زمان عليه تص يم گيري ع ل مي كند-

ي بحران فقدان زمان كافي براي تص يم گيري هاي مهم بدون اط ينان از ارزياب

(اد در اهدافبه دليل تض)در زمان بحران بين افراد دذيل و مديريت كننده -

.مع وپً  درگيري رخ مي دهد



بحرانمديريت 

ز منابع و مداذله در فرآيند پيش بيني و پيشگيري از وقوع بحران با امتفاده ا

.بحران و مالم مازي بعد از وقوع بحران



انواع بحران

پتانسيل هاي 
ايجاد بحران 

طبيعي

غير طبيعي
(  انسان ماذت)

ع دي

غير ع دي

حمل و نقل

(  پالسکو)سازه 

فشار جمعیت

تکنولوژیک و صنایع

انفجار

آتش سوزی

نشر مواد سمی

هسته ای



انواع بحران 

غیرطبیعی غیرعمدیغیرطبیعی عمدیطبیعی
سیل-
زلزله-
آتشفشان-
سونامی-
طوفان-
بهمن-
رانش زمین-
سرما/ موج گرما -
هجوم آفات و حشرات-
سقوط شهاب سنگ-
خشکسالی و قحطی-
اتواع طوفان ها -

جنگ-
حریق عمدی-
درگیری قومیتی-
ار استفاده از سالح کشت-

جمعی
تظاهرات و شورش-
بمممگ گمم،اری  )تروریسمم  -

(بیوتروریس 

فشار جمعیت-
مشکالت سازه ها -
حوادث سماختمان  سمد  تونمل و )

(راههای دسترسی
حوادث صنعت حمل و نقل-
تصادفات قطمار  خمودرو  سمقوط )

...(هواپیما و 
حممموادث تکنولوژیمممک و -

صنایع
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Richter Scale

• Small:  5.0 to 5.9

• Moderate:  6.0 to 6.9

• Major:  7.0 to 7.9

• Great:  8.0 or greater



  Vulnerabilityآ سیب پذیری

.وضعيت يا كيفيتي كه به آماني تحت تاثير قرار مي گيرد-

در برابر يز ذطرمقاومتعدم توانايي جهت -

درجه آميب پكيري و انعطاف پكيري مازمان در برابر ذطرات -

(ذسارت زياد←بحران كوچز)



تیپتانسیل های ایجاد بحران های صنع
انفجار-

آتش موزي-

نشر مواد م ي-

هسته اي-

:اثر دومينو حوادث

.دبحران ها مي تواند از يز حادثه كوچز شروع شود و به بحران منجر شو

مثل حادثه قطار نيشايور



If you wish control the 

future, study the past





انفجار

مواد منفجهره كهه باعه ( متر بر ثانيه8500تا 1500با مرعت )تجزيه يا موذتن مريع 

.   آزاد شدن مريع گاز، حرارت و موج انفجار گردد

انواع انفجار

مه ات و جنگ افزارها  (:  ذوامته يا ناذوامته)نظامي 

انيفعاليت هاي معدني و ع ر(:  ذوامته يا ناذوامته)تجاري 

(  ناذوامته)صنعتي 



:انفجارهای صنعتی 

– Vapor Cloud Explosion)انفجار ابر بخار  -1 VCE)

