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 َاي اجرايي، مُىسسان مشاير ي پيماوكاران ترشىامٍ تٍ زستگاٌ
 /61994795 شمارٌ:

 27/04/1395 تاريد:
 

 زشت البيس تيريمس يراَىما  مًضًع:

 

َاي  وامٍ استاوسارزَاي اجرايي طرح ( آييه7( ي )6( قاوًن تروامٍ ي تًزجٍ ي مًاز )23تٍ استىاز مازٌ )

وامٍ شمارٌ  ي زر چارچًب وظام فىي ي اجرايي کشًر )مًضًع تصًية 1352مصًب سال  -عمراوي

 امًر وظام فىي 705محترم يزيران(، تٍ پيًست ضاتطٍ شمارٌ  َيأت 20/4/1385َـ مًرخ 33497/ت42339

 شًز. اتالغ مي گروه سوماز وًع « دشت البیس تیریمد یراهنما »، تا عىًان اجراييي 

 السامي است. 01/10/1395رعايت مفاز ايه ضاتطٍ زر صًرت وساشته ضًاتط تُتر، از تاريد 

ايه کىىسٌ وظرات ي پيشىُازَاي اصالحي زر مًرز مفاز  زريافت سازمانايه اجرايي ي امًر وظام فىي 

   .کرزاعالم ذًاَس  را تًزٌ ي اصالحات الزم ضاتطٍ
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  اصالح مدارك فنی 
  
  

  خواننده گرامی:
، با استفاده از نظر کارشناسان برجسته مبادرت بـه تهیـه   ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامهامور نظام فنی و اجرایی 

فاده به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است. با وجود تالش فراوان، این اثـر مصـون   این ضابطه نموده و آن را براي است
  نیست. ایراد و اشکالاز 

  

شما خواننده گرامی صمیمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ایراد و اشکال فنی مراتـب را بـه   ، از رو از ایـن 
  صورت زیر گزارش فرمایید:

  ظر را مشخص کنید.شماره بند و صفحه موضوع مورد ن - 1
 ایراد مورد نظر را به صورت خالصه بیان دارید. -2

 در صورت امکان متن اصالح شده را براي جایگزینی ارسال نمایید. - 3

 نشانی خود را براي تماس احتمالی ذکر فرمایید. -4

  کارشناسان این امور نظرهاي دریافتی را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند داشت.

  شود. پیشاپیش از همکاري و دقت نظر جنابعالی قدردانی می

  

  

  

  
  

  
  
  
  
  

  

تلفن  مرکز -شاه  تهران، میدان بهارستان، خیابان صفی علینشانی براي مکاتبه : 

امور نظام فنی و اجرایی ریزي کشور، سازمان مدیریت و برنامه 33271      

Email:info@nezamfanni.ir                                                 web: nezamfanni.ir 
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  سمه تعالی اب
  

  پیشگفتار 
ها امـري ضـروري    دشت رودخانه که مدیریت سیالب است ها موجب گردیده ها در حاشیه رودخانه ظهور و حضور تمدن

. باشـد  مـی هـاي ارزشـمند    یالب در این پهنـه ها مستلزم اجتناب از خطرات س دشت . استفاده بهینه از سیالبحساب آید به
هاي مختلف مهار و مـدیریت سـیالب    دشت یکی از رویکردهاي جامع کاهش خسارت سیل بوده و با روش مدیریت سیالب

  دارد. جانبه ارتباط چند
 قالب طرح تهیه ضـوابط و معیارهـاي فنـی صـنعت آب کشـور،      توجه به اهمیت مبحث فوق، امور آب وزارت نیرو در با
ریـزي   را با هماهنگی امور نظام فنـی و اجرایـی سـازمان مـدیریت و برنامـه     » دشت راهنماي مدیریت سیالب« ضابطهتهیه 

کشور در دستور کار قرار داد و پس از تهیه، آن را براي تایید و ابالغ به عوامل ذینفع نظام فنـی و اجرایـی کشـور بـه ایـن      
هـاي   طـرح نامه استانداردهاي اجرایـی   آیین ،قانون برنامه و بودجه 23ماده سازمان ارسال نمود که پس از بررسی، براساس 

مـورخ   - ه 33497/ت42339مصوب هیات محترم وزیران و طبـق نظـام فنـی و اجرایـی کشـور (مصـوب شـماره        عمرانی 
  هیات محترم وزیران) تصویب و ابالغ گردید. 20/4/1385

مجموعه صرف گردید، ایـن مجموعـه مصـون از وجـود اشـکال و       علیرغم تالش، دقت و وقت زیادي که براي تهیه این
شـود مـوارد    ابهام در مطالب آن نیست. لذا در راستاي تکمیل و پربار شدن این ضابطه از کارشناسان محترم درخواست می

 يیشـنهادها ریزي کشور ارسال کنند. کارشناسان سازمان پ اصالحی را به امور نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه
دریافت شده را بررسی کرده و در صورت نیاز به اصالح در مـتن ضـابطه، بـا همفکـري نماینـدگان جامعـه فنـی کشـور و         

کشور  یکارشناسان مجرب این حوزه، نسبت به تهیه متن اصالحی، اقدام و از طریق پایگاه اطالع رسانی نظام فنی و اجرای
د. به همین منظور و براي تسهیل در پیدا کردن آخرین ضوابط ابالغی معتبـر، در  برداري عموم، اعالم خواهند کر براي بهره

است که در صورت هرگونه تغییر در مطالب هر یـک از صـفحات،    باالي صفحات، تاریخ تدوین مطالب آن صفحه درج شده
  اهد بود.ي تاریخ جدیدتر معتبر خومطالب صفحات دارا موارهتاریخ آن نیز اصالح خواهد شد. از اینرو ه

و جدیت رییس امور نظام فنی و اجرایی کشور جناب آقاي  ها بدین وسیله معاونت فنی و توسعه امور زیربنایی از تالش
مهندس غالمحسین حمزه مصطفوي و کارشناسان محترم امور نظام فنی و اجرایی و نماینده مجـري محتـرم طـرح تهیـه     

، جناب آقاي مهندس تقی عبادي و متخصصان همکار در امر تهیه و ضوابط و معیارهاي فنی صنعت آب کشور وزارت نیرو
  .نماید ، تشکر و قدردانی میضابطهنهایی نمودن این 

 غالمرضا شافعی  
  معاون فنی و توسعه امور زیربنایی  

  1395تابستان   
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 ]705شماره  ضابطه[» دشت راهنماي مدیریت سیالب« تهیه و کنترل

  تهرانمعاونت پژوهشی دانشگاه  مجري:
  مهندسی آب -دکتراي عمران   دانشگاه تهران حبیب محمدابراهیم بنی :مشاور پروژه

  :کننده تهیهاعضاي گروه 
  مهندسی آب -دکتراي عمران  دانشگاه تهران  محمد ابراهیم بنی حبیب

موسسه پژوهشـی مهندسـی و مـدیریت منـابع      آذر عربی
  پژوه آب رایان

  فوق لیسانس آبیاري و زهکشی

موسسه پژوهشـی مهندسـی و مـدیریت منـابع       سمیلیال قا
  پژوه آب رایان

  شناسی مهندسی فوق لیسانس زمین

موسسه پژوهشـی مهندسـی و مـدیریت منـابع       امیر کنشلو
  پژوه آب رایان

  آب  -لیسانس مهندسی عمران

  مهندسی آب –دکتراي عمران   دانشگاه تهران  محمدي بهرام ملک

  گروه نظارت:اعضاي 
  لیسانس مهندسی عمران فوق  وزارت نیرو  فریبا آوریده

  هاي آبی لیسانس مهندسی سازه فوق  عمران راهوار شرکت مهندسین مشاور پژوهش  محمدحسن چیتی
طرح تهیه ضوابط و معیارهـاي فنـی صـنعت      نرگس دشتی

  وزارت نیرو -آب کشور 
  لیسانس مهندسی آبیاري

  آب -سانس مهندسی عمرانلی فوق  شرکت مهندسین مشاور سبزآب اروند  رضا سبزیوند

اعضاي گروه تایید کننده (کمیته تخصصی مهندسی رودخانه و سواحل طرح تهیه ضوابط و معیارهـاي فنـی صـنعت آب    
  کشور):

  لیسانس مهندسی هیدرولیک فوق  پردازي ایران شرکت مهندسین مشاور سازه  محمود افسوس
  آب -دسی عمران لیسانس مهن فوق  ایران شرکت مدیریت منابع آب  غزال جعفري

  هاي آبی لیسانس مهندسی سازه فوق  عمران راهوار شرکت مهندسین مشاور پژوهش  محمدحسن چیتی
طرح تهیه ضوابط و معیارهاي فنی صنعت آب   نرگس دشتی

  وزارت نیرو -کشور
  لیسانس مهندسی آبیاري

  دکتراي مکانیک سیاالت  پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور  حسن سید سراجی
  هاي آبی دکتراي سازه  موسسه تحقیقات آب  ام فوالدفرحس

مهندسی منـابع طبیعـی   لیسانس  فوق  وزارت کشور  الدین نوري سیدکمال
  زیست محیط –

هــاي  لیســانس مهندســی ســازه فــوق  وزارت نیرو  فدا جبار وطن
  هیدرولیکی
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  ریزي کشور: اعضاي گروه هدایت و راهبري سازمان مدیریت و برنامه

    معاون امور نظام فنی و اجرایی نچیعلیرضا توتو
    رییس گروه امور نظام فنی و اجرایی  رمضانعلی فرزانه آقا

    کارشناس آبیاري و زهکشی، امور نظام فنی و اجرایی  سید وحیدالدین رضوانی
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ه قدم   م

  مقدمه
آب شهري و کشاورزي و امکان تولیـد انـرژي    تامین، امکان دسترسی به حمل و نقل آبی، ها رودخانهاسکان در حاشیه 

بـوده و شـرایط را بـراي کشـاورزي      خیـز  حاصـل داراي خاك  ها دشت سیالبعالوه بر این اراضی سازد.  میبرقابی را فراهم 
ي اخیـر، ارزش زیبـایی و   ها سالبا رشد جمعیت ادامه یافته و در  ها انسانتوسط  دشت سیالبیر روند تغید. نساز میفراهم 

نتیجـه اثـر مجموعـه عوامـل طبیعـی و      . ها را شتابان کرده است و سواحل، توسعه آن ها آبراهه ي تفرجگاهی اراضی حاشیه
، لـذا مـدیریت   ]96[ شـود  می دشت سیالب انسانی، موجب افزایش خسارت نیروهاي طبیعی سیالب بر اراضی توسعه یافته

  باشد.   ضروري می ، امريدشت جهت کاهش خسارت سیالب سیالب
 دهدر  دهـد  مـی به منظور کاهش خسارت سیل را ارائه  دشت سیالبي مدیریت ها روشو  رویکردهاراهنماي حاضر که 

  .  فصل تدوین گردیده است

  هدف -

ي مختلـف  هـا  روشو تبیین ارتبـاط آن بـا    دشت سیالبجود در مدیریت ي موها روش، ارائه تدوین این راهنما از هدف
بـا   ،باشـد  مییک راهکار مدیریتی براي کاهش خسارت سیالب  دشت سیالباز آنجا که مدیریت باشد.  میمدیریت سیالب 

زارهـاي اعمـال   ي اجرایـی، یکـی از اب  هـا  نامه آییناجتماعی و حقوقی ارتباط تنگاتنگ داشته و قوانین و راهکارهاي  مسایل
ي اجرایی موجـود تـا تـاریخ تنظـیم     ها نامه آییناز این رو در راهنماي حاضر، قوانین و شود.  میتلقی  دشت سیالبمدیریت 

بحـث گردیـده و راهنمـا بـراي      دشـت  سیالبدر مدیریت  ها آناین راهنما مورد بررسی قرارگرفته و در مورد نحوه کارکرد 
به فراخور . ، تدوین شده استدشت سیالبجانی و مالی ناشی از سیالب در  پذیري آسیبو راهکارهاي کاهش  ها روشارائه 

ي مختلف، این نشریه براي استفاده مدیریت و کارشناسان مـرتبط  ها ارگانبا وظایف ادارات و  دشت سیالبارتباط مدیریت 
  .  یه گردیده استي مرتبط، تهها سازمانو  ها شرکتبا مهندسی رودخانه، سیالب و مدیریت بحران در 

  دامنه کاربرد -

در ارتباط با مباحث زیر بوده از این رو الزم است دامنه کاربرد راهنما در ارتباط با ایـن مباحـث    دشت سیالبمدیریت 
  تعیین و تبیین گردد:

  ي سیالب  ها مشخصهبرآورد  
  مهار و مدیریت سیالب 

  ها نامه آیینقوانین و   

در ایـن راهنمـا،   باشـد.   مـی  دشـت  سیالب پذیري آسیبو  خطرپذیريبرآورد میزان ي سیالب، الزمه ها مشخصهبرآورد 
و در این خصوص الزم است به راهنماهـا و کتـب موجـود     گیرد میي سیالب مورد بحث قرار نها مشخصهي برآورد ها روش

  . بیان شده است یريپذ آسیبو  خطرپذیريي مورد نیاز از سیالب براي تحلیل ها مشخصهدر این زمینه مراجعه شود ولی 
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از قـوانین   متاثرنیز  دشت سیالبمدیریت باشد.  میي هر کشور ها نامه آییناز قوانین و  متاثري مدیریتی معموال ها روش
ي شـهري و  ها محدوده، سیالب، مدیریت بحران و ساخت و ساز در ها رودخانهي مربوط به مدیریت منابع آب، ها نامه آیینو 

ایـن قـوانین و    تـاثیر در هـر کشـور نیـز تحـت      دشـت  سـیالب و راهکارهاي مدیریت  ها روش رو ایناز باشد.  می غیرشهري
. یی باشـد ها محدودیتدر سایر کشورها ممکن است همراه با  ها آن، بعضا مختص همان کشور بوده و استفاده از ها نامه آیین

در کشور بیان گردیده ولی  دشت سیالبعه مدیریت در این راهنما این موارد، براي استفاده از تجارب سایر کشورها در توس
بـه همـین جهـت،    . ي موجود کشور تطبیق داده شـود ها نامه آیینسعی شده است که حتی االمکان این تجارب با قوانین و 

ین و و یا تصویب قـوان  ها آنهاي موجود شده و در صورت تغییر  نامه  ینیو راهکارهاي ارائه شده محدود به قوانین و آ ها روش
  . ي جدید، راهنما نیاز به بازبینی خواهد داشتها نامه آیین

دشت بحث نگردیده و فقط ارتبـاط ایـن    اي در خارج از محدوده سیالب ي غیرسازهها روشاي و  ي سازهها روشدر این راهنما 
اي مـورد عمـل در محـدوده     هي غیرسازها روشدشت مورد توجه قرار گرفته است. در مورد  بر مدیریت سیالب ها آنو اثر  ها روش

 242شـماره   ضـابطه اي)،  ي سـازه هـا  روش(رودخانـه  تراز راهنماي مهـار سـیالب    هم ،دشت نیز این راهنما از نظر جایگاه سیالب
مجزایـی نظیـر    ضـابطه اي مـورد بحـث در آن    طـور کـه بـراي هـر روش سـازه      بوده و همان ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامه

اي مورد بحـث در ایـن راهنمـا نیـز      ، تدوین گردیده است، براي هر روش غیرسازه»ها اخت و نگهداري گورهراهنماي طراحی، س«
هـاي مـدیریت    تـر روش  کـه بـراي جزییـات بـیش     راهنمایی تدوین گردیده و یا در آینده توسط این دفتر تدوین خواهـد گردیـد  

  توان به موارد زیر اشاره کرد: ه می. از آن جملدشت باید به این نشریات مراجعه نمود سیالب و سیالب
 ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامه 307شماره  ضابطه(بندي و تعیین حد بستر و حریم رودخانه  راهنماي پهنه(  
   راهنماي تدوین برنامه عملیاتی مدیریت بحران سیل  
  ،583شـماره   ضـابطه ( و هشـدار سـیل   بینی پیشو نگهداري سامانه  برداري بهرهراهنماي جامع مطالعات طرح 

  )ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامه
  ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامه 668شماره  ضابطه(  سیالبدستوالعمل تهیه گزارش فنی(  
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ول  ریف- فصل ا و تعا   کلیات 

  دشت سیالبجایگاه و ضرورت مدیریت  -1-1

و از آنجـا کـه بـر روي     شـود  مـی و مدیریتی مهار سیالب محسوب  اي غیرسازهي ها روشاز یکی  دشت سیالبمدیریت 
شـهري، مـدیریت بهینـه و مهـار      ریزي برنامه، در ارتباط با باشد مینحوه مدیریت آب، خاك و اراضی حاشیه رودخانه موثر 

در ایـن بخـش، جایگـاه    شـود.   مـی  محسـوب  دشـت  سیالبآلودگی منابع آب بوده و یکی از ارکان توسعه پایدار در اراضی 
  ورت توجه به آن روشن گردیده است.  در مباحث یاد شده مورد بررسی قرارگرفته و ضر دشت سیالبمدیریت 

  مدیریت حوضه آبریز رودخانه  - 1-1- 1

در سطح حوضه آبریز رودخانه حاصل گردیده و  ها بارشاز زهکشی  دهد میقرار  تاثیررا تحت  دشت سیالبسیالبی که 
د بر نحوه مـدیریت  توان میتغییري در سطح حوضه که بر روي تغییرات زمانی بده جریان سیالب و رسوب اثر کند، هر نوع 
 تاکیـد بر مدیریت بهینه آب و خاك سـطح حوضـه    آبخیزداريمدیریت حوضه آبریز رودخانه و یا . موثر باشد دشت سیالب

دامات مدیریتی بـراي کـاهش خطـرات مربـوط بـه سـیالب،       ، بیولوژیکی و اقاي سازهي ها روش کارگیري بهداشته و شامل 
) ارتبـاط  1-1( نمـودار باشـد.   مـی فرسایش و رسوب و نیز استفاده بهینه از منابع آب، خاك و غیره در سطح حوضه آبریـز  

  دهد.  میرا نشان  دشت سیالببر روي مدیریت  آبخیزدارينتایج و پیامدهاي اقدامات و عملیات 

 

 دشت سیالب در سیل خطر کاهش

 عدم و خطر کاهش و رودخانه پایداري
 در رودخانه مسیر رفتار قطعیت

 دشت سیالب

 و حوضه منابع از استفاده توسعه پایداري
دشت سیالب مدیریت تثبیت و دشت سیالب

 سیالب اوج بده کاهش

 خاك فرسایش کاهش
 حوضه دهی رسوب و

 منابع از بهینه استفاده
 حوضه طبیعی

 آبریز هاي حوضه مدیریت
 )آبخیزداري(

 مدیریت با ارتباط پیامدها و نتایج
 دشت سیالب

 فعالیت نوع

 
  دشت ارتباط نتایج و پیامدهاي آبخیزداري بر مدیریت سیالب -1-1 نمودار
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  شهري ریزي برنامه -1-2- 1

کـه بـه    باشـد  مـی شهري یک فعالیت پویـا   ریزي باشد. برنامه میفضایی شهر  - شهري، ساماندهی کالبدي ریزي برنامه
طـرح مـدیریت   . تر و دلپـذیرتر اسـت   عدتر، سالمرفاه و آسایش شهرنشینان از طریق ایجاد محیطی بهتر، مسا تامیندنبال 
شهري فراهم ساخته و این امر از طریـق طراحـی شـهري و     ریزي برنامهو اطالعات الزم را براي بهبود  ها داده، دشت سیالب
شده و بـا مـدیریت شـهري     ریزي برنامهي هادي، جامع و تفصیلی ها طرحدر  دشت سیالبکردن نتایج طرح مدیریت  لحاظ

  شود.   یمعملی 

  کاهش خسارت سیل اي غیرسازهي ها روش -1-3- 1

 بندي نمود طبقهدر دو دسته عمده  توان میرا  ها روشاین . ي مختلفی براي مهار و مدیریت سیالب وجود داردها روش
دسـته  شـود.   مـی نامیـده   اي سازهي ها روشو  باشد می ها سازهاولین دسته بر مبناي اثرگذاري روي سیالب به وسیله . ]6[

ي هـا  روشبـه هـر حـال همیشـه     . بوده و عمدتا بر روي کاهش یا تحمل خسارت متمرکز است اي غیرسازهي ها روشر دیگ
 یاثربخشـ موجـب افـزایش در    هـا  آنزیرا اسـتفاده از  . مورد توجه قرار گیرند اي سازهي ها طراحیا در توامباید  اي غیرسازه

از  اي غیرسـازه ي هـا  روش، ممکن است ها رودخانهي آبریز ها وضهحدر شرایط حاکم بر بعضی از شود.  می اي ي سازهها روش
) نشـان داده  1-1مهـار سـیالب در جـدول (    اي غیرسـازه ي هـا  . رهیافتباشند تر هزینهمهار سیالب کم  اي سازهي ها روش
  .  این راهنما ارائه شده است 8در فصل  تر بیش . جزییات]6[اند  شده

 ]6یت سیالب [مدیر اي غیرسازهي ها روش - 1- 1جدول 

  زمان اجرا  روش  ردیف
  قبل از رخداد سیالب  بندي سیل و تعیین حد بستر و حریم پهنه  1
  از رخداد سیالب هنگام و بعد  امداد و مدیریت بحران  2
  قبل از رخداد سیالب  مدیریت کاربري اراضی  3
  قبل از رخداد سیالب  ي بهسازي ساختمانها روش  4
  سیالبقبل از رخداد   بیمه سیالب  5
  قبل و هنگام رخداد سیالب  ي مقابله با سیالبها روش  6
  هنگام سیالبقبل و   سامانه هشدار سیالب  7
  قبل و هنگام سیالب  مدیریت مخزن  8

  استفاده بهینه از منابع آب -1-4- 1

 معمـوال  آب و مهار سیالب تامینبراي باشند.  می، دو بخش از سامانه حوضه رودخانه دشت سیالبمنابع آب سطحی و 
حجم مخازن چند منظوره معموال شامل سه بخش عمده، حجم مرده، حجم زنـده  شود.  میاز مخازن چند منظوره استفاده 

افزایش حجم تخصیص یافته به مهار سیالب، باعث کاهش حجم زنده مخزن سد و یـا افـزایش   . و حجم مهار سیالب است
حجم مورد نیاز مخزن سـد چنـد    توان می دشت سیالبمدیریت  از این رو باشود.  میارتفاع سد و افزایش هزینه احداث آن 
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نیازهـاي آب شـهري،    تـامین منظوره براي مهار سیالب را کاهش داده و این حجم را بـراي ذخیـره آب مـورد نیـاز بـراي      
از سـوي دیگـر مهـار سـیالب بـا      . صنعتی و کشاورزي استفاده کرد و بدین ترتیب از منابع آب سطحی استفاده بهینه کرد

از . گردیده و منابع آب زیرزمینـی را کـاهش دهـد    ها آبخواند موجب کاهش تغذیه طبیعی توان میبعضا  اي سازهي ها روش
  . د در کاهش اثر سوء مهار سیالب بر منابع آب زیرزمینی موثر باشدتوان می اي غیرسازهي ها روشاین رو استفاده از 

