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 وزير نیرو: مقام تصویب كننده
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  شرکت مادر تخصصی مديريت منابع آب ايران -

  شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور -

  (توانیر)شرکت مادر تخصصی مديريت تولید، انتقال و توزيع نیروي برق ايران  -

  و سازمان آب و برق خوزستان اي ي آب منطقهها شرکتکلیه  -

  مؤسسه تحقیقات آب -

  شرکت توسعه منابع آب و نیروي ايران -

  هاي آب و فاضالب شهري و روستايی کلیه شرکت -

  دفتر مديريت بحران و پدافند غیر عامل حوزه ستادي وزارت نیرو -

  برداري و حفاظت آب و آبفا وزارت نیرو هاي بهره دفتر نظام -

  دفتر فناوري اطالعات وزارت نیرو -

  تر توسعه مديريت و تحول اداري وزارت نیرودف -

 :اسناد مرتبط

 11/10/1911قانون توزيع عادالنه آب، مصوب  -

 1907قانون تشکیل کمیته ملی کاهش اثرات بالياي طبیعی، مصوب سال  -

 1980قانون تشکیل سازمان مديريت بحران کشور، مصوب سال  -
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 مقدمه

كشور . ترین وقایع طبیعي در جهان است ترین و یکي از مخرب طبق آمار و اطالعات موجود، سیالب شایع

بنابراین مسئلهه وقئوس سئیالب و رسئارات     . مناطق متوسط جهان قرار دارد ما از نظر تعداد وقایع سیالب در بین

بالی طبیعي  6044جهان با حدود  .مالي و تهفات جاني ناشي از آن در كشور ما از اهمیت راصي برروردار است

 . ارائه شده است (5)جدول در هر دهه مواجه است كه لیستي از شدیدترین آنها از نظر تهفات جاني در 

 شديدترين بالياي طبیعی از نظر تلفات جانی طی يکصد سال گذشته( 1)ل جدو

 (نفر)تلفات  تاريخ محل وقوع نوع واقعه رديف

 044،444-0،444،444 1391 ، چينهه هوانگرودخانه  سيالب 1

 2،444،444 1393 چين سيالب 2

 344،444-2،444،444 1001 رودخانه هوانگ هه، چين سيالب 9

 944،444-1،444،444 1314 رودخانه گنگ، پاکستان دلتاي طوفان 0

 094،444 1991 ، چينشانگژياستان  زلزله 9

 944،444 1393 شمال چين سيالب 1

 294،444-914،44 2440 اقيانوس هند سونامي 1

 944،444 1001 ويتنام طوفان 0

 944،444 1102 ، چينهناناستان  سيالب 3

 202،444 1311 ، چينتانگشان زلزله 14

توان سیالب را مرگبارترین بالی طبیعي دانست، چئرا كئه    شود، مي همانطور كه در جدول فوق مشاهده مي

این نکته نیز جالب توجئه اسئت   . واقعه مربوط به وقوس سیالب است 1واقعه طبیعي مرگبار در جهان،  54در بین 

هئای   و تهفات و رسارات تعدادی از سئیالب مشخصات همچنین  .اند واقعه در قاره آسیا به وقوس پیوسته 54كه هر

 .ارائه شده است (6)جدول مخربي كه در كشور اتفاق افتاده در 
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 کشور در مخرب هاي سیالب از تعدادي خسارات و تلفات و مشخصات( 0)جدول 

 محل سيالب رديف
سال 

 وقوع

 ميزان بارش

(mm) 

مدت بارش 

(hr) 

دبي پيک سيالب 

(m3/s) 

تلفات 

 (نفر)

خسارات 

 (يليارد ريالم)

 191 944 901 9 20 1911 رودخانه گالبدره تهران 1

 -- 94 29 0 3 1911 ماسوله 2

 94 91 1209 12 09 1910 کال رودخانه نکا و داراب 9

 -- 94 294 1 19 1904 شهر اردبيل رودخانه مشکين 0

 114 014 9411 12 094 1904 گلستان 9

 224 09 100 0 140 1901 گلستان 1

 14 0 124 20 149 1900 م ق 1

 - 21 1903 مشهد  -خراسان رضوي 0
501 11 - 

 - 1 155 - 34 1903 کرمان 3

 99 1934 کالردشت مازندران  14
ذوب يخچال 

 علم کوه  
144 - 110 

 - 1 91 - 191 1931 بهشهر -مازندران  11

 - 0 134 - 10 1932 بوشهر 12

 510 0 691 - 2/51 1932 کرمان 19

  1/41 9 610 - 540 1939 بهشهر -ازندرانم 10

19 
رودخانه کن در محدوده امامزاده 

 (تهران) داود 
1930 29 

کمتر از نيم 

 ساعت
101 12 640 

11 
سرشاخه هاي رودخانه کرج 

 (البرز) درمحدوده روستاي سيجان
1930 1172 14 94 14 200 

 5100 1 212 12 929 1930 (سوادکوه)مازندران  11

 100 0 2244 12 920 1930 م ايال 10

 50160 4 1100 روز 0 109 1939 خوزستان  13

 500 9 119 12 101 1939 ايالم 24

 10 1 2944 21 211 1939 لرستان 21
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دهنده اهمیت پدیده سیالب و تهفات جاني و رسارات مئالي سئنگیني اسئت كئه ایئن       این آمار همگي نشان

توان گفت كه پدیده سیل در كشور یك پدیئده فراگیئر    اید و به جرأت مينم ساله به كشور تحمیل مي  پدیده همه

 .اند بوده و تقریباً تمامي نواحي كشور به نوعي متحمل رسارات هنگفت ناشي از آن شده

همچنین، این آمار حاكي از روند افزایشي تعداد وقوس پدیده سیالب و رسارات جاني و مالي ناشئي از آن  

گیران مدیریت بالیای طبیعي كشور است تئا هئر    ن زنگ رطری برای مسلولین و تصمیمكه ای باشد در كشور مي

های مدیریتي بالیای طبیعي از مدیریت بحران به مدیریت ریسك، ایئن وعئعیت را    چه سریعتر با تغییر استراتژی

ات كشورهای كه بر اساس قوانین و مقرر استموعوس مدیریت سیالب، مبحثي فراسازماني و مهّي  .بهبود بخشند

ا در كشئور مئا بئیش از ده ارگئان در موعئوس      ام ئ . باشئد  های مختهفي مي های آن متوجه بخش مختهف، مسلولیت

تفکیك این . ای هستند های قانوني از پیش تعریف شده های ناشي از آن، دارای مسلولیت مدیریت سیالب و بحران

 .آمده است (9) جدولها بر اساس قوانین موجود كشور، در  وظایف و مسلولیت

های مدیریت سیالب مرتبط با مجموعه وزارت  نامه حاعر سعي شده است كهیه تکالیف و مسلولیت در نظام

 .دبیان گرداقدامات الزم برای به سرانجام رساندن آنها  ها و مسلولیتنیرو شناسایي شده و 
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 هاي متولی مديريت سیالب تفکیك وظايف سازمان (9) جدول

 دستگاه متولي لیتعنوان فعا ردیف

 وزارت جهاد کشاورزي ها انجام عملیات آبخیزداري و مهار سیالب در سرشاخه 1

 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات  سازمان هواشناسی، هاي هواشناسی سیالب و تدقیق مدل ايجاد سامانه هاي پیش بینی 0

 ها شهرداري ي شهرها هاي هشدار سیل در محدوده ايجاد سامانه 9

4 
ي شیهرها و ايجیاد    هاي هشدار سییل در خیارا از محیدوده    ايجاد سامانه

 ي شهرها هاي هشدار سیل محدوده ارتباط با سامانه
 وزارت نیرو

 ها، سازمان مديريت بحران  شهرداري بینی و هشدار سیالب هاي پیش برداري از سامانه بهره 9

 ها شهرداري رهاي شه انجام مطالعات جامع مديريت سیالب در محدوده 1

 وزارت نیرو ي شهرها انجام مطالعات جامع مديريت سیالب خارا از محدوده 0

 ها شهرداري هاي خطرپذيري سیالب داخل مناطق شهري تهیه نقشه 8

 وزارت نیرو هاي خطرپذيري سیالب خارا از مناطق شهري تهیه نقشه 5

 رت نیرووزا و حريم رودخانه و آزادسازي تصرفات بستر تعیین 17

 وزارت نیرو پذير خارا از مناطق شهري هاي آسیب ساماندهی رودخانه 11

 بنیاد مسکن و انقالب اسالمی ها، شهرداري پذير داخل مناطق شهري و روستايی هاي آسیب ساماندهی رودخانه 10

 وزارت کشور سیالب برآورد و پرداخت خسارات 19

14 
هاي تقاطعی و رعايیت حیدود    رعايت ضوابط هیدرولیکی در احداث سازه

 هاي تفصیلی و هادي شهرها و روستاها ها در طرح بستر و حريم رودخانه

 ها،  شهرسازي، شهرداري و راه وزارت

 بنیاد مسکن و انقالب اسالمی

 سازمان صدا و سیما رسانی آموزش و اطالع 19

 تأمین اعتبارات الزم به منظور اقدامات پیشگیري و بازسازي 11
 کشور،  بودجهو برنامه ن سازما

 سازمان مديريت بحران

 سازمان هالل احمر هاي هالل در سطح کشور اندازي خانه امداد و نجات و راه 10

 سازمان مديريت بحران اجرايی نمودن بیمه سیالب در کشور 18

 هاي سیل  سازمان مديريت بحران، کارگروه مديريت بحران در حین و پس از وقوع حادثه 15

 هاي سیل استانی کارگروه هاي قبل از وقوع سیل و انجام اقدامات پیشگیرانه هماهنگی 07
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 هدف -5

سئازی روابئط میئان متولیئان و      ها و شفاف نامه، تعریف و تفکیك و نحوه انجام مسلولیت هدف از تهیه این نظام

ه عمن بازتعریف سئارتار  نام در این نظام. باشد ذیمدرالن موعوس مدیریت سیالب در مجموعه وزارت نیرو مي

 زمئاني  سه مقطع ارتباط با مدیریت سیالب و در مدیریت سیالب در وزارت نیرو، تکالیف واحدهای مختهف در

بئه   "پئ  از فئروكش نمئودن سئیل    "و  "آگاهي تا پایان ررداد سئیل  از پیش"، "اگاهي قبل از صدور پیش"

 .تفکیك مشخص شده است

 دامنه كاربرد -6

و مهندسئي آب و فاعئالب    ایئران  مدیریت منابع آب ی مادر تخصصيها شركتنامه،  نظامی كاربرد این  گستره

شئركت   وستایي، سئازمان آب و بئرق روزسئتان،   ای و آب و فاعالب شهری و ر ی آب منطقهها شركت، كشور

 .باشد توسعه منابع آب و نیروی ایران و موسسه تحقیقات آب مي

 ها مسلولیت -9

ی زیر مجموعه وزارت نیرو، بر عهئده  ها شركتی مادر تخصصي و ها شركتدر  مسلولیت اجرای این نظام نامه

بئرداری و حفاظئت    های بهره نظام بر عهده دفتربر حسن اجرای آن،  عالیه بوده و مسلولیت نظارت مدیران عامل

توجئه  برای مدیریت سئیالب مسئلولیتي م    نامه حاعر، در مراحل اجرایي نظام)باشد  آب و آبفای وزارت نیرو مي

تي از واحدهای عمهیئاتي و سئتاد   باشد ولي گزارشات دریاف برداری و حفاظت آب و آبفا نمي های بهره دفتر نظام

ي فرماندهي و پشتیباني مدیریت سیالب، توسط این دفتر ارزیابي و به معاون آب و آبفای وزیر نیئرو ارائئه   مهّ

ی مئادر تخصصئي در مراحئل    ها شركتد غیر عامل نظارت بر عمهکرد دفاتر مدیریت بحران و پدافن(. رواهد شد

تکئالیف و   .باشئد  مئي  وزارت نیئرو مدیریت بحران و پدافند غیئر عامئل    مختهف مدیریت سیالب بر عهده دفتر

و  (6پیوسئت شئماره   ) نامه، در نمودار گردش كار ی كاربرد نظام های سایر واحدهای یاد شده در دامنه مسلولیت

 .آورده شده است نامه نظام( 9)پیوست شماره 
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 اركان -1

 بسیال مدیریت پشتیباني و فرماندهي يستاد مهّ -1-5

نامه تعریف شده و به تشخیص دفتئر مئدیریت بحئران و پدافنئد غیئر عامئل        كه به استناد این نظام ستادی است

مسئلولیت ایئن سئتاد،    . دهد بسته به گستردگي سطح سیالب، تشکیل جهسه مي ایران، شركت مدیریت منابع آب

ب سناریوی برتر با در نظر گرفتن تبعات و پیامدهای آن پ  از ارذ نظرات دفاتر تخصصي و مشئورت بئا   انتخا

اعضای این سئتاد  . باشد این ستاد مي ریاست ي و استاني بوده و مسلولیت تصمیمات ارذ شده بر عهدهمقامات مهّ

 :عبارتند از

 ادبه عنوان ریاست ست ،مدیر عامل شركت مدیریت منابع آب ایران 

 ب كشور به عنوان عضو ستادمهندسي آب و فاعال شركت مدیر عامل 

 مدیر كل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شركت مدیریت منابع آب به عنوان دبیر ستاد 

 مدیر كل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل حوزه ستادی وزارت نیرو به عنوان عضو ستاد 

  پدافند غیر عامل شركت مهندسي آب و فاعالب به عنوان عضو ستادمدیر كل دفتر مدیریت بحران و 

  به عنوان عضو ستاد توانیرمدیر كل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شركت 

 مدیر كل دفتر مطالعات پایه منابع آب شركت مدیریت منابع آب به عنوان عضو ستاد 

 مدیریت منابع آب به عنوان عضو ستادبرداری از تأسیسات تأمین آب شركت  مدیر كل دفتر بهره 

 ها و سواحل شركت مدیریت منابع آب به عنوان عضو ستاد مدیر كل دفتر مهندسي رودرانه 

  نوان عضوی زیرمجموعه وزرات نیرو حسب مورد و به تشخیص رئی  ستاد به عها شركتمدیران عامل 

جهسه، به منزله ابالغ آن محسوب شئده و   به تصویب رسیده و ارذ تصمیم در تصمیمات در جهسه با اكثریت آرا

 .باشد توسط كهیه اعضا بدون فوت وقت الزم االجرا مي

الزم است نتیجه جهسه، توسط ریاست ستاد، در حداقل زمان ممکن و به طریق مقتضي، به اطئالس معئاون آب و   

 .آبفا و وزیر نیرو رسانده شود
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 سیالب و هشدار بیني سامانه مهّي پیش -1-6

 پیوسته گردد و با ارذ برداری مي پارچه كه تحت مدیریت مؤسسه تحقیقات آب توسعه یافته و بهرهای یک سامانه

و  المههئي  های مهي و بین ایر سامانهاطالعات از سازمان هواشناسي كشور و تکمیل و تدقیق این داده از طریق س

صورت مستمر در نقاط هئدف و  های آب و هواشناسي را به  بیني رواناب، پیش –های  بارش  سازی همچنین مدل

 .دهد در سطح كل كشور انجام مي

 های آب و هواشناسي زمان واقعي سازی داده پایش و مدلای  منطقه های سامانه -1-9

ای  هئای آب منطقئه   استان توسط دفاتر مطالعات پایئه منئابع آب شئركت   هایي هستند كه در سطح  منظور سامانه

آوری،  هئای هواشناسئي و هیئدرومتری را جمئع     هئای ایسئتگاه   ادهد گردنئد و  بئرداری مئي   توسعه یافتئه و بهئره  

هئای   سئازی  بیني سیالب، مئدل  ي پایش و پیشرساني و ارزیابي كرده و با دریافت اطالعات از سامانه مهّ اطالس

انجئام داده و هشئدارهای الزم را صئادر      گیئر در منطقئه   ی سئیل  ی بازگشت و پهنئه  عددی را برای تعیین دوره

 .نمایند مي

 های آب و هواشناسي زمان واقعي سامانه مهّي پایش داده -1-1

توسعه یافته  ایران ای كه تحت مدیریت و نظارت دفتر مطالعات پایه منابع آب شركت مدیریت منابع آب سامانه

ای پئایش و   هئای منطقئه   ها و هشدارهای ثبت و تولید شده در سامانه با گردآوری داده و گردد برداری مي و بهره

 .ازی، مسلولیت هماهنگي و صدور هشدار و پایش اطالعات در سطح كشور را بر عهده داردس مدل

 اتاق مدیریت بحران -1-1

تعیین شده كه تحت مدیریت دفتر مدیریت بحران و پدافند غیئر عامئل شئركت      مکاني است مشخص و از پیش

ویئدئو   تباطئات از راه دور، ار مخئابراتي و  مدیریت منئابع آب قئرار دارد و امکانئات الزم از قبیئل بسئترهای     

هئای آب و هواشناسئي زمئان     سئامانه مهّئي داده   بیني و هشدار سیالب،  مهّي پیش  مانیتورینگ سامانه كنفران ،

، نقئاط امئن،   گیئر و پخئش سئیالب    هئای سئیل   ها، نقشئه پهنئه   های تأسیسات آب و آبفا و رودرانه عي، نقشهواق

  هئا،  دارئل و رئارا از مجموعئه وزارت نیئرو، شئماره تهفئن       ینهئای اطالعئاتي مسئلول    ها و بانك العمل دستور
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ن ررئداد سئیل در آن فئراهم شئده اسئت كئه       آالت و تجهیزات و سایر مهزومات مدیریت بحران در زمئا  ماشین

 .شود جهسات كمیته مدیریت بحران پ  از دریافت هشدار سیل، در این مکان برگزار مي

 تعاریف -1

 سیلهای مدیریت  مسلول اقدام فعالیت -1-5

و گانئه   ، در مقاطع زماني سهزم و متصور برای مدیریت سیالبنامه حاعر، مجموعه اقدامات ال نظام (1)بند  در

هئای یکصئدگانه مئدیریت     بئرای هئر یئك از فعالیئت    ( 9)در پیوست شماره  .شده است بندی در پنج گروه طبقه

 .سیالب، یك مسلول اقدام تعیین گردیده است

باشئد و مکهئف    ی به سرانجام رساندن فعالیت تعریف شده بر عهده وی مي كه وظیفهمسلول اقدام واحدی است 

در هر صئورت مسئلول اقئدام،    . است با همکاری و نظارت سایر واحدهای تعریف شده، آن فعالیت را انجام دهد

 .مستقالً در قبال انجام فعالیت و چگونگي به ثمر رساندن آن پاسخگو رواهد بود

 های مدیریت سیل ام فعالیتواحد همکار در انج -1-6

هئای مئدیریت سئیل، بئه صئورت       هایي هستند كه برای انجام هر یك از فعالیت واحد یا واحدهای همکار، بخش

اطالعئات و  بایسئت   واحئدها مئي   واحد یا این. باشند مي( 5-1بند )عمهیاتي موظف به همکاری با مسلول اقدام 

 .را در به انجام رساندن هر چه بهتر فعالیت همراهي نمایند آنه و امکانات الزم را در ارتیار مسلول اقدام گذاشت

 های مدیریت سیل واحد ناظر در انجام فعالیت -1-9

های الزم را در انجام فعالیت  ها و سیاست العمل ها، عوابط، دستور منظور، واحد یا واحدهایي هستند كه چارچوب

ایئن واحئدها   . این مسئتندات نظئارت دارنئد    كنند و بر حسن اجرای مشخص شده در مدیریت سیل، مشخص مي

هئای الزم را از مسئلول اقئدام و واحئد      ها و پشتیباني مسلولیت عمهیاتي نداشته و در عین حال مکهفند راهنمایي

 .همکار بعمل آورند
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 آگاهي صدور پیشقبل از  -1-1

واحئدها در حئال    كئه كهیئه   بسئیال و  یا رواناببیني بارش  شرایط عادی قبل از صدور هرگونه هشدار یا پیش

ریئزی اقئدامات آمئادگي و پیشئگیری در      بیني، هشدار سیل و طرح در مورد پیش رود مستمر های انجام فعالیت

 .باشند مي مدیریت سیالب

 آگاهي تا پایان ررداد سیل از پیش -1-1

سئازمان هواشناسئي یئا سئایر     سیالب توسئط   بارش یا ررداد آگاهي احتمال پیشصدور  منظور، بازه زماني از

دفئاتر مطالعئات پایئه و مئدیریت     توسط  ررداد سیلتا زمان اعالم پایان  بیني، پایش و هشدار های پیش سامانه

در نمودار گردش كئار مئدیریت    .باشد فارغ از اینکه سیالبي بوقوس بپیوندد یا ریر مي و پدافند غیر عامل بحران

از ررداد سیل تا فروكش »و « وس ررداد سیلآگاهي تا شر از صدور پیش»ی زماني  سیل، این مرحهه به دو بازه

 .تقسیم شده است« نمودن آن

 فروكش نمودن سیلپ  از  -1-2

باشئد و   مقطع زماني پ  از اعالم پایان یافتن سیالب كه بیانگر عدم احتمال ررداد بارش در كوتئاه مئدت مئي   

 .یل هستندكهیه واحدها مکهف به اجرای تکالیف مربوط به بازسازی و بازتواني پ  از ررداد س

 ها جدول تفکیك مسلولیت -2

آگاهي تا  از پیش"، "اگاهي قبل از صدور پیش"مدیریت سیالب در مجموعه وزارت نیرو، به سه مقطع زماني 

زم و متصئور  مجموعئه اقئدامات ال  . بندی شده است طبقه  "پ  از فروكش نمودن سیل"و  "پایان ررداد سیل

 :شده است بندی طبقهنه فوق، در پنج گروه به شرح زیر گا ، در مقاطع زماني سهبرای مدیریت سیالب

 بیني، پایش و هشدار پیش .5

 مهندسي رودرانه .6

 تأسیسات آب و آبفا .9

 مدیریت مخازن .1

 هماهنگي و مدیریت بحران .1



 
 

 07از  17صفحه  امضا 

 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959: تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: زنگريتاريخ با

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

مجموعئاً بئه   مرتبط با مئدیریت سئیالب،    های فعالیتگانه فوق،  های پنج نامه حاعر، در هر یك از گروه در نظام

 . است (1)جدول تکالیف احصا شده مطابق  تعدادبندی و  نحوه طبقه. مشخص گردیده استه، تعداد یکصد وظیف

 گانه های پنج تعداد اقدامات و تکالیف مرتبط با مدیریت سیالب در گروه(: 1)جدول 

 مرحله
بينی،  پيش

 پایش و هشدار

مهندسی 

 رودخانه

تأسيسات 

 آب و آبفا

مدیریت 

 مخزن

هماهنگی و 

 مدیریت بحران

 13 8 9 9 9 اگاهی ل از صدور پيشقب

 7 4 5 4 3 آگاهی تا پایان رخداد سيل از پيش

 5 4 7 8 5 پس از فروكش نمودن سيل

 25 16 21 21 17 مجموع

گانه به شرح جداول  گانه و در مقاطع زماني سه های پنج در هر یك از گروه های مدیریت سیالب فعالیتعناوین 

 عنئوان فعالیئت،   تعیین شده در جداول مئذكور،  های فعالیتبرای هر یك از . تاس( 5)مندرا در پیوست شماره 

نامئه آورده شئده    نظام( 9)در پیوست شماره  ن اقدامشرح فعالیت، وععیت موجود، اقدامات مورد نیاز و مسلولی

 .است
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 گردش كار مدیریت سیالب -7

ایشئان، در سئه مقطئع    هئای   نحوه ارتباط میان متولیان مدیریت سیالب و تکالیف و مسئلولیت 

جزئیئات و  . باشئد  مئي  (6)پیوسئت شئماره   در  گفته، مطئابق نمئودار گئردش كئار     زماني پیش

قید شئده در ایئن نمئودار و مههئت      های مدیریت سیالب فعالیت از توعیحات تکمیهي هر یك

در رصئو  نمئودار    .نامه آورده شئده اسئت   نظام( 9)زماني متناظر با آنها، در پیوست شماره 

 :موارد زیر قابل ذكر است یاد شده، كارگردش 

 آگاهي قبل از صدور پیش( الف

و اقئدامات  تمال ررداد سئیالب، تکئالیف مسئتمر    آگاهي مبني بر اح تا قبل از صدور پیش -5

نمئودار  مربوط به آمادگي برای مواجهه با سیالب، برای هر یك از واحئدهای ذیئربط در   

 .تتعیین گردیده اس (6پیوست شماره )گردش كار 

را  "بهشدار سیال بیني و مهّي پیشسامانه "پیاده سازی مؤسسه تحقیقات آب، مسلولیت  -6

این مؤسسه با تقویت همکاری و عقد قرارداد با سازمان هواشناسي كشور و . بر عهده دارد

های موجود و تکمیل اطالعات بئا سئایر    روزه در محدوده 52بیني  دریافت اطالعات پیش

رواناب را به صورت مستمر اجرا و رروجي آن را برای نقاط  –ارش های ب ها، مدل سامانه

سپ  این . نماید هدف در قالب اطالعات حداكثر دبي سیالب و حجم رواناب استخراا مي

معاون آب و آبفئای وزیئر نیئرو،     های آب و هواشناسي در ارتیار اطالعات به عنوان داده

مئدیریت  شئركت  منئابع آب  ات پایئه  دفتر مطالع و مدیر عامل شركت مدیریت منابع آب

 .گیرد قرار مي ،ایرانمنابع آب 

هئای   شركت توسعه منابع آب و نیروی ایران موظف اسئت اطالعئات دریئافتي از سئامانه     -9

های آبریئز كئارون بئزر  و     بیني و هشدار سیل در ارتیار رود را به ویژه در حوعه پیش

معاون  به صورت مکتوب به عات،، به فاصهه حداكثر دو ساعت پ  از دریافت اطالكرره
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مدیر عامل شركت مدیریت منابع آب ایران و دفتر مطالعات پایئه   آب و آبفای وزیر نیرو،

 .ارسال نماید سیالب ایرانمدیریت منابع آب منابع آب شركت 

هئای آب و   سازی زمان واقعي داده ای پایش و مدل برداری از سامانه منطقه استقرار و بهره -1

ی آبریز، بر عهده دفئاتر مطالعئات    نگاه مدیریت یکپارچه سیالب در حوعه هواشناسي، با

ای و تحئت نظئارت دفتئر مطالعئات پایئه شئركت        ی آب منطقئه ها شركتپایه منابع آب 

 .پذیرد مدیریت منابع آب صورت مي

های آب و هواشناسي،  برداری از سامانه مهّي پایش زمان واقعي داده مطالعه، استقرار و بهره -1

سازی، بر عهده دفتر مطالعات پایه منابع آب  ای پایش و مدل های منطقه عامل با سامانهدر ت

 .باشد شركت مدیریت منابع آب ایران مي

 اگاهي تا پایان ررداد سیل از صدور پیش( ب

آگاهي مبني بر احتمال ررداد سیل، در اولین گئام بئر عهئده دفئاتر      مسلولیت صدور پیش -2

این دفاتر مکهفند بئا تقویئت ارتبئاط بئا     . باشد ای مي منطقه ی آبها شركتمطالعات پایه 

مؤسسه تحقیقات آب، شئركت توسئعه منئابع آب و نیئروی ایئران، و       سازمان هواشناسي،

آگاهي الزم را در  بیني و هشدار، پیش ارزیابي، تجهیز و تقویت شبکه پایش، پیش همچنین

حداكثر دقت ممکن به واحدهای  با (سیالب) بارش و رواناب مورد موقعیت و زمان ررداد

صئدور  . ت منابع آب، اعئالم نماینئد  استاني و دفتر مطالعات پایه منابع آب شركت مدیری

سیالب را شئامل   ی بازگشت و پهنه االمکان زمان، مکان، دوره بایست حتي آگاهي مي پیش

 سئاعت  2و مههت زماني از دریافت اطالعات اولیه تا زمان صدور هشئدار حئداكثر   شده 

 .باشد مي

یئا   ارطاریئه در صورت دریافئت  ای مکهفند  های آب منطقه دفاتر مطالعات پایه شركت: تبصره

به واحدهای استاني  الزم را  هشداربالفاصهه و بدون فوت وقت از سازمان هواشناسي،  هشدار
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و اطالعات تکمیهي مورد نیاز شامل زمان، مکئان، دوره  صادر و دفتر مطالعات پایه منابع آب 

 .نمایندرساني  پ  از ارزیابي مجدداً اطالس را بندی سیالب بازگشت و پهنه

ای، بالفاصهه پئ  از دریافئت    ی آب منطقهها شركتدفاتر تخصصي و واحدهای عمهیاتي  -7

هئای الزامئي    ای، فعالیئت  آب منطقئه  آگاهي از دفتر مطالعات پایه منابع آب شئركت  پیش

بررسئي  : را از قبیئل  «سئیالب  قبل از وقئوس از صدور پیش آگاهي تا »مربوط به مرحهه 

های جمعیتئي   حداكثر ظرفیت آبگذری و تعیین نقاط تسکین سیالب و نقاط امن و محدوده

رساني و پئایش مئدیریت    بندی سیالب، اطالس های پهنه در معرض رطر با استفاده از نقشه