(Physical Explosion)انفجار فيز يکي  -2

(Deflagration or Confider Explosion)انفجار محدود  -3

(Dust Explosion)انفجار غبار  -











مخاطرات نیترات آمونیوم

متر بر  ثانيه2700:  مرعت انفجار نيترات آمونيوم-

حداقل مرعت موذتن يز ماده كهه مهي توانهد آن را جهزو گهروه مهواد -

متر برثانيه1500:  انفجاري قرار داد

.ليتر گاز ايجاد مي كند980هر كيلوگرم نيترات آمونيوم -

.امتTNTقدرت انفجاري ½قدرت انفجاري نيترات آمونيوم تقريباً معادل -



ونیومدالیل انفجارات ناخواسته نیترات آم

.گرددگرم شدن در محيط محبوس كه موجب تجزيه شدن و افزايش فشار مي-

(مثل شوك ناشي از انفجار و تركش)وارد شدن شوك هاي شديد -

(عدم رعايت شرايط انبارداري)انباشت بيش از حد  -

(آزاد شدن بيش از حد گرما)آتش موزي -



نکات انبارداری نیترات آمونیوم

وجود تهويه طبيعي انبار-

...رعايت حداقل فاصله انبار از مناطق مسکوني، بزرگراهها و -

(مانتي تر72حداقل )رعايت حداقل فاصله كيسه هاي مواد از ديوارها -

وجود ميستم اطفاء حريق آبي-

وجود شيکه آب آتش نشاني-

احداث انبار در يز طبقه و فاقد زيرزمين -

ماذت انبار از مصالح نسوز-

نيتهرات ( كيهوگرم454)پونهد 1000دريافت مجهوز بهراي نگههداري بهيش از -

آمونيوم



نکات انبارداری نیترات آمونیوم

بازرمي از انبار و دريافت مجوز تومط تومط مقام ذيصالح-

وجود جاي پل پ در درب ها-

وجود مکوي بارگيري-

مانتي تر از مطح زمين120داشتن حداقل ارتفاع -

بيش از حد نبودن انباشت و طريقه چيدمان-

عدم احداث انبار در محل هاي ميل ذيز -

نصب صاعقه گير در مقف انبار-

اگر . اصله ذاموش گرددنيترات آمونينوم اگر باع  آتش موزي شود بايد ذنز نگهداشته شود و بالف: نکته

ادثه قطار نيشهابور در ح.  )حريق نيترات آمونيوم تومعه پيدا كرد بايستي منطقه را ترك و به محل امن رفت

.(و بندر بيروت اين مهم رعايت نگرديد



برای جلوگیری از انفجار ناخواستهBlastمحل بالست  رعایت مالحظات 

.در شرايط رعد و برق و طوفان انجام كار بر روي بالمت م نوع امت-

.ايجاد بالمت در نزديکي انتقال دهنده هاي امواج راديويي م نوع امت-

(متر2حداقل . )فاصله بين فتيله هاي موازي بايستي رعايت گردد-

.ه راه داشتن موبايل و بي ميم م نوع امت-

.ت امي محدوده بالمت ذالي از افراد غير از گروه انفجار باشد-

.امکان ايجاد شوك تا زمان حضور افراد در بالمت وجود نداشته باشد-

.هيچگونه پيچ ذوردگي در حلقه و فتيله ها ايجاد نشود-

پيش بيني وضع هوا-

.براي بريدن فتيله ها از قطعه تيز چوبي يا پالمتيکي امتفاده شود-

(امتفاده از دمتکش. )از لباس كار مخصوص امتفاده كنيم-



:رددحریق هایی که می تواند باعث ایجاد بحران گ

(Flash Fire)آتش ناگهاني  -1

(Pool Fire)آتش امتخري   -2

(Jet Fire)آتش فوراني    -3

BLEVE)بلووي و آتش كروي    -4 and Fire Ball)

Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion



:نشر مواد سمی

حالت مزمن-1

حالت حاد-2

:دو عامل مهم در تعيين قدرت آميب زدن مواد م ي

مدت زمان-1

(ppmواحد )غلظت -2



چرخه مديريت بحران



مراتب مواجهه با خطرسلسله
(بعد از شناسايي خطر)



جهت خنثي سازي گاز كلر در هنگام نشت سيلندر كلر  Trapدستگاه 





ازه به مجموعه فعالیت هایی که برای شناسایی، ارزیابی، اند-(Prevention)پیشگیری •
.گیری، ارزشیابی و کنترل شرایط اضطراری انجام می گیرد گفته می شود

ه به فعالیت ها ، برنامه ها و سیستم های گفته میشود ک-(Preparedness)آمادگی•
ازیابی پیش از بروز شرایط اضطراری  جهت پشتیبانی و کاهش زمان  واکنش  به آنها و ب

.بکار گرفته می شود

به فعالیتهای طراحی شده جهت پرداختن به اثرات – (Response)واکنش/ پاسخ •
.کوتاه مدت و آنی شرایط اضطراری میگویند

به فعالیت ها و برنامه های طراحی شده  جهت بازگشت – (Recovery)بازیابی  •
.سازمان به شرایط قابل قبول اطالق میگردد

چرخه مديريت بحران



(Prevention)پیشگیری 
ن ال للهي ماننهد اصالح ماذتار و تشکيالت مديريت بحران برمبنهاي مراجهع معتبهر بهي-

