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به  واقعه مربوط 5واقعه طبیعی مرگبار در جهان،  10در بین 
 .  
کشور ما از نظر تعداد وقایع سیالب در بین مناطق .در میان بالیاي طبیعی، ایران بیشترین خسارات را از وقوع سیل داشته است

سیل، تلفات انسانی و خسارات  مخاطرات توالی گذشته، تعداد
 .برآورد شده استدالر  میلیون 1200تا  400نفر؛ و خسارات مالی 

پدیده سیل در ایران  .ردار استبنابراین مسئله وقوع سیالب، تلفات جانی و خسارات مالی آن در کشور ما از اهمیت خاصی برخو
  .اند یک پدیده همه ساله و فراگیر بوده؛ و بیشتر نواحی کشور به نوعی متحمل خسارات آن شده

هاي  موضوع تغییر استراتژي و ساختار مدیریت سیالب، یک فرآیند فراسازمانی و ملّی است که بر اساس قوانین و مقررات، مسئولیت
هاي ناشی از آن، داراي  در کشور ما بیش از ده ارگان در موضوع مدیریت سیالب و بحران

هاي  سعی شده است که با بازتعریف ساختار مدیریت سیالب، کلیه تکالیف و مسئولیت
حین "، ")تا قبل از صدور هشدار(قبل از رخداد سیالب 

. به تفکیک مشخص گردد "پس از فروکش نمودن سیل
بینی،  پیش - 1: بندي شده است گانه فوق، در پنج گروه دسته

 .هماهنگی و مدیریت بحران -5مدیریت مخازن؛ و 

و اکنون تجربه تهیه، و جهت اجرا به واحدهاي مرتبط در وزارت نیرو ابالغ گردید؛ 
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در بین . ترین وقایع طبیعی در جهان است ترین و یکی از مخرب سیالب شایع
. اند واقعه نیز در قاره آسیا به وقوع پیوسته 10وقوع سیالب بوده است؛ که هر

در میان بالیاي طبیعی، ایران بیشترین خسارات را از وقوع سیل داشته است
توالی گذشته، تعداددر چند دهه م .دارد 35از  11 رتبهمتوسط جهان قرار داشته؛ و در آسیا 

نفر؛ و خسارات مالی  180تا  40ساالنه تلفات انسانی . رو به افزایش داشته است
بنابراین مسئله وقوع سیالب، تلفات جانی و خسارات مالی آن در کشور ما از اهمیت خاصی برخو

یک پدیده همه ساله و فراگیر بوده؛ و بیشتر نواحی کشور به نوعی متحمل خسارات آن شده
موضوع تغییر استراتژي و ساختار مدیریت سیالب، یک فرآیند فراسازمانی و ملّی است که بر اساس قوانین و مقررات، مسئولیت

در کشور ما بیش از ده ارگان در موضوع مدیریت سیالب و بحران. باشد هاي مختلفی می آن متوجه بخش
  .اي هستند هاي قانونی از پیش تعریف شده

سعی شده است که با بازتعریف ساختار مدیریت سیالب، کلیه تکالیف و مسئولیت نیرو وزارت سیالب مدیریت 
قبل از رخداد سیالب ": مرتبط با مجموعه وزارت نیرو در سه مقطع زمانی واحدهاي مختلف

پس از فروکش نمودن سیل"و  ")از زمان صدور هشدار تا زمان اعالم وضعیت عادي(
گانه فوق، در پنج گروه دسته مجموعه اقدامات الزم براي مدیریت سیالب، در مقاطع زمانی سه

مدیریت مخازن؛ و  - 4تأسیسات آب و آبفا؛  -3مهندسی رودخانه؛  -2پایش و هشدار؛ 
تهیه، و جهت اجرا به واحدهاي مرتبط در وزارت نیرو ابالغ گردید؛  1395در آبان ماه  سیالب مدیریت

  .رو قرار دارد در پیش نامه نظامیکساله اجراي 

  
  

  مقدمه
سیالب شایع

وقوع سیالب بوده است؛ که هر
در میان بالیاي طبیعی، ایران بیشترین خسارات را از وقوع سیل داشته است

متوسط جهان قرار داشته؛ و در آسیا 
رو به افزایش داشته است مالی

بنابراین مسئله وقوع سیالب، تلفات جانی و خسارات مالی آن در کشور ما از اهمیت خاصی برخو
یک پدیده همه ساله و فراگیر بوده؛ و بیشتر نواحی کشور به نوعی متحمل خسارات آن شده

موضوع تغییر استراتژي و ساختار مدیریت سیالب، یک فرآیند فراسازمانی و ملّی است که بر اساس قوانین و مقررات، مسئولیت
آن متوجه بخش

هاي قانونی از پیش تعریف شده مسئولیت
 نامه نظامدر 

واحدهاي مختلف
(رخداد سیل 

مجموعه اقدامات الزم براي مدیریت سیالب، در مقاطع زمانی سه
پایش و هشدار؛ 

مدیریت نامه نظام
یکساله اجراي 
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و معرفی  "مدیریت سیالب وزارت نیرو نامه
گزارش حاضر فهرستی از مجموعه نظرات راهبردي و کارشناسی حاضران جلسه را براي 

وزارت نیرو، وزارت کشور، و (اندیشی مشترك 
جامعیت بخشی به نظرات مشروحه زیر، جهت بهره برداري 

  .در تهران، اعالم می دارد
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نامه نظام" مبانی و روند اجرائی در این نشست تخصصی،
گزارش حاضر فهرستی از مجموعه نظرات راهبردي و کارشناسی حاضران جلسه را براي . گردیداندیشی 

  .در آینده ارائه می نماید نامه امنظبازنگري و اثربخشی 
اندیشی مشترك  آمادگی برگزاري نشست ویژه هم "ایران انجمن هیدرولیک

جامعیت بخشی به نظرات مشروحه زیر، جهت بهره برداري براي را  ،)هاي ذیربط با مشارکت کلیه سازمان
در تهران، اعالم می دارد "ريجامع مدیریت سیالب کشو نامه نظام"

  
  

در این نشست تخصصی،
اندیشی  هم

بازنگري و اثربخشی 
انجمن هیدرولیک"

با مشارکت کلیه سازمان
"در تدوین 

  



 مدیریت سیالب وزارت نیرو

نواحی باالدست و بخصوص تامین آب  .استهیدرولوژیکی ایران، سیل از اجزاي مهم چرخه هیدرولوژي 
 .ه سیل وابسته است

لذا اقدامات در خصوص مدیریت . یابد افزایش می) تعداد وقایع و میزان خسارات

سد ایمنی . ري را این حوضه داردپذی است، ولی باالترین آسیب
الزامات رهاسازي از سدها و سیالب میان حوضه اي همواره 

برآورد شده دالر  میلیون 1200تا  400نفر؛ و خسارات مالی 

 .باشد رودخانه مفید می - هاي کشور به صورت شناسنامه سیل حوضه

یکی از ابزار پیش   پالك ثبت داغاب سیالب ها در مواضع مختلف شهري و برون شهري،

هاي اخیر، دفترپدآفند غیر عامل گزارش نواقص عملکرد یا نقاط قوت بخشهاي مرتبط با سیالب را جهت 