  مهار آلودگی منابع آب -1-5- 1

باشـد.   مـی  ها دشت سیالبموجود در  اي نقطهو غیر اي نقطهسطحی، ناشی از منابع آالینده بخشی از آلودگی منابع آب 
د در راستاي حفاظت حـریم کیفـی رودخانـه و حـذف منـابع آالینـده       توان می دشت سیالبمدیریت توسعه کاربري اراضی 

اسـتفاده بـیش از حـد از کودهـاي     پاشی اراضی کشـاورزي و   در همین راستا الزم است از سم. باشد اي نقطهو غیر اي نقطه
ي هـا  خانـه  تصـفیه جلوگیري شود و نسبت بـه انتقـال محـل دفـع زبالـه،       دشت سیالبشیمیایی در حریم رودخانه و پهنه 

، از ایجـاد منـابع   ها کارگاهات و تاسیسکردن این نوع  غیرمجازاقدام گردد با  دشت سیالبي آالینده، از ها کارگاهفاضالب و 
  .  جلوگیري شده و بدین ترتیب بخشی از آلودگی از منابع آب سطحی را مهار کرد اي نقطهآالینده 

  توسعه پایدار - 1-6- 1

توانـایی نسـل    کـه  ایـن کرده بـدون   تامیناي که نیازهاي فعلی بشر را  توسعه پایدار بنا به تعریف عبارت است از توسعه
نظیر سیالب به کلیه اقداماتی گفتـه   غیرمترقبهث از سوي دیگر کاهش خطر حواد. نیازها را به خطر اندازد تامینآینده در 

از ایـن رو  شـود.   مـی گرفتـه   کـار  بـه  ها انسانکه براي کاهش یا حذف خطر ناشی از این حوادث از زندگی و اموال  شود می
منجـر   دشـت  سـیالب کننـدگان اراضـی    که به کاهش خطر سیالب براي اموال و ساکنین و اسـتفاده  دشت سیالبمدیریت 

را فـراهم سـاخته و بـدین     دشت سیالبزمینه استفاده پایدار از منابع آب و خاك و سایر منابع طبیعی موجود در ، شود می
  افتد.  میي آینده به خطر نها نسلترتیب امکان استفاده از این منابع، براي 

  ها واژهتعاریف و  -1-2

  :]63، 54، 27[ ئه شده استکاربرد دارند ارا دشت سیالبیی که در مدیریت ها واژهدر این بخش تعاریف و 
طرح ممکن است ایمنی در مقابل کلیه . سطح حفاظتی تعیین شده در یک طرح مدیریت سیل است :1استاندارد طرح

  . ساله را فراهم کند 100از یک بده مشخص مثال  تر کوچکي ها سیالب
یـک جامعـه یـا گروهـی از آن      ي از پیش طراحی شده است که به وسیله مجموعه اقدامات یکپارچه :2اقدام اضطراري

 آید.  میجامعه قبل از بروز مشکالت سیل، درست قبل از وقوع، در زمان وقوع و باالخره پس از پایان سیالب به اجرا در

                                                    
1- Design Standards 
2- Emergency Action Plan 
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  باشد.  میتهیه امکانات فیزیکی و سازمانی براي مقابله اضطراري با وقوع سیل  :1سازي اضطراري آماده
بـا اجـراي تمهیـدات    که آمادگی جامعه مورد تهدید براي حادثه سیل ي  برنامه :2بریزي واکنش در مقابل سیال برنامه

  گردد.   حداقل میسازمانی مشخص (مثل تخلیه)، خسارات ناشی از سیل 
ي بیمـه  ها . طرحي مالی تضمین شده از طریق پرداخت تدریجی و منظم قبل از وقوع سیلها کمکخرید  :3بیمه سیل

  . عمومی، یارانه دریافت کنندند از منابع مالی توان می
ي شـن) پـس از   هـا  کیسـه  توسـط حفاظت از اموال (مـثال   :4سازي) اضطراري در برابر سیل سازي (ضد سیل پادسیل

  . شودانجام البداهه  د طرح آن از قبل تهیه شده باشد یا فیتوان میدریافت اعالم خطر که 
کـاهش   بـراي  هـا  آنو در اطـراف   هـا  سازهو  ها ساختمانر ایجاد تطابق و تغییرات د :5سازي) سازي (ضد سیل پادسیل

  خسارات ناشی از سیالب است.
هایی با خطرپذیري متفاوت به منظـور مـدیریت کـاربري و توسـعه      دشت به قسمت نواحی سیالب :6دشت بندي سیالب پهنه

اسـتفاده کننـدگان محتمـل،    بندي براي مشخص و روشن کردن میزان خطرپـذیري سـیالب بـراي     شوند. پهنه اراضی تقسیم می
در پهنـه   باشد. میهاي اجباري کاربري در مناطق خطرپذیري قابل استفاده  ها براي بیمه سیل و ایجاد محدودیت شناسایی ناحیه

  باشد. هاي زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی نیز مورد نظر می بندي سیالبدشت مدیریت حفاظت ارزش
تند که در معرض خسارات و یا تلفات مالی و یا جانی سـیل قـرار دارنـد و یـا     نواحی هستعیین  :7هاي خطر سیل پهنه

  شود.  میکه در یک سیل محتمل غرقاب  اي ناحیه
ي موجود، از خسارات ها داراییکارهاي مهندسی براي حفاظت از اراضی و  :8کارهاي مهار سیل، کارهاي حفاظت سیل

  .سیل است
  .  در برابر سیل مربوطي ها فعالیتامنیت کاربري اراضی و روش ارزیابی درجه  :9پذیري تحلیل آسیب

  . خارج کردن مردم و اموال آنان از منطقه خطر پس از اعالم خطر :10زده تخلیه منطقه سیل
  گیرد.  میتمهیداتی که براي تسکین یا کاهش دادن اثرات ناگوار سیل صورت  :11تسکین سیل
ن تراز سطح سیل به آن حد، باید به عنوان مرحله خطـر، هـر   ترازي است که به مجرد نزدیک شد :12تراز هشدار

هاي است که تراز آب در آن و یـا نزدیـک آن اسـت کـه خسـارت و       تر عمل اعالم خطر انجام پذیرد. مرحل چه سریع

                                                    
1- Emergency Prepsration 
2- Flood Response Planning  
3- Flood Insurance 
4- Emergency FloodProofing 
5- FloodProofing 
6- Floodplain Zoning  
7- Flood Hazard Zone  
8- Flood Control Works 
9- Vulnerablity Analysis 
10- Evacuation 
11- Flood Alleviation  
12- Warning Stage 
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ت دش تر از تراز لبریز و مخزن سیالب تواند باالتر یا پایین شود. این تراز مشخص کننده خطر، می رسانی آغاز می آسیب
  قرار داشته باشد. 

آن به اراضی اطراف سـاحلی   ساز دستي طبیعی یا ها کنارهترازي از آب که در مقطعی از رودخانه، سیل از  :1تراز لبریز
  شود.   میاز آنجا شروع  دشت سیالبو  کند میرودخانه سرریز 

ي ساحلی رودخانه یـا  ها دیوارهداد یی در امتها سازهبا احداث  ریزي برنامهتوسعه بدون : 2دشت توسعه نامناسب سیالب
  .  که در اثر آن ظرفیت تخلیه ناحیه کاهش یابد و غرقابی شدن آن تشدید شود دشت سیالبسایر اقدامات در اراضی 

  هاي الي و رس باشد.  % رسوبات آن ریزدانه50شود که بیش از  به جریان با غلظت باالي رسوب گفته می :3جریان گلی
که با خود مواد مختلفی اعم از مواد سنگی ریزدانه، درشت دانه و نیز با غلظت باالي رسوب ریانی ج: 4اي جریان واریزه

  کند.  میي درختان، آشغال و غیره را حمل ها شاخهقطعات چوب، 
ي  ها بلندتر از دوره زدگی آن گیرد و یا دوره سیل را نمی ها آندشت که معموال یا سیل  اراضی سیالب :5راه حاشیه سیل

   اي با اعمال تمهیدات حفاظتی مناسب مجاز است. راه است. در این ناحیه هرگونه اقدامات توسعه لیزدگی س یلس

آب و هواشناسـی و پوشـش    شرایطین سیل محتمل که در یک حوضه آبریز با توجه به تر بیش :6حداکثر سیل محتمل
  باشد.  میط الزم براي افزایش پتانسیل سیالب کلیه شرای زمان همپیش فرض الزم، وقوع . د تولید شودتوان میبرف، 

حفاظت در برابر خسارات سیل است که شامل مهار سیل یا محافظت از اموال است کـه در   :7حفاظت از خطرات سیل
  گیرند.  میپهنه سیل قرار 

حاصـل ضـرب احتمـال وقـوع حادثـه در      . مقیاسی براي سنجش جدي بودن خطرات سـیل اسـت   :8خطرپذیري سیل
این تعریف معادل مقدار خسارت مورد انتظار و مفهومی است کـه در تجزیـه   . و پیامدهاي آن (مثل خسارات حادثه) تبعات

  گیرد.  میمورد استفاده قرار  خطرپذیريو تحلیل 
بـرداري از سـدها،    (بهره دهد میي فیزیکی سیل را تغییر ها ویژگیتمهیداتی که  :9اي در مدیریت سیل ي سازهها روش

  ات هیدرولیکی)تاسیساز  برداري بهرهو  ها گورهو ایجاد  ها آبراههوضه آبریز، اصالح مدیریت ح
بدون آنکه تغییر  گردند میجان و مال مردم در معرض سیل  پذیري آسیبتمهیداتی که موجب کاهش  :10اي ي غیرسازهها روش

  . ي فیزیکی سیالب بدهندها مشخصهقابل مالحظه در 

                                                    
1- Bankful Stage 
2- Floodplain Encroachment 
3- Mud Flow 
4- Debris Flow 
5- Floodway Fringe 
6- Probable Maximum Flood 
7- Flood Protection 
8- Flood Risk 
9- Structural Measures Of Flood Management 
10- Non-Structural Measures Of Flood Management 
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تدریجی زمان عبور، تغییرات و میزان یک موج سیالب در مقاطع متـوالی آبـراه یـا    روش تعیین : 1روندیابی سیل
  باشد.  مخزن می

کاشت گیاهانی که تا حد معینی در مقابل سیالب یا افزایش تدریجی عمق آن مقاومـات   :2زراعت هاي مقاوم به سیل
  در برابر سیل به روش کشاورزي است) سازي مقاوم(یک نوع  کند می

  . زمان بین اعالم خطر سیل در یک ناحیه و اتفاق افتادن آن در همان ناحیه :3شدارزمان پیش ه
براي یـادگیري زنـدگی کـردن بـا سـیل،       گیر سیلایجاد اعتماد به نفس در مردم ساکن در نواحی  :4سازگاري با سیل

ي زنـدگی و  هـا  جنبـه از تطبیق و کنار آمدن یعنی توسعه عقیده اي در مردم براي پذیرش سیل گرفتگی به عنـوان یکـی   
ایـن  . ي ادواريها سیالبکردن خسارات  حداقلیادگیري زندگی با سیالب به وسیله اعمال تمهیدات فردي و گروهی براي 

و  اي سـازه زنـدگی کننـد و هـیچ گونـه تمهیـدات       زده سـیل اقدام به خصوص در مناطقی که مـردم مجبورنـد در نـواحی    
  .  کان ندارد و یا از نظر اقتصادي عملی نیست مهم استبراي مقابله با سیل یا ام اي غیرسازه

ساماندهی رودخانه عبارت از بهبود سامانه رودخانه در یک بازه معین (شامل مقطـع اصـلی و دو بـال     :5ساماندهی رودخانه
نه زیسـتابی  ساحلی رودخانه) با اهداف چند منظوره است. هدف اصلی بازیابی سیماي طبیعی رودخانه با تاکید بـر احیـاي سـاما   

هاي شاخص گیاهی و جانوري رودخانه اسـت. اهـداف دیگـر نظیـر کنتـرل سـیالب، تثبیـت         رودخانه و تامین حیات مجدد گونه
تواند مورد نظر باشد. در مجموعـه ایـن اهـداف، ارزیـابی رفتـار رودخانـه در شـرایط طبیعـی و          ها، کشتیرانی و غیره نیز می کناره

  گیرد. مالی رودخانه به تغییرات در سامانه زیستابی رودخانه مورد نظر قرار میموجود آن و نیز عکس العمل احت
آن بخش از نواحی که در اثر باال آمدن سیل و تجاوز آن از ظرفیت انتقال یک رودخانه و یا به علـت   :6گیر سطوح سیل

، هـا  دیـواره فانی و یـا شکسـت   ي طوها خیزابیا اراضی که به علت رود.  می، به زیر آب دست پایینمسدود شدن مسیل در 
  روند.  میمحدود شدن زهکشی و تخلیه آب باران، به زیر آب 

دشت غالبا بر مبنـاي دوره   شود. گستره سیالب گرفتگی می بخشی از اراضی است که توسط سیالب دچار آب :7دشت سیالب
مـورد تهـاجم سـیل اسـت کـه دوره      ساله، آن بخشی از نواحی  100دشت  شود: مثال سیالب برگشت خاصی از سیل مشخص می

  باشد.   می 01/0سال است یا احتمال اتفاق افتادن آن سیل در هر سال  100برگشت سیل پوشاننده آن به طور متوسط 
  . فعالیت بشر نباشد تاثیری که تحت دشت سیالب: 8دشت طبیعی سیالب

                                                    
1- Flood Routing 
2- Flood Resistant Crops 
3- Lead Time Warning, Lead time  
4- Flood Adaptation 
5- River Training 
6- Flooded Area 
7- Floodplain 
8- Natural Floodplain 



  11  12/04/95  فیتعار و اتیکل-  اول فصل
 

 

در ایـران،  . راي عبـور سـیالب الزم اسـت   مجاور آن کـه بـ   دشت سیالبیی از ها قسمتآبراهه یک رودخانه و  :1راه سیل
ساله و یا بده اوج جایگزینی که توسـط وزارت نیـرو مـورد     25معادل بستر قانونی رودخانه بوده و براي عبور سیل  راه سیل
  شود.   میدر نظر گرفته  گیرد میقرار  تایید

  :2سیل طراحی
 63[ دهد میي سیلی که یک سازه بدون مشکل از خود عبور  بیشینه[.   

 ] 54سیلی که براي بررسی طراحی یک سازه انتخاب شده است.[ 

  اي)، سامانه هشدار سـیل و ...   سازه –ي طبیعی ها روشتعیین حد بستر، ساماندهی رودخانه (با  برايبدهی که
  .رود می کار بهنیز 

و نتیجـه آن جریـان یـافتن     یا تراز نسبتا باالي رودخانه که باالتر از حد معمول باشد عمقجریانی با  :3سیل و سیالب
  باشد.  میها  آب به اراضی پست و غرقابی شدن آن

  . است دشت سیالبمطالعه و تهیه طرح مناسب براي کاربري اراضی در  :4دشت طراحی کاربري اراضی سیالب
 دهد.  ز خود عبور میتواند بدون سرریز شدن، آب را ا حداکثر میزان حجم آبی که در تراز لبریز یک آبراهه می :5ظرفیت آبراهه

ي مدیریتی در رابطه با تعیین کاربري اراضی وتعیین اثرات شرایط اجتماعی و اقتصادي یـک  ها نامهبر: 6کاربري اراضی
  .  منطقه روي مقدار و ویژگی رواناب و فرسایش (اراضی)

بور داده و خطـر سـیل را از   اي که بتواند جریان سیالبی را از خود ع کانال طبیعی یا ساخته شده :7کانال انحراف سیل
  . مناطق مورد حفاظت دور کند

ي حفاظتی در ها سازهبراي جلوگیري از خسارات و درست عمل نکردن  ها سیلعملیاتی که در زمان وقوع  :8سیل ستیزي
سیل در جامعه و  مبارزه با سیل عبارتست از اقدام فوري به منظور تخفیف اثراتپذیرد.  میانحراف سیل از اراضی مستعد سیل انجام 

  . ي کنترل از کار افتاده باشندها سازههنگامی که حفاظت سیل و  خصوص بهمحیط زیست 
کـه بـراي جلـوگیري و یـا      اي غیرسـازه و  اي سـازه رهیافتی مرکب از تمهیدات  :9مدیریت جامع کاهش خسارات سیل
  شود.   میکمینه کردن خسارات سیل به کار گرفته 

و نظارت الزم در رعایت استانداردهاي احداث بنا است که قسمتی از برنامه کمینه کردن  مقررات :10مقررات ساختمان
سـاله   100نسبت به سـیل   ها ساختمانکه باید همه  سازد میمثال قوانین اجرایی احداث بنا، ملزم باشد.  میخسارات سیل 

. دولتی اعمـال شـود   مسوولز طریق سازمان این قوانین ممکن است به صورت داوطلبانه باشد یا ا. شده باشند سازي مقاوم

                                                    
1- Floodway 
2- Design Flood 
3- Flood 
4- Dloodplain LandUse Planing 
5- Channel Capacity 
6- Landuse 
7- Flood Diversion Channel 
8- Flood Fighting 
9- Comprehensive Flood Loss Prevention And Management 
10- Building Codes  
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را  هـا  دیـواره هـا یـا    مشخصات براي پـی  حداقلتراز طبقات همکف،  حداقلها قوانین مخصوص براي سازه بوده و مثال  این
  . و ممکن است ساخت زیرزمین در ساختمان یا احداث بنا در نواحی خاصی را ممنوع کرده باشد کند میمشخص 

یی اسـت کـه کـاربري قابـل قبـول اراضـی را در یـک        هـا  نامه آیینعبارت از قوانین، مقررات و  :1دشت مقررات سیالب
در برابـر سـیل،    سـازي  مقاوممقررات ممکن است شامل الزامات کند.  میتعیین  بندي ناحیهمشخص از طریق  دشت سیالب

  . کمینه مجاز تراز طبقات منازل و غیره باشد
از پتانسیل ایجاد خسـارت   که طوري بهراي ایجاد تغییر در مشخصات فیزیکی سیل یی بها روشاستفاده از  :2مهار سیل

  . سیل کاسته شود
بینـی تمهیـدات    گیرد و نیازي بـه پـیش   اي است که متناوبا در معرض سیل قرار می ناحیه :3ناحیه مستعد سیل

  باشد.  حفاظتی نمی

  انواع سیالب و طغیان آب -1-3

  ].  96بندي کرد [ توان به انواع عمده زیر تقسیم را می ها آنسیالب و طغیان جریان آب ناشی از 

 4اي رودخانهي ها طغیانو  ها سیالب  

 5ي کم عمقها سیالب 

 6ي خاصها سیالب 

  شود: می بندي طبقهسیالب و طغیان رودخانه به انواع زیر 
 9رسایش سواحل رودخانهطغیان ناشی از ف، 8ي ناگهانیها ، سیالب7سیالب ناشی از لبریز شدن سیالب از آبراهه اصلی

 9رودخانه

  شدن جریان سیالب از آبراهه اصلی  لبریزسیالب ناشی از  -1-3-1-1

کـه   دهـد  میطغیان رودخانه وقتی رخ گیرد.  میعمده طغیان رودخانه در اثر لبریز شدن جریان از آبراهه اصلی صورت 
و یـا   هـا  یـخ یک آبراهـه بـا تجمـع    ، رواناب ناشی از بارش و یا ذوب برف بیش از حد معمول را دریافت کنند و یا ها آبراهه
در هر دو صورت (رواناب مازاد و یا بسته شدن آبراهه) باعث لبریز شـدن آبراهـه اصـلی و    . بسته شود ها واریزهو یا  ها نخاله

آن، طغیان رودخانه ممکن اسـت چنـد روز طـول     دشت سیالبمتناسب با ابعاد رودخانه و شکل گردد.  میطغیان رودخانه 

                                                    
1- Floodplain Regulation 
2- Flood Control 
3- Flood Prone Area  
4- River Flooding  
5- Shallow Flooding  
6- Special Flooding 
7- Over Bank Flooding  
8- Flash Flooding  
9- Rive Ring Erosion  
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اي از  د نمونـه توانـ  مـی ي رودخانه کارون در اسـتان خوزسـتان   ها . سیالب]96[ زیادي را نیز با آب بپوشاندکشیده و سطح 
  اثر لبریز شدن جریان سیالب باشد.  طغیان رودخانه در

  ي ناگهانی ها سیالب -1-3-1-2

ناگهـانی،   عامـل سـیالب  باشـد.   می ها آبراههو  ها رودخانهسریع اراضی پست  گرفتگی آبسیالب ناگهانی یک طغیان و 
د از ریـزش یـک انسـداد    توان میسیالب ناگهانی شود.  میرگبار شدیدي است که از یک طوفان و یا یک سري توفان ناشی 

کـه   اي واریـزه ي غیـر  هـا  سـیالب به  توان میبراي نمونه . ]81[ باشد اي واریزهنظیر سد و یا رخداد سیالب  اي سازهیخ و یا 
دربنـد در شـمال    - ي کوهستانی نظیر حوضـه گالبـدره  ها حوضهي ها رودخانهدر  بار یکمعموال هر سال و یا هر چند سال 

دربنـد و ماسـوله سـیالب     -ي یاد شده نظیر گالبدرهها حوضهالبته در . اشاره کرد دهد میتهران و یا ماسوله در گیالن رخ 
  . نیستند اي واریزهي رخداده، ها سیالبولی همه  دهد مینیز رخ  اي واریزه

  گذاري تگی ناشی از فرسایش و رسوبگرف آب -1-3-1-3

و ایـن نیـرو هنگـام     کنـد  مـی و بستر آبراهه و رودخانه عمل  ها کنارهروي  دست پاییننیروي آب حین جریان به سمت 
  شود.   میسیالب افزایش پیدا کرده و توان فرسایش آب زیادتر 

کنـاره رودخانـه بـه ایـن خطـر       و زیرشـویی  گـردد  مـی ي اراضی مضـاعف  گیر سیلي فرسایش یافته، خطر ها بخشدر 
 هـا  افکنـه  مخروطي جاري بر روي ها رودخانهي رودخانه شریانی و یا ها شاخهبرخی از  تر بیشي گیر سیلاحتمال افزاید.  می

، طغیان ناشی از فرسـایش  ها گیري سیلبه این نوع . وجود دارد گذاري رسوبي دیگر آبراهه با ها شاخهدر اثر مسدود شدن 
 شود.   میگفته  گذاري رسوبو 

علت فقدان آبراهه، زهکشی به سادگی میسر نیست.  دهد که به گرفتگی کم عمق در سطح هموار رخ می سیالب و یا آب
 باشـند  بندي مـی  گرفتگی شهري قابل طبقه اي و آب گرفتگی دریاچه اي، آب هاي کم عمق به سه دسته جریان ورقه سیالب

ه باشد و یا در عملکرد و ظرفیت آن نارسایی وجود داشته باشـد سـیالب در یـک    ]. در جاهایی که آبراهه وجود نداشت96[
اي پـس از رخـداد رگبـار     اي خواهیم داشـت. جریـان ورقـه    سطح بزرگ با عمق تقریبا یکنواخت پخش شده و جریان ورقه