ها، ارائئه   داده سنجي و هیدرومتری و ثبت های باران سیالب در سطح استان، پایش ایستگاه

  سازی سناریوهای آبگیری و رروجي سد، هماهنگي و ارئذ پشئتیباني از شئركت    و بهنگام

 .دهند انجام مي... مادر تخصصي و 

مدیریت منابع آب، با حفظ و تقویت ارتباط رئود بئا     منابع آب شركت مطالعات پایه دفتر -0

سئعه منئابع آب و   و شئركت تو  مؤسسئه تحقیقئات آب وزارت نیئرو    ،سازمان هواشناسي

نمایئد تئا    ای نظارت مي ی آب منطقهها شركتبر فعالیت دفاتر مطالعات پایه  نیروی ایران،

از اقدام به موقع و واكنش صحیح آنها در تحهیل و ارزیابي هشدارهای هواشناسي اطمینان 

 .یابد

مئدیریت منئابع آب، بالفاصئهه پئ  از دریافئت        دفتر مطالعات پایئه منئابع آب شئركت    -3

، هشدار الزم را به همراه ای نطقهی آب مها شركت یاآگاهي صادر شده توسط شركت  شپی

اطالعات تکمیهي به دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شئركت مئدیریت منئابع آب    

رساني به سئایر   اطالستا زمان صدور  آگاهي پیشمههت زماني از دریافت  .نماید صادر مي

  .شدبا ساعت مي 6واحدها، حداكثر 

مئدیریت منئابع آب، بالفاصئهه پئ  از دریافئت        دفتر مطالعات پایه منئابع آب شئركت   -54

با بررسي سئایر   ،ذیربط ای ی آب منطقهها شركت یاآگاهي صادر شده توسط شركت  پیش
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 سامانه مهي پایش اطالعات دریافتي، سامانه كشوری هشدار سیل مؤسسه تحقیقات آب و

اقع در محدود سیالب را مطهع نمئوده و آغئاز فرآینئد    ی وها شركت، سایر در ارتیار رود

تئا   آگئاهي  پئیش مههت زماني از دریافئت  . نماید مواجهه با سیالب را به ایشان تکهیف مي

 .باشد ساعت مي 1رساني به سایر واحدها، حداكثر  اطالسزمان صدور 

 دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شئركت مئدیریت منئابع آب، پئ  از دریافئت      -55

رسئاني الزم را بئه دفئاتر مهندسئي      هشدار و اطالعات مربوط به ررداد سئیالب، اطئالس  

آبئي،   هئای بئرق   برداری از تأسیسات تأمین آب، مدیریت نیروگاه رودرانه و سواحل، بهره

مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شركت مهندسي آب و فاعالب كشور، مدیریت بحران 

ی هئا  شئركت و  ، شركت توسعه منابع آب و نیروی ایرانو پدافند غیر عامل شركت توانیر

رساني به سایر  اطالس .نماید آب و فاعالب شهری و روستایي واقع در محدوده سیالب مي

 .شود بالفاصهه پ  از دریافت هشدار و بدون فوت وقت انجام ميواحدها، 

ي از آگئاه  ی آب و فاعالب شهری و روستایي بالفاصهه پ  از دریافت پئیش ها شركت -56

های الزامئي در   دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شركت مدیریت منابع آب، فعالیت

اعالم نیازهئای تأسیسئات   های مواجهه با سیالب،  اجرای طرح: زمان ررداد سیل را شامل

دیئده انجئام    ی معین، انجام تعمیرات اعئطراری تأسیسئات آسئیب   ها شركتدیده به  حادثه

 .دهند مي

بحران و پدافند غیر عامل شركت مهندسي آب و فاعالب كشور، بالفاصهه  دفتر مدیریت -59

های ستادی و عمهیاتي مرتبط با حوزه تأمین آب شرب  آگاهي، فعالیت پ  از دریافت پیش

مطابق با اقدامات تعیین شئده در نمئودار   )آب شرب  كیفیت را با تمركز بر تأمین كم یت و

 .دهد مورد پیگیری قرار مي( گردش كار

دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شركت مدیریت منابع آب، با توجه به گستردگي  -51

سئیالب   مئدیریت  سطح سئیالب و پیامئدهای آن، از سئتاد مهئي فرمانئدهي و پشئتیباني      
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اعضای ستاد قرار دررواست تشکیل جهسه كرده و سناریوهای محتمل را تهیه و در ارتیار 

وم تشکیل جهسه ستاد فرماندهي و پشتیباني مئدیریت  تشخیص لزمههت زماني از  .دهد مي

تا هماهنگي تشکیل  و تهیه سناریوها و اطالعات مورد نیاز توسط دفاتر تخصصي، سیالب

 .باشد مي دوازده ساعتحداكثر  ،جهسه

، پ  از دررواست دفتر مدیریت بحئران  سیالب مدیریت فرماندهي و پشتیباني مهّي ستاد -51

، سئناریوهای محتمئل و   (دبیررانئه سئتاد  )مئدیریت منئابع آب   و پدافند غیر عامل شركت 

صورتجهسئه   پیامدهای آنها را با نظر دفاتر تخصصي بررسي و تصمیمات الزم را اتخاذ و

نموده و به اطئالس   ستاد ابالغ یبه اعضادر همان جهسه مراتب را  ریاست ستاد را تنظیم و

تجهسه توسط دبیررانه ستاد به اعضئا  ابالغ مجد د صور. رساند معاونت امور آب و آبفا مي

صورتجهسه با قید فوریت، از طریق دبیررانه ستاد، بئرای اطئالس معئاون     .باشد بالمانع مي

 .آب و آبفا و وزیر نیرو ارسال رواهد شد

دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شركت مدیریت منابع آب، عئمن ابئالغ نمئودن     -52

تیباني مئئدیریت سئئیالب بئئه واحئئدهای ذیئئربط، تصئئمیمات سئئتاد مهّئئي فرمانئئدهي و پشئئ

دریافئت مسئتمر اطالعئات از منئاطق     : های الزامي حئین ررئداد سئیالب از قبیئل     فعالیت

رساني و هماهنگي با سئایر نهادهئای متئولي مئدیریت سئیالب رئارا از        عمهیاتي، اطالس

دیریت ها، همئاهنگي و مئ   مجموعه وزارت نیرو، مدیریت افکار عمومي و ارتباط با رسانه

 .دهد های ارزیابي عمهکرد را انجام مي های معین و جانشین، اعزام اكیپ استان

 پ  از فروكش نمودن سیالب( ا

ای پئایش بئه    ای، از طریق سامانه منطقئه  دفتر مطالعات پایه منابع آب شركت آب منطقه -57

پایش نمئوده و در صئورت تشئخیص پایئان       صورت مستمر وععیت سیالب را در منطقه

و دفتر ( دارل و رارا سازمان)رساني الزم را به واحدهای عمهیاتي استاني  ، اطالسسیالب

 .نماید مطالعات پایه منابع آب شركت مدیریت منابع آب مي
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ای پئ  از دریافئت اطالعیئه     ی آب منطقهها شركتدفاتر تخصصي و واحدهای عمهیاتي  -50

: ش نمودن سیالب از قبیئل های الزامي رود را پ  از فروك پایان وععیت سیالبي، فعالیت

های آبگئذری و اعئالم    گاه دیده و گهو الیروبي و پاكسازی رودرانه، شناسایي نقاط حادثه

به مراجع ذیربط، ارزیابي و برآورد میزان رسارات سیل، مرمت، بازسئازی و جئایگزیني   

 رسئاني  روز  بئه هئا،   گئاه  دیده، بازرسي جامع بدنه سد و تکیه تأسیسات و تجهیزات آسیب

 .نمایند آغاز مي... ها و  العمل دستور

دفتر مطالعئات پایئه منئابع آب شئركت مئدیریت منئابع آب، بئا دریافئت اطالعئات از           -53

ای و بررسي سایر اطالعات، پایان شرایط سئیالبي در حوعئه آبریئز را     های منطقه سامانه

كت بررسي و پایان ررداد سیالب را به دفتر مئدیریت بحئران و پدافنئد غیئر عامئل شئر      

 .نماید مدیریت منابع آب اعالم مي

رساني به  دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شركت مدیریت منابع آب، عمن اطالس -64

بئئرداری از تأسیسئئات تئئأمین آب، مئئدیریت  دفئئاتر مهندسئئي رودرانئئه و سئئواحل، بهئئره

ب آبي، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شركت مهندسي آب و فاعئال  های برق نیروگاه

كشور، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شركت توانیر، از ایشان دررواست مستندسازی 

همچنین عمن اعالم پایئان شئرایط   . نماید و ارائه گزارش تحهیهي مواجهه با سیالب را مي

ای و آب و فاعالب شهری و روستایي، به آنهئا تکهیئف    ی آب منطقهها شركتسیالبي به 

م را بئرای مستندسئازی ررئداد سئیالب، در ارتیئار واحئدهای       نماید تا اطالعئات الز  مي

روز پ  از پایان اعئالم   51های مستند، حداكثر  مههت ارائه گزارش. تخصصي قرار دهند

  .باشد شرایط سیالب مي

دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شركت مدیریت منابع آب، با تشئکیل كئارگروه    -65

تهیئه و ارائئه گئزارش مسئتند تهفیقئي سئیالب،        تخصصي ویژه تحهیل سیالب، نسبت بئه 

نامه حاعر توسط كهیه واحدها و همچنئین   پیشنهاد اقدامات اصالحي و میزان عمل به نظام

گزارش مذكور از طریق معاون آب و آبفا . نماید اقدام مي( سنتز)گزارش رالصه مدیریتي 
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 یکهفتئه ، حئداكثر   زارشارائه این گئ مههت . در ارتیاروزیر محترم نیرو قرار رواهد گرفت

 .باشد مي های مستندسازی دریافت گزارشپ  از 

دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شئركت مئدیریت منئابع آب، پئ  از دریافئت       -66

. نمایئد  مئي  روز  بئه های مستندسازی سیالب، بانك اطالعات سئیالب كشئور را    گزارش

 .باشد زارشات مستندسازی ميروز پ  از دریافت گ 9مههت انجام این فعالیت، حداكثر 

گانئه،   در مقاطع زماني سئه مرتبط با هر یك از واحدها  مستقل و های سایر فعالیت(: 5)تبصره 

نامئه   نظئام ( 9)در نمودار گردش كار آورده شده است و توعیحات تکمیهي در پیوست شماره 

 .استمندرا 

ریت سیالب، در مواقعي كه از های زماني قید شده در فرآیند گردش كار مدی مههت(: 6)تبصره 

سیالب كمتر از یك روز فرصت وجود داشته باشد، به نحئو   دآگاهي تا زمان رردا صدور پیش

گردد و كهیه واحدها مکهفند رعایت حداقل زمان  مناسب و بر اساس زمان در ارتیار تعدیل مي

 .دهند ریزی و اقدام در شرایط مذكور مد نظر قرار رساني، برنامه را برای اطالس

با توجه به تکهیف تعیین شده برای دفتر مدیریت بحران و پدافنئد غیرعامئل حئوزه    (: 9)تبصره 

ستادی وزارت نیرو، دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شركت مدیریت منابع آب ایئران  

موظف است كهیه اقدامات و فرآیندها را در زمان مقرر و به نحو مقتضي به اطالس دفتر مذكور 

 .رساندب
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 های سند پیوستجدول عناوین  -0

 تعداد صفحات عنوان شماره پیوست

 1 البیس تیریمد به مربوط فیتکال و اقدامات نیعناو 5

 6 روین وزارت مجموعه در البیس تیریمد یها تیفعال كار گردش نمودار 6

 541 ها تیفعال از كی هر اقدام مسلول و ازین مورد اقدامات موجود، تیوعع شرح، عنوان، 9

 6 سند نیتدو در كنندگان مشاركت 1

 .باشد صفحه می یکصد و دوازدهنامه،  کل صفحات پیوست اين نظامتعداد 
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 بازنگری سند -3

با قوانین جاری، در صورت نیاز توسط معاونت آب  نامه نظامهرگونه اصالح و بازنگری به منظور انطباق این 

 .صورت رواهد گرفت و طي مراحل مربوط و آبفا
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 كنترل سند -54

 :صدور سند

 برداري و بازنگري اسناد اداري مطابقت دارد نامه تولید، بهره سند با ضوابط آئین. 

 خلیل بانان علی عباسی: خانوادگی کنترل کننده نام و نام

 مدير کل دفتر توسعه مديريت و تحول اداري: سمت

 مهر و امضا

 :هاي الزم دريافت سند و کنترل

   :ريخ دريافت سندتا    :نام سازمان

  کامل است... ( تعداد اوراق، خوانايی و )سند از نظر شکلی. 

 هاي مربوطه ثبت گرديد سند در فرم. 

 اعتبارن مرتبط ابطال گرديد اسناد منسوخ و يا بی. 

 :سمت    :خانوادگی کنترل کننده  نام و نام

 مهر و امضا

 :برداري بهره

 : نام واحد سازمانی

 تاريخ     ددريافت سن:   

 تاريخ     خاتمه دوره اجرا: 

 :سمت    :کننده نام و نام خانوادگی دريافت

 مهر و امضا

 :ابطال سند

    :به استناد:                                       اين سند در تاريخ

  .ابطال گرديد      

 :سمت    :خانوادگی ابطال کننده نام و نام

 مهر و امضا
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گانهگانهومقاطعزمانیسههایپنجدرگروهسیالب

 

از "، "اگئاهي  قبل از صئدور پئیش  "، به سه مقطع زماني نامه حاعر نظاممدیریت سیالب در 

. بنئدی شئده اسئت    طبقئه   "پ  از فروكش نمودن سیل"و  "آگاهي تا پایان ررداد سیل پیش

گانه فوق، در پنج  ، در مقاطع زماني سهزم و متصور برای مدیریت سیالبمجموعه اقدامات ال

 :شده است بندی طبقهگروه به شرح زیر 

 بیني، پایش و هشدار پیش .5

 مهندسي رودرانه .6

 تأسیسات آب و آبفا .9

 مدیریت مخازن .1

 هماهنگي و مدیریت بحران .1

جموعئاً بئه تعئداد یکصئد وظیفئه، بئه       ممدیریت سئیالب،   های فعالیت عناوین ،این پیوستدر 

هر یك از جداول، مربوط بئه  . در سه جدول آورده شده است  ،گانه فوق های پنج گروه تفکیك

 .باشد یك مقطع زماني مي

 



 

 110از  0صفحه 

 آگاهی های پنجگانه در زمان قبل از صدور پیش گروههای مدیریت سیالب در  عناوین فعالیت

 هماهنگی و مدیریت بحران -5 مدیریت مخزن -4 تأسيسات آب و آبفا -3 دسی رودخانهمهن -2 بينی، پایش و هشدار پيش -1 مرحله

قبل از صدور 

 آگاهی پيش

 تی  و تقو زي  تجه ،یابی  زار -1-1

 و هشدار ینيب شيپ ش،یشبکه پا

ی مطالع   ه و اس   تخرا  دب     -1-2

 یه   ا ب   ا دورر برگش   ت س   يالب

  زيخ ليس یها مختلف در رودخانه

 داریب    ر به   رر اس   تقرار و   -1-3

و  شیپ     ا یا ازس     امانه منطق     ه

 یدادر ه ا  یزم ان واقع    یساز مدل

 یآب و هواشناس

 لي  و تحل هی  و تجز اف  تیدر -1-4

از س   ازمان  یافتی   در یدادر ه   ا

 یس  امانه ه  ا  ریو س  ا یهواشناس  

 و هشدار در سطح منطقه ینيب شيپ

 یو مک  ان یزم  ان ین  يب شيپ   -1-5

 رواناب ليبارش و پتانس

اد احتم   ال رخ   د  یبررس    -1-6

 البيس

شدر ب ا   ینيب شيپ ليس قيتطب -1-7

 البيدورر بازگشت س

 یو زم ان  یاعالم هشدار كم   -1-8

 البيرخداد س

 ستميس یمطالعه و اجرا -1-9 .1

 یها در حوضه ليهشدار س

 دار تیاولو

 یو طبق     ه بن     د ییشناس     ا -2-1

 زيخ ليس یها روخانه

اطل    س تت    رفات و   هي    ته -2-2

 میبس تر و ح ر   یآزادس از  یه ا  برنامه

 ها رودخانه

درخت و  رف      یاقدام ق انون  -2-3

تج اوزات ص  ورت گرفت  ه ب  ه بس  تر و  

 میحر

و  یتق اطع  یه ا  سازر ییشناسا  -2-4

و  البيس    یآبگ    ر یه   ا گلوگ   ار

 ها و اصالح آن یبهساز یريگيپ

ش در   برريك ال  یمدل رفتار هيته -2-5

 یبن د  پهنه یها نقشه هيها و ته رودخانه

  شياز پ   یزم ان  یه ا  در دورر البيس

 شدر نييتع

انج ام مطالع ات ج ام      یريگيپ -2-6

ه ای   تهيه نقشهو  البيس یریخطر پ 

 خطرپ یری سيالب

و اع الم نق اا ام ن از     ییشناسا -2-7

 البيس یپهنه بند ینقشه ها یرو

 ینق  اا مناس  ب ب  را ییشناس  ا  -2-8

 در زمان وقوع البيانحراف س

 یداني    م دی    كنت    رل و بازد -2-9

 طیش   را نيت   أمرودخان   ه از ن    ر  

 یتيجمع یها در محدودر یآبگ ر

 تياهم یدارا ساتيتأس یطبقه بند -3-1

 یریخطرپ  دگاریمتوسط و كم از د اد،یز

 البيدر برابر س

دستورالعمل اقدامات  هيته -3-2

در مواجهه با  یآب ساتيتأس یاضطرار

 البيس

 ساتيشناخت رفتار سدها و تأس -3-3

 ،یسبازر یندهایوابسته با انجام فرآ

 قيابزاردق تیاز كفا نانياطم ،یرفتارسنج

سد با انجام  یكل یمنیشناخت ا -3-4

 یمنیا یا مطالعات دورر

 یعملکرد تيشناخت وضع -3-5

و  کاليدرومکانيه زاتيتجه

 کالیدروالکتريه

دستورالعمل  یرسانروز  به  -3-6

 البيدر زمان س زاتيتجه یبردار بهرر

د س میحر یها تیمحدود ییشناسا -3-7

در باالدست در ارتباا با مباحث تملک، 

 استمالک طیتجاوزات و شرا

 یبرق اضطرار نياز تأم نانياطم  -3-8

 ساتيتاس برداری بهرر اتيامکان عمل یبرا

 یآب

مدرن و  ريآبگ ساتيتأس ییشناسا -3-9

 ليدر زمان س برداری بهررو نحور  یسنت

اطالعات مترف  ليو تحل هيته -4-1

برق  یها روگارين یانرژ ديآب و تول

 یآب

با شبکه برق  ديتول یهماهنگ -4-2

 كشور

مستمر و  برداری بهررو  شیپا -4-3

 یوهایمخازن بر اساس سنار یدورر ا

 ینيب شيبا پ انیمختلف وقوع جر

نرمال و  ،یخشکسال)بلندمدت  یها

 (یالبيس

 شیپا ستميس یو آمادگ زيتجه -4-4

 مخازن

 یزیر برنامه یتوسعه مدل ها -4-5

 یا رريو زنج یتک یمناب  آب سدها

برق و  ديآب، تول نيبا هدف تأم

 البيكنترل س

حداقل و حداكثر  تیرعا -4-6

 شيبا توجه به پ برداری بهرر یترازها

متارف  نيبلندمدت و تام یها ینيب

 یالبيدر فتول س

 یبرا یو هماهنگ یآمادگ -4-7

 یآب برق یحداكثر واحدها ديتول

 یرسان روز  بهو  نیتدو -4-8

 ظيغل یانهایجر هيتخل یدستورالعملها

 ربطیذ یاز مجار البيدر هنگام س

از بانک  برداری بهررو  یساز ادريپ ،یطراح -5-1

 كشور البياطالعات س

 یطرح ها یانجام مطالعات و اجرا یريگيپ -5-2

 یزداريآبخ

و  یآموزش یكارگار ها یو برگزار یزیبرنامه ر -5-3

 البيانجام مانور س

 یآب ساتيحوادث تأس مهيشدن ب ییاجرا یريگيپ -5-4

 نيدستورالعمل ها، قوان سینو شيپ نیو تدو هيته -5-5

 البيس مهيب ینامه ها نیيو آ

 نيایجاد بانک اطالعاتی پرسنل، اماكن، ماش -5-6

 آالت، مناب  قرضه وتجهيزات در امور سيل

و  نيو جانش نيمع یاستان ها نييو تع یهماهنگ -5-7

 یمرتبط در مواق  اضطرار یرالعمل هادستو هيته

 یها استيها و س العمل و ابالغ دستور  يتجم -5-8

 البيمرتبط با س

 ستمياز آمادر بکار بودن س نانيو اطم ییشناسا -5-9

 و اعالم هشدار یارتباط ،یاطالعات یها

 بحران تیریاتاق مد زيو تجه جادیا -5-11

لعمل ها و دستورا یو انتشار عموم یاطالع رسان -5-11

 فرار یو نقاا امن و رار ها ليس یپهنه بند ینقشه ها

انجام مطالعات طرح  یبرا یو هماهنگ یريگيپ -5-12

 البيس یریجام  خطر پ 

 تیریمد تهيكم یجلسات دورر ا یبرگزار -5-13

و  یهماهنگ یمناب  آب برا تیریبحران شركت مد

 بر اساس ن ام نامه متوب یزیبرنامه ر
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 آگاهی تا پایان سیل پنجگانه در زمان صدور پیشهای مدیریت سیالب در  تفعالیعنوان 

 هماهنگی و مدیریت بحران -5 مدیریت مخزن -4 تأسيسات آب و آبفا -3 مهندسی رودخانه -2 بينی، پایش و هشدار پيش -1 مرحله

از صدور 

آگاهی  پيش

 تا پایان سيل

دادر  ليو تحل یگردآور -1-11

  بهو  البيبارش و س یها

 و هشدارها ها ینيب شيپ یرسان روز

 یالبيس تيوضع شیپا -1-11

از رسوب  ینمونه بردار -1-12

 از سد  یبه سد و خروج یورود

 تيو كنت  رل وض  ع شیپ  ا -2-11

 یها بند و گلوگار ليس یها واررید

 یآبگ ر

 نيتس  ک یوهایس  نار هي  ته -2-11

 یه   ا ن   هیگز یو اج   را البيس   

 متوب

 كنت رل  یض ربت  یه ا  طرح -2-12

 رودخانه یروبیو ال ليس انیجر

 یو مستندس    از یبررس     -2-13

رفت  ار رودخان  ه در نح  ور عب  ور    

 یآور و جم     البيس    انی   جر

 اطالعات

 

 

 زات،يكامل مانور تجه یآمادگ -3-11

 تیو محدود یاضطرار طیشرا ینيب شيپ

 زاتيعملکرد تجه یها

ها و قرائت  یتواتر بازرس شیافزا -3-11

 رفتار سد شیو پا قيابزار دق یها

بدنه سد  یمنیا یتهایمحدود شیپا -3-12

، تراز  یريسرعت آبگ ريگار ن  هيو تک

 ...و  یريآبگ

 ليجهت تحل یفن تهيكم ليتشک -3-13

 ساتيسد و تأس یمنیا تيمستمر وضع

 وابسته در صورت لزوم

 یاضطرار راتيانجام تعم -3-14

 درید بيآس ساتيتأس

ارائه اطالعات مترف و  -4-9

 یآت ینرژا ديتول

 یارائه و بهنگام ساز -4-11

و  یريآبگ یویمستمر سنار

 سد یخروج

 نگيسپاچیبا د یهماهنگ -4-11

ها و  یخروج ميتن  یبرق برا

 برق ديتداوم تول

 انیجر هيو تخل برداری بهرر -4-12

 مرتبط زاتيبا مانور تجه ظيغل

 تیریمد شیو پا یاطالع رسان -5-14

 البيس

العات از مناطق مستمر اط افتیدر  -5-15

 یزدر و ارائه گزارش ها ليو س یاتيعمل

 البيس یليو تکم هياول

و ارتباا با  یافکار عموم تیریمد -5-16

 رسانه ها

تعامل  ،یو هماهنگ یاطالع رسان -5-17

در  البيس تیریمد یمتول ینهاد ها ریبا سا

 یسطح مل

اعزام گرور های ارزیابی عملکرد و  -5-18

بحران بسته به سطح  اكيپ های مقابله با

 البيس

با سازمان های  یو هماهنگ تیریمد -5-19

 پشتيبان و جانشين در امور سيل ن،يمع

 تیریمد تهيجلسات كم ليتشک -5-21

 یبسته به گستردگ رانیبحران و نشست مد

 البيو سطح س
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 البپس از فروکش کردن سیهای پنجگانه در زمان  گروه های مدیریت سیالب در فعالیتعنوان 

 هماهنگی و مدیریت بحران -5 مدیریت مخزن -4 تأسيسات آب و آبفا -3 مهندسی رودخانه -2 بينی، پایش و هشدار پيش -1 مرحله

پس از 

فروكش 

 كردن سيل

 یالبيس طیشرا انیاعالم پا -1-13

 در سطح منطقه

 البيس طیشرا انیاعالم پا -1-14

 زیدر سطح حوضه آبر

 هيو ته یمستند ساز -1-15

در بخش  ليس یليارش تحلگز

 بارش و رواناب

 یكردن مدل ها برريكال -1-16

 و هشدار ینيب شيپ

عملکرد و  یابیارز د،یبازد -1-17

و  ها ستگاریا یمرمت و بازساز

 ليهشدار متأثر از س یسامانه ها

 یه  ا گ زارش  هي  و ته یس از  مس تند  -2-14

در بخ  ش رخ  دادر  یه  ا البيس   یل  يتحل

 مهندسی رودخانه

 یمهندس   یها عملکرد سازر یررسب -2-15

و  ییو شناس  ا البيرودخان  ه در براب  ر س    

 یرف  نواقص احتمال یبرا یزیر برنامه

 یه  ا یو پاكس  از یروب  یانج  ام ال -2-16

 ها ليو مس  در رودخانه ازيمورد ن

س ال وق وع    یكار یها برنامه قيتدق -2-17

 یو سال آت ليس

نم  ودن  برريو ك  ال یس  نج ص  حت -2-18

 موجود یا دخانهرو یها مدل

ب   ه  هی   در ص   دور اخطار  یتس   ر -2-19

بع  د از وق  وع  یو حق  وق یق  يحق نيمتت  رف

 ییاحکام قضا یدر اجرا  یو تسر ليس

بانک اطالعات نقاا حادث ه   ليتکم -2-21

و  البيس   یآبگ   ر یه  ا و گلوگ  ار دری  د

 ربطیذ یاعالم به نهادها

هرگون    ه  یاز اج    را یريجل    وگ -2-21

 یضوابط فن تیرعابدون  یاقدامات بازساز

 مدن ر

 یگزارشها هيو ته یمستندساز -3-15

در مواجهه  ساتيعملکرد تأس یليتحل

 عملکردها یابیو ارز البيبا س

رسوبات  زانيبرآورد م -3-16

رسوبات از  هيبه سد و تخل یورود

 البيدر مدت زمان س یمجار

 هيجام  بدنه سد، تک یبازرس -3-17

 کال،يدرومکانيه زاتيگاهها، تجه

 ...و  روگارين

 یها بيآس یمرمت و بازساز -3-18

 ینیگزیو جا ريتعم ایو  یاحتمال

 درید بيآس زاتيتجه

دستورالعمل " یرسانروز  به -3-19

در زمان  زاتيتجه برداری بهرر

 در صورت لزوم "البيس

 زاتيدر اقالم و تجه یبازنگر -3-21

 مجدد آن زيانبار و تجه

ر و د زاتيتجه یرسانروز  به -3-21

 یها دستگار ونيبراسيكال ازيصورت ن

 یريگ اندازر

 هيو ته یمستندساز -4-13

مخزن  تیریمد یليتحل یگزارشها

 عملکردها یابیو ارز

اطالعات و  قيتدق -4-14

 یبردار بهرر یها مدل

 یرسان روز  بهو  هيته -4-15

 هيتخل یابیدستورالعمل ها و ارز

و رسوبات همرار با  ظيغل انیجر

 البيس

مناب  آب  یفيك یابیارز -4-16

 ليمخازن سدها پس از رخداد س

 

 یالبيس طیشرا انیاعالم پا -5-21

 ناريكارگار و سم یبرگزار -5-22

 عملکرد ليو تحل اتيانتقال تجرب یبرا

بانک اطالعات  یرسان روز  به -5-23

 كشور البيجام  س

و ارائه گزارش مستند  هيته -5-24

 اقدامات اصالحی شنهاديوپ البيس

گزارش  هيو ته یمستندساز -5-25

در بخش اقدام و  ليس یليتحل

 یهماهنگ
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 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959: تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

هاینمودارگردشکارفعالیت (:2)پیوستشماره

 درمجموعهوزارتنیرو مدیریتسیالب

 