  .هاي آبریز پهنه سیالب حوضه

 .هاي دنیا را دارد درصد تمام بحران

خسارات  نفر؛ و) 2000- 8000(نه تلفات انسانی در دام، 
میلیارد تومان  5000تا  1500 معادلنفر تلفات، و  180

  .میلیارد دالر بوده است 5معادل 
 .است درآمد خالص سالیانه

هزینه ها به خسارات کارهاي رودخانه نسبت : ارتش آمریکا
دالر میلیارد  125حداقل : 2017در تابستان سال ) آمریکا

 .معین گردد) تاه مدت، میان مدت و درازمدت
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 :نکات کلیدي مطرح شده

  مستند سازي سیالب -سیالب اهمیت
هیدرولوژیکی ایران، سیل از اجزاي مهم چرخه هیدرولوژي  -در رژیم اقلیمی

ه سیل وابسته استب) ها دریا، دریاچه و تاالب(پائین دست حوضه و آب هاي پذیرنده 
تعداد وقایع و میزان خسارات  از نظر شدت،(ها  روند وقوع سیالب

  .باید افزایش یابد) به لحاظ اعتبارات و اقدامات موثر(سیالب 
است، ولی باالترین آسیب) دز - کارون(بیشترین تعداد سدها در حوضه کارون بزرگ 

الزامات رهاسازي از سدها و سیالب میان حوضه اي همواره . دارد) تا فاصله اي در پائین دست(کاذب و موضعی 
 .خطرآفرین هستند

نفر؛ و خسارات مالی  180تا  40در وقوع سیالب هاي ایران، ساالنه تلفات انسانی 
 .است

هاي کشور به صورت شناسنامه سیل حوضه ها و رودخانه ها براي حوضه تهیه سوابق تاریخی سیل
پالك ثبت داغاب سیالب ها در مواضع مختلف شهري و برون شهري، ،در خصوص مستندسازي
 .هاي گردشگري بشمار می آیند  آگاهی مردم، و از جاذبه

هاي اخیر، دفترپدآفند غیر عامل گزارش نواقص عملکرد یا نقاط قوت بخشهاي مرتبط با سیالب را جهت  براي سیالب
 .رفع در اختیار بخش هاي مسئول قرار دهد

پهنه سیالب حوضه GISایجاد بانک اطالعاتی سیالب در کشور و داشتن نقشه 

  هزینه ها -خسارات سیل
درصد تمام بحران 60میزان خسارت جانی و مالی را داراست؛ و سهم سیل باالترین 
، سال گذشته 43در . باال است ایراندر  سیلهاي   میران خسارت
180تا  45ه هر سال. بوده است میلیارد دالر) 17-52(مالی در دامنه 

معادل  1370خسارت مالی سیل سال  .در کشور داریمسیل خسارت 
درآمد خالص سالیانه% 08 معادل سیالب خسارات سالیانه در آمریکا، متوسط

ارتش آمریکامهندسی . هزینه هاي بازتوانی همواره بیشتر از خسارات است
آمریکا( تکزاسناشی از طوفان هاروي در سیالب . است 4اي بیش از 
 .رد شده، که جبران آن به چند سال زمان نیاز داردخسارات برآو

تاه مدت، میان مدت و درازمدتوک(ساختار و شیوه ارزیابی خسارات سیل، و هزینه هاي باز توانی 

  
  

نکات کلیدي مطرح شده
اهمیت) الف

در رژیم اقلیمی )1
پائین دست حوضه و آب هاي پذیرنده 

روند وقوع سیالب )2
سیالب 

بیشترین تعداد سدها در حوضه کارون بزرگ  )3
کاذب و موضعی 
خطرآفرین هستند

در وقوع سیالب هاي ایران، ساالنه تلفات انسانی  )4
است

تهیه سوابق تاریخی سیل )5
در خصوص مستندسازي )6

آگاهی مردم، و از جاذبه
براي سیالب )7

رفع در اختیار بخش هاي مسئول قرار دهد
ایجاد بانک اطالعاتی سیالب در کشور و داشتن نقشه  )8

  
خسارات سیل) ب

سیل باالترین  )1
میران خسارت )2

مالی در دامنه 
خسارت 

در آمریکا، متوسط )3
هزینه هاي بازتوانی همواره بیشتر از خسارات است )4

اي بیش از 
خسارات برآو

ساختار و شیوه ارزیابی خسارات سیل، و هزینه هاي باز توانی  )5
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 .کند و پراکندگی نقاط حادثه خیز بسیار باال بوده، و بیشتر نیز می شود

درحالیکه، بستر آبرفتی نیز روند مشابهی در جهت . است
شود ظرفیت عبور سیالب  در اثر فرسایش موجب می .را تجربه می کند

نیز اهمیت رودخانه بستر کف کاهش تراز و  آب عمقي ناشی از افزایش 
می رودخانه  جریان از مجراي اصلیر ظرفیت عبو کاهش

استفاده ) حداکثر بده لحظه اي گزارش شده در هر سال
تعیین آستانه سیل براساس ظرفیت وقوع سیالب و . هیدرولوژیکی تطابق کامل ندارد

 . ري ها، و استفاده از روش سري جزئی سیالب پیشنهاد می گردد

توصیه . اي متفاوت است هاي رودخانه اطالعات فنی مرتبط با سیالب شهري، از نظر رفتار مورفوهیدرولوژي آن، با سیالب
رت نیرو قرار می گردد که موضوع تدوین راهنما و ضوابط جزء دستور کار دفتر استانداردها و طرحهاي آب و آبفاي وزا

از این طریق عالوه بر ارائه تجربیات سایر کشورها اصول حاکم بر سیالبهاي شهري و مدیریت آن را براي دست 

 .پهنه بندي مناطق سیالبی کشور بمنظور درجه بندي مناطق کشور از لحاظ وقوع سیالب ضروري است

مسیر تحقیقات را براي دانشگاهها و محققین  نامه نظام

استفاده  "برداري از سیالب کشور مدیریت، نظارت و بهره
زشت . اجتناب شود) مانند مدیریت بحران و ستاد حوادث غیر مترقبه و شبیه اینها

جسورانه وقتی آب میخواهد حق خودش را از ما بگیرد، اسم بال روي 
 !!آب را پاس بداریم تا پاس داشته شویم. پس باید استراتژي ما با آب مشارکتی باشد نه چیز دیگر

تر شود؛ و هاي قبل از وقوع سیل قوي  باید بحث نامه
 .تري از مقابله و بازسازي دارد هاي به مراتب پائین

هاي ذیربط در قبال اجراي این  بایست قانونمند و در سطح ملی عملیاتی گردد و همه دستگاه
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  شدت سیالبارزیابی  -شناخت سیالب
کند و پراکندگی نقاط حادثه خیز بسیار باال بوده، و بیشتر نیز می شود وي بارش و کشور در سالهاي آتی تغییر پیدا می

است) سطح آبتراز (از باال  عموما منحصر به پایش شناخت سیالب
را تجربه می کندکاهش تراز، و سپس بازگشت به تعادل دینامیکی 

 .کند افزایش پیدا می

ي ناشی از افزایش ها پذیري آسیبپایش تراز کف بستر، و بررسی 
کاهشموجب  ،کند اي که بستر رودخانه را تثبیت می اقدامات سازه. دارد
  .گردد