اراضـی همـوار،    ]. در برخـی 96[ پوشـاند  شدیدي که نتواند جذب شود روي دامنه به حرکت درآمده و سطح وسیعی را می
اي  گرفتگـی دریاچـه   ]. آب96[ کنـد  اي را ایجـاد مـی   گرفتگی دریاچه رواناب در گودال جمع شده و زهکشی نگردیده و آب

تواند جریان یابد و یا تخلیه شود. این رواناب تا زمانی که به زمین نفوذ نکند و یا تبخیر نشود و یا با پمپ تخلیه نشود در  نمی
هاي مناطق داراي یخبندان و در اراضی که توسط  اي در گودال گرفتگی دریاچه مده باقی خواهد ماند. آبوجود آ ي به دریاچه

آوري و دفـع روانـاب    آیـد. سـامانه جمـع    وجود می شوند، به آهن مسدود می ریز جاده و راه هاي ساخته شده نظیر خاك سازه
تـر رخ بدهـد بـده     نانچه رگبار با دوره بازگشت بـزرگ ]. چ96[ شود شهري معموال براي دوره بازگشت ده سال طراحی می
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آوري خارج و  ها و سامانه جمع آوري و دفع رواناب شهري بوده و جریان از کانال رواناب حاصله بیش از ظرفیت سامانه جمع
  نامیم.  گرفتگی شهري می ها جاري خواهد شد که این جریان را آب صورت جریان کم عمق در سطح خیابان به

ي هـا  سـیالب ي متداول رودخانه و آبراهه است ولـی  ها طغیانو  ها سیالبي بحث شده در سه بخش پیشین، ها سیالب
پـنج نـوع سـیالب    دهند.  میي خاص را تشکیل ها سیالبیاد شده نگنجیده و دسته  بندي دستهدیگري وجود دارد که در 

  ]:96[گیرند  میزیر در این دسته قرار 
سـیل حاصـل از شکسـت سـدها و     ها،  آبراههي جریان مسیرهاي نامعین گیر ، سیلستهي بها حوضهي دریاچه گیر سیل

  و گلی اي واریزهجریان ها،  یخي ناشی از انسداد گیر ، سیلهابند سیلو  ها گوره

    ها سیالبعوامل موثر در تشدید  -1-4

د بحـث قـرار گرفتـه    عوامل مختلفی در تولید سیالب وجود دارد که در کتب هیدرولوژي و استانداردهاي مختلف مـور 
) و مـروري بـر ضـوابط و اسـتانداردهاي     اي سـازه ي ها روش( اي رودخانهبه راهنماي مهار سیالب  توان میجمله  از آن. است

سـازمان مـدیریت و   سیل و تعیین حد بستر و حریم رودخانه، نشریات  بندي پهنهانتخاب سیالب طراحی سدها و راهنماي 
عوامل تشـدید کننـده اقلیمـی و انسـانی      شود میآنچه در این بخش از راهنما بحث . ]34مراجعه کرد [ ریزي کشور برنامه

  . باید مد نظر قرار گیرد دشت سیالبکه در مدیریت  باشد می ها سیالب

  عوامل اقلیمی -4-1- 1

شدت بـارش در منـاطق مختلـف تـابع عوامـل اقلیمـی آن منطقـه        باشد.  میبارش، عامل اصلی تولید رواناب و سیالب 
 تشدید شدت رگبارها، افزایش تراز سـطح آب دریاهـاي و افـزایش ضـریب روانـاب      تغییرات اقلیمی از سه طریقد. باش می

  کنند.  میي هر منطقه را تشدید ها سیالب
در اثر تغییر اقلـیم افـزایش    کنند میي گلی و واریزه ها سیالبرگبارهاي با شدت باال که تولید سیالب، لغزش زمین و 

در صـورت افـزایش    انـد  گرفتـه شـکل   هـا  سیالب تاثیرکه تحت  دشت سیالبي اصلی و ها آبراههابعاد . ]34[کنند  میپیدا 
را عبـور داده و بـدین ترتیـب احتمـال طغیـان       هـا  سـیالب نـد  توان میشدت بارش و افزایش بده اوج سیالب ناشی از آن ن

  کند.  میرودخانه افزایش پیدا 
ي قطبـی شـده و افـزایش سـطح آب دریاهـا را      هـا  یـخ آب شدن یخچـال و   موجب اي گلخانهتغییرات اقلیمی و پدیده 

در هنگـام سـیالب در    هـا  رودخانـه د بـر تـراز آب   توان میاین امر عالوه بر زیر آب رفتن سواحل دریاها . ]34[ دارد دنبال به
  .  شود ها رودخانه گیر سیلگذاشته و با افزایش تراز سیالب موجب افزایش پهنه  تاثیر ها رودخانهمصب 

در برخی مناطق در اثر تغییرات اقلیمی افزایش پیدا کرده و موجب کاهش پوشش گیاهی ایـن منـاطق و    ها خشکسالی
کـه افـزایش شـدت     گـردد  مـی کاهش پوشش گیاهی موجـب افـزایش ضـریب روانـاب     شود.  میافزایش فرسایش آبخیزها 
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د بـه  توانـ  مـی ناشـی از تغییـرات اقلیمـی     دهی رسوبو از سوي دیگر افزایش فرسایش . خواهد داشت دنبال بهرا  ها سیالب
  هه و طغیان ناشی از آن منجر شود.  جابجایی آبرا

  عوامل انسانی  -4-2- 1

 هـا  سـیالب باعـث تشـدید    آورد مـی رودخانـه بـه وجـود     دشـت  سیالبانسان با تغییراتی که در سطح حوضه و بستر و 
ی افـزایش پیـدا کـرده اسـت در دو دسـته      شهرنشینتوسعه ي اخیر با رشد جمعیت و ها سالاین تغییرات که در گردد.  می

  قابل بررسی است: دشت هاي حوضه و سیالب تغییرات در مشخصه
مـواردي کـه   باشـد.   میموثر  ها حوضهدر ضریب رواناب  آورد میبه وجود  ها حوضهتغییرات مختلفی که انسان در سطح 

، جنگـل زدایـی   عبارتند از: گردد می ها سیالبافزایش شدت را افزایش داده و موجب  ها حوضه دهی رسوبضریب رواناب و 
معـدن کـاوي   ها،  حوضهدر  ها جادهافزایش سطح غیر قابل نفوذ توسط توسعه شهرها و ، فقیرتر کردن پوشش گیاهی مراتع

 شود.   میحوضه  دهی رسوبو عملیات ساختمانی که منجر به افزایش 

که ایـن   شود می ها رودخانهي و طغیان گیر سیلموجب افزایش  ها دشت بسیالي انسانی در  بستر و ها فعالیتبرخی از 
، رودخانـه  دشـت  سیالبافزایش ضریب زبري و کاهش ظرفیت عبور سیالب در اثر دخل و تصرف بستر و  موارد عبارتند از:

ي متقـاطع  ها ازهسکاهش ظرفیت عبور رودخانه با احداث ، رودخانه در اثر برداشت شن و ماسه دشت سیالبتغییر بستر و 
 . ها نظیر پل

  و پیامدهاي آن   دشت سیالبتوسعه  -1-5

   دشت سیالبتوسعه پویاي  -1- 5- 1

و  خیـز  حاصـل معمـوال خـاك    دشـت  گذارنـد. سـیالب   میو اجتماعات انسانی اثرهاي متقابلی بر روي هم  دشت سیالب
ي هـا  کند. فعالیـت  میه خود جلب دسترسی به آب و امکان ترابري آبی را براي انسان فراهم ساخته و اجتماعات بشري را ب

ممکـن   دشـت  سیالبتوسعه مناطق شهري در . رداي آن بگذگیر سیلو  دشت سیالبد اثرهاي مختلفی روي توان میانسانی 
 دشـت  سـیالب ایجـاد مخـاطره در سـایر اراضـی      صـورت  بـه این توسـعه را   دشت سیالباست موجب شود که رفتار پویایی 

رودخانـه، منـاطق    دشـت  سـیالب ) قبل از توسعه اراضی در سـاحل سـمت راسـت    1-1براي مثال در شکل (. منعکس کند
واقع نگردیده است ولی پـس از توسـعه اراضـی بـر روي سـمت راسـت،        دشت سیالبشهري در ساحل سمت چپ بر روي 

در مـدیریت  . ]96[گیـرد   مـی به سمت چپ توسـعه یافتـه و منـاطق شـهري در سـمت چـپ را نیـز در بـر          دشت سیالب
بـه تسـخیر    دشـت  سـیالب باید مورد توجه قرار گیرد و اراضـی کـه در توسـعه     دشت سیالباین رفتار پویاي  دشت سیالب
  .  برآورد شوند آیند میدر دشت سیالب
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 قبل از توسعه 

 بعد از توسعه

پر کردن و اشغال 
 سیالب دشت

  
   دشت سیالباثر توسعه در  -1- 1شکل 

   خطرپذیريمدیریت  - 2- 5- 1

مـدیریت  باشـد.   مـی  خطرپـذیري مدیریت  گذارد میاثر  شتد سیالبیکی از مواردي که بر پیامدهاي سیالب و توسعه 
سیالب شـامل سـه    خطرپذیريمدیریت . را کاهش دهد دشت سیالبد پیامدهاي منفی توسعه توان می خطرپذیريمناسب 

  باشد: میمرحله زیر 

  خطرپذیريتحلیل    

  ارزیابی خطر 

  کاهش خطر 

ي هـا  خسـارت اشد پیامدهاي منفی توسعه کـه شـامل   ب خطرپذیريهمراه با مدیریت  دشت سیالبتوسعه  که درصورتی
  کند. میي جانی است کاهش پیدا ها آسیبمالی و 



 

 

  2فصل 2

: تعاریف، خطرپذیري سیالبمدیریت 
  مبانی و مراحل
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ومفصل  سیالبمدیریت  -د و مراحلخطرپذیري  مبانی  ریف،  تعا  :  

  کلیات -2-1

به عبارت دیگر در صورت نبود . ي طبیعی تصادفی استها پدیدهانی و ي انسها فعالیتبالیاي طبیعی حاصل اندرکنش 
گفـت وقـوع    تـوان  مـی ي طبیعـی کوچـک، حتـی    هـا  پدیـده ي طبیعی، نه تنها ها پدیدهي انسانی در حوزه عمل ها فعالیت
ز نسـبی  این نکته در مورد سیل، بـه دلیـل تمرکـ   . ي طبیعی بزرگ نیز، منجر به ظهور بالیاي طبیعی نخواهد شدها پدیده

  .  ]72[ اهمیت است حایز ها دشت سیالبي اقتصادي بشر در ها فعالیت
و بـا در نظـر    شود میسیالب در اینجا به صورت درجه مورد انتظار خسارت در حین وقوع سیالب تعریف  1يخطرپذیر

ي بـراي  ي معیـار شـود. خطرپـذیر   مـی ارزیـابی   4و ارزش امـوال در خطـر   3يپـذیر  آسـیب ، 2گرفتن سه فاکتور خطر سـیل 
واجراي عملیات بـراي کـاهش خطـر     ریزي برنامهو با محاسبه آن، نیاز به  باشد میي مقدار پتانسیل خطر سیالب گیر اندازه

د توانـ  مـی و  آید میي سیالب به وجود پذیر خسارتي سیالب از ترکیب خطر سیالب و شود. خطرپذیر میسیالب مشخص 
  .  ]101، 72ریف شده و وابسته به اجزا در خطر باشد [به صورت احتمال اثرات منفی ناشی از سیالب تع

آور سـیالب   ریزي و مدیریتی به منظور کاهش اثرات زیـان  هاي مختلف برنامه دشت شامل فعالیت مدیریت خطرپذیري سیالب
در حـین   هایی که در جهت پیشگیري، مدیریت بحـران  باشد. کلیه فعالیت ها، محیط و اقتصاد در دشت سیالبی می بر روي انسان

شـود. بـا در نظـر     گـذاري مـی   گیرد، تحت عنوان مدیریت خطرپـذیري سـیالب نـام    وقوع سیالب و بعد از وقوع سیالب انجام می
  .  ]80[توان مدیریت خطرپذیري را انجام داد  گرفتن خطرپذیري سیالب در مجموعه عملیات مدیریتی سیالب، می

 سیالب يخطرپذیر مدیریت مدل - 2-2

اسـت کـه بـراي     تحلیل خطرپذیري، ارزیابی خطر و کـاهش خطـر  سیالب شامل سه بخش  يخطرپذیرمدل مدیریت 
  :گیرد می) مورد استفاده قرار 1-2مطابق با شکل ( ها فعالیتمدیریت 

گیرد. ارزیابی خطر بـراي آگـاهی یـافتن، تعیـین      تحلیل خطرپذیري بر روي اطالعات گذشته، حال و آینده صورت می
  ].  102باشد [ تخاب شده جهت پیدا نمودن پتانسیل کاهش خطر میمقدار و کاهش خطرپذیري ان

به ارتباطات بین وظایف و اجزا داشته و به همان ترتیـب، کـاربرد آن    تر بیشي سیالب نیاز به توجه خطرپذیرمدیریت 
اي دستیابی ي، تخمین و ارزیابی خطر و کاهش خطر پیش نیازهخطرپذیرارتباط بین تحلیل . با افکار عمومی ارتباط دارد

ي ابزارهـا و  هـا  روشالبتـه بـه دلیـل تنـوع     باشـند.   مـی ي سیالب استوار و محکم خطرپذیربه سوي یک سیستم مدیریت 
  .  ]102مختلف موجود، به هم پیوند دادن تمام این امکانات در یک سیستم عملی نیاز به توجه خاصی دارد [

                                                    
1- Risk 
2- Flood Hazard 
3- Vulnerability  
4- Value at Risk 
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 فرآینـد توسـعه و   بـراي تصـمیمات   نـوع  یالب، ارتباط وي سخطرپذیر) عالوه بر ساختار اصلی مدیریت 1-2در شکل (
. مدیریت خطر نشان داده شده است، که به عنوان عنصر اصلی در آخرین قسـمت و در بـاالي جـدول جـاي گرفتـه اسـت      

و تـدوین   گیـري  تصـمیم ي سـیالب،  خطرپـذیر مـدل مـدیریت    قسـمت در سـه   شود میکه در این شکل دیده  گونه همان
بر این اسـاس افـراد بـه عنـوان ابـزار اصـلی در مـدیریت        باشد.  می) گیر تصمیم( مسوولبر عهده افراد ي این اجزا هافرآیند

، و تمـام وظـایف   دهنـد  میالزم در این زمینه را انجام  اقدامات ي سیالب هستند که تصمیمات را اتخاذ نموده وخطرپذیر
نـدگان، بـه   گیر تصـمیم این بدان معنی است کـه  . شوند میدر جامعه جهت یابی  مسوولافراد  توسطو تصمیمات  هافرآیند

  . ي آشنا باشندخطرپذیري و کاهش خطرپذیري، ارزیابی و تخمین خطرپذیرنوعی باید با تحلیل 

  
  ]102[ي سیالب خطرپذیراجزا و ساختار پایه در مدل مدیریت  -1-2شکل 

  سیالب   يخطرپذیر تحلیل -2-3

هاي متعددي است که در اینجا به صورت درجه مورد انتظار خسارت در حین وقـوع یـک    داراي تعریفریسک یا خطرپذیري 
دهـی بـه هـر کـدام      بنـدي و وزن  و تقسیم 2پذیري و آسیب 1شود و با در نظر گرفتن دو عامل خطر سیل حادثه طبیعی تعریف می

پـذیري و ارزش مقـادیر در    قدار خطـر در خسـارت  ضرب م توان خطرپذیري حاصل را به دست آورد. مقدار خطرپذیري حاصل می
  .  ]124[شود. در تحلیل خطرپذیري باید مقادیري براي این سه عامل برآورد شود  خطر (ریسک) محاسبه می

باشـد. تحلیـل    هاي مربـوط بـه آن مـی   فرآیندهاي سیالب و  تحلیل خطر شامل محاسبات علمی و تعیین خطر براساس داده
شود. این تحلیـل شـامل مشـخص     انجام می» تواند بیفتد؟ چه اتفاقی می«نمودن جواب این سوال که  خطرپذیري با هدف فراهم

  .  ]124[باشد  نمودن خطر به صورت تابعی از احتمال رخداد خطر و عواقب ممکن از نتیجه حوادث در ناحیه داده شده می

                                                    
1- Flood Hazard 
2- Vulnerability  

 وولها توسط افراد مس گیري و تدوین فرایندها و برنامه تصمیم

  تحلیل خطرپذیري
 

تعیین احتمال 
  رخط

تعیین 
 پذیري آسیب

 تعیین خطر سیالب

  ارزیابی خطر
 

 کاهش خطر و خسارت

بندي خطرپذیري  دسته
 سیالب

  ارزیابی خطر

هاي  هزینه
 کاهش خسارت

سودهاي کاهش 
 خسارت

قبل از 
 سیل

در موقع 
 سیل

بعد از 
 سیل

 راهکارهاي مختلف براي
 کاهش خطرپذیري سیالب
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  يخطرپذیرارزیابی  -1- 2-3

اي کـه بـراي کـاهش     ابل قبول از طرف تاثیرپذیران و میزان هزینـه ارزیابی ریسک (خطرپذیري) براساس میزان خطرپذیري ق
گردد. براي مثال انتخاب دوره بازگشت سیالب صد ساله بـراي   شود، مشخص می خطر در مدیریت خطرپذیري در نظر گرفته می

توانـد بعـد از    گیـري مـی   دشت یک نمونه از ارزیابی خطرپذیري است. ایـن تصـمیم   انجام اقدامات کاهش خطرپذیري در سیالب
گیري شود که چه میـزان از خطرپـذیري از طـرف     زمان با تحلیل آن صورت پذیرد وباید تصمیم انجام تحلیل خطرپذیري و یا هم

تخمـین  کننـدگان و   از طـرف مشـارکت   خطرپـذیري مشخص نمودن میـزان پـذیرش   گیر قابل قبول است.  تاثیرپذیران و تصمیم
  شود.   قبول از مواردي است که در ارزیابی خطرپذیري انجام میي خطرپذیري قابل ها منافع و هزینه

وسیله تاثیرپذیران مورد ارزیابی قرار گیـرد. ایـن ارزیـابی     صورت کامال متفاوتی به تواند به نتایج تحلیل خطرپذیري سیالب می
ین خطـري تـا چـه حـدي     صورت انفرادي و چه به صورت جمعی در مورد چنـ  بستگی دارد به این مطلب که آگاهی مردم چه به

  .  ]124[باشد  پذیري در برابر خطرات مشخص و قطعی تا چه حدي می روحیه این افراد در مدارا و تحمل همچنیناست. 
اي اسـت و مـردم بـه     آگاهی از خطر بستگی به این حقیقت دارد که منظر کلی، بزرگی و عظمت خطـر تـا چـه انـدازه    

براي مثال افرادي که قـبال در شـرایط   . اند یی در رابطه با این خطر داشتهها هزمینصورت انفرادي چه نوع تجربیات و پیش 
داراي آگاهی کامال متفاوتی نسبت به وقوع چنین خطري در مقایسه با افـرادي   اند نمودهو آن را تجربه  اند گرفتهسیل قرار 
  .  ]102[باشند  می اند کردهرا هرگز در زندگی خود تجربه ناي  حادثهکه چنین 

وان شناسی و فرهنگ اجتماعی که در حقیقت آگاهی از خطر را از قبل به مردم یاد داده است باعث باال رفتن آگاهی ر
و به  دهند میي نا آگاهانه و غیر منطقی انجام نها گیري تصمیمو چنین افرادي در زمان وقوع خطر،  شوند میافراد از خطر 

اما به هر حـال  . ي بگیرندتر صحیحتا در مواجهه با خطر سیل تصمیمات  دکن میکمک  ها آناین ترتیب تجربه و آگاهی به 
ي یک فـرد یـا افـراد یـک     ها دیدگاهبه تجربیات و  همچنینی به احساسات فردي و اجتماعی و مسایلکنار آمدن با چنین 

  .  ]102[اجتماع و آگاهی از خطرات یک سیل واقعی یا آگاهی از چنین خطري بستگی دارد 
ي سیالب اطالعاتی خطرپذیرد به طور مستقیم از طرف جامعه درك شود و به این ترتیب تحلیل توان مینخطر سیالب 

  . جامعه از چنین خطري باشد کاملجامع و  درك را تهیه کرده و در اختیار مردم قرار داده تا به عنوان قدمی براي

 و ارزیابی عملکرد آن سیالب يخطرپذیرمدیریت  - 2-4

و بنابراین بایـد خسـارت کـاهش     کامل جلوگیري کرد طور بهاز خطر سیل و بروز حوادث سیل  نتوا میبه هیچ عنوان ن
به طور کلی تمام اقداماتی که در مورد مدیریت سیل و خطـرات آن اعمـال   . انجام داد يخطرپذیریافته و در واقع مدیریت 

ی آن دسته دائماقدامات باشند.  مییگر موقتی ی و گروه ددائمگروهی از این اقدامات گردد.  میبه دو گروه تقسیم  شود می
و این در حـالی اسـت کـه     شوند میاز عملیات مستقیم فیزیکی هستند که باعث تغییراتی ماندگار در شرایط خطر سیالب 

بایـد توجـه   باشـند.   می ها سیالباقدامات موقتی به نوعی درمان کننده شرایط موجود در زمان وقوع حوادث مکرر سیل و 
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هـا و   و سـاختار اصـلی آن   ها ساختمانه کارهاي مهندسی مربوط به مهار سیالب و خطرات آن با ضد سیل کردن داشت ک
  .  ]102[باشند  میدر برابر عوامل خطر زاي سیل، در یک راستا  ها ساختمانپایدار کردن 
سـیالب   آور زیانثرات و مدیریتی به منظور کاهش ا ریزي برنامهي مختلف ها فعالیتسیالب شامل  يخطرپذیرمدیریت 

یی که در جهـت پیشـگیري، مـدیریت بحـران در     ها فعالیتکلیه باشد.  می، محیط و اقتصاد در یک منطقه ها انسانبر روي 
 ]80[ شود می گذاري نامسیالب  يخطرپذیر، تحت عنوان مدیریت گیرد میحین وقوع سیالب و بعد از وقوع سیالب انجام 

 :اند شدهائه ار ها فعالیتکه در ادامه این 

  قبل از وقوع سیالب ریزي برنامه -2-4-1

کلیـه مطالعـات   باشد.  میکردن خسارات سیل  حداقلبه منظور اي  غیرسازهو اي  سازهي مختلف ها گزینهشامل تحلیل 
کردن عمق سیالب در منـاطق   شود. حداقل میدر جهت کم کردن خسارات سیالب پیش از وقوع آن در این قسمت دیده 