هئای ایشئان، در سئه مقطئع      نحوه ارتباط میان متولیان مدیریت سیالب و تکالیف و مسلولیت

هر سئتون در ایئن    .باشد ميپیوست  مندرا در این ش كارگفته، مطابق نمودار گرد زماني پیش

های آن واحد در  باشد كه تکالیف و مسلولیت نمودار، مربوط به یك واحد سازماني مستقل مي

همچنئین نحئوه ارتبئاط و    . هر یك مقاطع زماني مرتبط بئا سئیالب مشئخص گردیئده اسئت     

 .رساني و گردش كار، در این نمودار قابل مشاهده است اطالس

تکالیف قید شده در این نمودار و مههت زماني متناظر  از جزئیات و توعیحات تکمیهي هر یك

 آورده شده است( 9)پیوست شماره  نامه حاعر و نظام( 2)بند  با آنها، در
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ف و ارتمدیریتسیالبدروزارتنیرو

دف رم العاتپایه
شرکتمدیریتمنابع ب دف رمدیریتب را وپدافند یرعام شرکتمدیریتمنابع ب س ادم یفرماندهیومدیریت

سیالب
دف رم ندسیرود انههاوسوا  

شرکتمدیریتمنابع ب
دف رب رهبرداریازت سی اتت مین ب

شرکتمدیریتمنابع ب مرک مدیریتنیروگاههایبر  بی شرکتهای بمن قهای شرکتهای ب ایش ریوروس ایی
دف رمدیریتب را وپدافند یرعام 

شرکتم ندسی ب ایک ور
کمی همدیریتب را وپدافند

 یرعام شرکتتوانیر
پایه م العات دف ر

ایمن قه  ب شرکت 
شرکت/م س هت قیقات ب

توسعهمنابع بونیرویایرا 
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اعالم هشدار كمی و زمانی 
:رخداد سيالب به

بخش تأسيسات ابی -
بخش رودخانه ها -
مدیریت بحران -
دفتر مطالعات پایه شركت مادر  -

تختتی مدیریت مناب  آب

دریافت اطالعات از سازمان 
هواشناسی و تجزیه و تحليل 
دادر های دریافتی از  سایر 
سامانه ها در سطح ملی

آیا وقوع سيالب محتمل است 

   

                             

                    
                    
                
                  

                        
                
                   
                      

                             

                        
                           

       

                           
                         

                

                  
                      
                    

                
                       

           

گردآوری و تحليل دادر های 
بارش و سيالب و بروزرسانی 

پيش بينی ها و هشدارها

پایش ایستگار های 
باران سنجی و 

هيدرومتری و ثبت 
دادر ها

رسوب سنجی در 
ایستگار های باالدست و 

پایين دست سدها

                    
                    
            

    

مستندسازی، ارائه 
گزارش تحليلی و 

فراهم آوردن اطالعات 
مورد نياز برای سایرین

مستندسازی و تهيه 
گزارش تحليلی سيل در 
بخش بارش و رواناب

مستندسازی و تهيه 
گزارش تحليلی سيل در 

بخش رودخانه

مستندسازی و تهيه 
گزارش تحليلی سيل در 
بخش تأسيسات آبی

                 
               

                   
                     

مستندسازی و تهيه گزارش تحليلی سيل در بخش اقدام و 
هماهنگی
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پایش دیوارر های سيل بند و 
گلوگار های آبگ ری

                      
                     

     

مستندسازی و تهيه 
گزارش تحليلی سيل در 
بخش تأسيسات آبفا
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افزایش تواتر بازرسی و 
قرائت ابزار دقيق سدها و 

پایش محدودیت ها
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اخ  و بررسی حداكثر  رفيت 
آبگ ری و تعيين نقاا امن و نقاا 

تسکين سيالب و گلوگار های آبگ ری

                       
                            
                      

                              
                         

   

                    
                           

                  

                    
                           

                  

                                                    
      

پایا 

              
                     
                      

              

تطبيق سيل پيش بينی شدر با دورر 
بازگشت سيالب

مستندسازی و تهيه 
گزارش تحليلی سيل در 

بخش توليد انرژی

             
                    

       

                 
                 

          

                   
                    
                    

          

                   
            

                                                  
                                                       

                            

اطالع رسانی و پایش 
مدیریت سيالب در سطح 

استان

                       
          

                             
                   
                   

                        
                             
                      

                            
                       

                           
                    
                   
                   

                          
                       
                       
                    

دریافت اطالعات از سازمان 
هواشناسی و تجزیه و تحليل 

دادر های دریافتی از سایر سامانه ها 
در سطح منطقه

خير

كسب اطمينان از پردازش دادر ها و 
واكنش شركت آب منطقه ای پس از 
دریافت اخطاریه از سازمان هواشناسی 

و سایر سامانه ها

اعالم هشدار كمی و زمانی 
رخداد سيالب دفتر مدیریت 
بحران و سایر شركت های آب 
منطقه ای واق  در حوضه آبریز

دریافت هشدارها از سامانه های 
منطقه ای و پردازش در سامانه مل ی و 

اطالع رسانی
                                              
                                              

                   

                      
                        
                         
                   

                   
                  
                  

   

                           
                     

    

                       
                 

                        
                      
                       

                            
                     

    

                           
                    

                         
     

                      
                        
                     
                         
                   

                       
                          
                        

      

                               
        

                                
                                 

        

                                    
                      

بهنگام سازی / ارائه 
سناریوهای آبگيری و 

خروجی سد

هماهنگی و اخ  پشتيبانی 
از شركت مادر تختتی

                     
                

                          
                       
                         

             

   

   

                    
                      

          

                         
                        

               
                     
                       

                         
                    
                   

              
                     
                     

                     
               

                   
                

                     
              

                        
                 

         

                   
                   

             
                        
                       

            

                 
                  
               

پایش ایستگار های 
باران سنجی و 

هيدرومتری و ثبت 
دادر ها

اطالع رسانی و پایش 
مدیریت سيالب در سطح 

استان

بهنگام سازی / ارائه 
سناریوهای آبگيری و 

خروجی سد

هماهنگی و اخ  پشتيبانی 
از شركت مادر تختتی

بررسی حداكثر  رفيت 
آبگ ری و تعيين نقاا امن و 
نقاا تسکين سيالب و 
گلوگار های آبگ ری

آمادر بکار نگار  داشتن تجهيزات و آمادگی برای شرایط 
اضطراری و انجام تعميرات اضطراری
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 110از  0صفحه 

 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959: تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

وجود،،وضعیتمعنوا ،شرح (:3)پیوستشماره

هافعالیتازهریکاقداماتموردنیازوم ئولاقدام

مجموعئاً بئه   ، گانئه  زم و متصور برای مدیریت سیالب، در مقاطع زماني سهاقدامات العناوین 

در پیوست  "اقدامات و تکالیف مربوط به مدیریت سیالب"تحت عنوان  تعداد یکصد وظیفه،

در پیوست حاعر، عنئوان   ،ها برای هر یك از فعالیت. نامه آورده شده است این نظام( 5)شماره 

 .، وععیت موجود، اقدامات مورد نیاز و مسلول اقدام مشخص شده استفعالیت، شرح فعالیت

شرح فعالیت، توعیح تکمیهي برای شفاف نمودن عنوان فعالیئت و بئه صئورت مختصئر هئدف      

وععیت موجود، بیان شرایط كنوني انجام فعالیت مورد نظر به صئورت  . باشد انجام فعالیت مي

كند كه برای انجام فعالیت مئورد   مختصر بیان ميبه صورت   اقدامات مورد نیاز،. رالصه است

هئای یکصئدگانه، مسئلول     همچنین برای هر یك فعالیت. نظر، چه اقداماتي باید صورت پذیرد

هئا   مشخص گردیده است تا مسلولیت واحد یا واحدهای ناظرو  اقدام، واحد یا واحدهای همکار

 .به صورت شفاف قابل پیگیری باشد

5-  
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 110از  8صفحه 

 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959: تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

 ، پیش بیني و هشدارتقویت شبکه پایش ارزیابي، تجهیز و -5-5

 شرح فعالیت -5-5-5

سئئامانه انتقئئال داده  و عمهکئئرد  ، (الکترونیکئئي و مکئئانیکي )تجهیئئزات    بررسئئي وعئئعیت، جانمئئایي،

هئای جدیئد منطبئق بئا عئوابط و       ایستگاههای آب و هواشناسئي موجئود و پیشئنهاد تأسئی  ایسئتگاه     

ار سیل در راستای نتایج مطالعئات ایجئاد سئامانه مهّئي     بیني و هشد استانداردهای موجود و با هدف پیش

 رساني بارش و سیالب پایش و اطالس

 موجودوعع  -5-5-6

آغاز و در برنامه پنجم توسعه تحت عنوان طرح تکمیل  5915سنجش پارامترهای آب و هواشناسي از 

ون حدود های سطحي و زیرزمیني تعریف و در نتیجه اجرای آن تا كن گیری آب و تجهیز شبکه اندازه

سنجي احداث وصرفاً با هدف پایش منابع  سنجي، تبخیرسنجي و برف ایستگاه هیدرومتری، باران 9144

 . برداری است آب در حال بهره

 مورد نیاز اقدامات -5-5-9

همکاری در تعیین و باز تعریئف عئوابط و معیارهئای  مربئوط در بئاز طراحئي شئبکه بهینئه سئنجش          

نطبق با عوابط و استانداردها و با هدف تأمین نیازهئای  سئامانه   های آب و هواشناسي موجود م ایستگاه

 . تقویت و رفع نواقص و بهبود آنها بیني و هشدار سیل،  پیش

 واحد ناظر/ واحد همکار /  مسلول اقدام -5-5-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

دفئئئاتر مطالعئئئات پایئئئه منئئئابع آب  

 ای های آب منطقه شركت

دفتر مطالعیات پايیه منیابع آب شیرکت      

 مديريت منابع آب
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 110از  5صفحه 

 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959: تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

  ریز های سیل های مختهف در رودرانه با دوره برگشت سیالب دبي استخراامطالعه و  -5-6

 شرح فعالیت -5-6-5

هئای هیئدرومتری    های مختهف در محئل ایسئتگاه   استخراا و تعیین دبي سیالب با دوره برگشت

بینئي شئده بئا     یت، به منظور مقایسه ارقام سیل پیشریز دارای اولو های سیل منتخب در رودرانه

آنها و تعیین حدود و پهنه سیل در بازه مورد نظر با هدف اقدام بموقع برای مقابهئه و پیشئگیری   

 .از بروز رسارات

 موجود وعع -5-6-6

هئای   در محئل ایسئتگاه   ( پیك)ای  گیری مقادیر دبي حداكثر روزانه و لحظه عهیرغم ثبت و اندازه

های مختهف برای دوره آماری شئارص و   شور، تاكنون دبي پیك با دوره برگشتهیدرومتری ك

 .استخراا نشده استدر سطح منطقه و منطبق بر عوابط مهّي تعیین شده معین 

 اقدامات مورد نیاز -5-6-9

همکاری در طراحي و ایجاد بانك جامع سیالب  با قابهیت برقراری ارتبئاط بئا سئامانه مهّئي و     

ای و هیدروگراف سئیل در   ای دبي حداكثر روزانه، لحظه وری مقادیر نقطهآ ای پایش، جمع منطقه

هئای   های هیدرومتری كشور و ثبت در بانئك اطالعئاتي، محاسئبه دوره برگشئت     محل ایستگاه

هئای منتخئب در    مختهف بر اساس مباني واحد و دوره آماری شارص یکسان با اولویت ایستگاه

 .منطبق بر عوابط مهّي تعیین شدهكت و ریز در حوزه عمل شر های سیل رودرانه

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -5-6-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

دفئئئاتر مطالعئئئات پایئئئه منئئئابع آب  

 ای  های آب منطقه شركت

هیا و سیواحل    دفاتر مهندسیی رودخانیه  

اي و شیرکت میديريت    آب منطقه  شرکت

 منابع آب

مطالعیات پايیه منیابع آب شیرکت      دفتر

 مديريت منابع آب
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 110از  17صفحه 

 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959: تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

سئازی زمئان واقعئي داده هئای آب و      ای پایش و مدل منطقهازسامانه  برداری بهرهاستقرار و  -5-9

  هواشناسي

 شرح فعالیت -5-9-5

های آب و هواشناسي منتخب با داده های  ای پایش ایستگاه منطقه  برداری از سامانه ایجاد و بهره

با دید )ای  بیني و هشدار سیل در سطح حوزه عمل شركت آب منطقه یشپزمان واقعي با  هدف 

بیني و هشدار سیل منطبق با شرایط حوعه  های ریاعي پیش لیف و تولید مدلأت( حوعه آبریز

 .بیني و هشدار سیل ای جهت پیش آبریز تحت عمل شركت آب منطقه

 موجودوعع  -5-9-6

های آب و هواشناسي  ای پایش ایستگاه نطقهو م( یکپارچه)، سامانه مهّي  در حال حاعر در كشور

های  سامانه پایش كمي و كیفي ایستگاه اًبا هدف پیش بیني و هشدار سیل وجود ندارد و صرف

ایستگاه آب و هواشناسي توسط دفتر مطالعات پایه منابع  9144كشور در حال حاعر با حدود 

با هدف غیر از )رداری است ب ای در حال بهره آب منطقه ی ها شركت آب در حوزه ستادی و

در عمن به استثناء موارد و تجربیات را  در برري استانهای كشور و حوزه  (.هشدار سیل

مدل پیش بیني   ،وی ایران در غرب و جنوب غرب كشورعمل شركت توسعه منابع آب و نیر

 .باشد ای موجود نمي وهشدار سیل یکپارچه یا منطقه

 مورد نیاز اقدامات -5-9-9

ای پایش ایستگاههای آب و هواشناسي منتخب  منطقه  برداری از سامانه اندازی و بهره هاستقرار، را

های زمان واقعي با  و تجهیز شده به اداوات الکترونیکي و سامانه مخابراتي جهت انتقال داده

بیني و هشدار  های پیش بیني و هشدار سیل با قابهیت تبادل داده و اطالعات با سامانه هدف پیش

منشعب از سامانه طراحي ( با دید حوعه آبریز)ای  نطبق بر حوزه عمل شركت آب منطقهسیل م

های ریاعي پیش بیني و هشدار سیل  لیف و تولید مدلتأ. تحت نظارت حوزه ستادیشده و 
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 110از  11صفحه 

 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959: تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

ای و  ریز تحت عمل شركت آب منطقه منطبق با شرایط حوعه آبریز سیل  (سامانه هشدار سیل)

 .ای و مهي تحت نظارت حوزه ستادی پایش منطقه های انهسام سایر قابل اتصال به

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -5-9-1

دفتر مطالعات پایئه منئابع آب   ای با نظارت  ی آب منطقهها شركتدفاتر مطالعات پایه منابع آب 

 شركت مدیریت منابع آب

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

طالعئئئات پایئئئه منئئئابع آب  دفئئئاتر م

 ای  های آب منطقه شركت

دفتر مطالعیات پايیه منیابع آب شیرکت      

 مديريت منابع آب
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 110از  10صفحه 

 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959: تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

 از سئازمان هواشناسئي و سئایر سئامانه هئای     تجزیه و تحهیل داده های دریئافتي   و دریافت -5-1

 تحت تأثیر سیالب در سطح منطقه بیني و هشدار پیش

 شرح فعالیت -5-1-5

ای، مهي بئا سئایر منئابع      و اطالعات بین سامانه پایش منطقهاده ایجاد بستر مناسب جهت تبادل د

در مدل پیش بیني  برداری بهرهپایش و تولید پیش بیني مورد تایید كشور در سطح منطقه جهت 

 ای منطقهو هشدار سیل 

 وعع موجود -5-1-6

در  ای  پیش بیني و هشدار سیل با توجه به عدم طراحي و را ه اندازی سامانه پایش مهي و منطقه

و انتشئار از سئوی سئازمان     وزارت نیرو و عئدم تعریئف فرآینئد  بهئره گیئری از پئیش بینئي       

 .، در حال حاعر این فرآیند انجام نمي شودهواشناسي

 مورد نیاز اقدامات -5-1-9

شفاف سازی فرآیند پیش بیني در سازمان هواشناسي و تعیین پروتکل ها مشئتر  جهئت تبئادل     

 . صحیح و بموقع پیش بیني و هشدار سیل منظور انجام دقیق ،یا دریافت مطهوب داده و نتایج ب

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -5-1-1

شئركت  ای با نظئارت دفتئر مطالعئات پایئه      آب منطقه یها شركتدفاتر مطالعات پایه منابع آب 

 و همکاری سازمان هواشناسي كشور  مدیریت منابع آب

 حد یا واحدهای ناظروا واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

دفئئئاتر مطالعئئئات پایئئئه منئئئابع آب  

 ای های آب منطقه شركت

دفتر مطالعیات پايیه منیابع آب شیرکت      سازمان هواشناسی کشور

 مديريت منابع آب
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 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959: تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

   پیش بیني زماني و مکاني بارش و پتانسیل رواناب -5-1

 شرح فعالیت- -5-1-5

ده از ظرفیتهای سامانه مهي و موقع و دقیق پیش بیني زماني و مکاني بارش با استفاه م بانجا

ور تعیین پتانسیل رواناب در ای به منظ بیني و هشدار سیل منطقه های پیش ای پایش و مدل منطقه

ریز با دقت زماني و تعیین موقعیت وقوس  های دارای اولویت و سیل های آبریز رودرانه حوعه

 .آن

 وعع موجود-5-1-6 -5-1-6

درانه های مهم كشور با ردیف اعتباری مشخص هم اكنون طرح مهي سیستم هشدار سیل در رو

تنها طرح موفق كنوني نیز توسط شركت توسعه منابع . ارتیار موسسه تحقیقات آب مي باشددر 

. است برداری بهرهدرحال ( هممنهتي به سدهای م ) آب و نیروی ایران در حوعه آبریز كارون

مقیاس بومي  و رراسان جنوبي نیز درگهستان  گیالن، آذربایجان شرقي ، ای منطقهی آب ها شركت

 .باشند تجربیاتي را دارا مي

 اقدامات مورد نیاز -5-1-9

ریز حوزه عمل  های سیل ای در رودرانه بیني و هشدار سیل منطقه ایجاد سامانه پیشطراحي و 

ای بمنظور دستیابي به پیش بیني دقیق و بموقع بارش و استفاده از آن در مدل  شركت آب منطقه

 .جهت برآورد و پیش بیني زمان و مکان وقوس سیل هشدار سیل 

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -5-1-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

دفئئئاتر مطالعئئئات پایئئئه منئئئابع آب  

 ای  های آب منطقه شركت

سییازمان هواشناسییی کشییور و مؤسسییه 

 تحقیقات آب

ت منابع دفتر مطالعات پايه شرکت مديري

 آب
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 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959: تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

 بررسي احتمال ررداد سیالب -5-2

 شرح فعالیت -5-2-5

اجرای مدل پیش بیني و هشدار سیل با استفاده از پیش بیني های سازمان هواشناسي  یا داده های 

توسط مئدل  و انجام پیش بیني سیل  ای منطقهزمان واقعي بارش ورودی به سامانه پایش مهي و 

 سه آن با آستانه تحمل رودرانه و دوره برگشت سیلای و ارزیابي رروجي و مقای ریاعي منطقه

 .به منظور صدور هشدار

 موجودوعع  -5-2-6

در حال حاعر طرح موفق كنوني توسط شركت توسعه منابع آب و نیروی ایران در حوعه آبریز 

آذربایجئان   ای منطقئه ی آب هئا  شئركت . است برداری بهرهدرحال ( منهتي به سدهای مهم )كارون

 .ان و رراسان جنوبي نیز در مقیاس بومي تجربیاتي را دارا مي باشندگهست گیالن، شرقي ،

 اقدامات مورد نیاز -5-2-9

 ای ی آب منطقهها شركتدر سطح   بندهای قبهيانجام و تحقق 

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -5-2-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

دفئئئاتر مطالعئئئات پایئئئه منئئئابع آب  

 ای  های آب منطقه شركت

سییازمان هواشناسییی کشییور و موسسییه 

 تحقیقات آب

دفتر مطالعات پايه شرکت مديريت منابع 

 آب
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 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959: تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

  بیني شده با دوره بازگشت سیالب تطبیق سیل پیش -5-7

 فعالیتشرح  -5-7-5

و طراحئي   ای و مهي بارش و سیالب های پایش منطقه برداری از سامانه اندازی و بهره راهپ  از 

، مطالعئه و اسئتخراا دبئي بئا دوره     ای منطقئه بانك سئیالب در سئطح مهئي و     ری ازبردا بهرهو 

  .ریز كشور انجام رواهد شد های سیل و در رودرانه های مختهف در دوره شارص یکسان برگشت

 وعع موجود -5-7-6

( دوره شارص آماری واحد و مبئاني محاسئباتي واحئد     )در حال حاعر با مشخصات مطرح شده 

 .موجود نمي باشد

 مورد نیاز قداماتا -5-7-9

، پایش ای منطقهبا سامانه مهّي  و طراحي و ایجاد بانك جامع سیالب  با قابهیت برقراری ارتباط 

جمع آوری مقئادیر نقطئه ای دبئي حئداكثر روزانئه، لحظئه ای و هیئدروگراف سئیل در محئل          

اس های مختهئف بئر اسئ    های هیدرومتری كشور و ثبت در بانك ، محاسبه دوره برگشت ایستگاه

هئای   هئای منتخئب در رودرانئه    مباني واحد و دوره آماری شارص یکسان با اولویئت ایسئتگاه  

 ریز  سیل

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -5-7-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

دفئئئاتر مطالعئئئات پایئئئه منئئئابع آب  

 ای های آب منطقه شركت

و سیواحل  هیا   دفاتر مهندسیی رودخانیه  

اي و شییرکت  هییاي آب منطقییه شییرکت

هیاي آب   مديريت منیابع آب و شیرکت  

 اي منطقه

دفتر مطالعات پايه شرکت مديريت منابع 

 آب
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 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959: تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

مهندسئي    اعالم هشدار كمي و زماني ررداد سیالب به دفتئر نگهئداری از تاسیسئات آبئي،     -5-0

لعات پایئه منئابع   ای و دفتر مطا در سطح شركت آب منطقهرودرانه و سواحل، مدیریت بحران 

 آب  شركت مدیریت منابع اب ایران

 فعالیتشرح  -5-0-5

دوره برگشئت   فرآیند تطبیق با  را نشان داد،سیل  ررداد  ،در صورتیکه رروجي مدل هشدار سیل

  آبئي،  سیسئات بئرداری از تأ  بهئره ي و زماني به دفتئر  منطبق با شرایط منطقه انجام و هشدار كم 

و دفتر مطالعات پایه  ای منطقهدر سطح شركت آب  یت بحرانمهندسي رودرانه و سواحل و مدیر

 .ب ایران صادر رواهد گردیدآ منابع آب  شركت مدیریت منابع

 موجودوعع  -5-0-6

منئابع آب و نیئروی ایئران در حوعئه آبریئز        بیني و هشدار سیل مستقر در شركت توسئعه  سامانه پیش

هئای گئیالن، گهسئتان،     هایي در استان حوعهو نیز با محدودیت هایي در ( منتهي به سدهای مهم)كارون 

لیکن فرآیند صئدور و هشئدار   . باشند مي برداری بهرهآذربایجان شرقي و غربي ورراسان جنوبي در حال 

 .به مراجع مندرا در این بند جاری نمي باشد

 مورد نیاز اقدامات -5-0-9

و پردازش آنهئا  تعریف فرآیندها و سارتارها و بسترهای ارتباطي برای صدور هشدار و دریافت 

بینئي و سئامانه    هئای پئیش   و همچنین انجام اقدامات قبهي شامل ایجاد بانك اطالعات سیل، مدل

 .ای پایش سیالب مهي و منطقه

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -5-0-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

دفئئئاتر مطالعئئئات پایئئئه منئئئابع آب  

 ای  منطقه های آب شركت

دفتر مطالعات پايه شرکت مديريت منابع  

 آب
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 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959: تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

 دار  های اولویت هه و اجرای سیستم هشدار سیل در حوعمطالع -5-3

 شرح فعالیت -5-3-5

هئا   بئر شئبکه پئایش ایسئتگاه     مشئتمل جامع پیش بیني و هشئدار سئیل    سیستممطالعه و اجرای 

های پیش  مدل  ،مركز پیش بینيری انتقال داده به ارزیابي و تعیین تجهیزات الکترونیکي، فن آو)

ه هئای آبریئز رودرانئه هئای     حوعئ متناسب با شرایط مختهئف   ( DSSو بیني بارش و رواناب

 .ریز دارای اولویت  سیل

 وعع موجود -5-3-6

هم اكنون طرح مهي سیستم هشدار سیل در رودرانه های مهم كشور در قالب طرح با ردیف اعتباری در 

تنها طرح موفق كنوني نیز توسئط شئركت توسئعه منئابع آب و     . ارتیار موسسه تحقیقات آب مي باشد 

ی آب هئا  شئركت . اسئت  برداری بهرهدرحال ( منهتي به سدهای مهم )نیروی ایران در حوعه آبریز كارون

گهستان و رراسان جنوبي نیز در مقیاس بئومي تجربیئاتي را دارا مئي     گیالن، آذربایجان شرقي ، ای منطقه

 .باشند

 ازاقدامات مورد نی -5-3-9

ارزیابي و تجهیز ایستگاههای منتخب بئه  : سیستم جامع هشدار سیل مشتمل برمطالعه و طراحي 

صورت بئررط، شئبکه   ه مركز بایستگاه به سامانه انتقال داده از ، تجهیزات الکترونیکي ثبت داده

سئامانه   ریز و های آبریز سیل حوعه ردو رواناب  سامانه پیش بیني كمي بارش ،داده پایش مهي

 .شتیابي و تصمیم گیریپ

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -5-3-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

سییازمان هواشناسییی کشییور و شییرکت   مؤسسه تحقیقات آب

 مديريت منابع آب
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 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

 ها و هشدارها  بیني رساني پیش روز  بهگردآوری و تحهیل داده های بارش و سیالب و  -5-54

 فعالیت شرح -5-54-5

استخراا و جمع آوری نتایج مدل هشدار سیل و نیز ارقئام ثبئت شئده متنئاظر در سئامانه پئایش       

و نیز ارزیابي عمهکرد مئدل  بصئورت زمئان    ( كمي و زماني )در رصو  بارش و سیل  ای منطقه

یل بویژه تسه .واقعي با توجه به مقادیر واقعي دریافتي از منطقه در حین ررداد سیل عروری است

در دریافت پیش بیني های دقیق تر جهت حصول به نتایج صحیح تر در رروجي مدل و به تبئع آن  

 .هشدار نزدیك به واقعیت  درحوعه آبریز همزمان با ررداد سیل بسیار با اهمیت است

 وعع موجود -5-54-6

در حال حاعر با توجه به امکانات محدود و نبود سامانه پئایش و مئدل هشئدار سئیل در منئاطق      

ف كشور این موعوس به كندی و بر اساس شرایط را  هر منطقه انجام مي گردد و معموال مخته

نتایج آن نیز در قالب رالصه گزارشها با تحهیههای فني بعد از فروكش كردن سئیالب انجئام مئي    

 .شود

 مورد نیاز اقدامات -5-54-9

ریز در هئر   در حوعه های آبریز سیل آگاهي تکالیف مربوط به قبل از صدور پیشانجام و تحقق 

 منطقه

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -5-54-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

دفئئئاتر مطالعئئئات پایئئئه منئئئابع آب  

 ای های آب منطقه شركت

دفییاتر تخصصییی در سییطح شییرکت آب 

 اي منطقه

 



 

 

 

 از پیش آگاهي تا پایان ررداد سیل( ب بیني، پایش و هشدار پیش -5
 

 110از  15صفحه 

 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959: تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

 وععیت سیالبي پایش -5-55

 شرح فعالیت -5-55-5

رساني مستمر با هدف آماده  بارش و رواناب در منطقه و اطالسهدف از این فعالیت پایش وععیت 

رسئاني   داشتن كهیه واحدها بوده و در صورت تشخیص اتمام وععیت سئیالبي، اطئالس   به كار نگاه

شود تا اقدامات مرحهه پئ  از فئروكش نمئودن سئیالب،      الزم به كهیه واحدهای ذیربط انجام مي

 .آغاز شود

 موجود وعع -5-55-6

 .گردد ربیات محهي این موعوس عمهیاتي مياساس مشاهدات و تجدر حال حاعر بر 

 اقدامات مورد نیاز -5-55-9

انجام و تحقق الزامئات و تکئالیف قبهئي و تعریئف سئارتار و نحئوه ارتباطئات و كسئب داده از         

 های سیالب موقعیت

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -5-55-1

 ناظر واحد یا واحدهای واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

دفئئئاتر مطالعئئئات پایئئئه منئئئابع آب  

 ای  های آب منطقه شركت

دفتر مطالعیات پايیه منیابع آب شیرکت      

 مديريت منابع آب



 

 

 