NIMS ،و بکارگيري امتانداردها و شاذص هاي معتبر ه چونISO22398,NFPA1600

ICS وCIT

تدوين روش اجرايي مديريت بحران و تشکيل تيم مديريت رويداد-

.شنامايي كانون هاي ذطر داراي پتانسيل ايجاد بحراني را دارند-

انداردهاارزشيابي انطباق مازمان با دمتورالع ل ها، قوانين، آئين نامه ها و امت-

(Gap analysis)انجام آناليز انحراف -

ويهدادهاي بررمي پيه هاي حفاظتي موجود بر روي منابع ذطهر بها پتانسهيل بهروز ر-

بزرگ و ناگوار و اقدام در جهت حكف يا كاهش اين ذطرات

مستند مازي اطالعات در مديريت بحران-

توان ند مازي كاركنان دذيل در مج وعه مديريت بحران-



(Preparedness)آمادگی 

ارزيابي مناريوهاي اضطراري و اولويت بندي آنها بر اماس شدت پيامد-

(برنامه پيش رويداد) PIPتهيه -

(  روشهاي امتاندارد ع لياتي ) SOPتهيه -

ERTايجاد ميستم رتبه بندي كيفي -

Travel timeمانند Drillبرگزاري -

مدل مازي پيامدهاي بحران -

HAZMATاذتصاص منابع -

(EOCذودروي )ميار EOCايجاد و تجهيز -

ناوگانتجهيز -

Cleanup Teamتشکيل -

Recovery Planتهيه -



تیم های مدیریت بحران

تيم يا تيم هاي راهبري-1

(ارتباط برون مازماني)راهبري و هدايت -

(مديريت ريسز)فرماندهي -

(ماشين آپت، نيروي انساني و تغكيه)لجستيز -

مالي-

(مخنگو، ارتياطات درون مازماني)ارتباطات -

(ج ع آوري و تحليل داده ها)طرح ريزي-

تيم يا تيم هاي واكنش-2
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نمودار سازمانی مدیریت بحران



حرانسخت افزارهای مورد نیاز بعنوان زیرساخت برای مقابله با ب

(تلفن ماهواره اي)ميستم ارتباط اضطراري -

مامانه پيامکي براي گروه هاي ذاص-

:زيرماذت هاي مورد نياز-

ريق، امهکان شبکه آتش نشاني، برق اضطراري، ميستم اعالن و اطفاء ح)

(اضطراري، رفع آلودگي



پدافند غيرعامل

رويداد مج وعه اقداماتي كه قبل از رويداد انجام مي شود و در هنگام بروز

يسهات، تجهيهزات، انساني، ماذت ان، تام)موجب كاهش آميب پكيري ( طبيعي و غيرطبيعي)

.يز مازمان مي گردد...( شريان هاي حياتي و 

كاهش آميب پكيري= پدافند غيرعامل 

افزایش پدافند غیر عامل مجموعه اقدامات غیر مسلحانه ای است که  موجب
ارتقای پایداری ،تداوم فعالیتهای ضروریکاهش آسیب پذیریبازدارندگی 

.اقدام های نظامی دشمن می شودتهدیدات و در مقابل تسهیل مدیریت بحرانملی،و



:شباهت

.در زمان بروز هر دو نياز به تص يم گيري فوري دارند-

.هر دو نيازهاي جديد و فوري ايجاد مي كنند-

نياز به اطالعات براي تص يم گيري-

...(آميب انساني، تاميسات،)تبعات يکسان -

لزوم حفاظت فوري از زندگي ذود و ديگران-

لزوم جلوگيري از گسترش-

لزوم تالش براي حكف ذطر-

لزوم حفظ دارايي ها و تاميسات-

:  تفاوت

، عامل تهديد در پدافند غيرعامل. )در ع دي و غيرع دي بودن و تهديد يا تکنولوژيز بودن امت

.(بشر ماز امت

تفاوت و شباهت هاي پدافند غيرعامل و مديريت بحران

:چند ن ونه تهديد عامدانه

بيوتروريسم، جنگ، ح هالت انتحهاري، حريهق ههاي ع هدي

(Arson) ح الت مايبري ،



تاب آوری سازمانی





بحرانانواع رفتار سازمان پس از 



موانع سازمان ها در ارتقای سطح تاب آوری

ندکنکه در آن فعالیت می وضعیتی محدود سازمانها از آگاهی 



یدیتوانایی در شناسایی و مدیریت نقاط آسیب پذیر کلعدم 



 شناسایی پتانسیل های ایجاد بحران

 اعمال سلسله مراتب کنترل به ترتیب اولویت

 بهبود مستمر انطباق با الزامات و استانداردها

تعیین و اجرای اقدامات پیشگیرانه و کنترلی

 مدل سازی پیامد ها

 حفظ و ارتقا آمادگی

لیتقابنکند،گذاریسرمایهخودآوریتابرویبرکهسازمانی

.بیندمیپذیرآسیبهموارهراخودبقای

( آمادگی / پیش بینی و پیش گیری ) بندی جمع 