حداکثر بده لحظه اي گزارش شده در هر سال(در تحلیل سنتی سیالب رودخانه ها عموما از سري ساالنه سیل 
هیدرولوژیکی تطابق کامل ندارد -می گردد، که با الگوي اقلیمی

ري ها، و استفاده از روش سري جزئی سیالب پیشنهاد می گرددآسیب پذی
اطالعات فنی مرتبط با سیالب شهري، از نظر رفتار مورفوهیدرولوژي آن، با سیالب

می گردد که موضوع تدوین راهنما و ضوابط جزء دستور کار دفتر استانداردها و طرحهاي آب و آبفاي وزا
از این طریق عالوه بر ارائه تجربیات سایر کشورها اصول حاکم بر سیالبهاي شهري و مدیریت آن را براي دست . گیرد

 .اندرکاران تبیین نماید

پهنه بندي مناطق سیالبی کشور بمنظور درجه بندي مناطق کشور از لحاظ وقوع سیالب ضروري است
نظامباید . هستند» اطالعات محرمانه«ها  هاي رودخانه بسیاري از داده

 .برداري باشد باز کند تا نتایج براي صنعت آب قابل بهره

  کشوري سیالب نامه نظامو  ساختار مدیریت سیالب
مدیریت، نظارت و بهره نامه نظام"پس بهتر است از واژه . صت بدانیم نه تهدیدآب را فر

مانند مدیریت بحران و ستاد حوادث غیر مترقبه و شبیه اینها(از تولیت و راهبري ادارات خاص . شود
جسورانه وقتی آب میخواهد حق خودش را از ما بگیرد، اسم بال روي  است که ماحق عبور آب را از آب بگیریم و بعد تازه

پس باید استراتژي ما با آب مشارکتی باشد نه چیز دیگر. آب بگذاریم
نامه نظاملذا در . سیالب قابل پیش بینی و پیشگیري و مدیریت است

هاي به مراتب پائین چرا که پیشگیري هزینه. فرض بر وقوع سیالب گذاشته نشود
بایست قانونمند و در سطح ملی عملیاتی گردد و همه دستگاه مدیریت سیالب می نامه نظام

 .نظام پاسخگو باشند

  
  
شناخت سیالب) ج

وي بارش و کشور در سالهاي آتی تغییر پیدا میالگ )1
شناخت سیالب )2

کاهش تراز، و سپس بازگشت به تعادل دینامیکی 
افزایش پیدا می

پایش تراز کف بستر، و بررسی  )3
دارد
گردد

در تحلیل سنتی سیالب رودخانه ها عموما از سري ساالنه سیل  )4
می گردد، که با الگوي اقلیمی

آسیب پذی
اطالعات فنی مرتبط با سیالب شهري، از نظر رفتار مورفوهیدرولوژي آن، با سیالب )5

می گردد که موضوع تدوین راهنما و ضوابط جزء دستور کار دفتر استانداردها و طرحهاي آب و آبفاي وزا
گیرد

اندرکاران تبیین نماید
پهنه بندي مناطق سیالبی کشور بمنظور درجه بندي مناطق کشور از لحاظ وقوع سیالب ضروري است )6
بسیاري از داده )7

باز کند تا نتایج براي صنعت آب قابل بهره
  

ساختار مدیریت سیالب) د
آب را فر )1

شود
است که ماحق عبور آب را از آب بگیریم و بعد تازه

آب بگذاریم
سیالب قابل پیش بینی و پیشگیري و مدیریت است )2

فرض بر وقوع سیالب گذاشته نشود
نظام )3

نظام پاسخگو باشند
  



 مدیریت سیالب وزارت نیرو

سیالب در کشورهاي در حال توسعه، انتشار عمومی آن، و استفاده از تجربیات 

 نامه نظامشود که  اي به مدیریت آب، پیشنهاد می با توجه به رویکرد اخیر نظام مدیریتی آب کشور در خصوص نگاه حوضه
موجود که در سطح وزارت نیرو تهیه شده، باعث پیچیدگی بیشتر 

نظر  هاي آبریز به حوضه... با توجه به شرایط هیدرولیکی، اقلیمی ـ اجتماعی، سوابق تاریخی سیل، گستردگی جغرافیایی و 
 .ها ضروري است و زیر حوضه

 .هر حوضه آبریز رودخانههاي خاص  نامه نظامبه ) در سطح ملی

 

 .هاي مرزي مورد نظر قرار گیرد به منظور پوشش سیالب شهري و سیالب رودخانه

همکاري  ،مهمترین موضوع. دهد ها را کاهش می پذیري
 .درگیر مدیریت سیالب هستند ارگان 17الی 

  .، حتماً مشارکت داده شودتساها قابل کنترل  دستگاههاي ذیربط باالدستی، که با اقدامات ایشان شدت وقوع سیالب
 .سیالب وزارت نیرو، در ساختار دستگاه هاي مرتبط با سیالب ایجاد گردد

  . کند مشخص می) از صدر تا ذیل
 . گیرد هاي وزارت نیرو مورد ارزیابی قرار می

صورت مشارکتی مجموعه هاي دیگر، تنها به . ی ندارد

یالب با مشارکت همه دستگاههاي مسئول و موظف در مدیریت جامع سیالب شامل 
، )در حوزه روستاها(، بنیاد مسکن )در حوزه داخل محدوده قانونی نشرها

ات ، وزارت جهاد کشاورزي، هواشناسی، صدا و سیما، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان امداد و نج
 زیست، وزارت ا رتباطات و فناوري اطالعات،

وظائف پیش بینی و هشدار : بطور مثال. مورد توافق همه بخش هاي مرتبط کشور نیست
... 

 .ها از جمله سازمان هواشناسی دارد

هاي اجرایی و مدیریتی دخیل، با محوریت مدیریت بحران استانداري، براي کل 

 .ظام نامه مدیریت سیالب کشور بر مبناي مدیریت یکپارچه و مدیریت ریسک سیالب تهیه شود

مدیریت سیالب وزارت نیرو نامه نظامبررسی     

سیالب در کشورهاي در حال توسعه، انتشار عمومی آن، و استفاده از تجربیات  نامه نظامتدوین و اجراي بررسی روند 
 .سیالب ضروري است نامه نظامموجود در تدوین نسخه جدید 

با توجه به رویکرد اخیر نظام مدیریتی آب کشور در خصوص نگاه حوضه
موجود که در سطح وزارت نیرو تهیه شده، باعث پیچیدگی بیشتر  نامه نظام. اي تنظیم و پیاده سازي شود ورت حوضهبه ص
 .خواهد شد) بدون افزایش اثر بخشی و کارآیی آن(کار 

با توجه به شرایط هیدرولیکی، اقلیمی ـ اجتماعی، سوابق تاریخی سیل، گستردگی جغرافیایی و 
و زیر حوضه 2هاي درجه  رسد تدوین یک دستورالعمل خاص براي حوضه می

در سطح ملی ای در سطح وزارت نیرو(تیپ فعلی  نامه نظاملزوم تفکیک 
 .براي هر رودخانه سناریو مدیریت سیالب بصورت جامع دیده شود

به منظور پوشش سیالب شهري و سیالب رودخانه نامه نظامسعه 
پذیري ولی آسیب. تواند کافی باشد سیالب به تنهایی نمی نامه نظام