 از پیش آگاهي تا پایان ررداد سیل( ب بیني، پایش و هشدار پیش -5
 

 110از  07صفحه 

 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959: تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

هئای هیئدرومتری    از رسوب ورودی بئه سئد و رروجئي از سئد در ایسئتگاه      بردارینمونه  -5-56

 باالدست و رودرانه پایین دست

 شرح فعالیت -5-56-5

، نمونئه  ی مهئم نهادی در ورودی و رروجئي سئدها  های موجود یئا پیشئ   پایش رسوب در ایستگاه

مناسب جهت ثبئت  جهت اطالس از میزان رسوب و ایجاد بستر ( پ  از آنو )برداری در حین سیل 

ریئزی دقیئق در    منظئور برنامئه   هبئ  و بانك اطالعات سیالب سازی در سامانه مهي پایش و ذریره

 .مدیریت مخازن سدها

 وعع موجود -5-56-6

لیکن در  .شود دی و رروجي مخازن سدها انجام نميدر محل ورو بصورت را  ودر حال حاعر 

 .گردد های رسوب سنجي انجام مي محل ایستگاه

 اقدامات مورد نیاز -5-56-9

های موجئود یئا پیشئنهادی بئا هئدف پئایش در        مطالعه و طراحي شبکه سنجش رسوب بر اساس ایستگاه

 .هئای مربئوط   وریاتجهیئزات و فنئ  های موجود و پیشنهادی بئه   تجهیز ایستگاه ورودی و رروجي سدها،

اقدام بموقئع در حئین وقئوس     برداری و برای نمونهای  ی آب منطقهها شركتمین نیروی انساني كافي در تأ

 سیل 

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -5-56-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

های  دفتر مطالعات پایه منابع آب شركت

 ای منطقه آب

دفتر مطالعیات پايیه منیابع آب شیرکت      

 مديريت منابع آب

 



 

 

 

 پ  از فروكش كردن سیل( ا بیني، پایش و هشدار پیش -5
 

 110از  01صفحه 

 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959: تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

 سطح منطقهاعالم پایان شرایط سیالبي در  -5-59

 شرح فعالیت -5-59-5

در صورت تشخیص پایان ررداد سیل در حوزه عمل شركت مقدمات الزم جهت استخراا ارقئام  

احتمئالي بئه    و تحهیهها بمنظور مستند سازی ررداد سیل از منظر بئارش و روانئاب و رسئارات   

 .ایستگاههای و تجهیزات هر ایستگاه آغاز مي گردد

 موجود وعع -5-59-6

در حال حاعر با توجه به امکانات محدود و نبود سامانه پایش و مدل هشئدار سئیل در منئاطق    

مختهف كشور این موعوس به كندی و بر اساس شرایط رئا  هئر منطقئه انجئام مئي گئردد و       

های فني بعد از فئروكش كئردن سئیالب     گزارشها یا تحهیل معموال نتایج آن نیز در قالب رالصه

 .انجام مي شود

 اقدامات مورد نیاز -5-59-9

گفتئه در مراحئل قبئل و تعریئف سئارتار و نحئوه ارتبئاط و         كهیه امکانات پئیش انجام و تحقق 

 .ای منطقهحوزه عمل شركت آب  در رساني اطالس

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -5-59-1

 واحد یا واحدهای ناظر یا واحدهای همکار واحد مسلول اقدام

دفئئئاتر مطالعئئئات پایئئئه منئئئابع آب  

 ای های آب منطقه شركت

 مؤسسه تحقيقات آب

 سازمان هواشناسی
دفاتر مطالعات پایه منئابع آب شئركت   

 مدیریت منابع آب

 



 

 

 

 پ  از فروكش كردن سیل( ا بیني، پایش و هشدار پیش -5
 

 110از  00صفحه 

 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959: تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

 اعالم پایان شرایط سیالب در سطح حوعه آبریز -5-51

 فعالیت شرح -5-51-5

حوزه ستادی با استفاده از سامانه مهي پایش  ای، ح آب منطقهدر صورت اعالم پایان سیل در سط

مراتب به دفتر  وععیت پایان سیل را در كل حوعه آبریز رصد نموده و در صورت پایان سیل،

 .گردد منعک  مي شركت مدیریت منابع آب یریت بحران و پدافند غیرعاملدم

 موجود وعع -5-51-6

 .از سوی دستگاههای محتهف انجام میگردد با دستور العمل های محدود و بعضا نا هماهنگي 

 مورد نیاز اقدامات -5-51-9

گفتئه در مراحئل قبئل و تعریئف سئارتار و نحئوه ارتبئاط و         كهیه امکانات پئیش انجام و تحقق 

 .ای منطقهحوزه عمل شركت آب  در رساني اطالس

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -5-51-1

 واحدهای ناظرواحد یا  واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

شئركت  دفتر مطالعات پایئه منئابع آب   

  مدیریت منابع آب

اي واقع در حوضه  هاي آب منطقه شرکت

 آبريز محل رخداد سیالب

 



 

 

 

 پ  از فروكش كردن سیل( ا بیني، پایش و هشدار پیش -5
 

 110از  09صفحه 

 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959: تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

 مستند سازی و تهیه گزارش تحهیهي سیل در بخش بارش و رواناب -5-51

 شرح فعالیت -5-51-5

 ای منطقهآب  یها شركتدر صورت پایان سیل در سطح كل حوعه آبریز و دریافت مستندات از 

های تحهیهي و مدیریتي از وقوس سیل از منظر  فرآیند مستند سازی و تولید گزارش  ،متاثر از سیل

پئایش و   و تجهیئرات  مربئوط  سیسئات و تأ هئا  بارش و رواناب و رسارات احتمالي به ایسئتگاه 

 .گردد آغاز مي گیری و هشدار، اندازه

 وعع موجود -5-51-6

و همئاهنگي هئایي بئین دفتئر مطالعئات پایئه ، مهندسئي        هم اكنون این مورد بر اساس عوابط 

 .رودرانه و مدیریت بحران در حوزه ستادی در حال انجام است

 اقدامات مورد نیاز -5-51-9

تعیین و تدقیق سارتار تشکیالتي و تامین نیروی انساني و آموزش دیده، تدوین دستور العمل و 

ی اطالعئات الزم بئه منظئور    آور های الزم برای حضور در محل وقئوس و نحئوه جمئع    چارچوب

های  فني و تحهیهي یکسان از وقوس سیل و ارزیابي عمهکرد عوامل  سازی و تولید گزارش مستند

 .دریل در سطح كشور

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -5-51-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

دفتر مطالعات پایئه منئابع آب شئركت    

 ت منابع آب مدیری

دفتر مطالعات پایئه منئابع آب شئركت     اي هاي آب منطقه شرکت

 مدیریت منابع آب 

 



 

 

 

 پ  از فروكش كردن سیل( ا بیني، پایش و هشدار پیش -5
 

 110از  04صفحه 

 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959: تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

 كالیبره كردن مدل های پیش بیني و هشدار -5-52

 شرح فعالیت -5-52-5

و باز آموزی، واسنجي و صحت سئنجي   ای منطقهاستخراا ارقام دقیق و صحیح از سامانه مهي و 

 مدلهای طراحي شده پ  از هر سیل

 وعع موجود -5-52-6

 .در حال حاعر انجام نمي شود

 اقدامات مورد نیاز -5-52-9

 پیش بیني ، مدلسازی و راهبری اجرای كهیه فرآیند های الف و ب نظام نامه در پایش ،

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -5-52-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

هیاي آب   دفاتر مطالعات پايه شرکت

 اي  منطقه

 مؤسسه تحقیقات آب

 شرکت توسعه منابع آب و نیرو

دفتر مطالعات پایه منابع آب شركت  

 مدیریت منابع آب

 



 

 

 

 پ  از فروكش كردن سیل( ا بیني، پایش و هشدار پیش -5
 

 110از  09صفحه 

 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959: تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

 سیل از ثرها و سامانه های هشدار متأ ایستگاه بازسازی و بازدید، ارزیابي عمهکرد و مرمت -5-57

 شرح فعالیت -5-57-5

ه های مربوط ب ل فرممحل وقوس سیل و انجام بازدید مطابق با عوابط و تکمی درحضور به موقع 

، احصئا و  های هشدار سئیالب  ها و سامانه ایستگاه سیساتعمهکرد تجهیزات و تأمنظور ارزیابي 

سیسات بمنظور اقدام بموقع جهت مرمت و بازسئازی  میزان رسارات وارده به ادوات و تأتدقیق 

 ثر از تخریب سیل در حوزه كاریهای متأ بخش

 وعع موجود -5-57-6

ز پیش تعیین پ  از وقوس هر سیل در این رصو  اقئدام و نتیجئه را   در حال حاعر طبق روال ا

 .نمایند ميگزارش 

 اقدامات مورد نیاز -5-57-9

 های نحوه بازدید از مناطق سیل زده و ارزیابي عمهکرد تجهیزات و تاسیسئات  دستورالعمل تدوین فرم و

م بازدید و تعیین رسئارات  به محل و انجا دیده مین  و اعزام نیروی انساني آموزش، تأو غیره ها ایستگاه

و تجهیئزات   اقدامات بعدی از جمهه مرمئت و بازسئازی ایسئتگاهها    برایمستندسازی گزارش  تهیه و و

 .مربوط

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -5-57-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

دفئئئاتر مطالعئئئات پایئئئه منئئئابع آب  

 ای  های آب منطقه شركت

دفتر مطالعیات پايیه منیابع آب شیرکت      

 مديريت منابع آب

6-  



 

 

 

 آگاهي قبل از صدور پیش( الف مهندسي رودرانه -6
 

 110از  01صفحه 

 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959: تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

 كشور ریز های سیل شناسایي و طبقه بندی رورانه -6-5

 شرح اقدام  -6-5-5

، نقاط حادثئه دیئده و    های آبگذری سیالبهای اطالعاتي گهوگاهبا تحهیل نتایج حاصل از بانك

شناسایي و طبقئه بنئدی    های پهنه بندی سیالب و نقشه های رطرپذیری  نسبت بههمچنین نقشه

 .گردد های سیل ریز اقدام ميرودرانه

 وعع موجود -6-5-6

در حال حاعر اولویت بندی موجود در سطح كشور بدون تحهیئل میئزان رسئارت و صئرفاً بئر      

حوعه آبریئز دارای   545گیرد كه بر این اساس مبنای تعدد وقوس سیالب در مناطق صورت مي

 . اولویت شناسایي شده است

 ورد نیازاقدامات م -6-5-9

رسئاني   روز  بئه تدقیق اولویت های اعالم شده و بزر  نمودن مقیاس كار در سطح رودرانه با 

های اطالعاتي، تهیه نقشه های پهنئه بنئدی سئیالب و شناسئایي متصئرفین، دسترسئي بئه         بانك

 های رطرپذیری سیالب و تحهیل اقتصادی میزان رسارت، نقشه

 ظرواحد نا/ واحد همکار / مسلول اقدام  -6-5-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

هئئا و سئئواحل  دفتئر مهندسئئي رودرانئه  

آب   شركت مدیریت منابع

موسسه تحقیقیات آب و دفتیر میديريت    

بحییران و پدافنیید غیییر عامییل شییرکت  

 مديريت منابع آب

 



 

 

 

 آگاهي قبل از صدور پیش( الف مهندسي رودرانه -6
 

 110از  00صفحه 

 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959: تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

 ها های آزادسازی بستر و حریم رودرانه تهیه اطه  تصرفات و برنامه -6-6

 اقدام شرح -6-6-5

با تهیه نقشه های پهنه بندی سیالب و تهفیق آن بئا نقشئه هئای حئد بسئتر و نقشئه كاداسئتر تصئرفات،         

های فني و حقوقي نسئبت بئه اولویئت دهئي بئه      توان عمن تهیه بانك اطالعات متصرفین، با تحهیل مي

رانئه اقئدام   ها با اجرای طرح هئای سئاماندهي رود  آزادسازی تصرفات قدیمي مزاحم و یا رفع مزاحمت

 .نمود

 وعع موجود -6-6-6

این اقدام تاكنون به طور منسجم در سطح كشور اجرایي نگردیده است و در قالئب مطالعئات مئوردی و    

بنابراین هنوز این سوال بدون پاسخ است كه میزان تصئرفات واقئع در   . پایهوت به آن پردارته شده است

سئابقه مئالکیتي، مسئاحت اراعئي تحئت       محدوده بستر و حریم رودرانه ها به تفکیك نئوس كئاربری ،  

در حال حاعر با توجه به سارت و سازهای رخ داده در مسئیر  . در هر استان چه میزان است... تصرف و 

رودرانه كرا و حساسیت موعوس به طور شارص در مسیر رودرانه كرا مطالعات مئذكور آغئاز شئده    

 . است

 اقدامات مورد نیاز -6-6-9

ب، نقشه های حد بستر و حریم رودرانه ها، كاداستر تصئرفات در محئیط   بندی سیال های پهنه تهفیق نقشه

GIS   و تحهیل وععیت آبگذری برای دوره بازگشت های مختهف و ریسك رسارات وارده با توجه بئه

 نوس كاربری ها 

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -6-6-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

هئئا و سئئواحل  تئر مهندسئئي رودرانئه  دف

 شركت مدیریت منابع آب

  اي هاي آب منطقه شرکت



 

 

 

 آگاهي قبل از صدور پیش( الف مهندسي رودرانه -6
 

 110از  08صفحه 

 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959: تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

 اقدام قانوني دررصو  رفع تجاوزات صورت گرفته به بستر و حریم -6-9

 شرح اقدام  -6-9-5

های مزاحم بهترین روش برای اطمینان از عبئور ایمئن سئیالب    آزادسازی تصرفات و قهع اعیاني

ی ها و اجئرای آن در قالئب برنامئه هئای سراسئری بئه جئای        مند نمودن آزادسازاما نظام. است

هئای اجئرای عمهیئات    اقدامات موردی مي تواند هم اثربخشي بیشتری داشته باشد و هئم هزینئه  

 .آزادسازی را به نحو مقتضي كاهش دهد

 وعع موجود -6-9-6

ی ای عموماً از محل اعتبارات جاری و استاني نسبت به اجرا ی آب منطقهها شركتدر حال حاعر 

نمایند كه كمبود این اعتبارات رصوصئاً   عمهیات آزادسازی با همکاری مجموعه استاني اقدام مي

در تعداد زیادی از استان ها موجئب تئاریر در عمهکئرد وزارت نیئرو در آزادسئازی تصئرفات       

 توسئط  بسئتر  اراعئي  از هکتئار  5321 آزادسئازی  31 سئال  در نمونئه  عنوان به. گردیده است

 . است گردیده محقق تابعه یها شركت

 اقدامات مورد نیاز -6-9-9

 ارتصئا  منئابع اعتبئاری   . تهیه اطه  تصرفات یکي از پیش نیازهای اساسي در این بخش مئي باشئد  

زمینه ساز تسریع در آزادسئازی تصئرفات و اعئاده بئه وعئع سئابق       عروری است و به این امر  كافي

 .باشد ميرودرانه 

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -6-9-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

 شرکت مادر تخصصی مديريت منابع آب  ای  های آب منطقه شركت

 



 

 

 

 آگاهي قبل از صدور پیش( الف مهندسي رودرانه -6
 

 110از  05صفحه 

 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959: تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

های آبگذری سئیالب و پیگیئری بهسئازی و اصئالح      های تقاطعي و گهوگاه شناسایي سازه  -6-1

  ها آن

 شرح اقدام -6-1-5

هئای   ث شئده، اسئتفاده از نقشئه   هئای حئاد   های تقاطعي براساس تجئارب سئیالب   شناسایي سازه

هئای كارشناسئي و بازدیئدهای    بندی سیالب، نقشه های حد بستر و حریم رودرانه و تحهیل پهنه

 .  میداني  صورت پذیرد

 وعع موجود -6-1-6

ی تابعه براساس نقشه های حد بستر و حئریم، بازدیئد میئداني و    ها شركتدر حال حاعر عموماً 

سازه احداث شده در عبور سیالب های قبهي اقئدام بئه    های كارشناسي و سابقه تاریخي قضاوت

بانك اطالعاتي در حال حاعر وجود دارد كئه  . نمایند های تقاطعي غیر اصولي مي شناسایي سازه

 .برای ارگان های ذیربط ارسال شده است

 اقدامات مورد نیاز -6-1-9

م بانك اطالعات رساني مداو روز  بههای كشور و  های پهنه بندی سیالب در رودرانه تهیه نقشه

رساني بئه ارگئان هئای     های تقاطعي  در كنار سایر اقدامات در حال انجام و ارطار و اطالس سازه

 .باشد های موجود از دیگر اقدامات عروری مي ذیربط به منظور اصالح و بهسازی سازه

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -6-1-1

 واحدهای ناظرواحد یا  واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

 شرکت مادر تخصصی مديريت منابع آب  ای های آب منطقه شركت

 



 

 

 

 آگاهي قبل از صدور پیش( الف مهندسي رودرانه -6
 

 110از  97صفحه 

 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959: تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

هئای   بنئدی سئیالب در دوره   های پهنه ها و تهیه نقشه تهیه مدل رفتاری كالیبره شده رودرانه -6-1

 تعیین شده  زماني از پیش

 شرح اقدام  -6-1-5

های  ی نسبت به نقشههای مناسب ترتوان به رروجيها، مي های ریاعي و كالیبراسیون آن با مدل

بایست  ها مي قاعدتاً تهیه این مدل. ها دست یافتبندی سیالب در محدوده حد بستر رودرانه پهنه

 .گیری باال در اولویت قرار گیرد های حساس با سابقه سیل برای رودرانه

 وعع موجود -6-1-6

پئ  از انجئام    ی مشئاور ها شركتدر حال حاعر . این اقدام تاكنون در سطح كشور عمهیاتي نشده است

تحویل مي دهند اما به دلیل عدم  ها شركتمطالعات تعیین حد بستر و حریم مدل های تهیه شده را نیز به 

در صورتیکه اگر این مئدل هئا   . گرددظرفیت سازی مناسب عمالً فقط از نقشه های رروجي استفاده مي 

ه هئای پهنئه بنئدی بئا سئیالب هئای       در هر زمان قادر به تولید نقش ها شركترساني شوند  روز  بهمدام 

 .متفاوت و تحهیل رفتار رودرانه بر اساس آررین تغییرات رخ داده در منطقه رواهند بود

 اقدامات مورد نیاز -6-1-9

ها، انجام مطالعات توسئط مهندسئین مشئاور دارای     رساني مداوم آنروز  بههای توپوگرافي و  تهیه نقشه

  بئه سئازی و آمئوزش نیئروی انسئاني بئرای تحویئل و        تصالحیت و تأمین اعتبارات موردنیئاز، ظرفیئ  

 ها رساني مدل و نقشهروز

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -6-1-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

 شرکت مادر تخصصی مديريت منابع آب مهندسین مشاور داراي صالحیت ای های آب منطقه شركت

 



 

 

 

 آگاهي قبل از صدور پیش( الف مهندسي رودرانه -6
 

 110از  91صفحه 

 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959: تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

وزارت كشور و  از طریقسازی آن  مطالعات جامع رطر پذیری سیالب و پیاده پیگیری انجام -6-2

 كهیه دستگاه های ذیربط و تهیه نقشه های رطر پذیری سیالب

 شرح اقدام -6-2-5

نظر به اهمیت انجام مطالعات جامع رطر پذیری سیالب مي بایست بئا تهفیئق نقشئه هئای پهنئه بنئدی        

هئای   سارت در پهنئه هئای آبگیئر نسئبت بئه تهیئه نقشئه       سیالب و ارزیابي و تحهیل اقتصادی میزان ر

ها عالوه بر احتمال وقوس رسئارت میئزان    عهي القاعده با تحهیل این نقشه. پذیری سیالب اقدام نمود رطر

 .رسارت نیز تعیین مي گردد

 وعع موجود -6-2-6

توسئط   31در سال  "شرح ردمات طرح جامع رطر پذیری سیالب "عهي رغم تصویب و ابالغ 

وزارت نیئرو و    شور تا زمان حاعر مطالعات مشخصي بئا همکئاری وزارت كشئور و   وزارت ك

 یافتئه  ها ی مرتبط در این زمینه صئورت نگرفتئه اسئت و هنئوز مطالعئات راتمئه      سایر دستگاه

 .در این رصو  واصل نگردیده استكشور در سطح  يمشخص

 اقدامات مورد نیاز -6-2-9

مطالعات بر مبنای شرح ردمات و تامین منابع  شناسایي اولویت های كاری و تعیین متولي انجام

 .اعتباری مورد نیاز از اهم اقدامات مورد نیاز این فعالیت مي باشد

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -6-2-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل 

 شركت مدیریت منابع آب

ها و سیواحل شیرکت    فتر مهندسی رودخانهد

 مديريت منابع آب و وزارت کشور
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 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959: تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

شناسایي و اعالم نقاط امن از روی نقشه های پهنه بندی سیالب به سازمان مدیریت بحئران   -6-7

 به منظور دسترسي ساكنین حاشیه رودرانه در زمان وقوس سیالب

 شرح اقدام  -6-7-5

اط  امن به منظور اسکان و هدایت مئردم بئه   یکي از الزامات كاهش رسارات سیل، شناسایي نق

 .این مناطق مي باشند

 وعع موجود -6-7-6

تهیئه نشئده و در    برای بیشئتر منئاطق   نظر به اینکه تا زمان حاعر نقشه های پهنه بندی سیالب

با استفاده از اطالعئات در دسئترس و قضئاوت    لزوماً ارتیار وزارت نیرو نیست لذا  این فعالیت 

 .یرد كارشناسي صورت مي پذ

 اقدامات مورد نیاز -6-7-9

تحهیل نقشه های پهنه بندی سیالب و نقشه های رطر پذیری سیالب به منظئور شناسئایي نقئاط    

 امن 

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -6-7-1

با اطالس و تحت نظارت شركت مادر تخصصئي   استاندارانبا همکاری   ای منطقهی آب ها شركت

 مدیریت منابع آب

 واحد یا واحدهای ناظر حد یا واحدهای همکاروا مسلول اقدام

 شرکت مادر تخصصی مديريت منابع آب ها استانداري ای  های آب منطقه شركت
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 ن047/770/59: شماره سند
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 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري
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 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

 شناسایي نقاط مناسب برای انحراف سیالب در زمان وقوس   -6-0

 شرح اقدام -6-0-5

توان با انجام مطالعات پهنه بنئدی و رطئر    به منظور كاهش مخاطرات و تعدیل پیك سیالب مي

هئای   یری سیالب و ساماندهي رودرانه نواحي ایمن مانند اراعي بکر حاشیه رودرانه، گودالپذ

را شناسایي كرد تا در مواقع سیالب با هدایت و پخئش سئیالب بئه     .... ها و  طبیعي عمیق، تاالب

هئای كشئور    عمناً با توجه به اینکه دشئت . این مناطق ، پیك سیالب به نحو مقتضي كاهش یابد

یئن رویکئرد تهیئه    های تغذیه مصنوعي نیز بئا ا  دارای بیالن منفي هستند الزم است طرحعموماً 

 .شوند

 وعع موجود -6-0-6

در حال حاعر مشاورین در انجام مطالعات مذكور عموماً به مقوله پخش سیالب توجهي نداشئته و ایئن   

 . گردند نواحي به ندرت شناسایي مي

 اقدامات مورد نیاز -6-0-9

نامئه   ظرف مدت دو ماه پ  از ابالغ نظام) انجام مطالعات پخش سیالب تهیه شرح ردمات مناسب برای

های اولویتدار كشور مخصوصئاً   ، هدایت مشاورین به انجام مطالعات پخش سیالب برای رودرانه(حاعر

های تغذیه مصئنوعي در   و  انجام طرح.... های مانند سیستان و بهوچستان، روزستان و كرمان و در استان

 با استفاده از پتانسیل پخش سیالب های كشور دشت

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -6-0-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

 شرکت مادر تخصصی مديريت منابع آب  ای های آب منطقه شركت
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 تي های جمعی كنترل و بازدید میداني رودرانه از نظر تأمین شرایط آبگذری در محدوده -6-3

 شرح اقدام -6-3-5

با توجه به  احتمال باالی اقدامات غیراصولي در محدوده جمعیتي اعم از تخهیه نخاله به اراعئي  

بئه منظئور بررسئي و    ... بستر رودرانه ها و یا انسداد مجرا برای اجرای طرح هئای عمرانئي و   

های بایست بازدید كارشناسي از مناطق مئذكور جهئت رفئع انسئداد     كنترل شرایط آبگذری مي

 .مقطعي بعمل آورد

 ودوعع موج -6-3-6

ای انجئام   ی آب منطقئه هئا  شئركت در حال حاعر بازدیدهای كارشناسي در این رصو  توسط 

 . شود مي

 اقدامات مورد نیاز -6-3-9

های حد بستر و حریم و پهنه بندی سیالب، تجهیز كارشناسان به ابزار كنترلي، صئدور   تهیه نقشه

 ...  ارطاریه به متخهفین و 

 واحد ناظر/ واحد همکار / م مسلول اقدا -6-3-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

هیا و سیواحل    دفتر مهندسیی رودخانیه    ای  های آب منطقه شركت

 شرکت مديريت منابع آب
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 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

 های آبگذری های سیل بند و گهوگاه پایش و كنترل وععیت دیواره -6-54

 شرح اقدام  -6-54-5

از نظر ( متقاطع و موازی)های ساماندهي  به منظور بررسي سازهالزم است در حین وقوس سیالب 

هئای الزم بئر مبنئای     به طور مستمر بازدیئد و كنتئرل  ... پایداری، زیرشویي، آبگذری و   ایمني،

این اقدامات عمومئاً بئا قضئاوت    . ها صورت گیرد و نگهداری سازه برداری بهرههای  دستورالعمل

 .     اده از ردمات نیروهای گشت و بازرسي صورت مي گیردكارشناسي، بازدید میداني و استف

 وعع موجود -6-54-6

ها با بازدیدهای كارشناسي صورت گرفته و دستورالعمل مدوني  در حال حاعر عموماً این كنترل

 . ها تدوین نشده است جهت پایش عمهکرد سازه

 اقدامات مورد نیاز -6-54-9

این پروژه با ) های مهندسي رودرانه  سازهو نگهداری از  برداری بهرهتهیه و تدوین دستور العمل 

 (   درصد در دفتر استانداردهای وزارت نیرو متوقف مانده است 04پیشرفت فیزیکي حدود 

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -6-54-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

 ای های آب منطقه شركت

 

و س  واحل  ه  ا دفت  ر مهندس  ی رودخان  ه  

 شركت مدیریت مناب  آب
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 های مصوب سناریوهای تسکین سیالب و اجرای گزینهتهیه  -6-55

 شرح اقدام  -6-55-5

هئای صئورت گرفتئه     الزم است در حین وقوس سیالب برای مواجه با سیالب بر مبنئای سئیالب  

های  راهکارهای اجرایي و مدیریتي از جمهه شناسایي نقاط انحراف و پخش سیالب، اجرای طرح

 .      صورت پذیرد... های بحراني و  ي دیواره سازی، الیروبي بازهعربت

 وعع موجود -6-55-6

در حال حاعر عموماً براساس تجارب قبهي و بدون پشتوانه فني و مطالعاتي این اقئدام صئورت   

 . شوند گیرد كه بعضاً با مشکالتي نیز مواجه مي مي

 اقدامات مورد نیاز -6-55-9

 ... ها، بزرگي سیالب، ظرفیت آبگذری رودرانه و  مستندات كافي از وععیت رودرانهتهیه 

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -6-55-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

دفتر مديريت بحران و پدافند غیر عامیل   ای  های آب منطقه شركت

 شرکت مادر تخصصی مديريت منابع آب
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 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

  سیل و الیروبي رودرانه های عربتي كنترل جریان طرح -6-56

 شرح اقدام -6-56-5

های عربتي دیئواره   اجرای طرح كاهش رسارات و تهفات،الزم است در حین وقوس سیالب برای 

 .      صورت پذیرد... های بحراني و  سازی، الیروبي بازه

 وعع موجود -6-56-6

ورت در حال حاعر عموماً براساس تجارب قبهي و بدون پشتوانه فني و مطالعاتي این اقئدام صئ  

 . شوند گیرد كه بعضاً با مشکالتي نیز مواجه مي مي

 اقدامات مورد نیاز -6-56-9

چنانچه مستندات كافي از وععیت سیالب، ظرفیت آبگذری رودرانه ، ماشین آالت پای كار در 

تئوان ایئن كئار را بئا دقئت       در دسترس باشد مئي ... منطقه، منابع قرعه از منظر تهیه مصالح و 

 .   مناسبي انجام داد

 واحد ناظر/ واحد همکار / سلول اقدام م -6-56-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

 ای های آب منطقه شركت

 

دفتر مديريت بحران و پدافند غیر عامیل   

 شرکت مادر تخصصی مديريت منابع آب
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عئات  آوری اطال بررسي و مستندسازی رفتار رودرانه در نحوه عبور جریان سیالب و جمع -6-59