. ]80[ باشـد  مـی ي دیگـر ایـن قسـمت از مطالعـات     ها جنبهي مهار سیالب از ها گزینهی اثربخشثر کردن و حداک گیر سیل
جلوگیري و محافظت در برابر تمام خطرات و تهدیـدات ناشـی از وقـوع سـیل و کـاهش       شاملاقدامات قبل از وقوع سیل 

بـا   مواجهـه آماده کردن مردم بـراي  . شود میحادث  تر بیشي در مناطقی است که سیل پذیر آسیبصدمات سیل و عوامل 
ي و کلیـه  تـاخیر ساختن سدهاي مخزنی و  همچنیندر مناطق مذکور،  ها ساختمان سازي پادسیلوقوع سیل، ضد سیل و 

تمام کسانی که در معرض خطر سیل قرار دارند، از اقدامات قبـل از وقـوع سـیالب     سازي آمادهابزارها و وسایل محافظت و 
 باشند.  می

   بحران در هنگام و بعد از وقوع سیالب مدیریت - 2-4-2

صـورت   1احیـا بعـد از وقـوع سـیالب    و  در هنگـام وقـوع سـیالب    شامل اقداماتی است که در راستاي مقابله با سیالب
بـاز   زده سـیل ي مختلفی است که وضـعیت عـادي را بـه منطقـه     ها گیري تصمیمشامل  بعد از وقوع سیالب احیاپذیرد.  می
رحله اصل مهم، برآورد و ارزیابی توانبخشی خسـارت سـیل و تـدارك کمـک و همراهـی بـه قربانیـان        در این مگرداند.  می

در زمان وقوع سـیالب، مـدیریت کوتـاه     دشت سیالباین اقدامات شامل ارزیابی منطقی از وضعیت . ]80[ باشد میسیالب 
ب، آموزش مردم در ارتباط با مـوارد یـاد   تخلیه و پایین آوردن سطح آب سیال ات مهار سیالب،تاسیساز  برداري بهرهمدت 
و خسارات جانی و مـالی صـدمات و جراحـات ناشـی از سـیل،       ها زیاني اضطراري براي جلوگیري از ها العمل عکسلشده، 
از باشـد.   مـی  غیررسمیرسمی و  رسانی اطالعو هشدار از طریق مراکز  رسانی اطالع همچنینو  رسان کمکي ها گروهایجاد 

 گیـر  سـیل یی براي جلوگیري از صدمات سیل با تخلیه مردم از منـاطق  ها نامهاز: ایجاد کردن بر استعبارت  اقدامات دیگر
  .  ]115، 80[ ي امداد و نجاتها گروه وسیله به

                                                    
1- Post-Flood Recovery  
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، طوفـان  ریـز  خـاك د سیالب را از حالت عادي خارج نماید (مانند شکسـتن  توان می، پتانسیل حوادثی که فرآینددر این 
ي اضطراري مهار سیل، یـا  ها سازهی شدید) ارزیابی شده و راه حل و ابزار مناسب براي مقابله با آن (شامل ، بارندگآسا سیل

با ایـن ارزیـابی،   باشد.  میبراي مدیریت بحران  ریزي برنامهکه در عمل به معناي  شود میبهینه کردن شرایط موجود) ارائه 
کـردن   کنند. حداقل گیري می تصمیماي تخلیه محل و اسکان مجدد و بر دانستهان نحوه عمل در این شرایط را گیر تصمیم
  .  ی در شرایط سیالبی از مواردي است که در این قسمت از مطالعات باید به آن توجه شودرسان کمکزمان 

هـا و حفـظ    شامل استفاده از کارها و وسایلی است که در زمان اوج سیل باعث کاهش خرابـی  همچنینفعالیت افراد مسوول، 
باشد تا به این ترتیب، تا آنجا که ممکن است از ضرر و زیان هاي جانی و مـالی جلـوگیري    تر آن چه که باقی مانده است می بیش

شود. از جمله عملیات و کارهایی که به عنوان اقدامات موقت براي کم کردن خطرات سـیل در حـین و بعـد از وقـوع آن اعمـال      
ي محـل   هـا و حیوانـات یـا تخلیـه     کردن انسان جابجاهاي شنی، حصارهاي قابل حرکت،  سهشوند عبارتند از: به کار بردن کی می

هـا،   کردن و پیدا کردن انسـان  هاي گاز، محافظت سیل، محافظت از اشیا و مواد مختلف در محل و خارج از محل سیل، بستن شیر
باشـند، بایـد وسـایل     . چون این اقـدامات مـوقتی مـی   اند حیوانات، مواد، اشیا و وسایلی که در اثر سیل مفقود شده یا صدمه دیده

زده و در بـدترین   ها آسان باشد و همه این عملیـات در منـاطق سـیل    مورد نیاز در این زمینه هم طوري باشند که دستیابی به آن
  .  ]102[پذیرد که در نتیجه موقتی هستند  شرایط و نقاط در زمانی محدود عملی و انجام می

تمام ابزارهاي عـادي کننـده    همچنینو  شوند میاصی که از لحاظ قانونی در این موارد به کار گرفته قواعد و قوانین خ
در رابطه بـا سـیل و خطـرات آن، وسـایل     . و مدیریت بحران باشد گذاري سیاستاوضاع حوادث سیل، باید تحت نظر مرکز 

ارتبـاط جمعـی ماننـد رادیـو، صـدا و سـیما،       ي هـا  رسـانه و  وسـایل ارتباطی که شامل بروشورها و آگـاهی دادن از طریـق   
در مـورد اقـدامات مـدیریت     تـر  بـیش  . جزییاتگرفته شوند کار بهبراي آموزش و هشدار  باید باشند می، اینترنت ها نامهروز

  .  این راهنما ارائه شده است هشتمبحران در هنگام و بعد از وقوع سیالب در فصل 

 ارزیابی عملکرد - 2-4-3

خطرپذیري سیالب، بررسی این موضوع است که اقدامات مدیریتی انجام شده در چه حـد و چگونـه    مدیریت ارزیابی عملکرد
باشد. در این مرحله باید به این سـوال پاسـخ داد کـه بـا      دشت تاثیرگذار بوده و مهم می بر کاهش خطرپذیري سیالب در سیالب

که اقدامات انجام شده تـا چـه میـزان بـر      فهمیدن این دشت کاهش یافته است. اقدامات انجام شده آیا میزان خطرپذیري سیالب
کاهش خطرپذیري موثر بوده است و نیاز به انجام تغییر در مدیریت خطرپذیري منطقه از جمله مواردي اسـت کـه در ارزیـابی و    

بـه  دشـت را   شود. مدیریت خطرپذیري موفق شـامل اقـداماتی اسـت کـه سـیالب      پایش عملکرد اقدامات انجام شده مشخص می
دشـت ایجـاد تعـادل     ها و منـافع اسـتفاده از سـیالب    عنوان یک منبع طبیعی با ارزش در نظر گرفته و در مدیریت آن بین هزینه

دشت قبـول نماینـد. در    ها ممکن است خطرپذیري باالتري را به علت منافع اشغال سیالب دشت نموده است. در بعضی از سیالب
ل خطرپذیري باالي سیالب وجود نداشته باشد و در این موارد نیـاز بـه انجـام اقـدامات     مواردي دیگر ممکن است منفعتی از قبو

  .  ]115[ها و منافع وجود داشته باشد  کاهش خطرپذیري وجود دارد که باید تعادلی بین هزینه
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 انواع خطرپذیري - 2-5

  :]115[خص شوند باید مش دشت سیالب خطرپذیريسیالب وجود دارند که در مطالعات مدیریت  خطرپذیريسه نوع 

 عبارت است از مدیریت خسارت سیالب، خطرات جانی در جامعه و اموال در معرض خطـر   1موجود خطرپذیري
  .  در شرایط فعلی

  عبارت است از مدیریت خسارت سیالب و خطرات جـانی در منـاطقی کـه بـه طـور کامـل        2آینده خطرپذیري
  . اند و هنوز در حال توسعه هستند توسعه نیافته

 به خسـارات مـالی    تر کمعبارت است از مدیریت خطر جانی افراد به صورت ویژه (با توجه  3پیوسته ذیريخطرپ
در ایـن شـرایط   پیونـدد.   مـی از سیل طراحی اقدامات مدیریتی به وقوع  تر بزرگسیالب)، در هنگامی که سیلی 

وسـط اقـدامات مـدیریت سـیالب     د از دست بدهد و یا در مناطقی کـه ت توان میکارآیی خود را  اي سازهاقدامات 
، امـا ایـن   شـود  مـی اقدامات مدیریتی سـیالب لحـاظ ن   ها گوره، به عنوان مثال، در خارج از شوند میمحافظت ن

از سـیالب طراحـی    تـر  بزرگاند و در هنگام وقوع سیالب  مناطق نیز به نوبه خود به طور پیوسته با خطر مواجه
  . رسانی خواهند داشت نیز نیاز به یاري

نیاز به ارزیـابی، توسـعه مناسـب و     دشت سیالبي خطرپذیریی به اهداف گسترده مطالعات مدیریت گو پاسخر جهت د
باید در مقابل منافع حاصـل از   ها هزینههمچنین باشد.  می خطرپذیريسازي کامل اقدامات و راهکارهاي مدیریت  یکپارچه
یی که باید رعایت شوند در ادامه این فصل شـرح داده  ها ذیريخطرپانواع . ي مختلف مدیریتی بررسی شوندها گزینهاجراي 

  .  ]115[خواهد شد 

  سیالب يخطرپذیر -2-6

ي حداکثر با احتمال وقوع ها بدهي نسبتا کم و احتمال وقوع زیاد تا ها بدهند از مقدار کوچکی با توان می ها سیالببزرگی 
باشد. در این  میی براي نشان دادن فراوانی و بزرگی سیالب بر این اساس احتمال وقوع سیالب، ابزار مناسب. کم تغییر یابد

ي خطرپـذیر شامل مفاهیم، سوابق و تجـارب موجـود در مـدیریت     دشت سیالبي خطرپذیرمباحث و مبانی پایه در بخش 
  شود. میارائه  دشت سیالب
  
  
  

                                                    
1- Existing Risk 
2- Future Risk 
3- Continuing Risk 
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  ساالنه رخداد احتمال -2-6-1

هر سال اتفاق بیفتد که بـه صـورت درصـد هـم بیـان      از آن در  تر بزرگیک سیالب با مقدار مشخص یا  که ایناحتمال 
، عکس احتمال رخداد ساالنه است و آن تعداد (T) 2دوره بازگشتشود.  می)  نامیده AEP( 1احتمال رخداد ساالنه شود می

سـال و احتمـال رخـداد     Tاگر دوره بازگشـت  . ]115یی است که به طور متوسط بین دو حادثه مشابه وجود دارد [ها سال
  باشد، خواهیم داشت: AEPنه ساال

)2-1( 1T
AEP

  

  و براي مثال:
1AEP 0.25 T 40.25     

توابـع احتمـاالتی مناسـبی     اي سـیالب  حداکثر لحظه يها دادهشود براي  سعی می کی سیالبهیدرولوژیمحاسبات در 
از نظر تئوري توابـع توزیـع   . احتماالت مختلف محاسبه کرد يرا به ازا سیالببتوان مقدار  ها آنپیدا و رسم شود تا از روي 

ی کـه  یها شود داده ي هیدرولوژي سعی میها بررسیدر . مشخص است ها آني ها معادلهاحتماالتی مختلفی وجود دارد که 
مطابقـت   هـا  دادهاند با این توابع توزیع برازش داده شده و بهترین تـابعی کـه بـا     و ثبت شده گیري اندازهبه صورت تجربی 

 سـیالب  بـده هر احتمـال مـورد نظـر مقـدار      يداشته باشند به عنوان تابع توزیع احتمال برگزیده شود تا از روي آن به ازا
  ]:51که شامل چهار مرحله خواهد بود که عبارتند از [ شود میتحلیل فراوانی سیالب گفته  فرآیندکه به این  دست آید هب

  ل از نظر تئوري  انتخاب توابع توزیع احتما  -الف
  اي سیالب با توابع توزیع تئوري هاي حداکثر لحظه برازش داده  -ب
  ها مطابقت داشته باشد.  انتخاب مناسب ترین تابع توزیع تئوري که با داده  -ج
  تعیین احتمال مقدار سیالب مورد نظر از روي تابع توزیع تئوري  -د

هـاي سـیالب مـورد     بـراي بـرازش داده   ها آنالی وجود دارند که برخی از در آمار و احتماالت تعداد بسیار زیادي توزیع احتم
استفاده قرار می گیرند. حداقل شش تابع توزیع احتمال که در هیدرولوژي براي متغیرهاي پیوسته کاربرد دارند عبارتنـد از: تـابع   

، 37، تـابع توزیـع لگـاریتم پیرسـون تیـپ      36تیپ  ، تابع توزیع پیرسون5، تابع توزیع گاما4، تابع توزیع لگاریتم نرمال3توزیع نرمال
و یا حـد نهـایی    3هاي سیالب معموال دو توزیع لگاریتم پیرسون تیپ  ). براي داده1(گامبل تیپ  8تابع توزیع حد نهایی تیپ یک

 جود دارد. ] و51] و [126تر این محاسبات در مراجع هیدرولوژي نظیر مراجع [ شود. جزییات بیش تر انتخاب می تیپ یک بیش

                                                    
1- Annual Exceedance Probability (AEP) 
2- Return Period 
3- Normal 
4- Log-Normal 
5- Gamma 
6- Pearson Type 3 
7- Log-Pearson Type 3 
8- Extreme Value Type 1 
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  %1  احتمال با رخداد -2-6-2

سال یکبار اتفـاق مـی افتـد، بـه ایـن       100یک رخداد احتماالتی است که به صورت متوسط هر  ،%1 احتمال با رخداد
معموال به عنوان % 1  احتمال با رخدادمقدار . وجود دارد تر بزرگیا  مربوطمعنی که یک درصد شانس وقوع سیل با مقدار 

سـیالب بـا احتمـال رخـداد     گیرد.  میکردن خسارات سیالب در مناطق مسکونی مورد استفاده قرار شاخصی براي محدود 
عالوه بـر ایـن، انتظـار    شود.  میاي از سیالب بزرگ با پتانسیل وقوع فاجعه در نظر گرفته  ساالنه یک درصد به عنوان نشانه

  . ]115فتد [این سیالب به طور معمول یک بار در طول عمر هر فرد اتفاق ا رود می

  متحمل سیالب حداکثر -2-6-3

تـرین سـیالب ناشـی از     بزرگ PMF(2( متحمل سیالب حداکثرترین بارندگی و  بزرگ 1)PMPحداکثر بارش محتمل (
 افتند. حداکثر بـارش محتمـل   هاي شدید به ندرت اتفاق می بارندگی گونه اینباشد.  این بارندگی در محدوده مورد نظر می

از مقدار بارانی که در یک سطح معین و در یک تداوم مشخص ممکن است اتفـاق افتـد و در    بر حسب تعریف عبارت است
مـورد اسـتفاده    PMPي مختلفی براي محاسـبه  ها روششرایط هواشناختی موجود امکان تجاوز از آن وجود نداشته باشد. 

هـاي دیگـر    بارش و رطوبت و مشخصههاي هوا، آمار  گیرد، روش به اصطالح سینوپتیکی که در آن از وضعیت توده قرار می
گیـرد از نظـر    هـاي گذشـته صـورت مـی     ي آماري که فقط براسـاس داده ها روشباشد، اما  تر می شود دقیق هوا استفاده می

  ]. 51باشند [ تر می کاربري در مطالعات شناسایی ساده
و براي ایجـاد   نماید میمشخص براي سیالب و عواقب آن  باالیییا شدیدترین حادثه، یک حد  متحمل سیالب حداکثر

در  PMFتـا مقـدار    هـا  سـیالب منفعـت ارزیـابی   گیـرد.   مـی مورد اسـتفاده قـرار    ها انساني اضطراري براي ایمنی ها طرح
و ابـزار مناسـب بـراي مـدیریت ایـن خطـرات فـراهم         شناسـایی دار را  ي ادامهخطرهاي سیالبی، در این است که ها دشت

در مواقـع اضـطراري و    العمـل  عکـس بـراي   هـا  آنو عواقب  ها سیالبعات مهمی در مورد مهار عالوه بر این اطالنماید.  می
  .  ]115[ شود میفراهم  ها سیالب ریزي برنامهبه حالت عادي براي  پذیري برگشت

  دشت سیالب اشغال يها هزینه -2-7

از  جزیـی د بـه عنـوان   ، بایـ دهـد  مـی ي سیالبی در خـود عبـور   ها زمانقسمت اعظم آب را در  دشت سیالباز آنجا که 
کم وقوع این محدوده، توسعه فضاسازي و کاربري در این مناطق در همـه   گرفتگی آبلکن به علت . رودخانه از آن یاد کرد

ي معمـولی بـا   ها . سیالب]23فراگیر است [ مسالهنیز یک  دشت سیالبي خطرپذیردنیا معمول است و در نتیجه مدیریت 
باعث افزایش تولید محصـوالت   دشت سیالبنمودن خاك در  خیز حاصلاي زیرزمینی و ه افزایش رطوبت خاك، تغذیه آب

ارتباطـات، کشـاورزي و از بـین     ،ي مختلف از قبیل تولیـدات ها فعالیتد در توان میبا این حال سیالب شوند.  میکشاورزي 

                                                    
1- Probable Maximum Precipitation (PMP) 
2- Probable Maximum Flood (PMF) 
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ریت دشت سیالبی نیاز بـه ایجـاد   بر این اساس در توسعه و مدی. بردن محصوالت کشاورزي با ارزش، اثر منفی داشته باشد
  باشد.  میي اشغال دشت سیالبی ها هزینهتعادل بین سودها و 

. اسـتفاده نمـود   دشـت  سـیالب به عنوان شاخصی براي تعیین هزینه اشغال  توان می 1از تخمین خسارت ساالنه سیالب
 باالییسوس، سیالب داراي درجه به غیر از خسارات محشود.  میخسارت سیالب انجام  2این تخمین براي موارد محسوس

از سـیالب و مشـکالت    تاثیرپـذیر بـر روي جوامـع    ها تنشبه شکل افزایش  توان میکه  باشد مینیز  نامحسوساز خسارات 
مشکل است ولی  نامحسوساگر چه بیان کمی مقادیر خسارات . به شرایط عادي در نظر گرفته شوند ها آنبرگشت پذیري 

  .  ]107[ باشند میدرازمدت هزینه سیالب  این خسارات بخش واقعی و

   دشت سیالب در يخطرپذیر مدیریت دهايکریو رو راهبردها -2-8

با تدابیر مختلفی صورت پذیرفته است، این مدیریت به سه دسته قابـل   تاکنون ها دشت سیالب در يخطرپذیر مدیریت
  ]:115تقسیم است [

 :3کاهش خطر سیالب فقط در وضعیت موجود -

ي هیـدرولیکی  هـا  سـازه عملیات فقط در جهت کاهش خطر موجود و فعلی سیالب اقـدام شـده اسـت و     در این دسته
ي زیاد براي کاهش خطر سـیالب  ها هزینهبا وجود صرف . مختلف با هدف کاهش خطر موجود از سیالب ساخته شده است

  .  ي هیدرولیکی افزایش یافته استها سازهباز هم خطر سیالب ناشی از عواقب ساخت این 

 4اي ي توسعهها طرحمدیریت خطر سیالب و  -

در این دیـدگاه خطـرات کنـونی و    باشد.  میي سیالبی در نظر گرفتن خطر سیالب براي مناطق توسعه یافته ها دشتالزمه توسعه 
 .آینده سیالب مورد توجه قرار گرفته است

 5مدیریت راهبردي -

عـالوه  گیـرد.   میمورد توجه قرار  پیوستهآینده و به صورت  ي سیالب در حال حاضر، درخطرهادر این دیدگاه مجموع 
ي سیالب وجود دارد، این خطر ادامه دار ناشی ها پهنه تر بیشدر  6پیوستهبر خطر سیالب فعلی و آینده، یک خطر سیالب 

، هـا  دشـت  البسـی  در يخطرپذیر مدیریتدر . ند اتفاق بیفتندتوان میاز اقدامات حفاظتی  تر بزرگاست که  هایی سیالباز 

                                                    
1- Average Annual Flood Damage 
2- Tangible 
3- Existing Flood Risk in Isolation (Mitigation Only) 
4- Mitigation and Development Control 
5- Strategic Management 
6- Continuing Flood Risks 
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، پیوسـته ي کنـونی، آینـده و   خطرهـا در نظـر گـرفتن   . الزم است ها دشت سیالبداشتن رویکرد سوم و مدیریت راهبردي 
  آورد.   میبه همراه ها دشت سیالب يخطرپذیر مدیریتاقدامات جامعی را در 

  موجود مدیریت اصالح - 2-9

سـیالب، واکـنش مناسـب در زمـان سـیالب و       به آمادگی قبـل از وقـوع  مند نیاز دشت سیالبي خطرپذیردر مدیریت 
ي مـدیریتی  هـا  نامـه باید بر دشت براي سیالببر این اساس باشد.  میاقدامات مناسب براي بهبود و بازگشت به حالت اولیه 

و ارزیابی قـرار گیـرد و بـر آن اسـاس برنامـه راهبـردي        شناساییمدونی وجود داشته باشد و کلیه سناریوهاي خطر، مورد 
  .  براي آن ارائه شود دشت سیالبمدیریت 

 و دشـت  سـیالب اقدامات انجام شـده در   یعدم هماهنگ زین ،دشت سیالب تیریمد کردیبا رو ژهیمطالعات وعدم وجود 
در این بخـش در کشـور مطـرح     يبه عنوان معضالت جد کپارچهیو ناظر بر اقدامات به صورت  مسوول یمتول فیعدم تعر

با دیگـر   ها آني خاصی و عدم هماهنگی ها سایتات و تاسیسبراي حفاظت از  ها دشت یالبساقدامات مقطعی در باشد.  می
با توجه بـه مـدیریت موجـود در کشـور مـوارد زیـر را بایـد در        . ي موجود نیز از مواردي است که نیاز به توجه داردها طرح

  .  ]115، 102اصالح مدیریت مورد توجه قرار داد [

 هـاي مـدیریت خطرپـذیري بـراي      وارد نمـودن برنامـه   آن لیـ و در ذ البیسـ  هکپارچـ ی تیریمد کردیرو جادیا
 ضروري است.  ها در قوانین کشور دشت سیالب

 داراي مجموعـه   دشـت  سـیالب ي هـر  خطرپـذیر شرایط و میزان  براساسباید  دشت سیالبي مدیریت ها نامهبر
 . اقدامات قبل، در حین وقوع و بعد از سیالب باشد

 اقـدامات  . را شـامل شـود   دشـت  سـیالب باید به صورت راهبردي کلیه نـواحی   دشت سیالب ي مدیریتها نامهبر
ي خـاص بـه صـورت جـداي از یـک برنامـه       هـا  سایتمقطعی مهار سیالب براي توسعه مناطق خاص و احداث 

 . داشته باشد دشت سیالبمناسبی بر مدیریت  تاثیرد توان میراهبردي ن

  تا بزرگی ها سیالب همه الزم استدر مدیریت دشت سیالبیPMF ها انسانبر سالمت  ها آنو اثر  ارزیابی شده 
  .  بررسی شودي مهم ها ساختو زیر

  شوند شناساییمشخص و  ها دشت سیالبنقاط بحرانی از لحاظ خطر سیالب در .  