الی  10در کشور ما . هاي مرتبط است آور بین دستگاه موظف و الزام
دستگاههاي ذیربط باالدستی، که با اقدامات ایشان شدت وقوع سیالب

سیالب وزارت نیرو، در ساختار دستگاه هاي مرتبط با سیالب ایجاد گردد نامه نظامنظیر 
از صدر تا ذیل(زارت نیرو را سیالب وزارت نیرو صرفا وظایف و نامه نظام

هاي وزارت نیرو مورد ارزیابی قرار می تمامی الیهتنها در هر سیالب 
ی ندارداتهاي غیر وزارت نیرو، الزام وظایف براي بخش نامه نظامدر 

 .کند همکاري می

یالب با مشارکت همه دستگاههاي مسئول و موظف در مدیریت جامع سیالب شامل ضرورت تکمیل چرخه مدیریت س
در حوزه داخل محدوده قانونی نشرها(، شهرداریها )ها استانداري(مدیریت بحران استانها 

هواشناسی، صدا و سیما، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان امداد و نج
زیست، وزارت ا رتباطات و فناوري اطالعات، جمعیت هالل احمر، نیروهاي نظامی، سازمان حفاظت محیط

مورد توافق همه بخش هاي مرتبط کشور نیست نامه نظاموظائف تعیین شده در 
...ه اي و وزارت راه؛ و سیل و سازمان هواشناسی؛ سازه هاي رودخان

ها از جمله سازمان هواشناسی دارد بینی، نیاز به هماهنگی با سایر سازمان سازي سامانه ملی پیش پیاده
هاي اجرایی و مدیریتی دخیل، با محوریت مدیریت بحران استانداري، براي کل  نظام نامه سیالب با لحاظ سایر دستگاه

 .ها تهیه شود کشور و کل دستگاه

ظام نامه مدیریت سیالب کشور بر مبناي مدیریت یکپارچه و مدیریت ریسک سیالب تهیه شود

  
 

بررسی روند  )4
موجود در تدوین نسخه جدید 

با توجه به رویکرد اخیر نظام مدیریتی آب کشور در خصوص نگاه حوضه )5
به ص
کار 

با توجه به شرایط هیدرولیکی، اقلیمی ـ اجتماعی، سوابق تاریخی سیل، گستردگی جغرافیایی و  )6
می

لزوم تفکیک  )7
براي هر رودخانه سناریو مدیریت سیالب بصورت جامع دیده شود )8
سعه تو )9

نظام )10
موظف و الزام

دستگاههاي ذیربط باالدستی، که با اقدامات ایشان شدت وقوع سیالب )11
نظیر  )12
نظام )13
در هر سیالب  )14
در  )15

همکاري می
ضرورت تکمیل چرخه مدیریت س )16

مدیریت بحران استانها :
هواشناسی، صدا و سیما، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان امداد و نج

جمعیت هالل احمر، نیروهاي نظامی، سازمان حفاظت محیط
وظائف تعیین شده در  )17

سیل و سازمان هواشناسی؛ سازه هاي رودخان
پیاده )18
نظام نامه سیالب با لحاظ سایر دستگاه )19

کشور و کل دستگاه
ظام نامه مدیریت سیالب کشور بر مبناي مدیریت یکپارچه و مدیریت ریسک سیالب تهیه شودن )20



 مدیریت سیالب وزارت نیرو

هیئت وزیران، شوراي عالی مدیریت بحران کشور و یا وزارت 
 .گرددفراهم  عملیاتی کردن و تکالیف سایر دستگاههاي مسئول

 .معین گردد) کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت

 .مرتبط با آن تهیه شود

زارت نیرو، وزارت کشور و مدیریت بحران کشور براي مدیریت جامع سیل 

باشد، لذا  چون وزارت نیرو دستگاه تخصصی در مورد هیدورلیک رودخانه و سیالب بوده، و بازوي فنی مدیریت بحران می
  .وین و پیشنهاد گرددتد) وزارت نیرو(سیالب کشور باید از طریق ریاست کارگروه سیل 

سیالب به صورت صحیح در کشور، در چند  نامه نظامترسیم یک چشم انداز مشخص و واقع گرایانه در خصوص اجراي 
 .ها به صورت گاگ به گام

. هاي مرتبط طراحی گردد براي هر یک از حوزه DSSمدیریت سیالب کشور بهتر است که یک سیستم جامع 
هاي مرتبط و افراد مسئول در این  اي، شرح وظایف هر یک از حوزه

 .وجود دارد و امکان برقراري ارتباط نیز وجود داشته باشد

 .حدوده شهري توسط شهرداري صورت گیرد

هاي متعدد، در کمیسیون شوراي مجلس شوراي اسالمی است؛ که ضرورت 
ها براي اصالح و بازنگري هم توسط سازمان مدیریت بحران کشور 

 .ن موضوع راهگشاي بسیاري از مشکالت در حوزه مدیریت بحران خواهد بود

باشد؛ دستورالعمل ارزیابی تهیه شود و انجمن هیدرولیک با محوریت وزارت 

 .ویژه الزم است نامه نظامولی براي هر حوضه رودخانه، یک 

وظائف مربوط به شبکه فاضالب، آلودگی  :مثال بطور. 
ها و نخاله ها، و پاکسازي رسوبات و واریزه ها در محیط هاي شهري 

  .مورد توجه قرار گیرد نامه نظامهاي آبگیري آب شرب، بصورت کامالً مجزا و با درجه اهمیت باال، در 
 .ها از جمله سازمان هواشناسی دارد

مدیریت سیالب وزارت نیرو نامه نظامبررسی     

هیئت وزیران، شوراي عالی مدیریت بحران کشور و یا وزارت در ( تعمیم و تصویب گرددسطح ملی  درسیالب  نامه نظام
عملیاتی کردن و تکالیف سایر دستگاههاي مسئول، تا الزامات براي )کشور

  .ارتقا یابد تهیه ویا "پشتیبانی سیالب"مدیریت 
کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت(ساختار و شیوه ارزیابی خسارات سیل، و هزینه هاي باز توانی 

مرتبط با آن تهیه شود )Action Plan(برنامه اقدام  ،ملی نامه نظامبراساس 
زارت نیرو، وزارت کشور و مدیریت بحران کشور براي مدیریت جامع سیل اندیشی مدیریتی و برگزاري کارگروه هم

 . ضروري است

چون وزارت نیرو دستگاه تخصصی در مورد هیدورلیک رودخانه و سیالب بوده، و بازوي فنی مدیریت بحران می
سیالب کشور باید از طریق ریاست کارگروه سیل  نامه نظامپیش نویس 

ترسیم یک چشم انداز مشخص و واقع گرایانه در خصوص اجراي 
ها به صورت گاگ به گام بازه زمانی مرحله به مرحله، جذب اعتبارات، و تأمین زیرساخت

مدیریت سیالب کشور بهتر است که یک سیستم جامع  نامه نظام
اي، شرح وظایف هر یک از حوزه اي و مدیریت غیر سازه بطوریکه اجزاي مدیریت سازه

وجود دارد و امکان برقراري ارتباط نیز وجود داشته باشد DSSسامانه 
حدوده شهري توسط شهرداري صورت گیردمطالعه و اقدامات کاهش خطرپذیري سیالب در م