 توسط مسلولین محهي

 شرح اقدام  -6-59-5

ای پئایش مناسئبي در طئول رودرانئه در زمئان       ی آب منطقئه ها شركتدر این بخش الزم است 

سیالب داشته باشند و برمبنای نتایج سیالب در حال عبور عمن تئدقیق نتئایج مطالعئات قبهئي،     

ه را بئه حئداقل   نقاط ععف كاری را شناسایي و رطاهای محاسئباتي در تحهیئل رفتئار رودرانئ    

 .برسانند

 وعع موجود -6-59-6

ی آب هئا  شئركت ، روز  بئه هئای ریاعئي یکپارچئه و     در حال حاعر با توجه به عدم وجود مدل

آوری اطالعات منطقه نسبت به شناسایي مقاطع  ای با بازدید میداني، مشاهده داغاب، جمع منطقه

یت رودرانه را در حین عبئور  نمایند و با تهیه عک  و فیهم، وعع دیده و بحراني اقدام مي آسیب

 .نمایند سیالب مستندسازی مي

 اقدامات مورد نیاز -6-59-9

 دیده و بحراني های ریاعي، شناسایي مقاطع آسیب رساني مدلروز  بهبازدید میداني، 

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -6-59-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

  مسئولین محلی ای  ههای آب منطق شركت
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 دفئاتر  عمهکئرد  ارزیئابي  و ررئداده  هئای  سئیالب  تحهیهي های گزارش تهیه و سازی مستند -6-51

 تابعه یها شركت سواحل و رودرانه مهندسي

 شرح اقدام  -6-51-5

اند نقشه راهي بئرای تئدقیق   تهیه گزارشات تحهیهي پ  از سیالب های منجر به رسارت مي تو

ات پیشگیرانه در سیالب های آتي و شنارت نقاط قوت و عئعف  های منطقه و انجام عمهی برنامه

 .محسوب گردد

 وعع موجود -6-51-6

اطالس دقیقي از  عمالً با توجه به اینکه ارطاریه های وقوس سیالب از دقت الزم برروردار نیست 

ه و ساعت 61لذا گزارشات سیالب باید در دو بخش گزارشات فوری . نداریممحل وقوس سیالب 

در حال حاظر این مهئم  . تهیه گرددهفته پ  از فروكش كردن سیالب  6ظرف   گزارشات تحهیل

  .مطابق فرمت های ابالغي اجرا مي شود ها شركتتوسط 

 اقدامات مورد نیاز -6-51-9

تهیه ماشین آالت مورد نیاز، تصویر برداری و مستند سازی داغاب سیل، انجام پروازهای هوایي 

،مستند ( برای سیالب های بزر )وكش نمون سیالب و تهیه تصاویر هوایي در حین و پ  از فر

 سازی تمامي اقدامات انجام شده، رسارات، تحهیل نقاط قوت و ععف

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -6-51-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

هئئا و سئئواحل  دفتئئر مهندسئئي رودرانئئه

 شركت مدیریت منابع آب 

  اي ي آب منطقهها شرکت
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ریئزی   های مهندسي رودرانه در برابر سئیالب و شناسئایي و برنامئه    بررسي عمهکرد سازه -6-51

 برای رفع نواقص احتمالي بر مبنای دستورالعمل مربوط 

 رح اقدامش -6-51-5

های ساماندهي مهندسي رودرانه  الزم است پ  از وقوس سیالب به منظور بررسي عمهکرد سازه 

  هئای الزم بئر مبنئای دسئتورالعمل     كنتئرل ... ی، زیرشئویي، آبگئذری و   پایئدار   از نظر ایمنئي، 

این اقدامات عموماً با قضاوت كارشناسي، بازدید . ها صورت گیرد برداری و نگهداری سازه بهره

 .میداني و استفاده از ردمات نیروهای گشت و بازرسي صورت مي گیرد

 وعع موجود -6-51-6

دیدهای كارشناسي صورت گرفته و دستورالعمل مدوني ها با باز در حال حاعر عموماً این كنترل

 . ها تدوین نشده است جهت پایش عمهکرد سازه

 اقدامات مورد نیاز -6-51-9

توسئط دفتئر    های مهندسي رودرانه  و نگهداری از سازه برداری بهرههیه و تدوین دستور العمل ت

هئای   اری از سئازه بئرداری و نگهئد   اجئرای دسئتورالعمل بهئره   ، های آب و آبفا استاندارد و طرح

 ای های آب منطقه مهندسي رودرانه توسط شركت

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -6-51-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

هیا و سیواحل شیرکت     دفتر مهندسی رودخانه  ای های آب منطقه شركت

 مديريت منابع آب
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 ها و مسیل  در رودرانهرد نیاز های مو انجام الیروبي و پاكسازی -6-52

 شرح اقدام -6-52-5

پ  از وقوس سیالب الزم است در برري نواحي عمهیئات الیروبئي و تخهیئه رسئوبات صئورت      

های آتي دچئار انسئداد    گردد مسیر رودرانه در سیالب عدم اجرای این عمهیات منجر مي. پذیرد

 . شده و رسارات بیشتری وارد نماید

 وعع موجود -6-52-6

از محئل   ای آب منطقئه  یهئا  شركتدر حال حاعر عموماً این اقدامات با ماشین آالت در ارتیار 

 .  گیرد اعتبارات جاری و استاني صورت مي

 اقدامات مورد نیاز -6-52-9

 تسهیل در تأمین اعتبارات مورد نیاز و به اشترا  گذاری ماشین آالت سایر ارگان ها   

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -6-52-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

ها و سیواحل شیرکت    دفتر مهندسی رودخانه  اي هاي آب منطقه شرکت

 مديريت منابع آب
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های كاری سال وقوس سیل و سال آتي بئر مبنئای تحهیئل رسئارت رخ داده و      تدقیق برنامه -6-57

منابع اعتباری موردنیاز برای بازسئازی  تعیین / اولویت دهي به انجام وظایف حاكمیتي معوقه

  و جبران رسارات و انجام مکاتبات الزم

 شرح اقدام -6-57-5

هئای مهئم ررئداده در     پ  از وقوس سیالب در انتهای هرسال الزم است گزارش تحهیهي سیالب

های حادثه شئده، اهئم اقئدامات     در این گزارش عمن تحهیل سیالب . كشور تهیه و تدوین گردد

موردنیاز با اولویت دهي به انجئام وظئایف حئاكمیتي مشئخص شئده و میئزان       صورت گرفته و 

بازسئازی و جبئران رسئارات      های ساماندهي و كنترل سیالب، اعتبارات الزم جهت اجرای طرح

برمبنای این گزارش مکاتبات الزم با مراجئع ذیئربط جهئت تئامین اعتبئارات      . گردد برآورد مي

 پذیرد       موردنیاز صورت مي

 موجود وعع -6-57-6

ی تابعئه در پایئان هئر    ها شركتهای و سواحل با همکاری  در حال حاعر دفتر مهندسي رودرانه

 . نماید های ررداده را تهیه و تدوین مي سال گزارش تحهیهي سیالب

 اقدامات مورد نیاز -6-57-9

 های ررداده  تدوین گزارش تحهیل سیالب، مستند سازی اطالعات سیالب

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -6-57-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

و سواحل شرکت  ها دفتر مهندسی رودخانه

هییاي آب  شییرکت و مییديريت منییابع آب

 اي در سطح استان منطقه
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داده  ای موجود بر مبنای نتئایج سئیالب رخ   های رودرانه سنجي و كالیبره نمودن مدل صحت  -6-50

 دهو داغاب سیل حادث ش

 شرح اقدام -6-50-5

ای بر مبنای نتایج بازدیدهای میداني  ی آب منطقهها شركتدر این بخش بعد از فروكش سیالب 

با توجه به  دیده های آسیب های توپوگرافي در بازه رساني نقشهروز  بهو داغاب مشاهداتي و نیز 

 الحیت،برداری از رئدمات مهندسئین مشئاور دارای صئ     امکانات موجود و در صورت نیاز بهره

 .نمایند های ریاعي اقدام مي رساني مدلروز  بهنسبت به 

 وعع موجود -6-50-6

هئا تهیئه نشئده اسئت، عمومئاً       های ریاعئي یکپارچئه بئرای رودرانئه     چون در حال حاعر مدل

بئرداری   ای صرفاً بر اساس مشاهدات عیني و در صورت وجود نتایج نقشه ی آب منطقهها شركت

یالب ررئداده و دوره بازگشئت آن و نیئز ظرفیئت آبگئذری      و مطالعات قبهي نسبت به میزان س

 .نمایند رودرانه اظهارنظر مي

 اقدامات مورد نیاز -6-50-9

 های توپوگرافي، بازدید میداني و اجرا و تحهیل مدل رساني نقشهروز  به

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -6-50-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

هیا و سیواحل    دفتر مهندسیی رودخانیه    ای های آب منطقه تشرك

 مديريت منابع آب  شرکت
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تسریع در صدور ارطاریه به متصرفین حقیقي و حقوقي بعئد از وقئوس سئیل و تسئریع در      -6-53

 اجرای احکام قضایي با توجه به اثرات رواني ناشي از رسارت وارده

 شرح اقدام -6-53-5

گیر در اولویت آزادسازی تصرفات قرار گیرد، عمن  یلبعد از وقوس سیالب عرورت دارد بازه س

های فصهي آمادگي رواني مناسبي بئرای   سیل به رصو  برای رودرانهررداد كه با توجه به  آن

 .باشد اجرای احکام وجود دارد و آزادسازی تصرفات با تنش اجتماعي كمتری همراه مي

 وعع موجود -6-53-6

باشد و  های حد بستر و حریم مي مستهزم وجود نقشهای در این مواقع  ی آب منطقهها شركتاقدام 

گردنئد صئدور    مکهئف مئي   هئا  شركتعموماً به عنوان تکهیف و بر اساس نتایج گزارش تحهیهي 

 . ارطاریه و اجرای عمهیات آزادسازی در بازه مذكور را در اولویت كاری رود قرار دهند

 اقدامات مورد نیاز -6-53-9

آالت و اجرای عمهیات آزادسازی با  ضایي، تامین ماشینصدور ارطاریه، ارذ حکم و یا دستور ق

 حضور نیروی انتظامي

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -6-53-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

 ای های آب منطقه شركت

 

مراجییع قضییايی، نیییروي انتظییامی،  

 ها ها و استانداري شهرداري
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 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

های آبگذری سیالب و اعالم به نهادهای  دیده و گهوگاه هعات نقاط حادثتکمیل بانك اطال -6-64

 ذیربط

 شرح اقدام  -6-64-5

بایسئت تهیئه و در    های آبگئذری مئي   پ  از وقوس سیالب اطالعات نقاط حادث دیده و گهوگاه

این اطالعات جهئت اصئالح و رفئع ایئرادات بئه نهادهئای       . بانك اطالعاتي مربوطه وارد گردد

 .       بایست ارسال گردد ارت كشور و راه و شهرسازی ميذیربط از جمهه وز

 وعع موجود -6-64-6

ی تابعه بانك اطالعاتي ها شركتهای و سواحل با همکاری  در حال حاعر دفتر مهندسي رودرانه

برای این منظور تهیه نموده و بصورت مستمر اطالعئات مئذكور را در آن وارد    GISدر محیط 

مئورد سئازه تقئاطعي غیئر اصئولي در كشئور        5774ن بالغ بئر  به عنوان نمونه تاكنو. نماید مي

 .  شناسایي شده است

 اقدامات مورد نیاز -6-64-9

  هئای تقئاطعي فاقئد آبگئذری،     تکمیل و به روز رساني بانك اطالعاتي، شناسئایي سئایر سئازه   

       ها    در رفع ایرادات سازه( وزارت كشور و راه و شهرسازی)های ذیربط  همکاری ارگان

 واحد ناظر/ واحد همکار / اقدام مسلول  -6-64-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

هئا و سئواحل    دفتر مهندسي رودرانه

در سئطح   شركت مدیریت منابع آب

ای  هئای آب منطقئه   و شركت كشور

 در سطح استان

هیییاي کشیییور، راه و   وزارتخانیییه

شهرسیییازي و نهادهیییاي اسیییتانی، 

 ت راه وشهرسازيها، ادارا شهرداري
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جهوگیری از اجرای هرگونه اقدامات بازسازی بدون رعایت عوابط فني مئدنظر رصوصئا     -6-65

 های تقاطعي و تصرفات مزاحم در عبور سیالب در بازسازی سازه

 شرح اقدام  -6-65-5

ای به عنوان نماینده وزارت نیئرو در حفئظ و حراسئت از حئریم و بسئتر       های آب منطقه شركت

های تقاطعي در مسیر رودرانئه نظئارت    بایست بر اجرا و بازسازی سازه ميهای كشور،  رودرانه

 .ها بدون رعایت عوابط فني جهوگیری نمایند داشته و از ایجاد سازه

 وعع موجود -6-65-6

بعضئا شئاهد انجئام بررئي     .... های تخریب شده در اثر سیالب و پاكسازی رودرانه و  در بازسازی سازه

هئا، ادارات راه و شهرسئازی و وزارت كشئور     ن امر مانند شئهرداری اقدامات ناهماهنگ از سوی متولیا

هئا رعایئت نشئده و فاقئد تاییدیئه       هایي كه عئوابط فنئي در آن   ای كه برري از طرح باشیم به گونه مي

ی تابعئه تئذكرات الزم را بئه    هئا  شئركت در حئال حاعئر    .گردنئد  باشند اجئرا مئي   وزارت نیرو مي

 .  گیرند دهند اما در عموم موارد مورد توجه قرار نمي يهای متولي به طور مستمر م ارگان

 :اقدامات مورد نیاز -6-65-9

هئای همکئاری چنئد     های احداث شده بدون رعایت عوابط فني، انعقاد تفاهم نامه شناسایي سازه

 جانبه 

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -6-65-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

هییاي کشییور، راه و شهرسییازي و  وزارتخانییه ای  های آب منطقه كتشر

هییا، ادارات راه  نهادهییاي اسییتانی، شییهرداري

 وشهرسازي

هیا و سیواحل    دفتر مهندسیی رودخانیه  

 شرکت مديريت منابع آب

9-  
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دارای اهمیئت زیئاد، متوسئط و كئم از دیئدگاه رطرپئذیری در برابئر         تأسیساتطبقه بندی  -9-5

 سیالب

 شرح اقدام -9-5-5

جربیات جهاني، اقدامات كنترل ایمني و پایداری در سدها با در نظر گئرفتن شارصئهایي از قبیئل    طبق ت

در چنئد  ... ارتفاس سد، حجم سد، نوس اهداف سد، پارامترهای اقتصادی رسارات احتمالي در پایاب سد و 

مئه ریئزی   تعریف مي شود كه متعاقب آن تواتر انجام بازرسي هئا، برنا ( معموال سه سطح)سطح مختهف 

 .برنامه های مرمت و عالا بخشي و سایر اهداف مرتبط با ریسك ایمني سد قابئل تعریئف رواهئد بئود    

 .های مشابهي قابل تعریف است برای سایر تأسیسات آبي شارص

 وععیت موجود -9-5-6

در رصو  . در حال حاعر طبقه بندی راصي برای رطرپذیری تأسیسات آبي در برابر سیل وجود ندارد

طبقه بندی ریسك ایمني سدها براساس فاكتورهایي از قبیل نوس ( 5931بهار سال )اریرا  سدهای بزر 

و اندازه سد، شرایط لرزه ریزی سارتگاه، اهداف سد، وععیت سیل ریزی منطقه و تعداد افئراد متئأثر از   

در سطح كشورانجام شده است كئه حالئت كهئي دارد و مخئتص     ... سد در صورت ررداد شکست سد و

 .تنهایي نیست سیل به

 اقدامات مورد نیاز -9-5-9

  اطالعاتي های بانك تدقیق با سیالب برابر در تأسیسات رطرپذیری بندی طبقه

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -9-5-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

بئرداری   های حفاظت و بهئره  معاونت

 های مادر تخصصي شركت
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 تأسیسات آبي در مواجهه با سیالب تورالعمل اقدامات اعطراریتهیه دس -9-6

 شرح اقدام -9-6-5

كئه  دستورالعمل اقدامات اعطراری، در حقیقت یك طرح اجرایي برای شئرایط مختهئف اعئطرار اسئت     

لیت های اركان ذیربط با طرح، نحوه عمل و اطالس رساني تعریئف  درآن با تعریف سطح وظایف و مسلو

العمل عالوه بر پیش بیني زیرسارت های نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز در این دستور. مي گردد

از موازی كاری و اتالف زمان در مدیریت شرایط اعطراری جهئوگیری بئه عمئل آمئده و دررصئو       

  .راهبری اقدامات جاری تأسیسات آبي نیز راهگشا رواهد بود

 وععیت موجود -9-6-6

در مواجهه با سیالب  فقط برای برري سدها بئه صئورت   دستورالعمل اقدامات اعطراری تأسیسات آبي 

شئایان ذكئر اسئت شئرح رئدمات مطالعئه اقئدامات        . موردی موجود بوده و یا اریرا مطالعه شده اسئت 

 .تهیه شده است شركت مدیریت منابع آب از تأسیسات تأمین آب برداری بهرهاعطراری سدها در دفتر 

 اقدامات مورد نیاز. -9-6-9

 از یکي عنوان به مورد این جدیداالحداث سدهای برای سدها از برداری بهره دفتر جاری های برنامه طبق

 ارائئه  مشئاور  طئرف  از سدها از كمي تعداد در كه شود مي دررواست برداری بهره و آبگیری مستندات

و  بودجئه  تئأمین  بئا  بئرداری  بهره حال در آبي تأسیسات اعطراری اقدامات دستورالعمل و باید شود مي

 .تهیه شود بازسازی و مرمت های موافقتنامه در ني اعتباربی پیش

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -9-6-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

برداری از تأسیسات تأمین آب  دفتر بهره

 شركت مدیریت منابع آب

  اي هاي آب منطقه شرکت
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نجي، اطمینان از یندهای بازرسي، رفتارسآبا انجام فر وابسته سدها و تأسیساتشنارت رفتار  -9-9

 كفایت ابزاردقیق

 شرح اقدام -9-9-5

 اعئطرار  شئرایط  بئرای  آمئادگي  و پایش برنامه سازه، سالمت كهي وجه سه دارای آبي تأسیسات رفتار

 پئیش  مسئتمر  طئور  به برداری بهره و سارت و طراحي مرحهه از باید پایش برنامه و سازه سالمت. است

 و مئدیریت  رفتارسئنجي  و ابئزار  قرائئت  و بازرسئي  هئای  برنامئه  قالئب  در اغهب كه گردد اجرا و بیني

 و عمئومي  هئای  دستورالعمل و راهنماها تدوین طریق از اعطرار شرایط برای آمادگي. شود مي پیگیری

 .دارد وجود سدها در نواقصي حاعر حال در موارد از برري در كه شوند مي بیني پیش سد مختص

 وععیت موجود -9-9-6

شنارت رفتار تأسیسات آبي با انجام فرایندهای بازرسي، رفتارسنجي، اطمینان از كفایئت ابزاردقیئق بئا    

نظم و عمهکرد روبي در سطح كشور در حال انجام است كه عمده فعالیت آن در قرائئت مئنظم ابزارهئا،    

 .نه انجام مي شودبازرسي های ادواری ماهانه، بازرسي های اعطراری و رفتارنگاری ساال

 اقدامات مورد نیاز -9-9-9

افزایش سطح كمي و كیفي فرایندهای بازرسي و رفتارسنجي از طریئق ارتقئای سئطح آمئوزش پرسئنل      

ی تابعئه، ارتقئا   هئا  شركتبردار، آموزش و برقراری روال انجام بازرسي های تفصیهي در سطح كهیه  بهره

نجي قرائت ها و امکان كشف سریع رفتئار  سطح كیفي گزارش های رفتارنگاری با هدف امکان صحت س

 غیرعادی

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -9-9-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

 ای  های آب منطقه شركت

 

برداري از تأسیسات تیأمین آب شیرکت    دفتر بهره 

 مديريت منابع آب
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 ای ایمني دوره شنارت ایمني كهي سد با انجام مطالعات -9-1

 شرح اقدام -9-1-5

. سال مي گذرد 64در ایران سابقه دو دوره ارزیابي جامع وجود دارد ولي از آررین دوره حدود 

، تغییئر  ها ییر رصوصیات مصالح و بارگذاریهای ایمني ، تغ آیین نامه و معیار  تغییر استانداردها،

، توسئعه  منحني فرمئان سئدها   بهره برداری و اهداف برري سدها و عرورت بازنگری در برنامه

جوامع شهری و روستایي و همجواری آن بئا بررئي سئدها و افئزایش ریسئك سئد، عئرورت        

اطمینان از ایمني سدها قبل از واگذاری به بخش غیردولتي در راستای اجرایي نمودن سیاستهای 

مبئاني   قانون برنامه پنجم توسعه و تغییر اقهیم و عئرورت بئازنگری   516و ماده  11كهي اصل 

طراحي و بهره برداری برري از سدهای بتني فاقد آورد كافي از دالیل الزام انجام این مطالعئات  

 .هستند

 وععیت موجود -9-1-6

 در 5923 تئا  5921 هئای -سال طي كشور سدهای پایداری و ایمني جامع مطالعات دوره اولین

 دارهئي  مشاورین همکاری با كشور بزر  سد 51 آن طي و رسیده انجام به متمركز طرح قالب

 پایداری و ایمني جامع مطالعات دوره دومین 5974 سال از. گرفت قرار مطالعه مورد رارجي و

 شروس راكي سد 0 و بتني سد 55 مورد در 14643645 شماره متمركز طرح طي كشور سدهای

 .است نشده اجرایي تاكنون دوره سومین شده، یاد دوره از پ . یافت راتمه 5977 سال در و

 دامات مورد نیازاق -9-1-9

بایست هر چه  المههي مي ای ایمني مطابق روال بین شنارت ایمني كهي سد با انجام مطالعات دوره

شایان ذكر اسئت شئرح رئدمات و لیسئت     . و اجرایي گردد( ردیف مستقل)سریعتر تأمین بودجه 
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 .ددسد منتخب اجرا گر 11ای پنجساله برای  سدها آماده بوده و بایستي در قالب برنامه

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -9-1-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

برداری از تأسیسات تأمین آب شئركت   دفتر بهره

 مدیریت منابع آب

  اي هاي آب منطقه شرکت
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ریکئال بئا انجئام سئروی  هئا،      شنارت وععیت عمهکردی تجهیزات هیئدرومکانیکال و الکت  -9-1

 های الزم، لوازم یدكي و پشتیباني  بخشي ای و عالا ها، مانورهای دوره سيبازر

 شرح اقدام -9-1-5

 در بایئد   آنهئا  مئانور  نحئوه  و تجهیزات با كار راهنمای بعنوان تجهیزات از برداری بهره دستورالعمل

 آن بخئش  رعئایت  انجئام  از سئیالب  بئاالرص  الزم زمئان  در بتوانئد  تا گیرد قرار بردار بهره ارتیار

 بئرداری  بهئره  دوران الزامئات  و شرایط به توجه با ها دستورالعمل بودن روز به. شود حاصل اطمینان

 .است عروری و الزم

 وععیت موجود -9-1-6

ساالنه با جمع بندی نیازها و مشکالت تجهیزات هیدرومکانیکال و الکتریکال و درا آنها در موافقتنامئه  

زی، تحقق اولویت های عمهیاتي درا شده در موافقت های ساالنه نگهداری و تعمیرات و مرمت و بازسا

نامه ها از جمهه سروی  و تعمیرات تجهیزات هیدرومکانیکال و الکتریکئال و تئامین قطعئات یئدكي و     

 . گیرد انجام مانورهای دوره ای در برري از سدها مورد پیگیری قرار مي

 اقدامات مورد نیاز -9-1-9

ز عمهکئرد صئحیح تجهیئزات مئذكور در مواقئع عئادی و       انجام مانورهای الزم بئه منظئور  اطمینئان ا   

اعطراری، پیگیری تأمین اعتبار ازمحل منابع مالي مختهف جهت تعمیرات، بازسئازی وعئالا بخشئي و    

تهیه لوازم یدكي و پشتیباني، تهیه چئك لیسئت كنتئرل عمهکئرد تجهیئزات هیئدرومکانیکال در قالئب        

 .بازسازی و عالا بخشي انجام گرددموافقتنامه های نگهداری و تعمیرات و مرمت و 

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -9-1-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

برداري از تأسیسات تیأمین آب   بهره  اي هاي آب منطقه شرکت

 شرکت مديريت منابع آب
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 یالببرداری تجهیزات در زمان س دستورالعمل بهره رسانيروز  به  -9-2

 شرح اقدام -9-2-5

از تجهیزات بعنوان راهنمای كار با تجهیزات و نحوه مانور آنها  باید در  برداری بهرهدستورالعمل 

ارتیار بهره بردار قرار گیرد تا بتواند در زمان الزم باالرص سیالب از انجام رعئایت بخئش آن   

لزامئات دوران  بئه روز بئودن دسئتورالعمل هئا بئا توجئه بئه شئرایط و ا        . اطمینان حاصل شئود 

 .الزم و عروری است برداری بهره

 وععیت موجود -9-2-6

از  بئرداری  بهئره جدید االحئداث دارای دسئتورالعمل    سدهایبویژه  تأسیسات آبي سدها و  اكثر

لکئن   .برداری در مواقع اعطراری قیئد شئده اسئت    كه در آنها چگونگي بهره باشند تجهیزات مي

 .گیرد بهنگام سازی در آنها صورت نمي

 امات مورد نیازاقد -9-2-9

 بهنگام سازی دستورالعمل ها آسیب شناسي وعع موجود و 

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -9-2-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

هئای آب و   ای و شئركت  هئای آب منطقئه   شركت

 فاعالب شهری و روستایي 

بییرداري  هییاي حفاظییت و بهییره معاونییت 

 هاي مادر تخصصی در شرکتذيربط 
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های حریم سد در باالدست در ارتباط بئا مباحئت تمهئك، تجئاوزات و شئرایط      شناسایي محدودیت -9-7

 استمال 

 شرح اقدام -9-7-5

با توجه به آنکه حریم منابع آبي دریاچه سدها نقش مهمي در حفاظت كمي و كیفي و نیز تئراز آبگیئری   

یم سد زراعت و باغداری و یا مستحدثات با مجوز مخازن در شرایط سیالبي دارند و ممکن است در حر

و یا بدون آن انجام شده باشد لذا آگاهي از وععیت موجود اراعي پیرامون سئد از   ای منطقهشركت آب 

 . نظر استمال  و كاربری فعهي اراعي پیراموني دریاچه الزم و عروری است

 وععیت موجود -9-7-6

 شئود  مي انجام آن از فیزیکي حفاظتي اماتاقد و بوده مشخص حریم تراز و رط سدها برري در

 احتمئالي  تجئاوزات  یا و استمال  و باالدست حریم وععیت از دقیقي اطالس سدها سایر در لکن

  .شود نمي انجام دریاچه پیرامون بازرسي و ندارد قرار بردار بهره ارتیار در

 اقدامات مورد نیاز -9-7-9

 حئریم  رط اجرایي و برداری بهره حال در سدهای كهیه برای ای منطقه آب یها شركت است الزم

 بهئره  ارتیئار  در و شئده  تهیئه  یا و آوری جمع یکپارچه بصورت استمال  های نقشه و مشخص

 مئي  كه باشد مي استمال  یکپارچه جات نقشه تهیه به نیاز اجرایي سدهای در. گیرد قرار بردار

 .قرارگیرد بردار بهره تیارار در تایید از بعد و تهیه طرح پیمانکار و مشاور توسط بایست

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -9-7-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

دفاتر ذيربط در معاونیت طیرح و توسیعه و     ای های آب منطقه شركت

 دفتر حقوقی

برداري از تاسیسات تامین آب شرکت  دفتر بهره

 مديريت منابع آب
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 تاسیسات آبي برداری بهرهمین برق اعطراری برای امکان عمهیات أز تاطمینان ا -9-0

 شرح اقدام -9-0-5

، مي بایست اطمینان حاصل گردد جود برق اعطراری در صورت قطع برقبا توجه به عرورت و

و مانور تجهیزات ایمئن در شئرایط بحرانئي بئه      برداری بهرهتا با تامین برق اعطراری، عمهیات 

 .راحتي صورت گیرد

 موجود وععیت -9-0-6

برداری در مواقع  برای انجام عمهیات بهره و همچنین تأسیسات آبي حساس، در اكثر سدهای مهم

 .بحراني، سیستم برق اعطراری وجود دارد

 اقدامات مورد نیاز -9-0-9

 مرمئت  یا و تعمیرات و نگهداری های موافقتنامه قالب در اعطراری برق تأمین پیگیری موعوس

 وعوسم اهمیت به توجه با بازسازی و

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -9-0-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

های  ای و شركت های آب منطقه شركت

 آب و فاعالب شهری و روستایي 

 و انتقیال  تاسیسات از برداري بهره دفتر 

هییاي مییادر   در شییرکت آب توزيییع

 تخصصی
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 در زمان سیل برداری بهرهو سنتي و نحوه  شناسایي تأسیسات آبگیر مدرن -9-3