 یرد. دشت انجام پذ ریزي بلند مدت مدیریت خطرپذیري سیالب در نظر گرفتن اثرات تجمعی خطرات سیالب و برنامه 

  به جاي یک برنامـه   دشت سیالبي سیالب در خطرپذیري توسعه در چارچوب برنامه مدیریت ها سیاستاعمال
 شود.   میبلند مدت  ریزي برنامهمجزا از برنامه راهبردي موجب در نظر گرفتن اثرات تجمعی اقدامات و 

     اي در چـارچوب برنامـه    هي توسـع هـا  سیاسـت دیدگاه راهبردي از خطرات مختلف سیالب بـا در نظـر گـرفتن
  . صورت پذیرد دشت سیالبي خطرپذیرمدیریت 
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 شناخت پتانسیل اثرات تغییر اقلیم بر روي مشخصات سیل انجام شود . 

  ي سیالبی باید مورد ها دشتدر مناطق توسعه یافته از  ها ساختمانسازي (ضد سیالب کردن)  اقدامات پادسیل
 . توجه قرار گیرد

  جوامـع و  1ي تحـت خطـر  هـا  گونـه زیست دشت سیالبی، به عنوان مثـال حفاظـت از   نگهداري و حفظ محیط ،
  . قرار گیرد تاکیدمورد  2اجتماعات اکولوژیکی

  ي سیالبی اشغال شده توسط انسـان در نظـر   ها دشتي خطرپذیراصول توسعه پایدار محیط زیست در مدیریت
  . گرفته شود

  سیالب يخطرپذیر مدیریت ملی و جهانی تجارب -2-10

پذیري خسـارات و   هاي اخیر جوامع انسانی نحوه مدیریت خطرپذیري سیالب را براي کاهش آسیب ول دههدر ط
ه آبریز آموختند، تا بتوانند اهداف اجتماعی و ضدشت و حو هاي طبیعی و انسانی از سیالب ایجاد تعادل بین استفاده

انـد.   هـا اسـتفاده مناسـبی نداشـته     این آموختـه محیط زیستی را برآورده کنند. با این حال این جوامع در مواردي از 
هاي جهانی در مدیریت خطرپذیري سیالب، جوامع را به این جهت سوق داد که در کاهش خطرپـذیري همـه    تجربه

ذینفعان که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در معرض خطر هستند، در مدیریت خطرپذیري مشارکت کنند. بدین 
ت محلی و تا سطح شهروندان باید اقدامات کاهش خطرپذیري را حمایـت کـرده و در   معنی که از دولت مرکزي، دول

دشت بر پایه اجتنـاب از   ]. تجارب جهانی جوامع را به سمت مدیریت خطرپذیري سیالب45هزینه آن سهیم باشند [
اي و کاهش  یرسازهاي و غ پذیري و خسارات با تلفیق ابزار سازه دشت، حداقل کردن آسیب استفاده نامناسب از سیالب

هـا بـر    هاي سـطحی، مـدیریت اکوسیسـتم    خسارات سیالب در حین وقوع سیالب هدایت نموده است. با مهار رواناب
ریزي براي کاربري اراضی و مشخص نمودن منـاطق داراي خطرپـذیري، از بسـیاري از     مبناي سود براي همه، برنامه

یی جابجـا سـازي،   یـدگاه کـاهش خسـارات ماننـد مرتفـع     مانـده، د  خطرات اجتناب شده است. بـراي خطـرات بـاقی   
هاي حفاظت در برابر سیالب، تنها بـا دیـدگاه سیسـتمی (کـل نگـر) در کـاهش        ها، ساخت مخازن یا سازه ساختمان

  ه آبریز مورد توجه قرار گرفته است. ضخسارت سیالب در حو
شکل گرفت و بـا گذشـت زمـان و     دشت سیالب خطرپذیريبر این اساس در کشورهاي مختلف استانداردهاي مدیریت 

ي مختلـف در  هـا  قـاره در ادامه تجربه برخی از کشـورها از  . و ایجاد خسارات این استانداردها اصالح گردید ها سیالبوقوع 
  .این زمینه ارائه شده است

  

                                                    
1- Threatened Species 
2- Populations and Ecological Communities 
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 آمریکا -

ورد اسـتفاده قـرار   به صورت وسیعی در این کشـور در برنامـه بیمـه سـیل مـ      معادل یک درصد احتمال رخ داد ساالنه
 تـر  بیشساله پوشیده شده و یا با عمق  100مناطق با خطر سیالب مناطقی هستندکه با سیالب با دوره بازگشتگیرد.  می
مقداري کـه منـاطق بـاالتر از     حداقلبا این حال این استاندارد به عنوان شوند.  میساله غرقاب  100متر با سیالب  3/0از 

آمار موجود در این کشور در حدود یـک سـوم از    شود. براساس میلحاظ  گیرد مییمن در نظر این سطح را از لحاظ خطر ا
بازپرداخت خسارت در طرح ملی بیمه سیل براي خسارات سیالب خارج از ناحیه سیالب یک درصد بـوده اسـت و مقـدار    

  .  ]115ود داشته است [ي در ناحیه خارج از سیالب صد ساله نسبت به ناحیه داخل این محدوده وجتر بیشخسارت 
) به عنوان یک سیالب استاندارد بـراي محافظـت یـا خـارج نمـودن      AEP %2 .0ساله ( 500سیالب با دوره بازگشت 

تجهیزات بـا درجـه خطـر بـاال     شود.  میساله استفاده  500از محدوده سیالب  1مناطق مهم یا تجهیزات با درجه خطر باال
. ند اثر شدیدي بر سـالمت عمـومی و ایمنـی داشـته باشـند     توان میبا سیالب  مواردي هستند که در صورت پوشیده شدن

، مـدارس،  هـا  بیمارسـتان ي پلـیس،  هـا  ایستگاه، ها آمبوالنسي آتش نشانی، مراکز ها ایستگاهمناطق مهم در شهرها شامل 
ي شـیمیایی  هـا  کارخانـه و ي اتوبوس ها ایستگاهي ارتباطی بین شهرهاي مهم، ها جادهو انتقال آب و برق،  تامینتجهیزات 

  .  ]115[ باشند می
راه) و منطقـه مشـروط (حاشـیه سـیل) تقسـیم       دشت صد ساله به دو ناحیه منطقه ممنوعه (سـیل  در این کشور مرز سیالب

سـت. کـاربري مجـاز    ها آنها، میادین ورزشی و امثال  شود. کاربري مجاز در منطقه ممنوعه شامل کشاورزي، فضاي باز، پارك می
  ].  63گردد و معموال باید مستحدثات را در برابر سیل مقاوم ساخت [ مشخص می مربوططقه مشروطه طبق مقررات در من

  لنده -

در سـال از   0001/0هـاي شـدید بـا احتمـال وقـوع       در جنوب غربی هلند، طرح دلتا براي حفاظت منطقه در برابر بارنـدگی 
بـوده   1250در  1هـا، سـیالب طراحـی بـه صـورت       ي در طول رودخانـه بندها تر سیالب دریاي شمال اجرا شده است. براي بیش

  ].  115شود [ نیز لحاظ می 250در  1تر باشد این مقدار به صوت  است. در بعضی موارد که شانس وقوع خسارت سیالب کم

  استرالیا -

عنوان حد آسـتانه خطـر   ین سیالب تاریخی اتفاق افتاده براي هر دشت سیالبی به تر بزرگدر این کشور در ابتدا رقوم 
بـراي حفاظـت    ریزي برنامهدرصد در  01/0مقدار سیالب با احتمال رخداد ساالنه  1970از سال . در نظر گرفته شده است

نفـر در اثـر    7ساله و کشـته شـدن    100سیالب مورد استفاده قرار گرفته است، که علت آن وقوع سیالب با دوره بازگشت 
رقـوم سـیالب محاسـبه سـیالب تـا       ریزي برنامهدر کشور استرالیا براي  1984از سال . ]115وقوع این سیالب بوده است [

ساله صورت پـذیرفت و مقـدار    100مورد توجه قرار گرفت و توسعه مناطق مسکونی در رقوم باالتر از سیالب  PMFمقدار 

                                                    
1- High Hazard Facilities 
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ي اجتمـاعی،  هـا  شـاخص ب بـر پایـه   سـیال  ریزي برنامهدر این کشور رقوم . مورد ارزیابی قرار گرفت PMFو اثرات سیالب 
  . ]115انتخاب شده است [ ها سیالبمقادیر  براساساقتصادي، فرهنگی و زیست محیطی 

  کانادا -

حوضه آبریز بهترین قالب . در چارچوب حوضه آبریز وجود دارد دشت سیالباي بر مدیریت  فزاینده تاکیددر این کشور 
ي از سـیل و  پـذیر  آسـیب ي مربـوط بـه   هـا  نقشهتهیه شود.  میشناخته  شتد سیالبي انسانی در ها فعالیتبراي مدیریت 

ي هـا  روشاي، جایگزین  غیرسازهي ها باشد. رهیافت می دشت سیالبي معمول مدیریت ها روشکنترل نحوه کاربري اراضی 
سـعه  تو. مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت      هـا  دشـت  سـیالب در  هـا  سیسـتم حفـظ اکو . اي شده اسـت  پرهزینه و گران سازه

  .  ]63باید طبق مقررات مصوب صورت گیرد [ ها آنداخل شهر و در نظر گرفتن کاربري اراضی در  ها دشت سیالب
  ایران -

در ایران استانداردي تحت عنوان مدیریت سیالبدشت تاکنون وجود نداشته اسـت و کارهـایی هـم کـه در ایـن زمینـه       
دشـت در ایـران    که تا حدودي در ارتبـاط بـا سـیالب    انداردهاییاستپراکنده بوده است. تنها  صورت بهصورت گرفته است 

شرح خدمات مطالعات تعیین حد «تحت عنوان ریزي کشور  سازمان مدیریت و برنامه 276شماره  ضابطهنوشته شده است 
عیـین  راهنماي ت«تحت عنوان ریزي کشور  سازمان مدیریت و برنامه 307شماره  ضابطهو  »یا مسیلبستر و حریم رودخانه 

  باشد. می »بندي سیل و تعیین حد بستر و حریم رودخانه پهنه





 

 

  3فصل 3

  ملزومات مدیریت سیالب
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ب -فصل سوم  ال سی دیریت  ومات م   ملز

  کلیات -3-1

، راهکاري به سوي تعادل میان گروهی از عوامل متفاوت در جهت اقدام مدیریتی دشت سیالب خطرپذیريمطالعات مدیریت 
فرآیندي طوالنی مدت  دشت سیالب خطرپذیريمطالعات مرتبط با مدیریت باشد.  میاي مقابله با انواع مختلف خطرات سیل مناسب بر

یک فرآیند منظم و چند  دشت سیالب خطرپذیريمطالعات مدیریت . ]115[باشد  میدر آن ضروري  جزییاتو منظم است که ذکر 
، علوم اجتماعی، زیست محیطی، اقتصادي و مدیریت بحران ریزي برنامهمهندسی،  يها مهارتاز  باالییبعدي است که نیازمند سطح 

 دشت سیالب خطرپذیرياز سوي کمیته مدیریت  گیر چشمنیازمند تالش  دشت سیالب خطرپذیريمطالعات مدیریت باشد.  می
  :]115[ باشند میاهم مطالب مورد بحث در این فصل به شرح زیر باشد.  می

 دشت یریت خطرپذیري سیالبهاي اساسی مد گام 

  موارد ویژه مورد بررسی 

 توصیه و مالحظات حاصل از مطالعات 

   مالحظات اولیه 

 ي مورد نیازها داده 

 هاي جنبی مالحظات و طرح 

 هاي مربوط به تغییرات اقلیمی اطالعات و گزارش 

 مالحظات طرح 

 دشت سیالب خطرپذیريي اساسی مدیریت ها گام -3-2

  :  ]115[رتند از ي اساسی مدیریت عباها گام

  ي با جامعهفکر هممشاوره و  

 بندي سیالب هیدرولوژي، هیدرولیک و پهنه 

 ارزیابی راهبردي مناطق تازه توسعه یافته 

 1طراحی تراز سیل )FPL  ( 

 ارزیابی خسارت سیالب 

  دشت سیالب خطرپذیريي مختلف مدیریت ها گزینهارزیابی 

 معهتهیه اطالعات و اسناد مناسب براي کاربران و جا 

  
 

                                                    
1- Flood Planning Level 
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  فکري با جامعه مشاوره و هم -1- 3-2

 خطرپـذیري مـدیریت   بـراي آوردن پـذیرش جامعـه    دست بهي با مردم جامعه یک اقدام حیاتی براي فکر هممشاوره و 
سـیالب و   خطرپـذیري و قـوانین مـرتبط بـا     مسـایل مـردم   شـود  میو باعث  باشد میي بعدي آن ها نامهو بر دشت سیالب

  :]115[ باشد میرایزنی با مردم جامعه شامل بررسی جوانب زیر . پذیرا باشند تر راحتي آتی آن را ها نامهبر

 دشت و اهداف آن.   آگاه کردن جامعه از مطالعات مدیریت خطرپذیري سیالب  

  در رابطه با مسایل مربوط به سیل و آمادگی در برابر سیالب.  ها آنارزیابی سطح آگاهی عمومی جامعه، درك و نگرانی 

 هـاي   هـاي تـاریخی، رفتـار و پاسـخ     طالعات از کسانی که ممکن است به نحوي در ارتباط با سیلاخذ هرگونه ا
 اطالعاتی داشته باشند.  ها آن

 هاي مردم در ارتباط با مسایل و مشکالت سیالب   ارزیابی خواسته 

   .ارائه اطالعات به جامعه در ارتباط با اقدامات مدیریتی جایگزین و مزایا و معایب آن 

 مکانیزمی مناسب براي جامعه به منظور همکاري در انتخاب گزینه مدیریتی مناسب.  ارائه 

در . ]115سیالب مشـارکت کنـد [   خطرپذیريجامعه به عنوان یک عامل اصلی باید در تدوین و اجراي طرح مدیریت 
د در طـرح مشـارکت   ي مختلف حوضـه آبریـز رودخانـه بایـ    ها قسمتدر  دست پایینواقع تمام ذینفعان مناطق باالدست و 

یا گفتگو براي تهیه طرح مدیریت شرکت داشـته   گیري تصمیمالزم است که یک گروه مناسب از ذینفعان در فرآیند . کنند
 شـامل  ایـن شـوراها  . هستند دشت سیالبي خطرپذیرمدیریت  فرآیندبنابراین شوراهاي محلی یک عنصر الزم براي . باشند

آن بر جامعه و زنـدگی   تاثیر بررسی و مدیریت طرح تهیه در فعاالنه، باید خیز سیل زمین در مناطق صاحبان به ویژه، نمایندگان جامعه

بـاال، در طـرح    خطرپـذیري که برخـی منـاطق بـا     در راستاي تهیه و توسعه طرح مدیریت، مردم باید بپذیرند. ]4[ خود، مشارکت کنند
بـاال در   خطرپـذیري ي ذخیره سیل با ها زمیني اطراف آبراهه یا ها زمینمثال به عنوان . مدیریت باید کنار گذاشته شوند و خالی بمانند

براي اهداف سازگار با طرح قابل استفاده هستند، مانند تبدیل شدن به کشتزار، ولی باید به طور کامـل بـراي    ها زمیناین دشت.  سیالب
یی براي ایجاد فضاي بـاز و تبـدیل   ها زمینشهري، چنین  در مناطق. اهدافی که در طرح در نظر گرفته شده، سازگار و هماهنگ باشند

 . ]115[ اند شدن به زمین بازي و تفرجگاه بسیار مناسب

تجهیز نیروي انسانی در زمان حادثه و آشنایی با طرح، در مهار شرایط و عودت دادن وضعیت بحرانی بـه وضـع عـادي    
دیده در صـورت بـروز حادثـه کمـک بسـیاري در پیشـبرد        سابق بسیار موثر است. بنابراین وجود نیروهاي مردمی آموزش

تـوان از   هاي کاهش خسـارات سـیل را مـی    در حقیقت میزان موفقیت برنامه]. 8اهداف طرح تعریف شده در منطقه دارد [
 ارزیابی کرد. همچنین تبادل اطالعات مربـوط  ها آنمقدار آمادگی و آگاهی مردم درباره اتخاذ راهبردهاي مناسب و اجراي 

سـازي در برابـر سـیل     هـاي آمـاده   دست حوضه براي اجـراي برنامـه   هاي مختلف در باالدست و پایین به سیل بین سازمان
شـود   ها از آنجا مشـخص مـی   گذاري در سیاست ها آنسازي  اهمیت نقش جامعه در تهیه طرح و آگاه]. 4باشد [ ضروري می

هـاي سـازنده    پذیر و حتی گـاه تحلیـل   ا و روستاها و مناطق آسیبکه غالبا اطالعات افراد محلی از مسایل مربوط به شهره
  ]. 8شود [ عمومی یافت می -دولتی -هاي رسمی هایی است که نزد سازمان آنان فراتر از توانمندي
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گیري شده در آن باید بین اعضاي جامعه تقسیم گردد. مثال زنان وظیفـه   پس از تعیین طرح، وظایف و اقدامات تصمیم
کودکان و انجام امور بهداشتی و سالمت را بر عهده دارند و نیز نقش محوري در تهیه، مدیریت و مراقبـت از آب   مراقبت از

پذیر جامعه از جملـه کودکـان و سـالمندان     هاي آسیب ریزي و اجراي طرح باید به شرایط بخش را بر عهده دارند. در برنامه
ظر از هرگونه الزامات قانونی، طرح مـدیریت بایـد در دسـترس عمـوم     ]. عالوه بر مطالب مذکور و صرف ن4نیز توجه شود [

  ].  115قرار گیرد تا اظهار نظر عمومی قبل از نهایی شدن و تصویب آن توسط شورا انجام شود [

  سیالب بندي پهنههیدرولیک و هیدرولوژي،  - 2- 3-2

حداکثر سـیالب محتمـل    املشی رفتار سیالب براي طیف وسیعی از وقایع سیل یمطالعه سیالب، بررسی اطالعات جز
 بسـیال  جریاناطالعات متداول مطالعه سیالب شامل بررسی ترازهاي ناشی از بده پیک سیالب و سرعت باید انجام شود. 

 بندي سیالب پهنههیدرولیکی و هیدرولوژیکی،  دقیقفراهم کردن اطالعات  دشت نیازمند بهینه سیالبمدیریت باشند.  می
  .  این راهنما توضیح داده شده است چهارمکه در فصل  گیرد میصورت 

  دشت سیالبراهبردي  مدیریت -3- 3-2

سـازي فرآینـد مـدیریت راهبـردي در مــدیریت      سـیل، نیــاز بـه پیـاده    خطرپـذیري راهبـردي از   مـدیریت بـه منظـور   
 در جهت نیل به این هدف، باید فرآینـد مـدیریت راهبـردي کـه شـامل مراحـل تـدوین        رو ایناز باشد.  می ها دشت سیالب

بدین منظـور ضـروري اسـت کـه     . ست به صورت منظم و پشت سر هم طی شودراهبردهاراهبرد، اجراي راهبرد و ارزیابی 
از آنجـا  . شناسـایی شـوند   باشند می تهدیدهاو  ها فرصتعوامل داخلی چون نقاط ضعف و قوت و عوامل خارجی که شامل 

سـیل، بایـد در ایـن     خطرپذیريي مدیریت راهبردهاه باشد، د منابع نامحدود داشتتوان میکه ستاد مدیریت بحران کشور ن
بـراي  . ]53[ کننـد  گیـري  تصـمیم ین منفعت را داشـته باشـند   تر بیشند توان میي مختلف راهبردهامورد که کدام یک از 

  . هاي اساسی مدیریت راهبردي در ادامه این بخش از راهنما، شرح داده خواهند شد رسیدن به هدف فوق گام

  )EFE(1یخارج عوامل یابیرزا سیماتر -3-2-3-1

 ،یفرهنگـ  ،یاسیس ،یاجتماع ،ياقتصاد ،یطیمح عوامل تا دهد می اجازه  مدیران راهبردي به که ستیابزار سیماتر نیا
براي تهیه ماتریس ارزیابی . دهند قرار یابیارز مورد نظر مورد یزمان مقطع در را یرقابت و زیست محیطی ،فناوري ،یحقوق

  ]:53پنج مرحله، به شرح زیر طی شوند [ی باید خارج عوامل

   ي منطقهتهدیدهاو  ها فرصتتهیه لیستی از  . 