هاي متعدد، در کمیسیون شوراي مجلس شوراي اسالمی است؛ که ضرورت  هنوز قانون مدیریت بحران علیرغم پیگیري
ها براي اصالح و بازنگري هم توسط سازمان مدیریت بحران کشور  نظرات استان. دارد در اولین فرصت تصویب گردد

ن موضوع راهگشاي بسیاري از مشکالت در حوزه مدیریت بحران خواهد بودحل ای. بندي شده است جمع
باشد؛ دستورالعمل ارزیابی تهیه شود و انجمن هیدرولیک با محوریت وزارت  سیالب آزمایشی می نامه نظامبا توجه به اینکه 

  .نیرو و وزارت کشور و سازمان هواشناسی پیگیر موضوع باشد

  سیالب نامه ظامنکاستی هاي مدیریتی در 
ولی براي هر حوضه رودخانه، یک . یک دستورالعمل کالن است نامه نظام
. و اجزاي الزم را ندارد نبوده،براي سیالب شهري کامل  نامه نظام

ها و نخاله ها، و پاکسازي رسوبات و واریزه ها در محیط هاي شهري ناشی از اختالط روانآب با فاضالب، مدیریت زباله 
 .نامعین هستند) و روستائی

هاي آبگیري آب شرب، بصورت کامالً مجزا و با درجه اهمیت باال، در  جایگاه سامانه
ها از جمله سازمان هواشناسی دارد بینی نیاز به هماهنگی با سایر سازمان سازي سامانه ملی پیش پیاده

  
  

نظام )21
کشور

مدیریت  )22
ساختار و شیوه ارزیابی خسارات سیل، و هزینه هاي باز توانی  )23
براساس  )24
برگزاري کارگروه هم )25

ضروري است
چون وزارت نیرو دستگاه تخصصی در مورد هیدورلیک رودخانه و سیالب بوده، و بازوي فنی مدیریت بحران می )26

پیش نویس 
ترسیم یک چشم انداز مشخص و واقع گرایانه در خصوص اجراي  )27

بازه زمانی مرحله به مرحله، جذب اعتبارات، و تأمین زیرساخت
نظامدر  )28

بطوریکه اجزاي مدیریت سازه
سامانه 

مطالعه و اقدامات کاهش خطرپذیري سیالب در م )29
هنوز قانون مدیریت بحران علیرغم پیگیري )30

دارد در اولین فرصت تصویب گردد
جمع

با توجه به اینکه  )31
نیرو و وزارت کشور و سازمان هواشناسی پیگیر موضوع باشد

  
کاستی هاي مدیریتی در ) ن

نظام )1
نظام )2

ناشی از اختالط روانآب با فاضالب، مدیریت زباله 
و روستائی(

جایگاه سامانه )3
پیاده )4



 مدیریت سیالب وزارت نیرو

. 

 .ابالغ نشده و هر چه سریعتر باید انجام شود

 سازمان مدیریت بحران کشور ضرورت انجام مطالعات خطرپذیري سیالب کلیه مناطق کشور با محوریت و مسئولیت

هاي  بینی در حال حاضر پیش(هاي سازمان هواشناسی به میزان بیشتر نسبت به روند جاري کشور 
.( 

با سازمان ) ادارات کل کل هواشناسی(تان در سطح اس

اي  افصل ادارات کل هواشناسی استان با دفاتر مطالعات پایه منابع آب شرکتهاي آب منطقه

اي در خصوص سامانه هشدار   مدیریت بحران، و آب منطقه

هاي باالدست موظف به ارائه بهنگام  باشد، استان هاي آبریزي که به صورت مشترك بین چند استان می
بتوانند جمع بندي هاي بارانسنجی و آبسنجی به استانهاي پایاب حوضه باشند؛ تا استانهاي پایاب 

رسانی  هایی باید اطالع با چه ترتیب، به چه افراد و دستگاه

توسط سازمان مدیریت بحران هاي سیل و مخاطرات دریایی و آب کشور 

  .اي براي مستندسازي و نشر وقوع سیالب اجرائی گردد

هاي  واقعه سیالب 3ا ی 2سیالب وزارت نیرو در  نامه نظام

 .نامه نظاملزوم تدوین برنامه عملیاتی و چارچوب خاص براي ارزیابی و بازنگري 

هاي خسارات زا،  شناسی پس از وقوع بحرانهمچنین، اداره هوا
باش در واحد هاي استانی طوالنی و  از اینرو، مدت آماده

 ).1395ماه در سیالب آذربایجان شرقی 

 .اي شود هاي آب منطقه ها، کمبودها دامن گیر شرکت

مدیریت سیالب وزارت نیرو نامه نظامبررسی     

.ها باشد باید در راستاي توانایی هواشناسی استان نامه نظامانتظارات 
ابالغ نشده و هر چه سریعتر باید انجام شود  هاي مختلف هنوز رسماً تقسیم وظایف بین دستگاه

ضرورت انجام مطالعات خطرپذیري سیالب کلیه مناطق کشور با محوریت و مسئولیت
 .انجام یابد

هاي سازمان هواشناسی به میزان بیشتر نسبت به روند جاري کشور  استفاده از ظرفیت
).شود سازمان هواشناسی به صورت کلی در قالب اخطاریه انجام می

در سطح اس) هشدارهاي جوي(هاي هواشناسی  بینی هماهنگی بین پیش
 .ایجاد گرددهواشناسی کشور 

افصل ادارات کل هواشناسی استان با دفاتر مطالعات پایه منابع آب شرکتهاي آب منطقهالبرقراري ارتباط مستقیم و ب
  .ضروري است در انتقال هشدارهاي جوي

مدیریت بحران، و آب منطقهبایست بین سازمان هواشناسی، سازمان  هماهنگی الزم می
 .سیل وجود داشته باشد

هاي آبریزي که به صورت مشترك بین چند استان می در حوضه
هاي بارانسنجی و آبسنجی به استانهاي پایاب حوضه باشند؛ تا استانهاي پایاب  اطالعات ایستگاه

  .مناسبی از میزان سیالب داشته باشند
با چه ترتیب، به چه افراد و دستگاه. بندي دارد نیاز به اولویت نامه نظامرسانی در  فرآیندهاي اطالع
 انجام شود؟

هاي سیل و مخاطرات دریایی و آب کشور  حضور فعال و پیگیري مستقیم مصوبات کارگروه
  کشور

اي براي مستندسازي و نشر وقوع سیالب اجرائی گردد روزه 30، فرایند نامه نظامبر اساس 
  .مورد بازنگري قرار گیرد بصورت دوره اي سیالب  نامه نظام

نظامکارآئی و نقاط ضعف . داشته باشیم نامه نظامبرش عملیاتی از 
 .آینده مورد آزمون و ارزیابی قرار گیرد

لزوم تدوین برنامه عملیاتی و چارچوب خاص براي ارزیابی و بازنگري 
همچنین، اداره هوا. اي نه ناحیه اي است، بینی منطقه پیش نامه نظاماساس این 

از اینرو، مدت آماده. دهند تمامی وقایع را هشدار جدي می در اقدامات بعدي
ماه در سیالب آذربایجان شرقی  2بطور مثال مدت (فرسایشی می شود 

ها، کمبودها دامن گیر شرکت سیالب موجب شده که در زمان وقوع سیالب نامه نظامابالغ 

  
 