 شرح اقدام -9-3-5

با توجه به اینکه جریان سیالبي به دلیل رسوبگذاری فزاینده ای كئه رواهئد داشئت مئي توانئد      

رسارتهای بسیاری به كانالها و انهار شبکه های آبیاری وارد نماید و نیئز باعئت آبگرفتگئي و    

بایستي تمهیدات . اعي كشاورزان مي گرددایجاد رسارت به اراعي كشاورزی و محصوالت زر

 .  الزم برای جهوگیری از ورود آب پر رسوب به شبکه و اراعي كشاورزی به عمل آید

 وععیت موجود -9-3-6

تمامي آبگیرهای ورودی شبکه های مدرن و نیمه مدرن شناسایي شئده و غالبئا انسئداد دریچئه     

انهار سنتي اطالعات جامع و  ورودی جهت جهوگیری از ورود سیالب را دارند لکن در رصو 

 . دقیقي در دسترس نیست

 اقدامات مورد نیاز -9-3-9

انهار مهم سنتي شناسایي شده و نسبت به ایجاد  ،ثر از سیالبریز و متأ در مناطق سیلالزم است 

همچنئین  . سیل بند و ادوات سازه ای الزم برای جهوگیری از ورود آب بئه اراعئي اقئدام نمئود    

با اطالس رسئاني بموقئع و سئریع نسئبت بئه انسئداد دریچئه هئای          ب،بایست در وقوس سیال مي

 . كانالهای اصهي ورودی شبکه های مدرن و نیمه مدرن اقدام نمود

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -9-3-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

ت انتقیال و  برداري از تاسیسیا  دفتر بهره  ای ی آب منطقهها شركت

 توزيع آب شرکت مديريت منابع آب
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بیني شئرایط اعئطراری و محئدودیت هئای عمهکئرد       آمادگي كامل مانور تجهیزات، پیش -9-54

 تجهیزات

 شرح اقدام -9-54-5

مئادگي و مئانور   بایسئت نسئبت بئه آ    برداری، مئي  ه نقش تجهیزات در فرایندهای بهرهبا توجه ب

 برداری ایمن و بهینه بحراني و اعطراری بهرهصحیح تجهیزات اطمینان حاصل نمود تا در مواقع 

 .پذیردصورت  تأسیسات آبي از

 وععیت موجود -9-54-6

بنا به الزامات موجود مانورهای تجهیزات هیدرومکانیکال و  تأسیسات آبي سدها و در  برري از

 .مند نیست همگاني و نظامگیرد لیکن این مهم  هیدروالکتریکال  صورت مي

 اقدامات مورد نیاز -9-54-9

به منظور اطمینان از عمهکرد صحیح تجهیزات مذكور، تعمیئرات، بازسئازی  تاسیسئات     بایستي

 .دیده و نیز تهیه لوازم یدكي و پشتیباني انجام گردد آسیب

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -9-54-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

هئای   ای و شركت های آب منطقه شركت

 و فاعالب شهری و روستایي  آب

حفاظیت و    دفاتر تخصصیی ذيیربط در معاونیت    

 هاي مادر تخصصی برداري شرکت بهره
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 فزایش تواتر بازرسي ها و قرائت های ابزار دقیق و پایش رفتار سدا -9-55

 شرح اقدام -9-55-5

تواتر قرائت ابزارهای دقیق توسط مشاور طراح و با هماهنگي پیمانکار ابزاردقیق بئرای شئرایط   

در شرایط را  اگئر  . به طور مثال ابزار به صورت هفتگي. ادی و اعطراری تعریف مي شودع

نیاز باشد برای پایش دقیقتر وععیت سد مي توان با افزایش تعداد قرائت ها به صورت در هفتئه  

 .دو بار و یا حتي روزانه، تواتر قرائت و بازرسي را افزایش داد

 وععیت موجود -9-55-6

ارتصاصي سدها، در هنگام  برداری بهرهشوری و بر اساس دستورالعمل طبق راهنماهای موجود ك

تواتر بازرسي ها و قرائت های ابزار دقیق و پئایش رفتئار   ...( سیل، زلزله و )ررداد پدیده حدی 

 .ری به مراجع باالتر منعک  مي شودسد افزایش یافته و مراتب به صورت اعطرا

 اقدامات مورد نیاز -9-55-9

ریت سیل در سدها و هماهنگ كردن آن بئا سئایر زیرسئارت هئای نئرم      تدقیق دستورالعمل مدی

آمئادگي مئانور تجهیئزات    )و سئخت افئزاری   ( آمادگي با ارگانها و مناطق پایین دست)افزاری 

 .برای سدهای با پهنه سیهگیر شدید مي بایست انجام شود( هیدرومکانیك و آماده بودن رودرانه

  ظرواحد نا/ واحد همکار / مسلول اقدام  -9-55-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

 ای های آب منطقه شركت

 

برداري از تأسیسات تیأمین آب شیرکت    دفتر بهره 

 مديريت منابع آب
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 ...پایش محدودیتهای ایمني بدنه سد و تکیه گاه نظیر سرعت آبگیری ، تراز آبگیری و  -9-56

 شرح اقدام -9-56-5

گیری و مدیریت سیل از الزامات ایمني و پایئداری یئك سئد بئه     كنترل محدودیت های فني آب

شمار مي رود كه به كمك بررسي مستندات سد، نتایج بازرسي هئا و تحهیئل سئالمت سئازه از     

 .طریق گزارش های رفتارسنجي و با قضاوت مهندسي تدقیق مي گردد

 وععیت موجود -9-56-6

ارتصاصي سدها، در هنگام  داریبر بهرهطبق راهنماهای موجود كشوری و بر اساس دستورالعمل 

ررداد سیل، پایش محدودیتهای ایمني بدنه سد و تکیه گاه نظیر سرعت آبگیری و  تراز آبگیری 

 .انجام مي شود سدها در اغهب قریب به اتفاق

 اقدامات مورد نیاز -9-56-9

 به روز رساني آموزش پرسنل سدها

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -9-56-1

 واحد یا واحدهای ناظر یا واحدهای همکارواحد  مسلول اقدام

 ای های آب منطقه شركت

 

برداري از تأسیسات تیأمین آب شیرکت    دفتر بهره 

 مديريت منابع آب

 



 

 

 

 از صدور پیش آگاهي تا پایان سیالب( ب تأسیسات آب و آبفا -9
 

 110از  17صفحه 

 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959: تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

سیسات وابسئته در صئورت   تحهیل مستمر وععیت ایمني سد و تأ تشکیل كمیته فني جهت -9-59

 لزوم

 شرح اقدام -9-59-5

ایست توسط كمیته ای فني بررسي و با كنترل محدودیت های فني آبگیری و مدیریت سیل مي ب

 .سایر محدودیت های اجرایي و حقوقي تطبیق داده شود

 وععیت موجود -9-59-6

بطور معمول كمیته فني جهت تحهیل مستمر وععیت ایمني سد و تاسیسئات وابسئته در شئرایط    

 .گردد شکیل ميته سطح بحران و میزان اهمیت سدها بحراني و اعطرار بنا ب

 اقدامات مورد نیاز -9-59-9

 به روز رساني آموزش پرسنل سدها

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -9-59-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

 آب  تأمین تأسیسات از برداری بهره دفتر

 

 اي هاي آب منطقه شرکت

 مرکز مديريت نیروگاههاي برقابی

 



 

 

 

 از صدور پیش آگاهي تا پایان سیالب( ب تأسیسات آب و آبفا -9
 

 110از  11صفحه 

 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959: تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

 هانجام تعمیرات اعطراری تأسیسات آسیب دید -9-51

 شرح اقدام -9-51-5

بسیاری از تاسیسات و تجهیزات در اثر شرایط بحراني و اعطراری اسیب دیده شئده و بایسئتي   

 با استفاده از قطعات یدكي و پشتیباني و تجهیز تیم مجرب نسبت به ترمیم آن اقدام گردد

 وععیت موجود -9-51-6

برداری ایمن و  سیب دیده و ممکن است در بهرهبسیاری از تجهیزات و تأسیسات در اثر سیالب آ

 .پایدار تاسیسات ارتالل ایجاد شود

 اقدامات مورد نیاز -9-51-9

ایمن و بهینه بایستي پ  از شناسایي تجهیزات و تاسیسات آسیب دیده و  برداری بهرهبه منظور 

تجهیز تیم مجرب، نسبت به تعمیرات و عالا بخشي تاسیسات آسیب دیده و تهیه قطعات لئوازم  

 یدكي مورد نیازاقدام نمود

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -9-51-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

هئای   ای و شركت های آب منطقه شركت

 آب و فاعالب  شهری و روستایي

برداري  هاي بهره دفاتر تخصصی ذيربط در معاونت 

 هاي مادر تخصصی شرکت

 



 

 

 

 پ  از فروكش كردن سیالب( ا تأسیسات آب و آبفا -9
 

 110از  10صفحه 

 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959: تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

مهکرد تأسیسات در مواجهه با سیالب و ارزیئابي  ستندسازی و تهیه گزارشهای تحهیهي عم -9-51

 عمهکردها

 شرح اقدام -9-51-5

به منظور استفاده از تجربیات چگونگي مواجهه با سیالب در مواقع بحراني الزم است نسبت به عمهکئرد  

 .تاسیسات و شناسایي نقاط آسیب دیده در اثر سیالب گزارشات تحهیهي تهیه و مستند سازی گردد

 وععیت موجود -9-51-6

وقوس سیالب، نقاط و تجهیزات آسیب دیده سد در اثر سیالب شناسئایي مئي گئردد و در     بعد از

 .فهرست اولویت های نگهداری و تعمیرات و یا مرمت و بازسازی مصوب ساالنه قرار مي گیرند

 اقدامات مورد نیاز -9-51-9

دیئده  الزم است گزارش های تحهیهي عمهکرد تأسیسات در مواجهه با سیالب و گزارش تجهیزات آسیب 

در چنین گزارشاتي، عمهکرد سازه سد، مدیریت مخزن، مدیریت تولید انرژی، عمهکرد پرسئنل   .تهیه شود

همچنئین  . باید با جزئیات وجود داشته باشئد و نقئاط قئوت و عئعف بئه روشئني بیئان شئده باشئد          مي

 .باید آورده شودپیشنهادات اصالحي در انتهای چنین گزارشاتي 

 واحد ناظر/ ار واحد همک/ مسلول اقدام  -9-51-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

بئرداری از تأسیسئات تئأمین آب     دفتر بهئره 

شئئئركت مئئئدیریت منئئئابع آب در بخئئئش  

 تأسیسات آبي

دفتر مئدیریت بحئران و پدافنئد غیئر عامئل      

شركت مهندسي آب و فاعئالب كشئور در   

 بخش تأسیسات آبفا

 برقابیمرکز مديريت نیروگاههاي 

برداري از تاسیسات انتقال و توزيیع   دفتر بهره

 آب شرکت مديريت منابع آب

 اي هاي آب منطقه شرکت

 هاي آب و فاضالب شهري و روستايی شرکت

 



 

 

 

 پ  از فروكش كردن سیالب( ا تأسیسات آب و آبفا -9
 

 110از  19صفحه 

 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959: تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

 برآورد میزان رسوبات ورودی به سد و تخهیه رسوبات از مجاری در مدت زمان سیالب -9-52

 شرح اقدام -9-52-5

ی به مخازن و ارزیابي مقادیر ورودی به مخئزن و  با توجه به اهمیت كمي میزان رسوبات ورود

های زمان سیالب الزم است نمونه برداری بطئور مئنظم و بئر اسئاس      بازهرروجي از مخزن در 

 .دستورالعمل مربوطه برداشت شود

 وععیت موجود -9-52-6

در مواقع سیالبي بدلیل ایجاد شرایط را  در برداشت نمونه ها معموال نمونه برداری انجام نمي 

 .شود

 اقدامات مورد نیاز -9-52-9

های مربوط به میزان رسوبات و نحوه سئنجش و ارزیئابي كئل     نمونه برداشت دستورالعمل ابالغ

حداكثر ظئرف  ) ای منطقه اّب یها شركت به سیالبي مواقع در رسوبات وارد شده به مخازن سدها

 (نامه حاعر مدت سه ماه از ابالغ نظام

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -9-52-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

 ای های آب منطقه شركت

 

برداري از  دفاتر مطالعات پايه منابع آب و بهره 

تأسیسات تأمین آب شیرکت میديريت منیابع    

 آب



 

 

 

 پ  از فروكش كردن سیالب( ا تأسیسات آب و آبفا -9
 

 110از  14صفحه 

 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959: تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

 ...بازرسي جامع بدنه سد، تکیه گاهها، تجهیزات هیدرومکانیکال، نیروگاه و  -9-57

 شرح اقدام -9-57-5

ی موجود، ررداد سیل از مواقعي است كه انجام بازرسي اعطراری را ایجاب مئي  طبق راهنماها

در نتیجه عروری است مطابق چك لیست های موجود، بعئد از فئروكش كئردن سئیل از     . نماید

محدوده سد شامل بدنه، سرریز، پایاب سرریز، تجهیزات هیدرومکانیکال، تکیه گئاه هئا و شئیب    

 .انجام شده و گزارش آن به مراجع باالتر منعک  گردد بازرسي... های مشرف به مخزن و 

 وععیت موجود -9-57-6

در حال حاعر چك لیست ها و راهنماب بازرسي اعطراری سئدهای رئاكي و بتنئي در كشئور     

ررئداد سئیل،   )ی تابعه به روبي با آن آشنا هستند و در صورت لزوم ها شركتتهیه شده و كهیه 

 .شهای آن اقدام مي نمایندرا گزارنسبت به انجام بازرسي و د...( زلزله و 

 اقدامات مورد نیاز -9-57-9

با توجه به اهمیت بازرسي و سرعت آن در كشف رفتار غیر عادی سئد، عئروری اسئت تئا بئه      

صورت مستمر بازرسین فني سد باز آموزی شده و با جدیدترین مفاهیم و تکنیك های بازرسي 

 .در سطح كشور امری عروری استلذا برنامه ریزی دوره های آموزشي گسترده . آشنا شوند

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -9-57-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

 ای   های آب منطقه شركت

 

برداري از تأسیسات تیأمین آب شیرکت    دفتر بهره 

 مديريت منابع آب



 

 

 

 پ  از فروكش كردن سیالب( ا تأسیسات آب و آبفا -9
 

 110از  19صفحه 

 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959: تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

بئا  )یني تجهیئزات آسئیب دیئده    مرمت و بازسازی آسیب های احتمالي و یا تعمیر و جایگز -9-50

 (اولویت اقدامات اعطراری

 شرح اقدام -9-50-5

در شرایط عادی مي بایست پ  از فروكش نمودن سیل بئا اولویئت اقئدامات     برداری بهرهبرای 

 .اعطراری نسبت به تعمیر یا مرمت قسمتهای آسیب دیده اقدام نمود

 وععیت موجود -9-50-6

بهینه در شرایط پ  از سئیالب،    برداری بهرهبا توجه به بازدید ها و بازرسي های موردی جهت 

 .تجهیزات و نقاط آسیب دیده در اثر سیالب شناسایي شده و لیست مي گردد

 اقدامات مورد نیاز -9-50-9

برنامه عمهیاتي تعمیرات و مرمت و بازسازی  ،پ  از شناسایي تجهیزات و تاسیسات آسیب دیده

موافقتنامه های مصوب و یئا اصئالحیه    تجهیزات مذكور با اعمال اولویت بندی مناسب در قالب

 .نگهداری و تعمیرات و مرمت و بازسازی انجام شود

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -9-50-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

ای و آب و  هئئئای آب منطقئئئه شئئئركت

 فاعالب شهری و روستایي

اري بییرد هییاي بهییره دفییاتر تخصصییی  معاونییت  

 هاي مادر تخصصی شرکت



 

 

 

 پ  از فروكش كردن سیالب( ا تأسیسات آب و آبفا -9
 

 110از  11صفحه 

 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959: تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

 در صورت لزوم "تجهیزات در زمان سیالب برداری بهرهدستورالعمل "رساني روز  به -9-53

 شرح اقدام -9-53-5

از تجهیزات، اطمینان از  صحت كاركرد  برداری بهرهبا توجه به ابعاد سیالب اتفاق افتاده و میزان 

داده شود، مورد نیاز مئي   تجهیزات، بازنگری در دستورالعمل های مربوطه كه عرورت تشخیص

 .باشد

 وععیت موجود -9-53-6

 .به هنگام سازی دستورالعمل های مربوط انجام نمي شوددر حال حاعر 

 اقدامات مورد نیاز -9-53-9

 .تجهیزات مورد نیاز است برداری بهرهبهنگام سازی دستورالعمل های 

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -9-53-1

 احد یا واحدهای ناظرو واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

ای و آب و  هئئئای آب منطقئئئه شئئئركت

 فاعالب شهری و روستایي

بییرداري  هییاي بهییره دفییاتر تخصصییی معاونییت  

 هاي مادر تخصصی شرکت

 



 

 

 

 پ  از فروكش كردن سیالب( ا تأسیسات آب و آبفا -9
 

 110از  10صفحه 

 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959: تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

 بازنگری در اقالم و تجهیزات انبار و تجهیز مجدد آن -9-64

 شرح اقدام -9-64-5

ایمئن الزم اسئت    بئرداری  بهرهبا توجه به عرورت آمادگي جهت مقابهه با سیالب های بعدی و 

 .لیست اقالم عروری تهیه و نسبت به تجهیز آنها اقدام گردد

 وععیت موجود -9-64-6

كمبود اقالم و تجهیزات و قطعات یدكي با توجه به موجودی انبار و نیازمنئدی هئای بئازنگری    

 .شده مربوطه تهیه مي گردد

 اقدامات مورد نیاز -9-64-9

درا در موافقت نامه های مصوب سالیانه تهیه و تأمین اقالم و قطعات مورد نیاز جدید از طریق 

 و یا اصالحیه نگهداری وتعمیرات و مرمت و بازسازی 

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -9-64-1

، مركئز مئدیریت نیروگاههئای    ای و آب و فاعئالب شئهری و روسئتایي    ی آب منطقهها شركت

 ی مادر تخصصيها شركت برداری های بهره معاونت دفاتر تخصصي  با نظارت و راهبری برقابي،

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

ای و آب و  هئئئای آب منطقئئئه شئئئركت

 فاعالب شهری و روستایي 

بییرداري در  هیاي بهیره   دفیاتر تخصصیی معاونیت    

 هاي مادر تخصصی شرکت

 



 

 

 

 پ  از فروكش كردن سیالب( ا تأسیسات آب و آبفا -9
 

 110از  18صفحه 

 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959: تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

 گیری های اندازه رساني تجهیزات و در صورت نیاز كالیبراسیون دستگاهروز  به -9-65

 شرح اقدام -9-65-5

با توجه به عرورت به روزرساني تجهیئزات انئدازه گیئری و آمئادگي جهئت واسئنجي مجئدد        

دستگاههای اندازه گیری الزم است لیست دستگاههای معیوب و قابئل تعمیئر یئا تعئویی تهیئه      

 .گردد

 وععیت موجود -9-65-6

قالب موافقتنامئه   لیست دستگاه های اندازه گیری معیوب نیاز به تعمیر یا تعویی تهیه شده و در

 .های متبادله نگهداری و تعمیرات و مرمت و بازسازی مورد پیگیری قرار  مي گیرد

 اقدامات مورد نیاز -9-65-9

 یا و سالیانه مصوب های نامه موافقت در درا طریق از جدید نیاز مورد قطعات و اقالم تأمین و تهیه

  بازسازی و مرمت و وتعمیرات نگهداری اصالحیه

 واحد ناظر/ واحد همکار  /مسلول اقدام  -9-65-1

دفئاتر  ای و آب و فاعئالب شئهری و روسئتایي بئا نظئارت و راهبئری        ی آب منطقئه ها شركت

 ی مادر تخصصيها شركتبرداری  های بهره معاونتتخصصي 

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

ای و آب و  هئئئای آب منطقئئئه شئئئركت

 فاعالب شهری و روستایي 

بییرداري  هییاي بهییره فییاتر تخصصییی معاونییت د 

 هاي مادر تخصصی شرکت

1-  

 



 

 

 

 قبل از صدور پیش آگاهي( الف یت مخزنمدیر -1
 

 110از  15صفحه 

 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959: تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

 تهیه و تحهیل اطالعات مصرف آب و تولید انرژی نیروگاه های برق آبي -1-5

 شرح اقدام -1-5-5

كشئور شئامل قرائتهئا اعئم از      بئرداری  بهئره برداری روزانه سدهای مهئم در حئال    اطالعات بهره تحهیل

و  جمئع بنئدی  های زماني روزانه، هفتگي و ماهانه و  بازه ، رروجي و حجم مخزن و تحهیل آن درورودی

 ها در پایان هرسال آبي دادهنهایي  تحهیل

 وععیت موجود -1-5-6

در سئامانه مهئي در سئایت     ای منطقئه ی آب ها شركتسدها توسط  برداری بهرهدر حال حاعر اطالعات 

ن در برنامئه  همچنئی . بصئورت روزانئه درا مئي گئردد    ( Iran Dams)سئدها   برداری بهرهاطالعات 

بصورت ماهانه ثبت و توسئط  شئركت    ای منطقهی آب ها شركتمدیریت منابع و مصارف سدها توسط 

سئامانه هئای    ای منطقئه ی آب ها شركتعالوه بر آن در برري . مدیریت منابع آب ایران كنترل مي گردد

استفاده قئرار مئي   و جهت برنامه ریزی منابع آب محدوده تحت فعالیت مورد  ای منطقهپشتیبان بصورت 

 .گیرد

 اقدامات مورد نیاز -1-5-9

تدقیق و درا به موقع اطالعات مصارف و تولید انرژی برقابي و ایجاد زیرسارت هئای نئرم افئزاری و    

جهئت درا آمئار و اطالعئات از محئل سئدها بئرای كهیئه سئدهای مهئم در حئال            مسخت افئزاری الز 

 برداری  بهره

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -1-5-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

 ای های آب منطقه شركت

 

برداري از تأسیسات تأمین آب   دفتر بهره

 مرکز مديريت نیروگاههاي برقابی

 



 

 

 

 قبل از صدور پیش آگاهي( الف یت مخزنمدیر -1
 

 110از  07صفحه 

 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959: تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

 هماهنگي تولید با شبکه برق كشور -1-6

 شرح اقدام -1-6-5

با توجه به میزان آب  نیروگاه مي بایست بطور روزانه میزان انرژی قابل تولید دارای در سدهای

 .ارسالي به پایین دست ابراز گردد

 وععیت موجود -1-6-6

 .مي شود رازنیروگاه تولید انرژی با توجه به مصرف آب پایین دست اب دارای در سدهای

 اقدامات مورد نیاز -1-6-9

 .انرژی تولید شده و میزان تولید مطابق برنامه ابراز شود

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -1-6-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار ل اقداممسلو

  اي هاي آب منطقه شرکت آبي های برق مركز مدیریت نیروگاه



 

 

 

 قبل از صدور پیش آگاهي( الف یت مخزنمدیر -1
 

 110از  01صفحه 

 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959: تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

مستمر و دوره ای مخازن بر اساس سناریوهای مختهف وقوس جریئان بئا    برداری بهرهپایش و  -1-9

 (رشکسالي، نرمال و سیالبي)پیش بیني های بهندمدت 

 شرح اقدام -1-9-5

ت منابع و مصارف سدهای بزر  مخزني كشور در ابتدای هر سال آبي برای كهیه سئدهای  برنامه مدیری

در تدوین این برنامه كئه بئا   . ای ارسال مي گردد ی آب منطقهها شركتمهم كشور تهیه و جهت اجرا به 

صورت مي گیئرد، پئیش بینئي شئرایط اقهیمئي و تعیئین        ای منطقهی آب ها شركتهمکاری و مشاركت 

دی به سدها با كمك سازمان هواشناسي و دفاتر مطالعات پایئه و تعیئین مقئادیر مصئرف بئا      مقادیر ورو

در تئدوین ایئن برنامئه از روش    . هماهنگي شركت آب و فاعالب و جهاد كشاورزی انجام رواهد شئد 

استفاده شده و در نهایت سئناریوی برتئر بئه عنئوان     ( scenario evaluation)ارزیابي سناریوها 

 .اتي یك سال آبي ابالغ مي گرددبرنامه عمهی

 وععیت موجود -1-9-6

ی آب هئا  شئركت هرسئاله بئرای هئر سئد بئه       5907برنامه مدیریت منابع و مصارف سدها كه از سئال  

درصد وزن حجمئي   31ابالغ مي شود در حال حاعر با ارتقاء روند برنامه ریزی برای بیش از  ای منطقه

 .در حال انجام استو آبگیری شده كشور  برداری بهرهسدهای در حال 

 اقدامات مورد نیاز -1-9-9

در جهت عمهیاتي نمودن سناریوهای برنامه ریئزی منئابع آب سئدها، ارتقئاء نئرم افئزاری ، بکئارگیری        

روشهای نوین، تدقیق پیش بیني آوردها با استفاده از مئدلهای كئاربردی و همئاهنگي هرچئه بیشئتر در      

 .تعیین مقادیر مصرف مورد نیاز است

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -1-9-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

برداري از تأسیسات تأمین آب   دفتر بهره ای های آب منطقه شركت

 مرکز مديريت نیروگاههاي برقابی

 



 

 

 

 قبل از صدور پیش آگاهي( الف یت مخزنمدیر -1
 

 110از  00صفحه 

 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959: تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

 تجهیز و آمادگي سیستم پایش مخازن -1-1

 شرح اقدام -1-1-5

سدها ناشي از قرائت ابزار منصوبه در سدها جهت  برداری هبهربا توجه به آنکه بسیاری از اطالعات رام 

و برنامه ریزی مخازن مي باشد بنابراین آمادگي و مجهز بودن كهیئه تجهیئزات    برداری بهرهپایش روند 

 .به ابزار های اندازه گیری بسیار عروری است

 وععیت موجود -1-1-6

یستم بانك اطالعات پویئای درون  دارای س ای منطقهی آب ها شركتدر حال حاعر فارغ از آنکه برري 

سئدها   بئرداری  بهرهبرداری اكثر سدها در سامانه مهي سایت اطالعات  سازماني مي باشند، اطالعات بهره

بصورت روزانه ثبت مي شود، غالبا مقادیر رروجئي و تئراز مخئزن قرائئت شئده و ورودیهئا بصئورت        

ر سدهای نیروگئاه دار رونئد پئایش و دقئت     عموما د. سیستمي با توجه به معادله بیالن محاسبه مي شود

ارئذ شئده بصئورت دیجیتئال، ایجئاد فایههئا و یئا         برداری بهرهاطالعات . ابزار منصوبه مناسب تر است

 .ثبت و بایگاني مي شود برداری بهرهبصورت دفاتر 

 اقدامات مورد نیاز -1-1-9

ي و اصالح منحنئي هئای   نصب تجهیزات اندازه گیری، كنترل دقت ابزار منصویه، به روز رساني، واسنج

ها و شئیرآالت و نصئب ابئزار تکمیهئي در سئدها جهئت پئایش اطالعئات          گشودگي و آبگذری دریچه

به جهت ثبت و نگهداری اطالعئات عئرورت دارد سئامانه هئای دیجیتئال      . برداری مورد نیاز است بهره

 .جایگزین روشهای سنتي گردد

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -1-1-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار داممسلول اق

 ای های آب منطقه شركت

 

برداري از تأسیسات تأمین آب   دفتر بهره

 مرکز مديريت نیروگاههاي برقابی

 



 

 

 

 قبل از صدور پیش آگاهي( الف یت مخزنمدیر -1
 

 110از  09صفحه 

 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959: تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

ریزی منابع آب سدهای تکي و زنجیره ای با هدف تأمین آب، تولیئد   توسعه مدل های برنامه -1-1

 برق و كنترل سیالب

 شرح اقدام -1-1-5

برنامه ریزی یکپارچه منابع و مصارف سدهای تکي، سری و موازی الزم است مدلها و به جهت 

روشهای برنامه ریزی موجود با درنظئر داشئتن اهمیئت تولیئد انئرژی و كنتئرل سئیالب مئورد         

 .بازنگری و به روز رساني قرار گیرد

 وععیت موجود -1-1-6

مدیریت منئابع و مصئارف   ریزی منابع و مصارف سدهای سری و موازی در قالب برنامه  برنامه

برای سد های زنجیره ای صورت مي گیرد كه سئناریوهای مختهئف بصئورت یکپارچئه و چنئد      

 .مخزنه با درنظر گرفتن كهیه محدودیت ها ارزیابي و برنامه عمهیاتي تهیه و ابالغ مي گردد

 اقدامات مورد نیاز -1-1-9

کپارچئه و بهئره گیئری از    نیاز است بسترهای مورد نیاز و اطالعات الزم جهت برنامه ریئزی ی 

 .مدلهای كاربردی فراهم شود

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -1-1-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

 برداری از تاسیسات تامین آب  دفتر بهره

 

 اي هاي آب منطقه شرکت

 مرکز مديريت نیروگاههاي برقابی

 