  باشـند.   می(بسیار مهم)  1) تا اهمیت (بیاز صفر  ها ضریباین . وزن یا ضریب بدهید تهدیدهاو  ها فرصتبه این
 . شود 1باید عدد  ضرایبمجموع این 

                                                    
1- External Factor Evaluation 
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 بدهید. این عدد بیـانگر میـزان اثربخشـی راهبـرد      4تا  1ه شود رتب به هر یک از عواملی که موجب موفقیت می
به این معناست که واکنش بسیار عـالی بـوده    4کنونی در نشان دادن واکنش نسبت به عامل مزبور است. عدد 

بـه معنـی واکـنش     1یعنی واکنش در حد متوسـط و عـدد    2واکنش از حد متوسط باالتر و عدد  3است، عدد 
 باشد.   ضعیف می

 ضرب نمایید تا نمره نهایی به دست آید.  مربوطر عامل را در رتبه ضریب ه 

  .مجموع نمره نهایی را تعیین نمایید  
خواهـد   4تا  1، جمع نمره نهایی بین شود میصرف نظر از تعداد عاملی که در ماتریس ارزیابی عوامل خارجی گنجانده 

در  دشـت  سـیالب  خطرپـذیري سد بدین معنی است که مدیریت بر 4اگر نمره نهایی به باشد.  می 5/2 ها آنبود و میانگین 
بـدین معنـی اسـت کـه      1عدد دهد.  میبه صورتی عالی واکنش نشان  شوند می ها فرصتبرابر عواملی که موجب تهدید و 

ي خود نتوانسـته اسـت از عـواملی کـه فرصـت یـا موقعیـت ایجـاد         راهبردهادر تدوین  دشت سیالب خطرپذیريمدیریت 
مـاتریس ارزیـابی عوامـل    ) 1-3( جـدول . ، احتراز نمایدگردند مینماید یا از عواملی که موجب تهدید  برداري رهبه کنند می

  دهد.   میخارجی را نشان 

  )EFEی (خارج عوامل یابیارز سیماتر -1-3جدول

 رتبه×  ضریب = امتیاز )4- 1( رتبه بین ضریب اهمیت عوامل خارجی
    ها فرصت

    تهدیدها
     ازاتجمع امتی

  )IFE(1ی داخل عوامل یابیارز سیماتر -3-2-3-2

 ضـعف  و قوت نقاط واقع در. باشد می دشت سیالب خطرپذیريمدیریت  یداخل عوامل یبررس براي يابزار سیماتر نیا
 بـه  عمدتا ،یداخل عوامل یابیارز سیماتر کی هیته يبرا. کند می یابیارز را دشت سیالب خطرپذیريارگان متولی مدیریت 

داخلی نیز بایـد پـنج    عواملبراي تهیه ماتریس ارزیابی . شود می هیتک اندرکاران دست نظرات نقطه و يشهود ياه قضاوت
  ]:53مرحله، به شرح زیر طی شوند [

 دشت موجود.   هاي مدیریت سیالب ها و قوت تهیه لیستی از ضعف 

 ن در موفقیـت مـدیریت   هـا وزن یـا ضـریب بدهیـد. ایـن عـدد بیـانگر اهمیـت نسـبی آ          ها و قوت به این ضعف
باشـند. مجمـوع ایـن     (بسـیار مهـم) مـی    1اهمیت) تا  ها از صفر (بی دشت است. این ضریب خطرپذیري سیالب

 شود.  1ضرایب باید عدد 

                                                    
1- Internal Factor Evaluation 
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  3باشد، عدد  نشان دهنده قوت بسیار باالي عامل مورد بحث می 4بدهید. عدد  4تا  1به هر یک از عوامل رتبه 
 باشد.  بیانگر ضعف اساسی می 1بیانگر ضعف کم و عدد  2بیانگر نقطه قوت و عدد 

  ضرب نمایید تا نمره نهایی به دست آید.  مربوطضریب هر عامل را در رتبه 

  .مجموع نمره نهایی را تعیین نمایید 

بـود و  خواهـد   4تـا   1شود، جمع نمره نهایی بین  صرف نظر از تعداد عاملی که در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی گنجانده می
دشـت از نظـر    باشد، بدین معنی است که مدیریت خطرپـذیري سـیالب   5/2تر از  باشد. اگر نمره نهایی کم می 5/2 ها آنمیانگین 

دشـت از   باشد، بدین معنی است که مدیریت خطرپذیري سـیالب  5/2تر از  عوامل داخلی دچار ضعف است و اگر نمره نهایی بیش
  دهد.   ) ماتریس ارزیابی عوامل داخلی را نشان می2- 3شد. جدول (با نظر عوامل داخلی داراي قوت می

  )EFEداخلی ( عوامل یابیارز سیماتر - 2-3جدول

  رتبه× امتیاز = ضریب  )4- 1رتبه بین ( ضریب اهمیت عوامل داخلی
    ها قوت
    ها ضعف

     جمع امتیازات
  

بهـره   راهبردهـا ي مختلف مدیریت راهبـردي و تـدوین   اه روشاز  توان میپس از تعیین امتیاز عوامل داخلی و خارجی 
  باشد.  می SWOT1 ، مدلها مدلین این تر رایججست، از جمله 

  SWOTتجزیه و تحلیل  سیماتر -3-2-3-3

 در ها آن ننوشت و موجودي تهدیدها و ها فرصت و ضعف و قوت عوامل از کی هر کردن ستیل از پس SWOT مدل در
. شـود  مـی  حاصـل  دشـت  سیالب خطرپذیريمدیریت  يراهبردها ها آن از کی هر یقتال محل از خود، به مربوط يها سلول

 هیـ ته يهـا  بخـش  نیتـر  مشـکل  از WT و SO، WO، ST يراهبردها نیتدو و یخارج و یداخل یاصل عوامل دادن مواجهه
 )3-3( در جـدول SWOT مـاتریس . ]1[ دارد ازیـ ن یخـوب  لیتحل و هیتجز قدرت و قضاوت به و باشد می  SWOT سیماتر

  . ارائه شده است

  SWOTتجزیه و تحلیل  سیماتر -3-3جدول 

  عوامل داخلی
  عوامل خارجی

  S   نقاط قوت
 نقاط قوت را فهرست کنید

  W  نقاط ضعف
 نقاط ضعف را فهرست کنید

  O  ها فرصت
  را فهرست کنید ها فرصت

  SO مبتنی بر راهبرد هاي: 1ناحیه
 برآیید.  ها فرصتاز  رداريب بهرهبا بهره جستن از نقاط قوت در صدد 

  WOمبتنی برراهبرد هاي : 2ناحیه
 ها نقاط ضعف را از بین ببرید.  با بهره جستن از فرصت

 T   تهدیدها
 را فهرست کنید تهدیدها

  STمبتنی برراهبرد هاي : 3ناحیه
 از نقاط قوت استفاده کنید.  تهدیدهابراي احتراز از 

 WT مبتنی بر راهبرد هاي: 4ناحیه
 بپرهیزید.  تهدیدهاضعف را کاهش دهید و از  نقاط

                                                    
1- Strengths & Weaknesses & Opportunities & Threats 
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 یکمـ  يراهبـرد  ریـزي  برنامـه  سیمـاتر ، باید با استفاده از دشت سیالب خطرپذیريي مدیریت راهبردهاپس از تعیین 
  . نمود بندي اولویت را راهبردها

 )QSPM (1 یکم يراهبرد ریزي برنامه سیماتر -3-2-3-4

 در که راهبردها ینسب تیجذاب نمودن مشخص و يراهبرد يها گزینه یابیارز در عیشا اریبس يابزارها و ها روش از یکی
 مشخص کیتکن نیا. باشد می (QSPM)  یکم يریزي راهبرد برنامه سیماتر گیرد، می قرار استفاده مورد يگیر تصمیم مرحله

 بنـدي  اولویـت  را هبردهـا را نیـ ا واقـع  در و باشد می پذیر امکان شده، انتخاب يراهبرد يها گزینه از کیکدام که نماید می
 سیمـاتر  نیا. باشد می یآگاه و یخبرگ خوب، قضاوت کی ازمندین ابزارها و ها تکنیک اکثر مانند زین کیتکن نیا. نماید می
. باشـد  مـی  گـروه  موجـود  وضع و یطیمح طیشرا با مواجهه در يشنهادیپ يراهکارها يداریپا و يپذیر امکان یابیارز يبرا

 يراهبردها فهرست از دیبا باشد، نداشته را گروه برون و درون طیشرا با مواجهه توان راهبرد کی یابیرزا نیا در که درصورتی
  :]53[ریزي راهبردي کمی باید شش مرحله زیر طی شوند  براي ارائه یک ماتریس برنامه. ]1[ شود خارج بندي اولویت قابل

 ریـزي  برنامهداخلی را در ستون طرف راست ماتریس  و تهدیدات عمده خارجی، نقاط ضعف و قوت ها فرصت -1مرحله 
 . راهبردي کمی بنویسید

دشـت نقـش دارنـد، وزن یـا      به هر یک از عوامل داخلی و خارجی که در موفقیـت مـدیریت خطرپـذیري سـیالب     - 2مرحله 
 باشند.   (بسیار مهم) می 1اهمیت) تا  هاي ماتریس ارزیابی داخلی و خارج از صفر (بی ها همانند ضریب ضریب بدهید. این ضریب

دشـت   را مقایسه نمایید و راهبردهایی را که ارگان متولی مدیریت خطرپذیري سیالب 2هاي مرحله  ماتریس -3مرحله 
 را مورد توجه قرار دهد) مشخص نمایید.  ها آنباید به اجراء در آورد (یا 

ند که جذابیت هر راهبرد را در یـک مجموعـه   مقدار عددي هست ها آنهاي جذابیت را مشخص نمایید،  نمره -4مرحله 
داراي  -3تاحـدي جـذاب،    -2بـدون جـذابیت،    -1هاي جذابیت به ایـن شـکل هسـتند:     دهند. نمره از راهبردها نشان می

 بسیار جذاب.  -4جذابیت معقول، 

مرحلـه  (حاصـل ضـرب ضـریب     ي جذابیتها نمرهمقصود از جمع . را حساب کنید 2ي جذابیتها نمرهجمع  -5مرحله 
 راهبردهـا ي جذابیت نشان دهنده جذابیت نسبی هر یک از ها نمرهجمع . مرحله چهارم) است(ي جذابیت ها نمرهدوم) در 

 آیند.  میبه دست  مربوطاست که تنها با توجه به اثر عوامل داخلی و خارجی 

نماییـد.  کمـی را حسـاب    راهبـردي  ریـزي  برنامـه ي مـاتریس  هـا  ستوني جذابیت هر یک از ها نمرهمجموع  -6مرحله 
 سیمـاتر  ین جـذابیت برخـوردار اسـت   تـر  بیشکه در هر مجموعه کدام راهبرد از  دهد میي جذابیت نشان ها نمرهمجموع 

  .ارائه شده است )4-3(جدول  در (QSPM)  یکم يراهبرد ریزي برنامه
  

                                                    
1- Quantitative Strategic Planning Matrix 
2- Total Attractiveness Scores 
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  )QSPM (ی کم راهبردي ریزي برنامهس یماتر - 4-3جدول 

  گیري تصمیممرحله 
  ریزي برنامهس ماتری

  راهبردي کمی
(QSPM) 

 1راهبرد 
 خطرپذیريمدیریت 

  دشت سیالب

  2راهبرد 
 خطرپذیريمدیریت 

  دشت سیالب

  3راهبرد 
 خطرپذیريمدیریت 

  دشت سیالب

  4راهبرد 
 خطرپذیريمدیریت 

  دشت سیالب

نمره   وزن
  جذابیت

جمع 
نمره   وزن  نمره

  جذابیت
جمع 
نمره   وزن  نمره

  جذابیت
جمع 
ره نم  وزن  نمره

  جذابیت
جمع 
  نمره

                          ها: فرصت
                          تهدیدها:

                          ها: قوت
                          ها: ضعف

                          مجموع نمره جذابیت:

  سیل در مناطق توسعه یافته جدید خطرپذیريارزیابی راهبردي از  - 3-2-3-5

سـیل، بـه ارزیـابی راهبـردي از      طرپـذیري خارزیـابی راهبـردي از    حال پس از تشـریح فرآینـد مـدیریت راهبـردي و    
ند بـدون درك خطـرات   توان میي کاربري اراضی نها . طرحسیل در مناطق توسعه یافته جدید خواهیم پرداخت خطرپذیري

ضروري در مـدیریت مـوثر    بخشیي مدیریت کاربري اراضی نیز به نوبه خود ها . طرحسیل و پیامدهاي آتی آن موثر باشند
پـس از آن شـامل    ریـزي  برنامـه بنـابراین مطالعـات مـدیریت و    . ر مناطق توسعه یافته جدید هستندسیالب د خطرپذیري

اگر کاربري اراضـی در آینـده مـد نظـر قـرار نگیرنـد و بـه        باشند.  میارزیابی واقع بینانه و مطلوب کاربري اراضی در آینده 
  گیرند.  میقرار  تحت الشعاع سیالب خطرپذیريصورت مناسب در طرح مدیریت گنجانده نشود، اقدامات مدیریت 

فرصتی را براي ارزیابی راهبردي منـاطق توسـعه یافتـه جدیـد بـه منظـور        دشت سیالب خطرپذیريمطالعات مدیریت 
بنـابراین  . بررسی این مناطق نیاز به یک ارزیابی کلی از کلیه خطرات سـیل دارد نماید.  میاین مناطق فراهم  موثرمدیریت 

ي براي کاهش خسارات سیالب در آینـده در یـک سـطح قابـل قبـول      موثرد به طور توان مینده اراضی مدیریت کاربري آی
قابـل   تـاثیر  هـا  آنبه عالوه، توسعه مناطق جدید نیز نیاز به ارزیابی کلی دارد تا اطمینان حاصـل شـود کـه    . استفاده شود

 خطرپـذیري املی از مطالعـات مـدیریت   بـه عنـوان بخـش کـ     هـا  بررسـی  این. توجهی روي توسعه موجود نخواهند داشت
شـود.   مـی فـراهم   هـا  داري بخـش و  ها شهرداريشهرسازي و بنیاد مسکن انقالب اسالمی، و  توسط وزارت راه دشت سیالب

نـد بـه طـور    توان مـی منـاطق موجـود و جدیـد     که اینبا توجه به خطر سیل در مورد  ها داري بخشو  ها شهرداريهمچنین 
سـیالب   خطرپـذیري مدیریت موثر . ]115[ دهند میئه اي الزم را ارها راهنماییدوباره توسعه یابند  منطقی توسعه یافته یا

  :  ]115[در مناطق توسعه یافته جدید نیاز به لحاظ کردن موارد زیر دارد 

  ساله 20 ریزي برنامهشناسایی پتانسیل مناطق توسعه یافته جدید و نیازهاي آینده کاربري اراضی در یک افق . 

  ي هـا  گزینـه چه مناطقی باید توسعه یافته و چـه   که اینبراي تعیین چشم انداز خطرات سیل و  مطالعاتانجام
 .  مدیریتی به منظور حمایت از توسعه الزم است

 به منظور بررسی اثر کلی مناطق توسعه یافته جدید مطالعات . 
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مناسـب و مـدیریت    ریـزي  برنامهر مورد یک اقدام ي دگیر تصمیماي براي  مقدمه ،مرتبط با آن مطالعاتاین اطالعات و 
ي هـا  سیاسـت و  هـا  نامـه از طریق اجـراي بر  توان میمدیریت را در ابتدا . سیالب در یک سطح قابل قبول است خطرپذیري

ي هـا  طـرح ي توسـعه و شـرایط توسـعه در    ها محدودیتکه  رسد میبا این حال، ضروري به نظر . مدیریت توسعه انجام داد
سیالب بـه   خطرپذیريمحیط زیست به طور مناسبی هماهنگ شوند تا اطمینان حاصل شود که با حاظ شوند و مدیریت ل

  .  ]115[طور راهبردي مدیریت شده است 

  اثرات مناطق توسعه یافته جدید روي سیالب -3-2-3-6

ذارد و در بگـ  تـاثیر د روي عوامل سیالب نظیر تراز، سرعت جریان و مسـیر جریـان سـیل    توان میتوسعه کاربري اراضی 
 د بـه توانـ  مـی اثرات مناطق توسعه یافته جدید روي سیالب . نتیجه خطر سیالب را براي برخی دیگر از اراضی افزایش دهد

  :]115[یل زیر باشد دال یکی از

 و غیره.  ها آنها و مسیرهاي عبور سیالب از طرق مختلف از قبیل ساخت و ساز ساختمان در  راه مسدود شدن سیل  

 ها.   هاي سیالبی به علت پر کردن این مناطق یا توسط گوره نواحی ذخیره سیالب در محدوده دشت از بین بردن 

   افزایش مساحت مناطق غیرقابل نفوذ در حوضه آبریز، بدون مدیریت صحیح، موجب افزایش حجم کلی روانـاب
 شود.  میو پیک سیالب 

ي را در منطقـه  موثرسیالب  خطرپذیريبتوان مدیریت این اثرات باید با دید کالن و به صورت جمعی بررسی شوند تا 
  . اعمال کرد

  تعیین محدوده توسعه متناسب با سیل -3-2-3-7

ي هـا  قسـمت درك درست از رفتار سیل و اثـرات آن کـه در    براساس توان میرا  خیز سیلي توسعه اراضی ها محدودیت
توسعه نبایـد صـورت بگیـرد کـه ایـن       ها آناما مناطقی وجود دارند که به طور قطعی در . پیشین نیز بحث شد متوجه شد

  :]115[مناطق عبارتند از 

 در این مناطق توسـعه ممکـن اسـت باعـث مسـدود      . مناطقی که توسعه اثرات نامطلوب روي رفتار سیالب دارد
شود که این امر نیز به نوبه خود موجب افـزایش تـراز سـیل و یـا تغییـر مسـیر جریـان سـیل          ها راه سیلشدن 

که این امر موجب افزایش پیـک سـیالب    باشد میسیالب  سازي ذخیرهت دیگر آن پر شدن مناطق اثراشود.  می
شامل در نظر گرفتن اثرات مناطق جدیـد کـه بـراي توسـعه پیشـنهاد       ها شود. ارزیابی مییا تغییر مسیر جریان 

  باشد.  میروي رفتار سیل  اند شده

 ي آن را در یک سطح قابل قبول به وسـیله  گیر چشمطور به  توان میمناطقی که خطر سیالب بسیار باالست و ن
در این شرایط مدیریت اضطراري اقدامی حیـاتی اسـت کـه توسـعه منـاطق از نظـر خطـر        . مدیریت کاهش داد

 نماید.  میجاري شدن سیالب را بررسی 
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    قـه  ي را روي اکوسیسـتم منط ناپـذیر  جبـران مناطقی که از لحاظ اکوسیستم حساس هستند و سـیالب اثـرات
 گذارد.  میبرجاي 

   دشت سیالبتوسعه کاربري اراضی سازگار با سیل در  -3-2-3-8

است در مورد مـدیریت توسـعه کـاربري     ضروريکه توسعه از نقطه نظر خطر سیالب مانعی ندارد، اي  منطقهدر داخل 
د توانـ  مـی مـدیریت توسـعه   . شـود  گیـري  تصمیماراضی براي کاهش خطر سیالب در یک سطح قابل قبول در این مناطق 

  :]115[شامل رعایت موارد زیر باشد 

 هـاي ناشـی از انـواع توسـعه و      پـذیري  انواع توسعه کاربري اراضی متناسب با منطقه باشد. این موضوع به آسیب
اي از لحـاظ   باشد. به عنوان مثال، یک منطقـه  خطرپذیري پیوسته سیل که منطقه با آن مواجه است مرتبط می

داده شده است اما ممکن است همین منطقـه بـراي سـکونت سـالمندان بـه       مسکونی مناسب توسعه تشخیص
اي بـراي سـکونت داراي    پذیري باالتر آنان مناسب نباشد. به عنوان مثالی دیگر، ممکن است منطقه دلیل آسیب

 تري داشته باشد.  پذیري کم خطر باالیی باشد اما براي توسعه صنعتی آسیب

 وانایی مدیریت صحیح و موثر در زمان بحـران و مواقـع اضـطراري از سـوي     تراکم ساخت و ساز مناسب باشد. ت
منطقه عامل مهمی است که در تراکم ساخت و ساز باید مد نظر قرار گیرد (امور مربوط به تخلیه بایـد در نظـر   
گرفته شود) و عواملی که ممکن است تراکم ساخت و سـاز را محـدود کننـد بایـد شناسـایی شـوند. مطالعـات        

هاي حساس و بحرانی داشته باشد. به عنوان مثال،  هایی براي غلبه بر محدودیت ت نیز ممکن است گزینهمدیری
ها و مسیرهاي دسترسی براي تخلیه به منظور افـزایش ظرفیـت تخلیـه در هنگـام وقـوع سـیالب        گسترش راه

 تواند گزینه مدیریتی مناسبی براي رفع محدودیت توسعه اراضی باشد.  می

 رو بایـد راهکارهـاي مناسـب شناسـایی      کارهاي مناسب براي حمایت از توسعه ضروري هستند. از ایـن ارائه راه
هاي آینده با یک سطح غیر قابل قبولی از خطرپـذیري پیوسـته    که اطمینان حاصل شود که توسعه شوند تا این

ی توسـعه و یـا رعایـت    سیالب مواجه نیستند. این راهکارها ممکن است شامل اقداماتی از قبیل پر کردن اراضـ 
ها باشد و یا شامل در نظر گـرفتن مسـیرهاي ویـژه بـراي تخلیـه بـه منظـور بهبـود          حداقل تراز کف ساختمان

 عملیات تخلیه در هنگام وقوع سیل باشد. 

    راهکارهاي مدیریتی مناسب براي تاسیسات زیربنایی حساس و مهم ارائه شوند. تاسیسات زیربنـایی و حسـاس
وقوع سیل قابل دسترس و آماده باشند و در صورت لزوم، بعد از وقوع هر سیل به آسـانی بتـوان   باید در هنگام 

را آماده براي استفاده نمود. این امر ممکن است نیاز به رعایت استانداردهایی در سیل طراحی تاسیسـات   ها آن
رهاي تخلیـه بـا سیسـتم    پذیري تاسیسات داشته باشد. به عنوان مثـال، مسـی   زیربنایی به منظور کاهش آسیب

توانند در هنگام وقوع سیالب، عملیات تخلیه را بهبود دهند کـه در غیـر ایـن صـورت ممکـن       زهکشی بهتر می
  شود.   ها آناست مانع عملکرد 
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  پیوسته در مناطق توسعه یافته جدید خطرپذیريمدیریت  -3-2-3-9

د، خطر سیل در مناطق توسعه یافته جدیـد  تمام راهکارهاي مدیریت توسعه کاربري اراضی که در باال گفته ش رغم علی
پیوسته، به خصوص آن قسـمت کـه مربـوط بـه خطـرات جـانی افـراد         خطرپذیرياین . نیز ممکن است وجود داشته باشد

ممکن است نیاز به انجام  رو ایناز . ي مدیریت را اعمال نمودموثرنیاز دارد تا به دقت بررسی شده تا بتوان به طور  شود می
و هشدار سیل، ایجاد مسیر دسترسی مناسب به منظور تسهیل عملیات تخلیه سـاکنین   بینی پیشقدامات از قبیل اي ا پاره

 .  ]115[و غیره باشد 

  )FPLطراحی تراز سیل ( - 4- 3-2

 براسـاس طراحـی ترازهـاي سـیل    باشد.  میسیالب  خطرپذیرياساسی و مهم در مدیریت  عاملطراحی ترازهاي سیل 
ي با احتمال وقـوع بـاالتر از سـاالنه و در نظـر گـرفتن      ها سیالبک سیل تاریخی یا برخی از ترکیبی از رخدادهاي سیل، ی

از رفتار سیالب چون احتمال  جزییي ها دریافت براساسي در مورد طراحی ترازهاي سیل گیر باشد. تصمیم میارتفاع آزاد 
باشـد.   مـی طی رخدادهاي مختلـف سـیالب   ، تبعات آتی اقتصادي، اجتماعی، زیست محیطی و امنیت افراد در ها آنوقوع 

 پـنجم  هدف از طراحی ترازهاي سیل و طراحی ترازهاي سیل براي مقاصد مختلـف در فصـل   ،نحوه طراحی ترازهاي سیل
  . این راهنما به طور کامل تشریح شده است

  ارزیابی خسارت سیل -5- 3-2

زیـابی خسـارات ناشـی از سـیل     ار دشـت  سـیالب  خطرپـذیري ي اساسی در تهیه مقدمات طرح مدیریت ها گامیکی از 
و ارزیابی خسارات ناشی از آن، الزم است انواع مختلـف خسـارات سـیالب     خطرپذیريبه منظور تحلیل  رو ایناز باشد.  می

این راهنما شـرح   ششم و ارزیابی انواع خسارات به طور مفصل در فصل خطرپذیريتحلیل . ]115[مورد بررسی قرار گیرند 
  اند.  شدهداده 

  ات و اسناد براي کاربراناطالع -6- 3-2

مطالعات مدیریتی باید اطالعات کلیدي براي کاربران را فراهم نماید، که این کاربران متولیان دولتی و سـایر ذینفعـان   
. ایفـا نماینـد   دشـت  سـیالب  خطرپـذیري ها بتوانند وظیفه و نقـش خـود را در مـدیریت     خصوصی باشند، به شکلی که آن