انتظارات  )5
تقسیم وظایف بین دستگاه )6
ضرورت انجام مطالعات خطرپذیري سیالب کلیه مناطق کشور با محوریت و مسئولیت )7

انجام یابد
استفاده از ظرفیت )8

سازمان هواشناسی به صورت کلی در قالب اخطاریه انجام می
هماهنگی بین پیش )9

هواشناسی کشور 
برقراري ارتباط مستقیم و ب )10

در انتقال هشدارهاي جوي
هماهنگی الزم می )11

سیل وجود داشته باشد
در حوضه )12

اطالعات ایستگاه
مناسبی از میزان سیالب داشته باشند

فرآیندهاي اطالع )13
انجام شود؟

حضور فعال و پیگیري مستقیم مصوبات کارگروه )14
کشور

بر اساس  )15
نظام )16
برش عملیاتی از  )17

آینده مورد آزمون و ارزیابی قرار گیرد
لزوم تدوین برنامه عملیاتی و چارچوب خاص براي ارزیابی و بازنگري  )18
اساس این  )19

در اقدامات بعدي
فرسایشی می شود 

ابالغ  )20
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بیشتر براساس  .سیالب ندارند نامه نظاماي آمادگی الزم براي عملیاتی کردن 

  .اي، در زمان وقوع سیالب همکاري نمایند تانداري و آب منطقه
آیین نامه حد بستر و حریم  13طبق ماده (اي که مجوز از وزارت نیرو ندارند 

  ).قانون آب
 .این کار هنوز انجام نشده است. سال بازنگري شود

معلوم شود که اگر فرضا یک سیل معمولی حادث . یک تیم ممیزي مستمر در زمانهاي عادي در وزارت کشور تشکیل شود

هاي مرزي ویا مشترك در باالدست کشور ایران،  مدیریت سیالب براي رودخانه

  .هاي مرتبط را دچار چالش نموده است
ب افراد بازنشسته از تجار. ها انجام شود اندرکاران مرتبط با مدیریت سیالب در استان

 .هاي آنها استفاده شود ها استفاده شود؛ تا در مواقع ضروري از درس آموخته

ها بدون خطر و خسارت عبور  کنند تا سیالب ها و افرادیکه مسئوالنه و پیشگیرانه کار می
 .شود گی براي آینده می انگیزه متوجه اهمیت کار نیستند؛ که باعث بی

خت هاي سامانه هشدار هاي آب و هواشناسی کشور، با راهبرد پایش زمان واقعی و زیرسا

اعتبارات فعلی جوابگوي نیازهاي ولی . ضروري است

به آمار تصمیم گیري هاي مدیریتی نیازمند در خصوص 

 .هاي صحیح و ایستگاههاي محلی کمک شایانی داشته باشد

  ).نیرو دریایی، نیرو هوایی، هوا نیروز(بینی بحران وابسته به نیروهاي مسلح 
به کار رفته در این مدلها کار شود، تا بتوان به یک مدل 

مدیریت سیالب وزارت نیرو نامه نظامبررسی     

اي آمادگی الزم براي عملیاتی کردن  هاي آب منطقه حال حاضر، شرکت 
 .دستورالعمل هاي قبلی و تجربیات استانی عمل می شود

 .اي مورد استفاده قرار گیرد منطقه  تجارب قبلی شرکت هاي آب

تانداري و آب منطقهها زیر نظر اس هاي اجرایی دخیل در استان تمامی دستگاه
اي که مجوز از وزارت نیرو ندارند  هاي رودخانه عدم تأمین اعتبار براي طرح

قانون آب 2هیئت وزیران بر اساس ماده  79مصوب .... ها و  رودخانه
سال بازنگري شود 5ن مدیریت بحران بعد از قرار بوده قانون تشکیل سازما

یک تیم ممیزي مستمر در زمانهاي عادي در وزارت کشور تشکیل شود
 ایم؟ شود، زمینه عبور از این موهبت الهی را فراهم نموده

مدیریت سیالب براي رودخانه شفاف سازي نقش کشورهاي همسایه در
 .ضروري است

هاي مرتبط را دچار چالش نموده است گیري عدم آشنایی مدیران ارشد با موضوع سیالب و تصمیم
اندرکاران مرتبط با مدیریت سیالب در استان هدفمندسازي تجارب مدیریتی دست

ها استفاده شود؛ تا در مواقع ضروري از درس آموخته و یا منتقل شده در استان
ها و افرادیکه مسئوالنه و پیشگیرانه کار می لزوم توجه و تقدیر از سازمان

متوجه اهمیت کار نیستند؛ که باعث بیهاي مسئول  ولی مدیران و سازمان. کنند

  ارتقاي فنآوري سیل
هاي آب و هواشناسی کشور، با راهبرد پایش زمان واقعی و زیرسا  تجهیز و ارتقاء شبکه پایش داده

  .سیل ضروري است
ضروري استها  بینی دقت پیشافزایش بینی هواشناسی و  پیشتحقیقات در 

  .باشد نمی
در خصوص . به حد کافی نداریمهواشناسی، جریان و سیالب بانک داده 

  .یممناسب می باش

هاي صحیح و ایستگاههاي محلی کمک شایانی داشته باشد تواند در تهیه آمار و داده سازمان هواشناسی می
بینی بحران وابسته به نیروهاي مسلح  تأسیس مرکز مطالعات هواشناسی و پیش

به کار رفته در این مدلها کار شود، تا بتوان به یک مدل هاي بارش ـ رواناب و فرضیات  در مورد یکسان سازي مدل
 .مشترك با فرضیات مشابه در همه جا دست یافت

  
 

 در )21
دستورالعمل هاي قبلی و تجربیات استانی عمل می شود

تجارب قبلی شرکت هاي آب )22
تمامی دستگاه )23
عدم تأمین اعتبار براي طرح )24

رودخانه
قرار بوده قانون تشکیل سازما )25
یک تیم ممیزي مستمر در زمانهاي عادي در وزارت کشور تشکیل شود )26

شود، زمینه عبور از این موهبت الهی را فراهم نموده
شفاف سازي نقش کشورهاي همسایه در )27

ضروري است
عدم آشنایی مدیران ارشد با موضوع سیالب و تصمیم )28
هدفمندسازي تجارب مدیریتی دست )29

و یا منتقل شده در استان
لزوم توجه و تقدیر از سازمان )30

کنند
  
ارتقاي فنآوري سیل) و

تجهیز و ارتقاء شبکه پایش داده )1
سیل ضروري است

تحقیقات در  )2
نمی

بانک داده  )3
مناسب می باش

سازمان هواشناسی می )4
تأسیس مرکز مطالعات هواشناسی و پیش )5
در مورد یکسان سازي مدل )6

مشترك با فرضیات مشابه در همه جا دست یافت
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 .گذاري شود بینی هواشناسی و سیالب نداریم؛ و در این خصوص تحقیقات و سرمایه

تهیه مدل بومی و کالیبره شده در این  رواناب و -بینی هواشناسی و مدلسازي بارش
 .مشاور سپرده شود

  .ضرورت انجام مطالعات خطرپذیري سیالب کلیه مناطق کشور با محوریت و مسئولیت سازمان مدیریت بحران کشور
 .دنبینی شو بایست پیش