 

 

 

 قبل از صدور پیش آگاهي( الف یت مخزنمدیر -1
 

 110از  04صفحه 

 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959: تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

با توجه به پیش بیني های بهندمئدت و تئامین    برداری بهرهرازهای رعایت حداقل و حداكثر ت -1-2

 مصارف در فصول سیالبي

 شرح اقدام -1-2-5

از منابع سئد بئه    برداری بهرهحفظ ترازهای مهم در تدوین سناریوهای مختهف به این مفهوم كه 

ال نحوی برنامه ریزی گردد كه در مواقع سیالبي و یا رشکسالي های محتمل تراز های بحراني با

بهندمدت حداكثر در تراز  برداری بهرهاین ترازها شامل رعایت  . و پایین مخزن مدنظر قرار گیرد

 .نرمال، رعایت  ترازهای كیفیت شرب و ایمني و پایداری و كنترل سیالب مي باشد

 وععیت موجود -1-2-6

و رعایت كهیه محدودیت های مخازن سدها و سناریوهای محتمل در قالب برنامه مدیریت منابع 

 .مصارف سدها انجام مي گیرد

 اقدامات مورد نیاز -1-2-9

الزم است برنامه مدیریت منابع و مصرف سدها در قالب چند سئناریو و بئرای شئرایط مختهئف     

 .تهیه و تدوین گردد

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -1-2-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

 یا های آب منطقه شركت

 

برداري از تأسیسات تأمین آب   دفتر بهره

 مرکز مديريت نیروگاههاي برقابی

 

 



 

 

 

 قبل از صدور پیش آگاهي( الف یت مخزنمدیر -1
 

 110از  09صفحه 

 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959: تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

 آبي آمادگي و هماهنگي برای تولید حداكثر واحدهای برق -1-7

 شرح اقدام -1-7-5

آبي مي بایسئت آمئادگي حئداكثری از طریئق انجئام بموقئع        های برق سدهای دارای نیروگاه در

 .باشدای و آموزش پرسنل وجود داشته  تعمیرات دوره

 وععیت موجود -1-7-6

ای و آمئوزش پرسئنل مطئابق     كسب آمادگي حداكثری از طریئق انجئام بموقئع تعمیئرات دوره    

 پذیرد ها انجام مي دستورالعمل

 اقدامات مورد نیاز -1-7-9

 زمانبندی تعمیرات و آموزش كاركنان اجرای برنامه

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -1-7-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

  آبی هاي برق مرکز مديريت نیروگاه ای های آب منطقه شركت



 

 

 

 قبل از صدور پیش آگاهي( الف یت مخزنمدیر -1
 

 110از  01صفحه 

 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959: تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

تخهیه جریانهای غهیظ در هنگام سئیالب از مجئاری    رساني دستورالعمههای روز  بهتدوین و  -1-0

 ذیربط

 شرح اقدام -1-0-5

ی با توجه به تغییر شرایط منابع آبي از جمهه تغییر اقهئیم و رشکسئالي هئا  بکئارگیری روشئها     

 روز  بهاز مخازن كه بتوان در هنگام  برداری بهرهمناسب و فني بهنگام شده در دستورالعمل های 

 .سیالب از مجاری رروجي سد هاتخهیه جریان غهیظ صورت گیرد، الزم است

 وععیت موجود -1-0-6

 .دستورالعمل تخهیه جریانهای غهیظ در اكثر سدهای كشور موجود نیست

 اقدامات مورد نیاز -1-0-9

طالعات تخهیه جریان غهیظ در سدهای اولویت دار ذیل مطالعات جامع تخهیه رسوب الزم است م

 .سدها لحاظ گردد

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -1-0-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

 برداري از تاسیسات تامین آب دفتر بهره  ای های آب منطقه شركت

 



 

 

 

 از صدور پیش آگاهي تا پایان سیالب( ب مدیریت مخزن -1
 

 110از  00صفحه 

 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959: تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

 مصرف و تولید انرژی آتي ارائه اطالعات -1-3

 شرح اقدام -1-3-5

هئای زمئاني  روزانئه و     برداری شامل قرائتهای ساعتي و تحهیل آن در بئازه  تهیه اطالعات بهره

تهیه اطالعات مربوطه در هر روز طي قرائت  مسئتمر و یئا  برداشئت آمئار ثبئت شئده         .هفتگي

تحهیل . و جمع بندی مي گرددگیری صورت گرفته و در پایان هر روز تحهیل  توسط ابزار اندازه

و تدقیق آمار  مصرف و تولید انرژی در زمان وقوس سیالب با حساسئیت بیشئتری و بئا كمئك     

 .روابط بیالن مخزن صورت مي پذیرد

 وععیت موجود -1-3-6

در سئامانه مهئي در    ای منطقئه ی آب ها شركتسدها توسط  برداری بهرهدر حال حاعر اطالعات 

همچنین در . بصورت روزانه درا مي گردد( Iran Dams) ا سده برداری بهرهسایت اطالعات 

بصئورت ماهانئه ثبئت و     ای منطقهی آب ها شركتبرنامه مدیریت منابع و مصارف سدها توسط 

ی آب هئا  شركتعالوه بر آن در برري . توسط  شركت مدیریت منابع آب ایران كنترل مي گردد

ت برنامه ریزی منابع آب محئدوده تحئت   و جه ای منطقهسامانه های پشتیبان بصورت  ای منطقه

در مواقئع سئیالب گاهئا بصئورت مقطعئي فرمهئای ورود       . فعالیت مورد استفاده قرار مي گیئرد 

جهئت ثبئت و    ای منطقئه ی اب هئا  شئركت اطالعات توسط شركت مدیریت منابع آب ایران و یا 

 .مخازن و مدیریت سیالب طراحي و تکمیل مي گردد برداری بهرهتحهیل اطالعات 

 اقدامات مورد نیاز -1-3-9

عرورت دارد درا مستمر مقادیر مصرف و تولید انرژی با توجه به تغییرات  احتمالي رروجي و  

تولید انرژی صورت پذیرد و در این راستا مي بایست فرمهای مدوني در این رصو  طراحي و 

 .مورد استفاده قرار گیرد



 

 

 

 از صدور پیش آگاهي تا پایان سیالب( ب مدیریت مخزن -1
 

 110از  08صفحه 

 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959: تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -1-3-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

 مركز مدیریت نیروگاههای برقابي و 

 

برداري از تأسیسات تأمین آب  دفتر بهره

 اي هاي آب منطقه و  شرکت

 



 

 

 

 از صدور پیش آگاهي تا پایان سیالب( ب مدیریت مخزن -1
 

 110از  05صفحه 

 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959: تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

بر اسئاس اطالعئات پئیش بینئي،     )ارائه و بهنگام سازی مستمر سناریوی آبگیری و رروجي سد  -1-54

، محدودیت هئای تولیئد انئرژی برقئابي، نیازهئای آبئي       محدودیت های ایمني، ظرفیت تسکین سیل

 (مصرف، محدودیت های ایمني باالدست و رودرانه پایین دست

 شرح اقدام -1-54-5

سناریوهای برنامه در زمان سیالب  با بهره گیری از پیش بینئي كوتئاه مئدت شئرایط اقهیمئي و تعیئین       

ر مطالعئات پایئه و تعیئین مقئادیر     مقادیر ورودی به سدها  با كمك اطالعات سازمان هواشناسي و دفات

رروجي با درنظر گرفتن كهیه محدودیتها و در راستای بهینه نمودن تولید انرژی، ذریئره سئازی مطمئلن    

 .آب و ایمیني باالدست و پایین دست تدوین مي گردد

 وععیت موجود -1-54-6

 در حال حاعر تدوین و ارزیابي سناریوهای آبگیری و رروجي سد بر اساس بزرگئي سئیالب و  

با توجه به پیش بیني های كوتئاه مئدت و ارطارهئای سئازمان هواشناسئي       برداری بهرهتجارب 

 .صورت مي گیرد كه دارای دقت باالیي نمي باشد

 اقدامات مورد نیاز -1-54-9

هئای باالدسئت و پئایین دسئت و فنئي و       پیش بیني های كوتاه مدت، شنارت دقیئق محئدودیت  

بئرداری و جریانئات ورودی و ارائئه     اعتي بهئره ای، پئایش، تحهیئل و اسئتفاده از آمئار سئ      سازه

 .سناریوهای به هنگام مي بایست صورت پذیرد

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -1-54-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

 ای های آب منطقه شركت

 

برداري از تأسیسات تأمین آب  دفتر بهره

 اي برقابیه و مرکز مديريت نیروگاه

 



 

 

 

 از صدور پیش آگاهي تا پایان سیالب( ب مدیریت مخزن -1
 

 110از  87صفحه 

 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959: تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

 هماهنگي با دیسپاچینگ برق برای تنظیم رروجي ها و تداوم تولید برق -1-55

 شرح اقدام -1-55-5

با مدیریت شبکه برق ایران جهت تولید   پایش انرژی تولیدی با توجه به دبي رروجي و هماهنگي

 و انتقال انرژی

 وععیت موجود -1-55-6

 .پذیرد انجام مي برق در حال حاعر تولید از طریق بازار

 ت مورد نیازاقداما -1-55-9

های بازار و هماهنگي با  ابراز انرژی مورد نیاز در بازار برق جهت تولید انرژی با توجه به رویه

 از نیروگاهها برداری بهرهدیسپاچینگ مهي جهت 

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -1-55-1

 ای ی آب منطقهها شركتآبي و  های برق مركز مدیریت نیروگاه

 واحد یا واحدهای ناظر واحدهای همکار واحد یا مسلول اقدام

  اي هاي آب منطقه شرکت آبي  های برق مركز مدیریت نیروگاه



 

 

 

 از صدور پیش آگاهي تا پایان سیالب( ب مدیریت مخزن -1
 

 110از  81صفحه 

 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959: تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

 و تخهیه جریان غهیظ با مانور تجهیزات مرتبط برداری بهره -1-56

 شرح اقدام -1-56-5

با توجه به آنکه جریانات سیالبي حجم عمده ای از آورد رسوب به مخازن سدها را تشکیل مئي  

ت این جریانات با بکارگیری روشهای مناسب و فني در هنگام بروز سئیالب از  دهند لذا الزم اس

 .مجاری رروجي سد ها تخهیه گردند

 وععیت موجود -1-56-6

به دلیل احتمال وقوس رشکسالي و عدم پذیرش ریسك های مربوطه و نداشئتن مطالعئات فنئي    

 .تخهیه جریان غهیظ در مواقع سیالبي صورت نمي گیرد

 اقدامات مورد نیاز -1-56-9

در زمینه انجام مطالعات مربوطئه در سئدهای اولویئت     برداری بهرهیه عوابط فني و مدیریتي ته

 دار 

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -1-56-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

 برداري از تأسیسات تأمین آب دفتر بهره  ای های آب منطقه شركت

 



 

 

 

 پ  از فروكش كردن سیل( ا مدیریت مخزن -1
 

 110از  80صفحه 

 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959: تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

 ه گزارشهای تحهیهي مدیریت مخزن و ارزیابي عمهکردهامستندسازی و تهی -1-59

 شرح اقدام -1-59-5

 برداری بهرهو ارائه گزارش و تحهیل فرایند  برداری بهرهالزم است تدقیق و تحهیل آمار ثبت شده 

به هنگام در زمان سیالب انجام شده و مقایسه آن با دستورالعمل های موجود  صورت پذیرد، در 

 .رب گذشته از اهمیت باالیي برروردار استاین راستا مستندسازی تجا

 موجود وععیت -1-59-6

مستند سازی بصورت مدون و سارتار مند انجام نمي شود و در حال حاعر گزارشات تهیه شئده  

 .بصورت موردی و دارای برري ابهامات و مشکالت تهیه مي شود

 اقدامات مورد نیاز -1-59-9

كوتاه مدت مخازن تهیه و تدوین  یبردار بهرهنیاز است سرفصل ها و فرمتهای گزارش سیالب و 

 .گردد

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -1-59-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

  اي هاي آب منطقه شرکت برداری از تأسیسات تأمین آب دفتر بهره

 



 

 

 

 پ  از فروكش كردن سیل( ا مدیریت مخزن -1
 

 110از  89صفحه 

 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959: تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

 برداری تدقیق اطالعات و مدل های بهره -1-51

 شرح اقدام -1-51-5

در پایان سیالب و بئه روز رسئاني مئدلها و سئناریوهای      برداری بهرهعات تحهیل و تدقیق اطال

با درنظر داشتن احتماالت با كمك مدلهای پیش بیني كوتاه مدت و بهند مئدت مئي    برداری بهره

 .بایست صورت پذیرد

 موجود وععیت -1-51-6

در حال حاعر تدقیق اطالعات از طریق پایش سامانه های اطالعات سدها صورت مي پئذیرد و  

 .برنامه ها نیز در بستر های نرم افزاری موجود متناسبا مورد بازنگری و اصالح قرار مي گیرد

 اقدامات مورد نیاز -1-51-9

كوتاه مئدت از مخئازن تئدوین و بئه هنگئام سئازی برنامئه هئا          برداری بهرهالزم است مدلهای 

 .بصورت پویا صورت پذیرد

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -1-51-1

 واحد یا واحدهای ناظر احد یا واحدهای همکارو مسلول اقدام

 ای های آب منطقه شركت

 

برداري از تأسیسات تیأمین آب   دفتر بهره 

 شرکت مديريت منابع آب

 



 

 

 

 پ  از فروكش كردن سیل( ا مدیریت مخزن -1
 

 110از  84صفحه 

 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959: تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

رساني دستورالعمل ها و ارزیابي تخهیه جریان غهئیظ و رسئوبات همئراه بئا      روز  بهتهیه و  -1-51

 سیالب

 شرح اقدام -1-51-5

سیالب اتفاق افتئاده درمخئازن سئدها، دسئتورالعمل تخهیئه       الزم است با توجه به بزرگي و ابعاد

 .جریان غهیظ و رسوبات ورودی به مخزن در زمان پ  از سیالب به هنگام سازی شود

 موجود وععیت -1-51-6

در اكثر سدها دستورالعمهي در رصو  نحوه تخهیه جریان غهیظ و تخهیئه رسئوبات ورودی در   

 .هنگام سیالب وجود ندارد

 اقدامات مورد نیاز -1-51-9

 تهیه دستورالعمل تخهیه جریان غهیظ و مانور دوره ای مخزن جهت تخهیه رسوبات 

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -1-51-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

 ای های آب منطقه شركت

 

برداري از تأسیسات تیأمین آب   دفتر بهره 

 شرکت مديريت منابع آب



 

 

 

 پ  از فروكش كردن سیل( ا مدیریت مخزن -1
 

 110از  89صفحه 

 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959: تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

كیفي منابع آب مخازن سدها پ  از ررداد سیل با اولویت مخئازن تئأمین كننئده     ارزیابي -1-52

 رساني دستورالعمههاروز  بهآب شرب و تهیه و 

 شرح اقدام -1-52-5

انجام فرایند پایش كیفي مخازن تامین كننده آب شرب در قالئب چئك لیسئت و دسئتورالعمهي     

یفئي را تبیئین نمئوده و    است كه چگونگي بازرسي به صورت چشمي و استخراا پارامترهئای ك 

 .  ماهانه صورت مي پذیرد

 موجود وععیت -1-52-6

در برري مخازن سدهایي كه دارای ابزار پایش كیفئي مناسئب هسئتند و یئا طئرف قئرارداد بئا        

ی مهندسین مشاور ذیصالح هستند، تکمیل و ارسال چك لیسئت هئا بصئورت مسئتمر     ها شركت

رتار مند انجام نمي شود و در موارد را  ارزیابي ها بصورت مدون و سا. ماهانه انجام مي شود

 .صورت مي پذیرد

 اقدامات مورد نیاز -1-52-9

كیفي و سیستم پایش و تحهیل و ارزیابي پارامترهئا و   كنترل سدهای اولویت دار به ابزار تجهیز

 اطالعات كیفي ارتقا 

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -1-52-1

 واحدهای ناظرواحد یا  واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

 ای های آب منطقه شركت

1-  
برداري از تأسیسات تیأمین آب   دفتر بهره 

 شرکت مديريت منابع آب

 



 

 

 

 قبل از صدور پیش آگاهي( الف هماهنگي و مدیریت بحران -1
 

 110از  81صفحه 

 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959: تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

 بانك اطالعات سیالب كشوراز  برداری بهرهطراحي، پیاده سازی و  -1-5

 شرح فعالیت -1-5-5

هئای   مستندسازی و ایجاد بانك اطالعاتي سیالب شامل آمئار و اطالعئات ثبئت شئده ایسئتگاه     

ی، ایستگاه های باران سئنجي، تاریخچئه سئیالب در دوره بازگشئت هئای مختهئف و       هیدرومتر

 رسارات ناشي از وقوس سیالب در حوزه وزارت نیرو

 وععیت موجود -1-5-6

 .در حوزه وزارت نیرو به صورت متمركز و مدون وجود ندارد سیالب كشوربانك اطالعاتي 

 اقدامات الزم -1-5-9

دهئي،   هیئه و ابئالغ چئارچوب و نحئوه گئزارش     استخراا اقالم و سئارتار بانئك اطالعئاتي و ت   

 آوری اطالعات و آمار ایستگاه های بارش، سامانه های هشدارسیل، نرم افزار های موجود، جمع

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -1-5-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل 

 مدیریت منابع آب ایرانشركت 

دفتر مهندسی رودخانه و سواحل، دفتیر  

 مطالعات پايه

دفتر مديريت بحران و پدافند غیر عامیل  

 وزارت نیرو



 

 

 

 قبل از صدور پیش آگاهي( الف هماهنگي و مدیریت بحران -1
 

 110از  80صفحه 

 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959: تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

 های آبخیزداری  پیگیری انجام مطالعات و اجرای طرح -1-6

 شرح فعالیت -1-6-5

به منظور تثبیت را  و كاهش حجم رسوبات ورودی به تاسیسات آبي و افزایش زمئان تمركئز   

یالب اجرای طرح هئای آبخیئزداری و آبخئوان داری در حوعئه هئای آبریئز دارای اولویئت        س

هدف از اجرای این بند، تعامل، همکاری و پیگیری در انجام مطالعئات و اجئرای   . عروری است

این طرحها از طریق سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری وزارت جهئاد كشئاورزی عئروری    

 .باشد مي

 وععیت موجود -1-6-6

 .ریز، اجرا نشده است های آبریز سیل های آبخیزداری در اكثر حوعه طرح

 اقدامات مورد نیاز -1-6-9

تعامئل و همکئاری    انجئام مطالعئات و  تشکیل كارگروه مشتر  با ارگان های ذیربط و پیگیری 

هئا، مراتئع و    ن جنگئل سئازما از  های آبریئز كشئور   های آبخیزداری در حوعه اجرای طرح برای

 بندی و به ترتیب اولویت زمان  اساس برنامهآبخیزداری كشور بر 

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -1-6-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

دفترمدیریت بحران و پدافند غیر عامئل  

 شركت مدیریت منابع آب ایران

 

دفاتر مهندسی رودخانه و سواحل و مطالعات 

ديريت منییابع آب پايییه منییابع آب شییرکت میی

سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداري وزارت 

 جهاد کشاورزي

 

 



 

 

 

 قبل از صدور پیش آگاهي( الف هماهنگي و مدیریت بحران -1
 

 110از  88صفحه 

 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959: تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

 برنامه ریزی و برگزاری كارگاه های آموزشي و انجام مانور سیالب  -1-9

 شرح فعالیت -1-9-5

به منظور پیشگیری و آمادگي  در مقابهه با سیالب نیاز به برگزاری كارگئاه هئای تخصصئي آمئوزش بئه      

 .ن سناریو و انجام مانور سیالب مي باشدصورت مستمر و تهیه و تدوی

 وععیت موجود -1-9-6

كارگاه های تخصصي به صورت مستمر با موعوعات مختهف در دست انجام مي باشد و نیاز به برگئزاری  

كارگاه های مدیریت سیالب و مانور سیالب با رویکرد بررسي تجربیات و رفع مشکالت مدیریت سیالب 

    .گذشته به صورت مستقل مي باشد

 اقدامات مورد نیاز -1-9-9

ابالغ دستورالعمل تهیه سناریو و مانور، تعیین اساتید ربره مدیریت سیالب، پیگیری برنامه ریزی و اجرای  

 ی زیرمجموعه ها شركتدوره های آموزشي مدون در سطوح مختهف از مدیران ستادی تا كارشناس ذیربط 

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -1-9-1

 واحد یا واحدهای ناظر حد یا واحدهای همکاروا مسلول اقدام

دفتر مديريت بحران و پدافنید غیرعامیل   

 شرکت مديريت منابع آب ايران

دفاتر مهندسی رودخانه و سواحل و مطالعیات پايیه   

 منابع آب شرکت مديريت منابع آب 

 

 

 



 

 

 

 قبل از صدور پیش آگاهي( الف هماهنگي و مدیریت بحران -1
 

 110از  85صفحه 

 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959: تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

 پیگیری اجرایي شدن بیمه حوادث تأسیسات آبي -1-1

 شرح فعالیت -1-1-5

وادث تأسیسات آبي به منظور كئاهش آسئیب پئذیری و مئدیریت ریسئك و      گسترش نظامات بیمه ح

 .بهینه برای كهیه تاسیسات آبي عروری مي باشد برداری بهرهمکانیسم موثر جبران رسارت ها در 

 وععیت موجود -1-1-6

بیمه مسلولیت مدني كارفرما و بیمه كارگاهي پیمانکاران  در طرح های اجرایي انجام مي گردد ولي در 

ی زیئر مجموعئه بیمئه    هئا  شئركت به صورت موردی و بر اساس نیئاز   برداری بهرهدر دست طرح های 

 . صورت مي پذیرد

 اقدامات مورد نیاز -1-1-9

شناسایي و طبقه بندی تاسیسات آبي حساس و تعیین تهدیدات متصوره و میزان آسیب پذیری ناشي از 

ردمات و عقئد قراردادهئای   حوادث و ارذ مشاور ذیصالح جهت تنظیم سارتار مناسب برای تهیه شرح 

ای با موعوعات بیمه حوادث ناشي از شکست سدها،آلودگي آب، غرق شدگي در تاسیسات آبئي،   بیمه

ریزش سنگ، صاعقه، سئرقت و  )برداری ناشي از عوامل مختهف  رسارت به تأسیسات و تجهیزات بهره

 .از جمهه اقدامات مورد نیاز مي باشد...( 

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -1-1-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

دفترمديريت بحران و پدافند غیر عامیل  

شییرکت مییديريت منییابع آب ايییران بییا 

 همکاري 

معاونییت طییرح و توسییعه و معاونییت حفاظییت و  

بیرداري و دفتیر حقیوقی و دفتیر بازرسیی  و       بهره

 ارزيابی عملکرد شرکت مديريت منابع آب

 

 

 



 

 

 

 قبل از صدور پیش آگاهي( الف هماهنگي و مدیریت بحران -1
 

 110از  57صفحه 

 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959: تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

 تهیه و تدوین پیش نوی  دستورالعمل ها، قوانین و آیین نامه های بیمه سیالب -1-1

 شرح فعالیت -1-1-5

تدوین دستورالعمل، قوانین و آیین نامه های بیمه سیالب متناسب با قوانین موجود بیمه كشور با توجه 

 . به اهمیت تامین و توزیع پایدار آب شرب مردم  امری عروری مي باشد

 وععیت موجود -1-1-6

 .دستورالعمل ، قانون و آیین نامه ای در موعوس بیمه سیالب موجود نمي باشد

 اقدامات مورد نیاز -1-1-9

شناسایي و طبقه بندی تاسیسات آبي حساس و تعیین تهدیدات متصوره و میزان آسیب پذیری ناشئي  

از حئئوادث و ارئئذ مشئئاور ذیصئئالح جهئئت تنظئئیم سئئارتار مناسئئب بئئرای تهیئئه شئئرح رئئدمات و   

 ای  ای بیمهعقدقرارداده

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -1-1-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

دفتر مديريت بحران و پدافندغیرعامل شرکت 

 مديريت منابع آب ايران

بییرداري و دفتییر  معییاون حفاظییت و بهییره

 مطالعات پايه شرکت مديريت منابع آب

 

 

 

 



 

 

 

 قبل از صدور پیش آگاهي( الف هماهنگي و مدیریت بحران -1
 

 110از  51صفحه 

 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959: تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

  سیل منابع قرعه وتجهیزات در امور اماكن، ماشین آالت، پرسنل، اتياطالع بانك ایجاد -1-2

 شرح فعالیت -1-2-5

تجهیزات به صورت مستند در قالب یئك نئرم افئزار جئامع بئا       اماكن، پرسنل، اطالعاتي بانك ایجاد

 .ی زیر مجموعه گره گشای رال اطالعاتي حین سیالب مي باشدها شركتقابهیت دسترسي 

 وععیت موجود -1-2-6

 سایر و تجهیزات اماكن، پرسنل، اكنده در دفاتر مختهف ستاد و زیرمجموعه اطالعاتي ازبه صورت پر

 امکانات موجود مي باشد 

 اقدامات مورد نیاز -1-2-9

اماكن، ماشین آالت، منابع قرعئه   پرسنل، جمع آوری، بررسي، تحهیل و رفع نقص و آرشیو اطالعاتي

 .امکانات در قالب تهیه نرم افزار سایر و تجهیزات و 

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -1-2-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

دفتر مديريت بحران و پدافند غیرعامل شرکت 

 مديريت منابع آب ايران

کلییه واحیید هییاي تخصصیی و ذيییربط شییرکت   

 مديريت منابع آب ايران

 

 

 



 

 

 

 قبل از صدور پیش آگاهي( الف هماهنگي و مدیریت بحران -1
 

 110از  50صفحه 

 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959: تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

  و تهیه دستورالعمل های مرتبط در مواقع اعطراری های معین و جانشین هماهنگي و تعیین استان -1-7

 شرح فعالیت -1-7-5

های اجرایي استان  های گسترده كه توان مقابهه ارگان های معین در مواقع بحران جانشین و استان  استان

مورد حادثه، دچار رسارت شدید گردیده است، موظفند در زمینه انجئام عمهیئات مقابهئه و تئالش در     

 . شرایط به حالت نرمال اقدامات الزم را مهحوظ نمایند راستای بازگرداندن

 وععیت موجود -1-7-6

های معین در كشور توسط سازمان مدیریت بحران وزارت كشور تعیئین شئده    جانشین و استان  استان

 . نیز در مواقع بحران به وظایف تعیین شده عمل مي نمایند ای منطقهی آب ها شركتاند كه متناسب آن 

 ازاقدامات مورد نی -1-7-9

برگزاری جهسه كمیته مدیریت بحران، انجام هماهنگي مدیران عامل، انتقال اطالعئات مئورد نیئاز بئه     

ها و تاسیسات مهم و كهیدی بصورت محرمانه از استان مئورد بازدیئد و تحویئل بئه      سازه  همراه نقشه

 برداری در مواقع عروری استان جانشین جهت نگهداری و بهره

 واحد ناظر/ ر واحد همکا/ مسلول اقدام  -1-7-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

دفترمییديريت بحییران و پدافنییدغیرعامل شییرکت    

 مديريت منابع آب ايران 

  اي هاي آب منطقه شرکت

 



 

 

 

 قبل از صدور پیش آگاهي( الف هماهنگي و مدیریت بحران -1
 

 110از  59صفحه 

 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959: تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

 ها و سیاست های مرتبط با سیالب العمل تجمیع و ابالغ دستور -1-0

 شرح فعالیت -1-0-5

ابالغ هشدار به استان ها مي باشد و ساز و كار معین وقانوني در پیش بیني های هواشناسي تنها معیار 

نظامنامئه  . روند پیش بیني ها و محدوده تعیین هشدار سیالب در حوعه های آبریز كشور وجود ندارد

ی زیرمجموعه ابالغ گردید كه نیازمند تهیه آیین نامه اجرایئي مئي   ها شركتمدیریت ریسك به تمام 

 .باشد

 وععیت موجود -1-0-6

 .بیني و هشدار سیل دستورالعمل كاربردی مشخصي وجود ندارد رصو  پیشدر 

 اقدامات مورد نیاز -1-0-9

بیني و هشدار سیل وپیگیری تدوین آیئین نامئه    تهیه پیش نوی  دستورالعمل سیاست های كالن پیش

 اجرایي نظامنامه مدیریت ریسك

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -1-0-1

 واحد یا واحدهای ناظر ای همکارواحد یا واحده مسلول اقدام

دفتر مديريت بحیران و پدافنیدغیرعامل   

 شرکت مديريت منابع آب ايران 

دفاتر مهندسی رودخانیه و سیواحل و مطالعیات    

 پايه منابع آب شرکت مديريت منابع آب 

دفتر مديريت بحیران و پدافنیدغیرعامل   

 وزارت نیرو 
 

 



 

 

 

 قبل از صدور پیش آگاهي( الف هماهنگي و مدیریت بحران -1
 

 110از  54صفحه 

 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959: تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