ي آتی استفاده نماینـد، خـدمات موجـود را ارتقـا دهنـد و تصـمیمات       ها ریزي برنامهاطالعات در  ند از اینتوان میمتولیان، 
د از توانـ  دشـت مـی   . مـدیریت سـیالب  بگیرنـد  دشـت  سـیالب  خطرپـذیري سودمندي را در تهیه اسـتانداردهاي مـدیریت   

ي محلی زیست محیطـی و کنتـرل   ها طرحرسانی روز هبکاربري اراضی در برنامه مدیریتی به منظور  ریزي برنامهي ها توصیه
 ریـزي  برنامـه اطالعات تهیه شده براي ستاد مدیریت بحران کشور باید در امر تخلیه و . ]115[شود  مند بهرهتوسعه اراضی 

 :]115[ شود میاین موارد شامل بندهاي زیر . رسان باشد سودمند و یاري
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 البتوصیف مردم عادي از رفتار سیالب براي انواع رخدادهاي سی 

 اطالعات تراز سطح سیالب در ارتباط با ابزارهاي کلیدي هشدار سیالب براي انواع رخدادهاي سیالب 

  مسیرهامانند قطع مسیرهاي کلیدي تخلیه و برآورد زمان تلفات در این  ،بحرانی تخلیه مسایلتعیین 

  ها آنسته ي پیوخطرپذیرمدیریت  مسایلي بالقوه توسعه اراضی در آینده و ها پتانسیلتعیین 

  مورد بررسی موارد ویژه -3-3

 تـر  بزرگي ها سیالبي خاص اما مهم مطالعات مدیریتی چون اثرات تجمعی توسعه، پیامدهاي ها جنبهبخش پیش رو 
، نوسازي اراضی تخریـب شـده توسـط اقـدامات     ها ساختاز سیالب مورد استفاده براي طراحی ترازهاي سیل، حفاظت زیر

ایـن  نمایـد.   مـی ات پرخطر و تغییر اقلیم را به صورت مجزا ارزیابی تاسیس، صنایع و ها گورهپیشین تسکین سیالب، جزایر، 
  .  ]115[ شوند میتر ستاد مدیریت بحران ارائه  ي دقیقها بررسیموارد به عنوان چک لیستی براي 

  اثرات تجمعی توسعه کاربري اراضی -3-3-1

 اثـرات منفـی تجمعـی توسـعه     مسـاله ، دشـت  یالبس خطرپذیريترین مشکالت در تهیه طرح مدیریت  یکی از متداول
بـدون  (یـا حتـی    تاثیرمرتبط با توسعه ممکن است به طور جداگانه کم  باشد. مسایل میکاربري اراضی بر مدیریت سیالب 

ي محلـی  هـا  طـرح اثرات زیادي بر رفتـار سـیالب یـا     ها توسعه) باشند، اما به صورت تجمعی و با در نظر گرفتن انواع تاثیر
  :  ]115[ترین مثال ها در این زمینه عبارتند از  متداول. ي آمادگی، واکنش و بازتوانی جامعه بگذارندها طرحب چون سیال

 هاي سیالبی.  بستن مسیرهاي عبور سیالب و مسیرهاي جریان بر اثر توسعه و ساخت وساز در دشت  

 اراضی به صورت مجـزا و پـر کـردن    واسطه توسعه  سازي سیل به افزایش تلفات سیل به دلیل عدم امکان ذخیره
 گیر و به تبع آن افزایش تراز سطح سیالب در این مناطق.   مناطق سیل

  نمایند و تاثیر جمعیت در کاهش ظرفیت  زندگی و کار می خیز سیلخطرات فزآینده براي افرادي که در اراضی
 مسیرهاي تخلیه و مدیریت اضطراري.  

ي سیالبی و به تبع آن افـزایش جمعیـت ایـن    ها دشتساخت و ساز در حریم  که سازند میي فوق کامال روشن ها مثال
سیل و کـاهش   سازي ذخیرهمناطق موجب کاهش ظرفیت تخلیه مسیرهاي دسترسی در هنگام وقوع سیالب و عدم امکان 

ب اقدامات توسعه در اراضی سیالبی بـه صـورت تجمعـی موجـب افـزایش خطـرات سـیال        رو ایناز شوند.  میپیک سیالب 
در سـطح سـیالب، خطـرات،     گیر چشمدر حالی که واقعیت این است که هر توسعه به نوبه خود منجر به افزایش شوند.  می

اغلـب   هـا  توسـعه نیازهاي تخلیه و یا خطرات بالقوه نخواهد شد، اما افزایش آن توسط اثرات تجمعی برخی از این عوامل و 
یل اصلی است کـه در ایـن راهنمـا توصـیه شـده اسـت کـه قبـل از تهیـه          یکی از دال مسالهاین باشد.  میغیرقابل پذیرش 

ایـن ارزیـابی بـه عنـوان بخشـی از مطالعـات مـدیریت صـورت         . ي مدیریتی اثرات تجمعی مورد ارزیابی قرار گیرندها طرح
یطـی،  چـون زیسـت مح   هـا  آنانواع توسعه کاربري اراضی در آینده نیز اگـر قابـل قبـول باشـند و همـه جوانـب       گیرد.  می
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ي محلـی  هـا  طـرح  همچنـین . اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی به طور کامل بررسی شده باشند، در طرح لحاظ خواهند شد
ي مرتبط با سیالب نیاز دارند تا مـورد ارزیـابی مجـدد    ها سیاستي مدیریت توسعه کاربري اراضی و ها طرحمحیط زیست، 

  . ]115[د ي طرح را به خوبی منعکس نماینها یافتهواقع شوند تا 

  از سیالب مورد استفاده براي طراحی تراز سیل تر  بزرگي ها سیالبپیامدهاي  -3-3-2

اسـت تـا پیامـدهاي ناشـی از      الزم ي آنهـا  طرحي پیوسته سیالب و خطرپذیربراي مشخص کردن مطالعات مدیریت 
از سیالب مـورد اسـتفاده    تر زرگبي ها سیالبي با احتمال وقوع باال و ها سیالباین امر شامل . بررسی شود ها سیالبانواع 

بـه   از سیالب مورد اسـتفاده  تر بزرگي ها سیالببر روي  باشد. تاکید میبراي طراحی تراز سیل و حداکثر سیالب محتمل 
ي سیالب خطرپذیراقدامات مدیریت باشد.  میي اضطراري خطرپذیرخاطر خطر موجود براي امنیت جانی افراد و مدیریت 

انتخـاب سـطح   . باشـند  نامناسـب  تر بزرگاحی تراز سیل مناسب باشند، ممکن است براي سیالب که ممکن است براي طر
و کاهش منـافع   اي غیرسازه اي در حال افزایش سیالب، راهکارهاي ي حاشیهها هزینهتراز سیل اغلب توافقی مشکل، میان 

 گیـر  سـیل و اراضـی   دشـت  سـیالب یـف  در این شرایط بهتـر اسـت تعر   رو ایناز باشد.  میحفاظت در مقابل سیالب  جزیی
در این صورت، جامعه پـذیرش  . سیالب در مناطق صورت پذیرد ریزي برنامه براساسحداکثر سیالب محتمل و نه  براساس

  .  ]115[ي را در مقابل رخداد سیالب خواهد داشت تر بیش

  ها زیرساختحفاظت  -3-3-3

از، مجاري فاضالب، تلفن و برق در زمان وقوع سیالب ی مانند منابع آب، گیها هاي اساسی و شریان حفاظت از زیرساخت
باشد تا اطمینان حاصل شود که امکان بازیابی این خدمات در حداقل زمان ممکن بعد از حادثه وجود دارد.  امري حیاتی می

الب تسهیل سازي را پس از سی دهد و هم بازیابی و پاك هاي عمومی کاهش می این مساله هم خطرات را براي اموال و دارایی
توان در این زمینه انجام داد عبارتند  هاي حفاظتی که می ترین تلفات را در پی خواهد داشت. برخی از فعالیت کند و کم می

ها  هاي تولید برق و جداسازي موتورهاي الکتریکی از پمپ از: حفاظت موقتی در اطراف تاسیسات فاضالب، منابع آب، ایستگاه
  . ]115[هاي حیاتی متقاطع با رودخانه  هاي منابع آب و سایر شریان در مجاري فاضالب و سیستم

  نوسازي اراضی تخریب شده توسط اقدامات پیشین تسکین سیالب -3-3-4

هاي سیالبی منافع زیست محیطی با ارزشـی دارد. بسـیار محتمـل اسـت کـه اراضـی        نوسازي اراضی تخریب شده در دشت
رو هـر تالشـی در ایـن زمینـه بایـد       ت پیشین تسکین سیالب بوده باشد. از اینهاي سیالبی ناشی از اقداما ي دشت تخریب شده

 بـه  طبیعـی ي هـا  بـه اجـازه ورود جریـان    تـوان  مـی  از جمله این اقـدامات هاي آتی آن باشد.  جزیی از اقدامات مطالعات مدیریت و طرح
کنـیم،   دمات فعلی تسـکین سـیالب را ارزیـابی مـی    هنگامی که اقاز بین رفته است، اشاره نمود. ي طبیعی در آن ها جریان مناطقی که

هـا   سازي صورت پذیرد. البته این ارزیابی ها باید در مورد کلیه اقدامات از جمله تغییرات، بازسازي و عملیات تعدیل یا پاك بررسی
ل اطمینـان حاصـل   خطـر سـی   قابل توجـه  بدون ازدیاد زیست محیطی مثبت از افزایش دستاوردهاي در شرایطی صورت پذیرد که باید
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هـاي   تـوان دریچـه   هاي با امواج بلند وجود نداشته نباشـد، مـی   شود. به عنوان مثال، در مناطق ساحلی جایی که پتانسیل سیالب
گیـر   هـاي سـیل   سیالب به منظور حفاظت یا بازتوانی اکوسیستم منطقـه بـاز گذاشـت. ایـن دریچـه      هاي غیر گیر را در زمان سیل
  .  ]115[شوند که در زمان سیالب به طور اتوماتیک بسته شوند توانند طوري طراحی  می

  جزایر - 3-3-5

تر  باشند. این مساله زمانی خطرناك صورت بالقوه خطرناك می هاي سیالبی در طی یک سیالب به ها در دشت شکل جزیره
رو در  ). از این1-3(شکل تر از سیالب مورد استفاده در تراز سیل جزیره را به زیر سیل ببرد هایی بزرگ خواهد بود که سیالب

موردي قـرار خواهنـد گرفـت.     ها، در معرض خطر بی اند و نجات دهندگان آن این شرایط مردمی که در جزیره به دام افتاده
  . ]115[تري دارد  بنابراین توسعه اراضی در این نواحی قبل از وقوع سیالب نیاز به دقت و بررسی بیش

  
  روند میاي از جزایر که هنگام وقوع حداکثر سیالب محتمل به زیر سیالب فرو  نمونه - 1- 3شکل

  ها گوره -3-3-6

این راهنما به طور مفصـل بـه آن پرداختـه شـده      هشتمکه در فصل  باشند میمهار سیالب  اي سازهاز اقدامات  ها گوره
بـاالتر نـرود،    ها آنخریب نشوند و یا سطح سیالب از یکی از اقدامات محافظت در برابر سیالب، تا زمانی که ت ها . گورهاست
بـه   بایـد  هـا  آنبر مبناي حداکثر سیالب محتمل طراحی شوند اما طراحـی   ها گورهاست که  غیرمحتملاگرچه، باشند.  می

دم عواقـب عـ  . ي با سطح بـاالتر از گـوره منجـر نشـود    ها سیالبدر مقابل  ها آناي باشد که به تخریب یا عدم کارایی  گونه
ي با سطح باالتر باید ارزیابی گـردد و اگـر خطـرات جـانی و خسـارت وجـود دارد بایـد        ها سیالبدر مقابل  ها گورهکارایی 

اي  د شامل اقدامات غیرسـازه توان میاین اقدامات . اقدامات مناسبی براي کاهش خطرات جانی و خسارت به کار گرفته شود
در جهـت کـاهش خطـرات     هـا  گـوره سیالب و یا کنترل توسعه در اراضی پشت ي ایجاد آمادگی در مقابله با ها طرحمانند 

  حداکثر سیالب محتمل

 ل طراحی شدهتراز سی
 توسعه شهري

 جنگل

 تاالب
ترین  سطحی که سریع -حداقل سطح قابل قبول

  بیند. خسارت را در هنگام وقوع سیالب می

 پل

 تراز نرمال رودخانه
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ات تـاثیر و سـایر نـواحی،    گیـر  سـیل ایجاد جدایی میان اراضی  واسطه بهند توان می ها گورههمچنین . جانی و خسارت باشد
از . ته باشـند زیست محیطی مهمی چون تغییر اکوسیستم رودخانه در این نواحی و بستن مسیر عبـور حیوانـات نیـز داشـ    

. ي زیست محیطی مورد ارزیـابی قـرار گیرنـد   ها طرحباید با رعایت تمام موارد قانونی  ها گورهبا توجه به این موضوع،  رو این
ابتدا باید یک ارزیابی کلی در مطالعات مدیریتی انجام گیرد تا اطمینان حاصل شـود کـه گزینـه مـورد نظـر قابـل انجـام        

  .  ]115[ي براي بررسی موارد قانونی محیط زیست و غیره مورد نیاز است تر جزیی يها ارزیابیو سپس  باشد می

  ات پرخطرتاسیسصنایع و  -3-3-7

و مـدیریت سـالمت عمـومی و     شـوند  میي زیست محیطی محلی تعریف ها طرحات پرخطر در مقررات تاسیسصنایع و 
. بایـد بررسـی شـوند    هـا  سـیالب ن رود توسط طغیابه وسیله  آور زیانخطرات زیست محیطی در ارتباط با گریز مواد سمی و 

ي جـایگزین بایـد   هـا  مکـان ند در جایی به طور دقیق این خطرات را مشخص کنند در نتیجـه  توان مین ها بررسیوقتی این 
اما باید جایی قرار گیرند که این . و یا خارج آن باشند دشت سیالبند در داخل توان می ها مکاناین . مورد بررسی قرار گیرد

ي بـا دوره بازگشـت بـاالتر از    هـا  پهنهبهتر است این نوع صنایع در  رو ایناز . ]115[ي مدیریت شوند موثررات به طور خط
  . سال قرار گیرند 500

  تغییر اقلیم -3-3-8

که براي یک دوره زمانی مناسب باشد، یعنی، اگر در  باشد میهدف مطالعات مدیریتی فراهم کردن یک طرح مدیریتی 
ي مـدیریتی مـورد اسـتفاده بایـد قـادر بـه       ها طرحي فعلی باشد، ها بینی پیشبدتر از  اي گلخانهله اثرات سا 20دوره زمانی 

بنابراین اثرات منفی تغییرات آب و هوایی بر رفتار سیالب نیاز به بررسی دارد کـه ایـن   . ]115[باشند  مسالهتطبیق با این 
  :]115[ باشند میاثرات شامل موارد زیر 

  و  هـا  مـرداب که منجر به افزایش مشکالت مربوط به سیالب در نواحی ساحلی به خصوص در افزایش سطح آب
 هـا  دریاچه، دریاها و ها اقیانوسي اضافی در ورودي خاکریزهااین مشکالت با ساخت شود.  میي بسته ها دریاچه
  :نماییمکه موارد زیر را بررسی  شود میباعث  مسالهاین شود.  میتشدید 

 ز سیل باالتر به منظور ثابت نگه داشتن سطح حفاظت یا پذیرش یک سطح باالتري از خطر سیالب.  کارگیري ترا به  

 سـطح   خاکریزهـا در جایی که ایـن   خاکریزهاي مدیریتی به منظور مدیریت ارتفاع ها طرحروزرسانی  هتوسعه و ب
در سـطح اقیـانوس در   باید آنالیز حساسیت براي تعیـین محـدوده تغییـرات     همچنینکند.  میسیالب را مهار 

 . در مطالعات مدیریتی لحاظ شود بندي زمانجهت طرح 

 ها را تقویت کند و در نتیجه موجـب افـزایش شـدت اثـرات سـیالب شـود.        تواند طوفان الگوي آب و هوایی متغیر می
 زیر شود:هاي مطالعات مدیریتی مانند موارد  تواند منجر به بررسی در آنالیز حساسیت می مربوطبررسی تاثیرات 
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  یک تراز سیل باالتر، حال هدف فراهم آوردن یک سطح مطمئن حفاظـت   کارگیري بهي براي گیر تصمیمپس از
 باشد.  میدر آینده 

 د منجـر بـه کـاهش    توانـ  مـی سطح حفاظت سیالب که به طور موردي تعیین شده باشد  براساسي گیر تصمیم
 . سطح حفاظت سیالب در آینده شود

  حاصل از مطالعات و مالحظات ها توصیه -3-4

هایی از مطالعات، مبناي تشخیص یک طرح مدیریتی منسجم و جامع را براي اقدامات کارآمد و موثر، به منظور مدیریت  توصیه
موثر خطرپذیري موجود، خطرپذیري آینده، خطرپذیري پیوسته، خطرات جانی و حداقل کردن خسارات سیالب بر جامعه فراهم 

هاي حاصل از مطالعات اعم از بررسی خطرات و خسارات سیل، بررسی توسعه  شود کلیه دریافت توصیه مینماید. در این راستا  می
دشت، بررسی مـوارد ویـژه و    کاربري اراضی در آینده، اثرات منفی و مثبت حاصل از اقدامات پیشین مدیریت خطرپذیري سیالب

  ب در اختیار ستاد مدیریت بحران کشور قرار گیرد. غیره به صورت لیستی تهیه شود و به منظور اقدام مدیریتی مناس

  مالحظات اولیه -3-5

اطالعات، کمیته سیل و گروه مطالعـاتی سـیل (اعـم از بخـش دولتـی و یـا        آوري جمعپیش از شروع هر نوع مطالعه و 
  ]:115مهندسین مشاور) باید موارد زیر را مد نظر قرار دهد [

  باید مد نظر قرار گیرد به شرح زیر دشت سیالباهداف مدیریت خطر در .  

  ات زیر بنایی موجود  تاسیسکاهش خطر جانی و خسارت مالی سیالب به اموال و 

  کـه  اینات زیر بنایی مهم هنگام و بعد از رخداد سیالب بمنظور حصول اطمینان از تاسیسمدیریت خطر به 
 . مناسب و قابل استفاده هستند صورت بهدر زمان مورد نیاز 

  بـا خطـر سـیالب و خطـرات جـانی ناشـی از آن        دشـت  سیالبتوسعه بعدي اراضی  که ینامطمئن شدن از
 . سازگار خواهد بود

  شـود  مـی ات زیر بنایی که در آینـده سـاخته   تاسیسخسارت بالقوه براي  که طوريمدیریت خطر سیالب به 
 . کاهش یابد

  ي کشور  ها سیاستنین و در ارتباط با اهداف قوا دشت سیالبحفاظت و بهبود محیط زیست رودخانه و 

   رعایت اهداف و مقررات حفاظت محیط زیست کشور 

 هـاي آبخیـزداري،    هاي محلی مهار سـیالب، طـرح   طور جامع، طرح که طرح مدیریت ارائه شده به حصول اطمینان از این
وسـعه  هـاي جـامع، تفصـیلی و هـادي، طـرح ت      هاي آمایش سـرزمین، طـرح   هاي تجاري و برنامه استراتژیک، طرح طرح

 هاي پنج ساله توسعه کشور را در نظر گرفته است.   هاي برنامه نامه اي و قوانین، مقررات و آیین عمران ناحیه
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  د حمایت اجتماعی منطقه را جلب کندتوان میطرح مدیریت پیشنهادي  که اینحصول اطمینان از . 