 .هاي ملی ثبت و ارسال پایش داده زمان واقعی

  .تهیه شود) واکنش سریع

  .ن دستگاهیبینی، مقابله و هدایت سیالب در استانهاي کشور بمنظور هماهنگی بی
سیالب، همچون . فرهنگ سازي در جامعه اولین نکته براي ایجاد حساسیت و اقدامات پیشگیرانه در هر موضوعی است

باید مورد ) هاي پزشکی داده می شود که شدیدا در مورد آنها اطالع رسانی شده و توصیه

گرفتگی یا مشابه نیست، تغییر سطح آموزش خطر و ریسک باید 
 .هاي اجتماعی جوانان نیز کاهش خواهد یافت

تی ح. آموزش همگانی براي کاهش خسارات الزم است

 ). از دوران دبستان تا مقاطع عالی(هائی در خصوص خطرات و هشدارهاي سیل در مفاد درسی 

هاي دانشگاهی، سازمان مدیریت بحران کشور از وزارت علوم و تحقیقات مجوز ارائه دو واحد درسی 

ولی در خصوص . سیالب موجود موجب شده در دانشگاهها موضوع مهندسی سیالب مورد توجه قرار گیرد

  .بی احتیاطی در حوادث سیالب اخیر، علت اصلی خسارات جانی بوده است
بسیج و ماموریت حضور این افراد . هایی که تجربیات قبلی در حصوص سیالب در هر منطقه دارند

 .بهرحال مشکل استفاده از افراد خبره نامعین بودن زمان و تداوم وقوع سیل است

 .)حتی دفتري(انجام شود  الزمست مانورهاي مدیریت سیالب در استانی، در هر رودخانه سیالب خیز

مدیریت سیالب وزارت نیرو نامه نظامبررسی     

بینی هواشناسی و سیالب نداریم؛ و در این خصوص تحقیقات و سرمایه هاي بومی براي پیش مدل
بینی هواشناسی و مدلسازي بارش مسئله اصلی در هشدار سیل، پیش

مشاور سپرده شوددانشگاه ها ویا مهندسین زمینه است؛ که بهتر است به 
ضرورت انجام مطالعات خطرپذیري سیالب کلیه مناطق کشور با محوریت و مسئولیت سازمان مدیریت بحران کشور

بایست پیش یتجهیزات م. ها باید دیده شود  توسعه زیر ساخت ،نامه نظام
هاي ملی ثبت و ارسال پایش داده زمان واقعی توجه به نیاز اجراي نظام نامه سیالب به تأمین سامانه

واکنش سریع(در طراحی سامانه هشدار سیل، موضوع برنامه اقدام فوري 

  و آموزش همگانی -آمادگی در برابر سیالب
بینی، مقابله و هدایت سیالب در استانهاي کشور بمنظور هماهنگی بی تشکیل کمیته پیش

فرهنگ سازي در جامعه اولین نکته براي ایجاد حساسیت و اقدامات پیشگیرانه در هر موضوعی است
که شدیدا در مورد آنها اطالع رسانی شده و توصیه(یکی از بیماریهاي واگیردار 
 .احمیت و حساسیت قرار گیرد

گرفتگی یا مشابه نیست، تغییر سطح آموزش خطر و ریسک باید  ز سیل به اندازه سطح درك خطر برقسطح درك خطر ا
هاي اجتماعی جوانان نیز کاهش خواهد یافت به سطح دبیرستان آورده شود در نتیجه آسیب

آموزش همگانی براي کاهش خسارات الزم است. با مخاطبین مختلف - )تخصصی -عمومی(لزوم آموزش هاي 
 .کشته شدند 1395در سیالب آذربایجان  ،باسوادان مدیر

هائی در خصوص خطرات و هشدارهاي سیل در مفاد درسی  گنجاندن سرفصل
هاي دانشگاهی، سازمان مدیریت بحران کشور از وزارت علوم و تحقیقات مجوز ارائه دو واحد درسی  در موضوع آموزش

 .دنمایاخذ  ،بعنوان دروس اختیاري ،بحران مدیریت

سیالب موجود موجب شده در دانشگاهها موضوع مهندسی سیالب مورد توجه قرار گیرد نامه نظام
 .بایست بیشتر مورد توجه باشد سیالب شهري می

بی احتیاطی در حوادث سیالب اخیر، علت اصلی خسارات جانی بوده است
هایی که تجربیات قبلی در حصوص سیالب در هر منطقه دارند ت آدماستفاده از ظرفی

بهرحال مشکل استفاده از افراد خبره نامعین بودن زمان و تداوم وقوع سیل است .در منطقه سیل پیشنهاد می گردد
الزمست مانورهاي مدیریت سیالب در استانی، در هر رودخانه سیالب خیز

 .ها انجام گیرد اي و اعالم نشده در تمامی استان مانورهاي دوره

  
  

مدل )7
مسئله اصلی در هشدار سیل، پیش )8

زمینه است؛ که بهتر است به 
ضرورت انجام مطالعات خطرپذیري سیالب کلیه مناطق کشور با محوریت و مسئولیت سازمان مدیریت بحران کشور )9

نظامدر  )10
توجه به نیاز اجراي نظام نامه سیالب به تأمین سامانه )11
در طراحی سامانه هشدار سیل، موضوع برنامه اقدام فوري  )12

  
آمادگی در برابر سیالب) ه

تشکیل کمیته پیش )1
فرهنگ سازي در جامعه اولین نکته براي ایجاد حساسیت و اقدامات پیشگیرانه در هر موضوعی است )2

یکی از بیماریهاي واگیردار 
احمیت و حساسیت قرار گیرد

سطح درك خطر ا )3
به سطح دبیرستان آورده شود در نتیجه آسیب

لزوم آموزش هاي  )4
باسوادان مدیر

گنجاندن سرفصل )5
در موضوع آموزش )6

مدیریت
نظام )7

سیالب شهري می
بی احتیاطی در حوادث سیالب اخیر، علت اصلی خسارات جانی بوده است )8
استفاده از ظرفی )9

در منطقه سیل پیشنهاد می گردد
الزمست مانورهاي مدیریت سیالب در استانی، در هر رودخانه سیالب خیز )10
مانورهاي دوره )11

  



 مدیریت سیالب وزارت نیرو

ضروري است؛ ولی سایر دستگاههاي  نامه نظامتقویت و آموزش نیروي انسانی متناسب با انتظارات وظائف محوله در مفاد 

 .هاي آینده واقعه سیالب 3یا  2ب وزارت نیرو در 

ها در حریم و بستر رودخانه،  اي، در خصوص اجراي پروژه

ها  و حریم رودخانهوسازهاي غیرمجاز در بستر  هاي اجرایی و الزامی براي جلوگیري از ساخت
 

  .ها واجب است
 .رویکرد نوین مهندسی رودخانه در مدیریت بستر و حریم و ساماندهی عملیاتی شود

  .برداري افراد موظف ایف دستگاهی، و نصب در محل مناسب جهت بهره
  .آموزش و برگزاري دوره اي بازآموزي براي برنامه اقدام واکنش سریع به سیالب