 سیستم های اطالعاتي، ارتباطي و اعالم هشدار شناسایي و اطمینان از آماده بکار بودن  -1-3

 شرح فعالیت -1-3-5

و تجهیئز آن هئا  بئا     هئا  شئركت شناسایي سیستم های اطالعاتي، ارتباطي و اعئالم هشئدار موجئود    

مئي   بئرداری  بهئره هماهنگي و همکاری دفتر فناوری اطالعات و مطالعات پایه و معاونت حفاظئت و  

 .باشد

 وععیت موجود -1-3-6

اتي، ارتباطي و اعالم هشدار به صورت پراكنده اطالعات وجود دارد كئه مئي   از سیستم های اطالع

 .بایست شناسایي و جمع بندی گردد

 اقدامات مورد نیاز -1-3-9

استعالم وععیت  موجود زیرسارتي ارتباطي و سئامانه هئای اعئالم هشئدار كشئور و جمئع آوری       

 اطالعات در بانك اطالعاتي امور سیل 

 واحد ناظر /واحد همکار / مسلول اقدام  -1-3-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

دفتر میديريت بحیران و پدافنیدغیرعامل    

 شرکت مديريت منابع آب ايران

دفتیییییر میییییديريت بحیییییران و  دفاترتخصصی شرکت مديريت منابع آب ايران

 پدافندغیرعامل وزارت نیرو 
 

 



 

 

 

 قبل از صدور پیش آگاهي( الف هماهنگي و مدیریت بحران -1
 

 110از  59صفحه 

 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959: تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

 ایجاد و تجهیز اتاق مدیریت بحران  -1-54

 الیتشرح فع -1-54-5

ایجاد اتاق بحران با قابهیت های دسترسي به تجهیزات، نیروی انساني و اطالعئات مئورد نیئاز جهئت     

ی مادر تخصصي و ها شركتمدیریت كارآمد بحران سیالب در سطوح مختهف در ستاد وزارت نیرو و 

 .ی تابع حسب مورد شرایط استان ها  عروری استها شركتنیز 

 وععیت موجود -1-54-6

ان به صورت مجهز وجود ندارد و به صورت تجربئي و اسئتاني در مواقئع سئیالب     اتاق مدیریت بحر

 .فرماندهي سانحه صورت مي پذیرد

 اقدامات مورد نیاز -1-54-9

تعیین محل ایجئاد اتئاق بحئران،    : تهیه و تجهیز اتاق بحران و راه اندازی سامانه مدیریت بحران شامل

تئاق بحئران، تئدوین دسئتورالعمل و شئرح      ارتصا  سارتارتشکیالتي وتامین نیروی انساني، تجهیز ا

 وظایف اتاق بحران،  بکارگیری سامانه های اطالعاتي تدوین شده

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -1-54-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

دفتییر مییديريت بحییران و پدافنییدغیرعامل    

 شرکت مديريت منابع آب ايران

ر تخصصی شرکت میديريت منیابع آب و   کلیه دفات

 اي هاي آب منطقه شرکت

 

 
 



 

 

 

 قبل از صدور پیش آگاهي( الف هماهنگي و مدیریت بحران -1
 

 110از  51صفحه 

 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959: تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

اطالس رساني و انتشار عمومي دستورالعمل ها و نقشه های پهنه بندی سیل و نقاط امن و راه هئای   -1-55

 رارف

 شرح فعالیت -1-55-5

 توسط دفتئر نقشه های پهنه بندی سیل تهیه شده نقاط امن و راه های فرار در مواقع بحراني بر اساس 

 . رودرانه و سواحل درارتیار مركز فرماندهي جهت انتشار و ابالغ قرار مي گیرد مهندسي

 وععیت موجود -1-55-6

با توجه به نداشتن نقشه پهنه بندی سیالب در دوره های بازگشت مختهف برای رودرانه های كشئور  

 .امکان تدوین دستورالعمل و اعالن نقاط امن و راه های فرار وجود ندارد

  اقدامات مورد نیاز -1-55-9

باشئد كئه نیازمنئد تعیئین نقشئه رطئر       مي فرماندهي  موعوس این فعالیت یکي از پیش نیازهای مركز

پذیری سیل در كهیه رودرانه های كشور و در نتیجه تهیه نقشه پهنه بندی سیالب مي باشد و پئ  از  

 .آن اطالس رساني و اعالن عمومي با ساز و كار مشخص در دستور كار قرار مي گیرد

 واحد ناظر/ واحد همکار / دام مسلول اق -1-55-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

دفتر مدیریت بحئران و پدافنئدغیرعامل   

 شركت مدیریت منابع آب ایران 

کلیه دفاتر تخصصی شرکت مديريت منابع آب 

 اي هاي آب منطقه و شرکت

دفتر مدیریت بحران و پدافنئدغیرعامل  

 وزارت نیرو
 



 

 

 

 قبل از صدور پیش آگاهي( الف هماهنگي و مدیریت بحران -1
 

 110از  50صفحه 

 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959: تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

 توسط وزارت كشورپذیری سیالب  رطرپیگیری و هماهنگي برای انجام مطالعات طرح جامع  -1-56

 شرح اقدام -1-56-5

با تهفیق نقشه های پهنه بندی سیالب و ارزیابي و تحهیل اقتصادی میزان رسارت در پهنه های آبگیر  

احتمئال وقئوس   ها عئالوه بئر    پذیری سیالب و همچنین با تحهیل این نقشه های رطر نسبت به تهیه نقشه

 . رسارت به تعیین میزان رسارت نیز مي توان دست یافت

 وعع موجود  -1-56-6

توسئط   31در سئال   "شرح ردمات طرح جئامع رطئر پئذیری سئیالب     "عهي رغم تصویب و ابالغ 

وزارت نیئرو و سئایر    وزارت كشور تا زمان حاعر مطالعات مشخصي با همکئاری وزارت كشئور و  

ه صورت نگرفته است و هنوز مطالعات راتمه یافته مشخصي در سطح ها ی مرتبط در این زمیندستگاه

 .كشور در این رصو  واصل نگردیده است

 اقدامات مورد نیاز  -1-56-9

شناسایي اولویت های كاری و تعیین متولي انجام مطالعات بر مبنئای شئرح رئدمات و تئامین منئابع      

 .شداعتباری مورد نیاز از اهم اقدامات مورد نیاز این فعالیت مي با

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -1-56-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

دفتر مديريت بحران و پدافند غیر عامیل  

 شرکت مديريت منابع آب

هیا و سیواحل شیرکت میديريت      دفتر مهندسی رودخانه

 منابع آب و سازمان مديريت بحران کشور

 

 

 



 

 

 

 قبل از صدور پیش آگاهي( الف هماهنگي و مدیریت بحران -1
 

 110از  58صفحه 

 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959: تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

ای كمیته مدیریت بحران شركت مدیریت منئابع آب بئرای همئاهنگي و     برگزاری جهسات دوره -1-59

 برنامه ریزی بر اساس نظام نامه مصوب

 شرح فعالیت -1-59-5

ی مادرتخصصي ها شركتنظامنامه مدیریت بحران و پدافندغیرعامل وزارت نیرو  5-7-1مطابق بند   

انضمام اسناد، مئدار    موظف مي باشند با دعوت از اعضای كمیته به جهسه عمن تهیه دستور جهسه،

و صورتجهسات، پیگیری حسن اجرای مصوبات را نیز داشته باشد كئه بئر اسئاس نظامنامئه مئدیریت      

 .سیالب نیز این برنامه ریزی صورت مي پذیرد

 وععیت موجود -1-59-6

 .دبیررانه به صورت موردی در مواقع سیالب بر اساس دستور رئی  كمیته تشکیل جهسه مي دهد

 اقدامات مورد نیاز -1-59-9

برنامه ریزی مدون برگئزاری دوره ای جهسئات و تهیئه شئرح وظئایف تعیئین شئده در نظامنامئه             

 مدیریت سیالب برای اعضای كمیته و پیگیری اجرا شدن مصوبات 

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -1-59-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

اعضییاي کمیتییه مییديريت بحییران و پدافنییدغیرعامل  د غیر عاملدفتر مدیریت بحران و پدافن

 شرکت مديريت منابع آب

 

 

 

 



 

 

 

 اهي تا پایان سیالباز پیش آگ( ب هماهنگي و مدیریت بحران -1
 

 110از  55صفحه 

 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959: تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

 اطالس رساني و پایش مدیریت سیالب -1-51

 شرح فعالیت -1-51-5

پ  از پیش بیني و اعالم ررداد سیالب از مراجع ذیربط اطالس رساني به كهیه عوامل دست انئدركار  

سئته بئه گسئتردگي و سئطح آن بئا همئاهنگي       تقا فرماندهي صورت مي پذیرد و مدیریت سیالب برا

 .درگیر سیالب پایش مي گردد ای منطقهی آب ها شركت

 وععیت موجود -1-51-6

دفتر مهندسي رودرانه و سواحل شركت به جهت آمادگي، اطالس رسئاني سئیالب را پئ  از اعئالم     

یئر  استان درگ ای منطقهی آب ها شركتسازمان هواشناسي كشور به صورت كهي به  یا هشدار ارطار

با هماهنگي مدیریت بحران اسئتانداری در كمیتئه هئای مربوطئه      ها شركتسیالب ابالغ مي نماید و 

 .  مطرح و شركت مي نمایند

 اقدامات مورد نیاز -1-51-9

ایجاد اتاق بحران با امکانات و تجهیزات پایش و اطالس رساني و تدوین سارتار اطالس رساني و نحوه 

 طابق نظامنامه مدیریت سیالب وزارت نیرو پایش مدیریت سییالب در سطوح مختهف م

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -1-51-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل 

 شركت مدیریت منابع آب

اعضاي کمیته مديريت بحران و پدافندغیرعامل شیرکت  

 مديريت منابع آب

 

 

 

 



 

 

 

 اهي تا پایان سیالباز پیش آگ( ب هماهنگي و مدیریت بحران -1
 

 110از  177صفحه 

 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959: تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

دریافت مستمر اطالعات از مناطق عمهیاتي و سیل زده و ارائئه گئزارش هئای اولیئه و تکمیهئي        -1-51

 سیالب 

 شرح فعالیت -1-51-5

دفتر مدیریت بحران و پدافندغیرعامل شركت مدیریت منابع آب ایران گزارش های اولیه و تکمیهي بئر  

ی زیرمجموعئه  هئا  شركتاساس اطالعات وگزارش های تحهیهي دریافتي از دفاتر عضو كمیته بحران و 

 .جمع بندی و گزارش تکمیهي را به مراجع ذیربط ارسال مي نماید

 وععیت موجود -1-51-6

 .دفاتر به تفکیك بر اساس تخصص و عمهکرد حوزه تخصصي  گزارش ارائه مي نمایند

 اقدامات مورد نیاز -1-51-9

  ه ی زیر مجموعها شركتتعیین ساز و كار و فرم واحد در ارائه گزارش اولیه سیالب توسط. 

 تحهیل گزارش های اولیه سیالب توسط دفاتر مطالعات پایه و مهندسي رودرانه 

 جمع بندی گزارش در فرم مصوب و ارسال به مراجع ذیربط 

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -1-51-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

دفتر مديريت بحران و پدافنید غیرعامیل   

 مديريت منابع آبشرکت 

 اعضاي کمیته مديريت بحران و پدافندغیرعامل

دفاتر مهندسی رودخانه و سواحل، مطالعیات پايیه و   

میديريت   مرکیز برداري تاسیسیات تیامین آب و    بهره

 نیروگاه هاي برق آبی
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 اهي تا پایان سیالباز پیش آگ( ب هماهنگي و مدیریت بحران -1
 

 110از  171صفحه 

 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959: تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

 مدیریت افکار عمومي و ارتباط با رسانه ها  -1-52

 شرح فعالیت -1-52-5

در مواقع بحران، اطالس رساني دقیق و موثق از منابع آگاه و مسلول و اطالس رساني بموقئع سئهم بئه    

 . سزایي در مدیریت سیالب رواهد داشت

 وععیت موجود -1-52-6

هئا وجئود نئدارد و     ساز وكار از پیش تعیین شده ای جهت اطئالس رسئاني افکئار عمئومي و رسئانه     

از طریق مصاحبه با افراد غیر مسلول در مواقع سیالب افکار عمومي را تحت تئاثیر   "ربرنگاران غالبا

 . قرار مي دهند

 اقدامات مورد نیاز -1-52-9

تعیین مسلول و سخنگوی مدیریت بحران سیل در سامانه فرماندهي و معرفي به ارگئان هئای ذیئربط،    

 ا جهت همکاری رسانه در مواقع اعطراریتفاهم نامه با سازمان صدا و سیم

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -1-52-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

 اعضاي کمیته مديريت بحران و پدافندغیرعامل دفتر مديريت بحران و پدافند غیر عامل 

 دفاتر روابط عمومی

 سازمان صدا و سیما

 

 

 

 

 



 

 

 

 اهي تا پایان سیالباز پیش آگ( ب هماهنگي و مدیریت بحران -1
 

 110از  170صفحه 

 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959: تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

 متولي مدیریت سیالب در سطح مهي رساني و هماهنگي، تعامل با سایر نهاد های  اطالس -1-57

 شرح فعالیت -1-57-5

جهت كاهش آسیب پذیری و جهوگیری از سئارت و سئاز غیئر مجئاز در بسئتر حئریم رودرانئه هئا،         

های جریان رودرانه و نقشه پهنه بندی سیالب و نقاط آسیب پئذیر توسئط دفتئر مهندسئي      روندیابي

 .واحل تهیه و رالصه نتایج آن به مراجع ذیربط و مردم ابالغ مي گرددرودرانه و س

 وععیت موجود -1-57-6

دفتر مهندسئي رودرانئه در حئال حاعئر متئولي مهندسئي و سئاماندهي رودرانئه هئا مئي باشئد و            

 .ی زیرمجموعه انجام مي دهدها شركترساني و هشدارهای عمومي الزم را از طریق  اطالس

 اقدامات مورد نیاز -1-57-9

 از وكار اطالس رساني و هشدارهای عمومي الزم به نهاد های متوليتعیین س

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -1-57-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

 اعضاي کمیته مديريت بحران و پدافندغیرعامل  دفتر مديريت بحران و پدافند غیر عامل 

واحل و مطالعیات پايیه   دفاتر مهندسی رودخانه و س

 شرکت مديريت منابع آب
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 110از  179صفحه 

 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959: تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

 بحران بسته به سطح سیالب با مقابهه های اكیپ و عمهکرد ارزیابي های گروه اعزام -1-50

 شرح فعالیت -1-50-5

به جهت عرورت احصاء رسارت های سیالب، برنامئه ریئزی بئرای تئامین منئابع مئالي و اعتبئاری        

ب عمهکرد و اكیپ های مقابهه و تعیین معیار هئای  بمنظورجبران رسارت ها عمن تعیین اعضای ارزیا

 .ارزیابي ، با توجه به سطح سیالب گروه ارزیاب به منطقه اعزام مي گردند

 وععیت موجود -1-50-6

برنامه مدوني جهت اعزام گروه ارزیاب با برنامه مشخص تعیین شده از جانب كمیته مئدیریت بحئران   

 .و پ  از سیالب كارشناس اعزام مي نمایندوجود ندارد و دفاتر حسب نیاز در زمان های حین 

 اقدامات مورد نیاز -1-50-9

ی زیئر  هئا  شئركت تعیین گروه ارزیاب عمهکرد و اكیپ مقابهه با بحئران و ابئالغ حکئم و معرفئي بئه      

 مجموعه، تهیه دستورالعمل ارزیابي عمهکرد مدیریت سیالب در چارچوب نظامنامه مئدیریت سئیالب،  

 مطابق دستورالعمل ابالغيعمهکرد  ارزیابي های گروه اعزام

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -1-50-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

دفتر مديريت بحران و پدافنیدغیرعامل  

 شرکت مديريت منابع آب

  اعضاي کمیته مديريت بحران و پدافندغیرعامل 

 

 

 



 

 

 

 اهي تا پایان سیالباز پیش آگ( ب هماهنگي و مدیریت بحران -1
 

 110از  174صفحه 

 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959: تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

 سیل امور در جانشین و پشتیبان ،معین های سازمان مدیریت و هماهنگي با -1-53

 شرح فعالیت -1-53-5

استان های معین و جانشین مطابق ابالغ وزارت كشور تعیین شده است و از طریق كمیته های مدیریت 

 .بحران استانداری ها در سطوح باالی حادثه سیالب وارد عمل مي گردند

 وععیت موجود -1-53-6

ی سئیالب بئا اسئتان هئای معئین و جانشئین       این هماهنگي از طریق استانداری ها در مواقع بحران ها

 .ی زیر مجموعه نیز استان های معین و جانشین مشخص شده استها شركتو در . صورت مي پذیرد

 اقدامات مورد نیاز -1-53-9

كئارگروه اصئهي   سئیل توسئط    امئور  در جانشئین  و پشئتیبان  معین، های سازمانتعیین شرح وظایف 

الغ گردد و پیگیری ابالغ دستورالعمل اسئتان هئای   تعیین و اب تخصصي سیل، مخاطرات دریایي و آب

 ی زیر مجموعه ها شركتمعین و جانشین از وزارت كشور و اجرایي نمودن آن در 

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -1-53-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

دفاتر مديريت بحران و پدافندغیرعامل شرکت مديريت 

 نابع آب و شرکت مهندسی آب و فاضالب کشورم

دفتر مدیریت بحران و پدافن د غي ر عام ل     

 وزارت نيرو
 

 

 



 

 

 

 اهي تا پایان سیالباز پیش آگ( ب هماهنگي و مدیریت بحران -1
 

 110از  179صفحه 

 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959: تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

 تشکیل جهسات كمیته مدیریت بحران و نشست مدیران بسته به گستردگي و سطح سیالب -1-64

 شرح فعالیت -1-64-5

ط و با توجه به سطح سیالب جهسه فوق العاده كمیته مدیریت بحران با حضور كهیه مدیران ذیرب

تعیین شده در نظامنامه تشکیل مي گردد و پایش وععیت و بررسي گزارش هئای دریئافتي از   

ی درگیر سیالب صورت ها شركتمنطقه و در صورت لزوم تصمیم گیری و تصمیم سازی برای 

 . مي پذیرد

 وععیت موجود -1-64-6

شکیل كمیته مدیریت بحران  به صورت موردی بنا به تشخیص رئی  كمیته، در مواقع سیالب ت

 .جهسه مي دهد

 اقدامات مورد نیاز -1-64-9

تعیین محل اتاق بحران جهت برگزاری جهسات دوره ای و فوق العاده و تعیین اعضئای تصئمیم   

گیردر مدیریت سیالب مطابق شرح وظایف تعیین شده در نظامنامه مدیریت سیالب و پیگیئری  

 اجرا شدن مصوبات 

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -1-64-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار قداممسلول ا

اعضیییاي کمیتیییه میییديريت بحیییران و    دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

 پدافندغیرعامل شرکت مديريت منابع آب

 



 

 

 

 پ  از فروكش كردن سیل( ا هماهنگي و مدیریت بحران -1
 

 110از  171صفحه 

 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959 :تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

 اعالم پایان شرایط سیالبي  -1-65

 شرح فعالیت -1-65-5

استان مي باشد كه  پایان وععیت سیالب در وزارت نیرو محدود به اعالن كمیته های مدیریت بحران

ی زیرمجموعئه پئ  از فئروكش كئردن     هئا  شئركت به منظور هماهنگي و ساماندهي به فعالیت های 

 .پایان وععیت اعطراری مي گردد مركز فرماندهي اعالن سیالب از طریق 

 وععیت موجود -1-65-6

پایان وععیت سیالب  در حال حاعر روش مدون و تعریف شده ای نداشته و طبق هیچگونه الگئو و  

 .رمت مشخصي انجام نمي شودف

 اقدامات مورد نیاز -1-65-9

و تعیین فرآیند های پ  از وقوس سئیالب، تهیئه فئرم هئای مربوطئه،       كمیته مدیریت بحرانتشکیل 

  . تکمیل و اطالس رساني مناسب و تعیین سازو كار اعالن پایان شرایط سیالبي

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -1-65-1

 واحد یا واحدهای ناظر حدهای همکارواحد یا وا مسلول اقدام

دفتر مديريت بحیران و پدافنیدغیرعامل   

 شرکت مديريت منابع آب ايران

دفتر مطالعیات پايیه منیابع آب شیرکت     

 مديريت منابع آب

 

 

 



 

 

 

 پ  از فروكش كردن سیل( ا هماهنگي و مدیریت بحران -1
 

 110از  170صفحه 

 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959 :تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

 برگزاری كارگاه و سمینار برای انتقال تجربیات و تحهیل عمهکرد -1-66

 شرح فعالیت -1-66-5

و مانورهای مدیریت سیالب منجربه كسب تجربئه و   برگزاری دوره های آموزشي واكنش اعطراری

ارتقاء سطح آگاهي نیروهای عمهیاتي و ستادی همراه با بهره گیری از تجربیئات عوامئل و متصئدیان    

 .پردارت. مواجه با سیالب در نقاط مختهف كشور رواهد بود

 وععیت موجود -1-66-6

تدوین سناریو و انجئام   دوره عمومي مصوب جهت مدیریت بحران برگزار مي گردد، منتهي عرورت

 . مانور را  مدیریت سیالب وجود ندارد

 اقدامات مورد نیاز -1-66-9

تدوین دوره های آموزشي مصوب و كد دار مئدیریت سئیالب، تعیئین اسئاتید متخصئص و مجئرب       

 مدیریت سیالب، تهیه و تدوین سناریو را  مدیریت سیالب و انجام مانور های مدیریت سیالب

 واحد ناظر/ ار واحد همک/ مسلول اقدام  -1-66-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

دفتر مديريت بحیران و پدافنیدغیرعامل   

 شرکت مديريت منابع آب ايران 

دفاتر تخصصی ذيیربط در شیرکت میادر تخصصیی     

 مديريت منابع آب

 

 

 



 

 

 

 پ  از فروكش كردن سیل( ا هماهنگي و مدیریت بحران -1
 

 110از  178صفحه 

 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959 :تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

 رساني بانك اطالعات جامع سیالب كشور  روز  به -1-69

 شرح فعالیت -1-69-5

گردد كه پئ  از   مستند سازی و ایجاد بانك اطالعاتي جامع سیالب ایجاد مي ،قوس سیالبقبل از و 

هر سیالب مستندات و اطالعات مربوط به آن در بانك اطالعاتي با رویکرد مدیریت دانش و امکان 

 .دسترسي به تجارب گذشته تکمیل مي گردد

 موجود وععیت -1-69-6

كنده و بر اسئاس شئرح وظئایف و تخصئص آن     مستند سازی سیالب در دفاتر مختهف به صورت پرا

 .دفتر صورت مي پذیرد

 اقدامات مورد نیاز -1-69-9

متمركز نمودن مستندات سیالب در بانك اطالعاتي جامع سئیالب بمنظئور بئه روز رسئاني بانئك      

تعریف رویه هئای واحئد بئا الگئوی مناسئب در سئطح سئتاد و         اطالعاتي با ایجاد مکانیسم كارآمد،

 .ی تابعه استانيها شركتو ی مادر تخصصي ها شركت

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -1-69-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

دفتر مديريت بحیران و پدافنیدغیرعامل   

 شرکت مديريت منابع آب ايران

دفاتر تخصصی ذيیربط در شیرکت میادر تخصصیی     

 مديريت منابع آب

 

 

 



 

 

 

 پ  از فروكش كردن سیل( ا هماهنگي و مدیریت بحران -1
 

 110از  175صفحه 

 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959 :تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

 اصالحي اقدامات مستند سیالب وپیشنهادتهیه و ارائه گزارش  -1-61

 شرح فعالیت -1-61-5

ی زیر مجموعه بر اساس فرمت های گزارش ها شركتگزارش مدیریت سیالب واحد های ذیربط و 

بحران ابالغي تکمیل و مورد تحهیل قرار مي گیرد و پ  از ارزیابي عمهکئرد واحئد هئا پیشئنهاد     

 .اقدامات اصالحي صورت مي پذیرد

 وععیت موجود -1-61-6

 .احد بر اساس مکاتبات و تخصص دفتر موعوعي اقدام به تهیه گزارش مي نمایدهر و

 اقدامات مورد نیاز -1-61-9

تعیین ساز و كار تهیه گزارش های تخصصي توسط واحد های ذیربط در مدیریت سیالب و تعیین 

 ی زیر مجموعه در مدیریت سیالبها شركتمعیار های ارزیابي عمهکرد 

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -1-61-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

دفتر مديريت بحران و پدافندغیرعامل شرکت مديريت 

 منابع آب ايران

دفاتر تخصصی ذيربط در شیرکت میادر   

 تخصصی مديريت منابع آب

 

 

 



 

 

 

 پ  از فروكش كردن سیل( ا هماهنگي و مدیریت بحران -1
 

 110از  117صفحه 

 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959 :تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

 مستندسازی و تهیه گزارش تحهیهي سیل در بخش اقدام و هماهنگي -1-61

 شرح فعالیت -1-61-5

تند سازی سیالب شامل مشخصات سیالب، شرح اقدامات پیشگیرانه و مقابهه بئا سئیالب بوجئود    مس

ارائه مي گردد و سپ  گزارش تحهیهي توسط دفاتر  ای منطقهآمده و تحهیل اولیه توسط شركت آب 

عضو كمیته مدیریت بحران جمع بندی و در نهایت از طریق دفتر مدیریت بحئران و پدافنئدغیرعامل   

 . جع ذیربط ارسال مي گرددبه مرا

 وععیت موجود -1-61-6

ی زیرمجموعه تعیین وحسب مورد به صورت مکتوب به سئتاد اعئالم   ها شركتگزارش كهي توسط 

 . مي گردد

 اقدامات مورد نیاز -1-61-9

تهیه و تئدوین فئرم هئای یکپارچئه گئزارش تحهیهئي سئیالب  توسئط كمیتئه مئدیریت بحئران و            

 های گزارش تحهیل  پدافندغیرعامل ستاد  و تهیه بر اساس فرم

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسلول اقدام  -1-61-1

 واحد یا واحدهای ناظر واحد یا واحدهای همکار مسلول اقدام

دفتر مديريت بحران و پدافندغیرعامل شرکت مديريت 

 منابع آب ايران

دفاتر تخصصی ذيربط در شیرکت میادر   

 تخصصی مديريت منابع آب

 

 



 

 

 

 

 110از  111صفحه 

 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959: تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

  دسن مشاركت كنندگان در تدوین

 سمت نام و نام رانوادگي

 وزارت نیروحوزه ستادی 

 برداري و حفاظت آب و آبفا هاي بهره مدير کل دفتر نظام جواد میبدی

 هاي مرزي مدير کل دفتر رودخانه فدا جبار وطن

 آبی برداري از تأسیسات آب و آبفا و برق بهره راهبري و نظارت بر رئیس گروه سید محمد مهدی نوربخش

 آبی برداري از تأسیسات آب و آبفا و برق بهره راهبري و نظارت برگروه  ن ذاكری افشارارسال

 معاون دفتر مديريت بحران و پدافند غیر عامل جالل جهانبخشي

 هاي مرزي کارشناس دفتر رودخانه صمیمي مریم

 شركت مدیریت منابع آب

 ر عاملمدير کل دفتر مديريت بحران و پدافند غی آقابیگي... سیف ا

 برداري از تأسیسات تأمین آب مدير کل دفتر بهره آرش اروان

 مدير دفتر مهندسی رودخانه و سواحل غزال جعفری

 مدير کل دفتر مطالعات پايه منابع آب رعا راعي

 کارشناس دفتر مديريت بحران و پدافند غیر عامل عهیرعا رعاپور



 

 

 

 

 110از  110صفحه 

 ن047/770/59: شماره سند

 1/8/1959: تاريخ صدور

 -: شماره بازنگري

 -: تاريخ بازنگري

 بخش آب 62راهبرد شماره  – 5141برنامه راهبردی وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

 سمت نام و نام رانوادگي

 منابع آبرئیس گروه در دفتر مطالعات پايه  مجتبي سهیهي

 برداري از تأسیسات تأمین آب کارشناس دفتر بهره محمد حسین منتظریون

 دفتر مديريت بحران و پدافند غیر عامل در رئیس گروه بهزاد روزرش

 کارشناس دفتر مهندسی رودخانه و سواحل رونا  اسعدی

 شركت توسعه منابع آب و نیروی ایران

 مشاور عالی معاونت فنی حسام فوالدفر

 ريزي تولید مدير امور بازار برق و برنامه سیامك داوری نیکو

 برداري مدير رفتارسنجی و ابزاردقیق معاون بهره مجید حسیني

 پدافند غیر عامل و مديريت بحران در رئیس گروه محمد نقوی

 شركت مهندسي آب و فاعالب كشور

 لکارشناس دفتر مديريت بحران و پدافند غیر عام فرهام كركاني

 مؤسسه تحقیقات آب

 مدير پژوهشکده هیدرولیك سید محمد هادی مشکاتي

 