بصورت عمومی از طریق صدا و ) چگونگی برخورد در زمانه سیالب
  .اجرائی گردد 

خطرات سیل ) و در فصول سیل خیز توسط کارشناسان(

هاي علمی مورد تأکید قرار  نجمنخالن حائز اهمیت بوده؛ و نقش و جایگاه ا

  .هاي مرتبط را دچار چالش نموده است
  .سیالب هدایت گردد نامه

. یابد افزایش میکشور در  و پراکندگی مناطق سیالبی 

 .هاي سازمان برنامه و بودجه قرار گیرد

باشد، به مباحث  که در اختیار سازمان مدیریت بحران کشور می

  .بینی و تخصیص داده شود

مدیریت سیالب وزارت نیرو نامه نظامبررسی     

تقویت و آموزش نیروي انسانی متناسب با انتظارات وظائف محوله در مفاد 
 .مرتبط همراه نیستند

ب وزارت نیرو در سیال نامه نظامآزمون ارزیابی کارآئی و نقاط ضعف 
اي، در خصوص اجراي پروژه هاي اجرایی از شرکت آب منطقه اخذ مجوز تمامی دستگاه

 .تر نگریسته شود جدي

هاي اجرایی و الزامی براي جلوگیري از ساخت لزوم اعمال دستورالعمل
 ).هاي خاص در حد هیأت وزیران پیشنهاد بخشنامه و دستورالعمل

ها واجب است ها و مسیل بازگشایی، رفع تصرفات از بستر و حریم رودخانه
رویکرد نوین مهندسی رودخانه در مدیریت بستر و حریم و ساماندهی عملیاتی شود

ایف دستگاهی، و نصب در محل مناسب جهت بهرهابالغ دستورالعمل اقدام سریع به تفکیک وظ
آموزش و برگزاري دوره اي بازآموزي براي برنامه اقدام واکنش سریع به سیالب

چگونگی برخورد در زمانه سیالب ،آثار و تبعات آن ،شناختن سیل(بحث اطالع رسانی 
 ساس کردن مردم به جدیت موضوع سیل، و حسیما، و هالل احمر

(در مناطق محروم و روستایی، از طریق مساجد و مدارس روستایی 
 . و روش هاي مقابله با آن تشریح نمایند

خالن حائز اهمیت بوده؛ و نقش و جایگاه ا مد اندیشی با ذي برگزاري جلسات هم
  .گیرد می

هاي مرتبط را دچار چالش نموده است گیري عدم آشنایی مدیران ارشد با موضوع سیالب و تصمیم
نامه نظامهاي سیالب به سمت حل مسئله و تحلیل   فضاي کنفرانس

  سامانه مدیریت سیالب منابع مالی
 )تعداد وقایع و میزان خسارات  از نظر شدت،(ها  روند وقوع سیالب

 .مدیریت سیالب باید افزایش یابداعتبارات براي لذا 

هاي سازمان برنامه و بودجه قرار گیرد بودجه مدیریت سیالب از اولویتردیف تخصیص 
که در اختیار سازمان مدیریت بحران کشور می 12و  10هدایت هدفمند و با برنامه مدون اعتبارات مواد 

 .صورت یابد یشگیري از خسارات سیالب

بینی و تخصیص داده شود اعتبار مورد نیاز براي استقرار نظام نامه پیش
 .بینی شود هاي هشدار سیل پیش برداري از سامانه اعتبارات بهره

  
 

تقویت و آموزش نیروي انسانی متناسب با انتظارات وظائف محوله در مفاد  )12
مرتبط همراه نیستند

آزمون ارزیابی کارآئی و نقاط ضعف  )13
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عدم آشنایی مدیران ارشد با موضوع سیالب و تصمیم )23
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منابع مالی) ي

روند وقوع سیالب )1
لذا 

تخصیص  )2
هدایت هدفمند و با برنامه مدون اعتبارات مواد  )3

یشگیري از خسارات سیالبپ
اعتبار مورد نیاز براي استقرار نظام نامه پیش )4
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 مدیریت سیالب وزارت نیرو

 .از سوي شرکت هاي بیمه تعیین گردد

با توجه به نظام بیمه حاکم در کشور، در صورت . ط به سیل در کشور الزم است
هرگونه آسیب کوچک سیل در یک منطقه، مسئولیت رسیدگی و پاسخگوئی بیمه در خسارات بوجود آمده، به درستی 

یري از حوادث هاي بیمه وظایف خود را به درستی انجام دهند، حتماً خودشان براي پیشگ

سیالب وزارت  نامه نظامنظیر ( درون سازمانیسیالب  نامه
 .تعیین و ابالغ گردد

 .باشد اي نیاز به تأمین اعتبارات می غی براي واحدهاي ذیربط در شرکت آب منطقه

هاي هواشناسی، بهبود مدلسازي پیش بینی سیالب، و سامانه 

ولی . بیعی تعریف و به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده است
موضوع تخصیص اعتبار براي اجراي  .تخصیص نیافته است

 .هاي پیشگیري از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیري گردد

  .این موضوع خود نیازمند اعتبار است
 .معین گردد) کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت

مدیریت سیالب وزارت نیرو نامه نظامبررسی     

از سوي شرکت هاي بیمه تعیین گردد براي جبران خسارات سیل مالی تکرا
ط به سیل در کشور الزم استبازنگري در نظام بیمه براي مسائل مربو

هرگونه آسیب کوچک سیل در یک منطقه، مسئولیت رسیدگی و پاسخگوئی بیمه در خسارات بوجود آمده، به درستی 
هاي بیمه وظایف خود را به درستی انجام دهند، حتماً خودشان براي پیشگ اگر شرکت. گیرد انجام نمی

 . اقدامات مؤثر را انجام خواهند داد

نامه نظامتدوین و اجرائی نمودن بودجه الزم جهت ابالغیه و ردیف 
تعیین و ابالغ گرددبراي وزارت خانه ها و بخش هاي غیرتابعه وزارت نیرو، ، )نیرو

غی براي واحدهاي ذیربط در شرکت آب منطقهنمودن تکالیف ابال اجرایی
هاي هواشناسی، بهبود مدلسازي پیش بینی سیالب، و سامانه  بینی اعتبارات فعلی جوابگوي نیازها براي افزایش دقت پیش

 .باشد هاي هشدار سیل نمی

بیعی تعریف و به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده استپروژه هاي متعددي براي پیشگیري از مخاطرات متعدد ط
تخصیص نیافته است) براي پیشگیري( 10سال اخیر اعتبار ماده  2متأسفانه در 

هاي پیشگیري از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیري گردد پروژه
این موضوع خود نیازمند اعتبار است. ردـ پیشگیري در بحث سیالب نقش اصلی را دا

کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت(ساختار و شیوه ارزیابی خسارات سیل، و هزینه هاي باز توانی 

  
  

اشم )6
بازنگري در نظام بیمه براي مسائل مربو )7

هرگونه آسیب کوچک سیل در یک منطقه، مسئولیت رسیدگی و پاسخگوئی بیمه در خسارات بوجود آمده، به درستی 
انجام نمی

اقدامات مؤثر را انجام خواهند داد
ابالغیه و ردیف  )8

نیرو
اجرایی )9

اعتبارات فعلی جوابگوي نیازها براي افزایش دقت پیش )10
هاي هشدار سیل نمی

پروژه هاي متعددي براي پیشگیري از مخاطرات متعدد ط )11
متأسفانه در 

پروژه
ـ پیشگیري در بحث سیالب نقش اصلی را دا )12
ساختار و شیوه ارزیابی خسارات سیل، و هزینه هاي باز توانی  )13
  
  
  