  ازگار با محیط اجتمـاعی بـوده و   ، سدشت سیالباقدامات ناشی از برنامه مدیریت  که اینحصول اطمینان از
 .  گردیده است حداقل ها آنمنافع اقتصادي و آثار مثبت حداکثر و آثار منفی 

 هـا  مسـوولیت مالی،  تامینکه شامل مکانیزم  دشت سیالباي براي اجراي طرح مدیریت  برقرار کردن برنامه ،
 . شروط و برنامه پایش باشد

 سـیل بـراي محـدوده مطالعـاتی در مراحـل مختلـف فراینـد        روز کردن سیاست مدیریت خطـر   هنوشتن و ب
 . مدیریت توسعه اراضی

  در قـوانین، مقـررات،    دشـت  سیالبي طرح مدیریت ها یافته کارگیري بهدر نظر گرفتن بهترین راهکار براي
ي آمایش سرزمین، جامع، تفصیلی و هـادي و طـرح و سیاسـت مـدیریت     ها طرحو  ها نامه بخش، ها نامه آیین
 . ه اراضیتوسع

 (کشور و استان و شهر یا روستا) که در ارتباط با مـدیریت خطـر    مشخص کردن مراجع و منابع اطالعات جامعه
  . و ابزار بالقوه مدیریتی که وجود دارند ها محدودیتبوده و یا  دشت سیالب

  شامل:   دشت سیالباهداف مراحل مختلف مدیریت  

 1سازي مطالعات سیل آماده 

 2دشت عات مدیریت خطر سیالبسازي مطال آماده 

 3دشت سازي طرح مدیریت خطر سیالب آماده 

ي مـورد نیـاز بـراي انجـام مطالعـات و تصـمیم سـازي در زمینـه مـدیریت          هـا  دادهمالحظات یاد شده امکان تعیـین  
  سازد.   میرا فراهم  دشت سیالب

  ي مورد نیازها داده -3-6

  .  ]115[ وارد زیر استیی که باید تهیه شده و یا تلفیق گردند شامل مها داده

 ي موجود، رفتار کلی سیالب، مسیرهاي اصـلی جریـان،   ها گزارشي کاربري اراضی، ها دادهي تاریخی، ها سیالب
سـفر  (هیـدروگراف سـیل)، زمـان     تراز اوج سیالب، خسارت سیالب، سرعت جریان، نرخ افزایش جریـان سـیل  

  محاصره شدن توسط سیالب و یا نیاز به تخلیه   ،ها راهاثرهاي سیل بر روي جوامع نظیر بسته شدن  و 4سیل

 ي بارشی (رگبارها) وتخمین الگوي بارش ها داده 

                                                    
1- Flood Study Preparation  
2- Flood Plain Risk Management Study Preparation 
3- Flood Plain Risk Management Plan Preparation  
4- Travel Time 
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 ي اسیدي)، توپوگرافی و فرسایش خاك ها خاكنقشه  ویژه به( شناسی خاك، شناسی زمیني ها نقشه 

 اخالل و اثر  شامل ها آنو کارایی و عدم کارایی  دشت سیالبي جاري مدیریت خطر ها روشي مربوط به ها داده
 روي محیط زیست و کیفیت آب  

 یازهاي آتـی  اي حوضه آبریز (آبخیز) شامل اراضی قابل دسترسی و ن کاربري اراضی جاري و بالقوه و روند توسعه
 انواع توسعه اجتماعی

  ي انجـام شـده قبلـی) و قـوانین و     هـا  حـریم سیل موجـود (نظیـر تعیـین بسـتر و      بندي پهنهاطالعات در مورد
 مدیریت کاربري موجود يها نقشه

   سطح آمادگی موجود جوامع و افراد آن در مقابل سیل 

   میزان اخالل سیل در نظم جامعه 

  ي تغذیه آن  ها مکانآب زیرزمینی و 

  ي در خطر و در حال انقـراض گیـاهی   ها گونه ویژه بهجامعه گیاهی و جانوري آبی و اطالعات مربوط به زیستگاه
 و جانوري 

 رهنگی و تاریخی جوامع موجود در محدوده طرحي مهم فها ویژگی 

 ي مرتبط با تغییر اقلیم نظیر تغییرات بارش و دما و نیز تغییرات سطح آب دریاي محدوده طرح  ها داده 

  دشت سیالبدرآمد بخش دولتی و خصوصی از اراضی 

 دشت سیالبي اقتصادي و غیراقتصادي گزارش شده در ها خسارت 

ي خود، زمینـه فـراهم سـازي اطالعـات بـراي مراحـل       ها مسوولیتارات دولتی متناسب با الزم است کلیه سازمان و اد
  . را فراهم سازند دشت سیالبمختلف مدیریت 

  ي جانبیها طرحمطالعات و  -3-7

 دشـت  سیالبند زمینه قبلی براي اطالعات مورد نیاز مدیریت خطر توان میي جانبی وجود دارند که ها طرحمطالعات و 
   :شامل موارد زیر است ها طرحاین مطالعات و  .را فراهم سازند

   مطالعات طرح کاربري اراضی و آمایش سرزمین  

 هاي توسعه و عمران   مطالعات طرح 

 مطالعات زیست محیطی محدوده طرح و حوضه آبخیز 

  مطالعات آبخیزداري 

  مطالعات مهندسی رودخانه 

 هاي در حال خطر و یا در حال انقراض  مطالعات گونه 
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 هاي اسیدي  خاك مطالعات 

 شناسی مطالعات خاك 

  مطالعات فرهنگی و اجتماعی 

  ي مربوط به تغییرات اقلیمی  ها گزارشاطالعات و  -3-8

گرم شدن تدریجی جو را استنباط کرد که عامل آن تجمـع گازهـاي خـاص نظیـر دي      توان می اي گلخانهاز اثر پدیده 
. ي و مـدیریت تصـمیم مـرتبط بـا آن اسـت     گیـر  سـیل روي رفتار داراي اثر  اي گلخانهپدیده باشد.  میاکسید کربن در جو 

اثرهـاي ناشـی از تغییـر    . انـد  بر روي تغییر اقلیم را پذیرفتـه  اي گلخانهالمللی اثر پدیده  در سطح بین ها دولتدانشمندان و 
ي گیـر  سـیل ر روي ، تغییر الگوهاي هواشناسی و تعدادي اثرهاي ناسـازگار بـ  ها اقیانوساقلیم شامل افزایش تراز سطح آب 

  ]:115[باشد  میاراضی شامل موارد زیر 

 گیـري اراضـی حاشـیه     ها در اثر انبساط حرارتی موجب تشـدید شـکل سـیل    افزایش تراز آب دریاها و اقیانوس
  ها در مناطق ساحلی خواهد شد.  رودخانه

 ور متوسط هر صد سال ط % که باید به1شود که سیالب متناظر با احتمال  تغییر الگوهاي هواشناسی موجب می
 تري مثال هشتاد سال اتفاق بیافتد.  بار رخ دهد در دوره بازگشت کوتاه یک

ي حـدي هواشناسـی   هـا  پدیـده در سناریوهاي مختلف تغییـر اقلـیم، رخـداد     کنند می بینی پیشدانشمندان همچنین 
ي هـا  دادهو  هـا  گـزارش بنـابراین  . دادي رخ خواهـد  تر بیشو خشکسالی  ها سیالبدیگر  عبارت . بهافزایش پیدا خواهد کرد

  .  ]115مفید خواهد بود [ دشت سیالبموجود زیر براي مطالعات مدیریت 

 ویژه اثر احتمالی تغییر اقلیم بر رفتار آن مطالعات سیل به  

 ي مدیریتی و تصمیمات  ها روشویژه اثر آن بر روي  مطالعات مدیریت به 

 هـا  آنیر اقلیم از مراکز جهانی مطالعات تغییر اقلیم و موسسات داخلی مشابه و تغی اي گلخانهي مربوط به پدیده ها داده
 . باید اخذ گردد
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  بدشتسیال بندي پهنه





  55  12/04/95  لیس بندي پهنه -چهارم فصل
 

 

رمفصل  ل بندي پهنه -چها   سی

  کلیات -4-1

قسمتی از رودخانه اسـت کـه بـه هنگـام      دشت سیالبو آبراهه اصلی رودخانه، یک مجموعه واحد بوده و  دشت سیالب
 دشـت  سـیالب یی در داخـل  هـا  ناحیهسیالب به تعیین  بندي پهنهبراین اساس، شود.  میخانه، آب در آن جاري طغیان رود

ي صـنعتی و مسـکونی و   هـا  محوطـه ي مختلف از قبیل فضاهاي تفرجگاهی، کشاورزي، ها کاربريکه براي  گردد میاطالق 
ات سیالب شـامل مطالعـات هیـدرولوژي و هیـدرولیک     مطالعدر این فصل ابتدا در مورد گیرد.  میغیره مورد استفاده قرار 

خطـر سـیالب و    بندي پهنهسپس شود.  میهیدرولیکی شرح داده  بندي پهنهو سیل  بندي پهنهاهداف بحث شده و سپس 
  گیرند.  میمورد بحث  قرار  ها پهنهدر خطرخیزي  موثرعوامل 

  مطالعه سیالب - 4-2

بـه  دشـت.   سیالب خطرپذیريع از رفتار سیالب و بررسی ماهیت اصولی و جام مطالعهمطالعه سیالب عبارتست از یک 
  :]21[ باشد میسیالب شامل سه مرحله زیر مطالعه طور کلی 

  ها آنشده و در صورت لزوم پیشنهاد تکمیل  آوري جمعبررسی آمار و اطالعات  .  

  ي هـا  سـیل عـات  و بررسی خسارات وارد آمده ناشی از سیالب با توجـه بـه آمـار و اطال   تعیین خصوصیات سیل
 . اي مختلف مشاهده

  حوضه يخیز سیلتعیین پتانسیل  .  
بررسی رفتار سیالب رخ داده در حوضه آبریز مورد مطالعه با تعیین تـراز سـیالب،   هدف از مطالعه سیالب عبارتست از 

در  وانتـ  مـی و مالحظـات فنـی بررسـی سـیالب را      . معیارهـا ]119[ شرایط حاکم بر حوضه آبریزبراساس  سیالب سرعت
 :]115[نمود  بندي طبقهمطالعات پایه و تخصصی زیر مد نظر قرار داد و 

  مطالعه هیدورلوژي سیالب  

  مطالعه هیدرولیکی سیالب  

  ولوژي سیالب رمطالعه هید -4-2-1

مـواردي کـه   کند.  میدر بررسی سیالب است که مشخصات هیدرولوژي سیالب را تعیین  پایه مطالعاتمطالعه هیدرولوژي یکی از 
  :]34[د در مطالعه هیدرولوژي انجام شود عبارتند از بای

  ي هیدرولوژيها گزارشبررسی آمار، اطالعات و  

 بررسی صحت و دقت آمار و بازسازي آمار ناقص و تطویل آمار تا حد دوره شاخص  

  سال 500و  200، 100، 50، 25، 10، 5، 2تعیین بده اوج سیالب با دوره بازگشت  

 و در صورت نیاز تهیه آبنگار واحد بررسی آبنگارهاي ثبت شده  
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  ي هیدرولوژیک در صورت نیازها مدلواسنجی  

  در صورت نیاز مختلفیی با دوره بازگشت ها سیالبترسیم آبنگارهاي  

  سنجی در صورت نیاز  ي آبها ایستگاهپیشنهاد تجهیز  

  یک در صورت نیازي مورد استفاده در واسنجی مدل هیدرولوژها سیالبآبنگار  زمان همبررسی رگبارهاي  
سـیل و هـم از حـداکثر آبـدهی سـیل      هم از هیدروگراف  توان میرا  ...)مشخصات هیدرولوژي سیالب (عمق، سرعت و

دو روش زیـر  کنـد.   میبا این تفاوت که حداکثر آبدهی سیل فقط مشخصات حداکثر را ارائه . (بده اوج سیالب) تعیین کرد
  :]115[ شود میتعیین هیدروگراف سیالب استفاده  عموما براي برآورد حداکثر آبدهی سیالب و

 روش تحلیل فراوانی سیالب  

 رواناب و روندیابی سیل -بارش سازي شبیه 

انتخاب روش مناسب براي برآورد حداکثر آبدهی سیل و تعیین هیدروگراف آن تابعی از عواملی چنـد از قبیـل هـدف    
 هـا  آنمورد نیاز، نوع اطالعات و آمار موجود یا در دسترس و دقت  طرح، اندازه پروژه و اهمیت آن، مرحله مطالعات یا دقت

ی در سـنج  بـاران ب و بارش در ایسـتگاه هیـدرومتري و ایسـتگاه    ي ثبت شده سیالها دادهدر صورت وجود . ]30[ باشد می
ن روش ي ثبـت شـده دومـی   هـا  دادهباالدست حوضه آبریز، از روش اول (تحلیل فراوانی سیالب) و در صورت عـدم وجـود   

  .  ]115[ شود میرواناب) استفاده  -بارش سازي شبیه(

  ي پایه مورد نیاز ها داده -4-2-1-1

ي دقیق و کافی از یک سـري پارامترهـاي   ها دادهبدون شک برآورد سیالب با هر روشی که انجام گیرد، مستلزم وجود 
کـه نـوع و تعـداد و اهمیـت     واضـح اسـت   . باشـد  میمربوط به آب و هواي منطقه و خصوصیات هیدرولوژیکی حوضه آبریز 

توصیه سازمان یونسکو در این زمینـه بـه شـرح    . باشدد از روشی به روش دیگر متفاوت توان مینسبی پارامترهاي مورد نیاز 
  زیر است:

  . ]30[در بین خصوصیات ماندگار حوضه آبریز، کسب اطالعات در مورد خصوصیات زیر از اهمیت زیادي برخوردار است   - الف

 کل حوضه آبریزمساحت و ش 

 تراکم شبکه زهکشی 

   رابطه ارتفاع و مساحت  

 شیب حوضه 

 ها و مانداب ها دریاچهاي  ظرفیت ذخیره 

 شناختی شرایط زمین 

  ساله کنترل و مورد توجه قرار گیرد: 10تا  5مابین خصوصیات متغیر حوضه، باید موارد زیر براي یک دوره   -ب

 پوشش گیاهی 
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 شرایط خاك 

 ذخیره آب در مخازن 

 ي آبراههها یژگیو 

  :باشد میي مورد نیاز در خصوص رژیم آب و هوایی و جریان آب به شرح زیر ها داده  -ج

 شرایط اقلیمی حوضه آبریز  

 بارش برف و باران  

 جریان رودخانه  
شرایط اقلیمی حوضه آبریز عالوه بر پارامترهاي معمول، شامل پارامترهاي توزیع زمانی و مکانی درجه حـرارت، الگـوي   

  . باشد میاي  ي چرخهها فعالیتارهاي همرفت و رگب

  روش تحلیل فراوانی سیالب -4-2-1-2

شـرایط الزم از قبیـل    کـه  شـود. درصـورتی   براي برآورد سیالب محسوب میي مناسب ها روشتحلیل فراوانی سیالب یکی از 
. ]30[ تـایج مطلـوب دسـت یافـت    به ن توان وجود آمار کافی و امکان برازش تابع توزیع مناسب وجود داشته باشد، با این روش می

دادشـان بـا اسـتفاده     ها (بده اوج سیالب) با فراوانی رخ هدف از روش تحلیل فراوانی سیالب برقراري ارتباط بین حداکثر بده سیل
تـرین بـده اوج    بـزرگ هـاي سـیالب سـاالنه کـه      تحلیل فراوانی سیالب عموما براساس سـري . ]115[ هاي احتمال است از توزیع

انجـام   ،گیـري شـده اسـت    ایستگاه هیدرومتري نزدیک به محل در طول یک سال، اندازهو در  شوند را شامل میاي  ظهجریان لح
ي هـا  دلیل کوتـاه بـودن دوره   به]. 74، 51شود [تر تحلیل فراوانی به کتب هیدرولوژي مراجعه  براي جزییات بیش. ]115[ شود می

دسـت آمـده از یـک     درجه عدم اطمینان در تخمـین بـده اوج بـه   ل) همیشه یک سا 50تا  20گیري ( ي اندازهها ثبت در ایستگاه
  :]21[ ي مهم در تحلیل فراوانی سیالب عبارتند ازها . عدم قطعیتوجود دارد تحلیل فراوانی سیالب

 گیري بده خطاي سیستماتیک در اندازه  

  در اثر تغییر حوضه آبریز ها دادهناهمگونی  

 ب ناشی از باران یا ذوب برف)ي نامتجانس (مانند سیالها داده 

 بودن مدل احتمالی مورد استفاده نامناسب 

 خطاي مربوط به برآورد پارامترها 

 (در شرایط تغییرات باالدست و بستر) مشکالت مربوط به تحلیل فراوانی تراز سیالب 

مـاالت تجـاوز   تحلیل فراوانی سیالب یک روش نسـبتا سـریع تخمـین بـده اوج سـیالب بـا احت        به طور خالصه، روش
  .  ]115[اوج را برآورد نماید  بدهي مربوط به ها تحلیل فراوانی قادر است که هیدورگراف عالوه . بهاست 1سالیانه

                                                    
1- Annual Exceedance Probabilities 
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  رواناب -بارش سازي شبیه -4-2-1-3

رخ  بارنـدگی  ،روانـاب  - ي بارشها کند. در مدل رواناب یک مدل ریاضی است که بارندگی را به رواناب تبدیل می - مدل بارش
در مربـوط  در زمان و مکان مشخص به عنوان داده ورودي براي مدل اسـتفاده شـده و براسـاس آن هیـدروگراف بـده      داده شده 

ي مهـم در بـرآورد سـیالب و همچنـین     ها روشرواناب از  - هاي بارش . مدل]115[ شود می سازي مکان مورد نظر از حوضه شبیه
  :]21[ رواناب عبارتند از - شي بارها فع مدل. مناگردند و هشدار سیالب محسوب می بینی ي پیشها سامانه

 در نظر گرفت.   توان خصوصیات مختلف حوضه را می  

 پذیري براي درنظر گرفتن تغییرات احتمالی حوضه هستند.  داراي قابلیت انعطاف 

 برآورد نمود.  توان اثرهاي احداث سدهاي دیگر در حوضه را می 

 اجتناب هستند. قابل غیر  ها اپی، استفاده از این مدلدست آوردن آبنگار رواناب چند رگبار پی در به 

  یابد رواناب افزایش می -ي بارشها ي پیشرفته دقت مدلها روشبا گذشت زمان و با استفاده از . 

  ناپذیر است.  رواناب اجتناب -ي بارشها ، استفاده از مدلي رودخانهها دادهدر نبود اطالعات 

  انتخاب روش محاسبه سیالب -4-2-1-4

یی بـراي  معیارهـا در اینجا، . ي در مورد روش محاسبه سیالب، یکی از مسایل اصلی در بررسی سیالب استرگی تصمیم
  :]34[عبارتند از  معیارهااین . شود میانتخاب روش مناسب مطرح 

  ي موجودها دادهانتخاب روش محاسبه سیالب براساس   -الف
  سبه سیالب براساس دقت مورد نیازانتخاب روش محا  -ب
  خاب روش محاسبه سیالب براساس شرایط حاکم در منطقه  انت  -ج

ي باال باید چند روش محاسبه انتخـاب شـود و روش مـورد نظـر، بـا مقایسـه       معیارهااست که با مجموع  تاکیدالزم به 
ین روش بررسـی  تـر  مناسـب در مورد انتخاب  تر بیشاطالعات . ي مختلف تعیین گرددها روشي محاسبه شده با ها سیالب
  . ارائه شده است ها رودخانهو حریم  رسیل و تعیین حد بست بندي پهنهراهنماي  رد سیالب

  مطالعه هیدرولیک سیالب  - 4-2-2

در مطالعات هیدرولیک سیالب، شرایط عمومی جریان و مشخصات آن نظیر سرعت، عمق، تراز سطح آب، شیب سطح 
 فیزیکـی  بـه دو مـدل عـددي و    توان یکی را میهاي هیدرول مدل. گردد رخ طولی) و تنش برشی جریان تعیین می آب (نیم

راهنماي کـاربرد  «تر به  و براي جزییات بیش شود ي هیدرولیکی ارائه میها تقسیم نمود. در زیر مختصري در رابطه با مدل
سـازمان مـدیریت و    584شـماره   ضـابطه  »ي ریاضـی و فیزیکـی در مطالعـات مهندسـی و سـاماندهی رودخانـه      هـا  مدل

  ، رجوع شود.  رریزي کشو برنامه
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  ي ریاضیها مدل -4-2-2-1

مدل ریاضی، مدلی است کـه  . باشند هاي ریاضی در عمل ابزار بسیار سودمندي براي بررسی سیالب در سطح حوضه می مدل
نمـود کـه اوال روابـط ریاضـی      سـازي  مدل توان یی را میها بنابراین تنها پدیده. آید وجود می براساس روابط حاکم بر یک پدیده به

  و ثانیا روش قابل قبول و ابزار مناسبی براي حل روابط وجود داشته باشد.   ن پدیده استخراج شده باشدحاکم بر آ
  :]40[ زیر طی گردد شرح بهمراحلی  بایدریاضی و عددي هر نوع پدیده فیزیکی،  سازي شبیهکلی براي  طور به

  تعریف هندسه مورد نظر و قلمرو فیزیکی  -الف
  کی مورد بررسیي فیزیها انتخاب پدیده  -ب
  استخراج معادالت حاکم  -ج
  تولید شبکه  -د
  تشخیص و تعریف شرایط مرزي  - ه
  انتخاب روش عددي مناسب براي انفصال و حل معادالت  -و
  انفصال معادالت حاکم  -ز
  حل معادالت منفصل شده  -ح
  سنجی مدل ارزیابی و صحت  -ط

ي یک بعدي و بعضا شبه دوبعدي به ترتیب نظیر ها مدل، تدش سیالبرفته در مدیریت  کار بهي ها مدلترین نوع  عمده
MIKE11 ،MIKE-Flood  وHEC-RAS باشد می . 

  ي فیزیکیها مدل -4-2-2-2

د بـراي  توانـ  مـی فیزیکی، مدل هم مقیاس با نمونه اصلی در صورت اعمال شرایط طبیعـی حـاکم بـر آن،    ي ها مدلدر 
هـایی بـه علـت بـزرگ بـودن       وارد انجـام چنـین آزمـایش   م تر بیشاما در . مشخصات یک سیستم استفاده شود بینی پیش
 شـود  مـی انجـام   تـر  کوچکیی با مقیاس ها مدلها روي  است، لذا آزمایش غیرممکنهاي میدان، بسیار گران و اغلب  اندازه

هستند که یک سـامانه واقعـی را در مقیـاس کوچـک      ها مدلاي از  ي فیزیکی گونهها مدلگفت که  توان میبنابراین . ]40[
ي روبـاز  هـا  آبراهـه جریـان در   سـازي  شبیه ،ي فیزیکی در مهندسی آبها مدلیکی از کاربردهاي رایج در . دهند مینشان 
  : باشد میبه شرح زیر  شود میفیزیکی انجام  سازي مدلمراحلی که براي . ]34[ است

 تحلیل ابعادي  

 ساخت مدل  

 ط حاکم بر واقعیتبراساس همان شرای ها داده  گیري اندازه ها و انجام آزمایش  

 تجزیه و تحلیل نتایج 
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ین خطا و به بهتـرین  تر کمهاي مختلف از یک پدیده واقعی را با  ین وظیفه یک مدل فیزیکی آن است که کمیتتر مهم
تـر خواهـد    تري وجود داشته باشد، بررسی کمی مدل مورد نظر موفـق  تر و دقیق ي وسیعها دادههرچقدر . صورت ارائه دهد

اصلی باشد، الزم است فیزیک حاکم بـر مـدل و نمونـه اصـلی      مسالهرفتار  گر نمایانکه مدل یک پدیده بتواند براي آن. بود
منظـور از تشـابه هیـدرولیکی، تشـابه هندسـی،      . یکسان باشد در این صورت تشابه هیـدرولیکی بـین آن دو برقـرار اسـت    

  .  ]40[نه اصلی برقرار باشد در مدل و نمو زمان همسینماتیکی و دینامیکی است که باید به طور 
نماینـد   سـازي  شـبیه ي بحرانی را نیـز  ها جریاني فیزیکی از دقت باالیی برخوردار بوده و قادر هستند که حتی ها مدل

و همچنین بـا توجـه بـه کوتـاه بـودن عمرشـان زیـاد مـورد          باشد میبر و پرهزینه  ي فیزیکی زمانها مدلساخت این ولی 
ي چند مقیاسه با بستر صلب کاربرد داشته و بعضا ها مدلمعموال  دشت سیالبدر مدیریت . ]115[ شوند میاستفاده واقع ن

  .  شود میاستفاده  دشت سیالبدر بررسی جابجایی رودخانه در  مدل بستر متحرك نیز

  بندي پهنهاهداف  -4-3

کـاربرد  . دشـت  سـیالب ي مختلـف  هـا  پهنـه سیالب عبارت است از مشخص کردن احتمال وقـوع سـیل در    بندي پهنه
 شناسایی، دشت سیالبسیالب براي استفاده کنندگان  خطرپذیريسیل عبارت است از تعیین میزان  بندي پهنهي ها نقشه

اهـداف  دشـت.   سـیالب ي مختلـف  ها پهنهي اجباري کاربري ها محدودیتي مختلف بیمه سیل و تعیین ها نرخنواحی براي 
  عبارتند از: بندي پهنه

 ی و تلفات جانی در آیندهکاهش خسارات بالقوه مال  

  ها آنین بازدهی در استفاده از تر بیشي که طور بهقرار دارند  دشت سیالبتعیین کاربري اراضی که در محدوده 
 .  حاصل شود

  دشت سیالبدر  گیر سیلي مختلف ها پهنه خطرپذیريات در خصوص موسسافزایش آگاهی عمومی و  

 هیدرولیکی بندي پهنه -4-4

رت است از تعیین احتمال رخداد سیل، تراز و سرعت جریان آب و سایر مشخصـات هیـدرولیکی   سیالب عبا بندي پهنه
ي مختلـف ماننـد کشـاورزي، منـاطق مسـکونی و صـنعتی،       هـا  کـاربري که براي  دشت سیالبسیالب در نواحی در داخل 

یی بـا  هـا  قسـمت بـه   دشـت  سـیالب به ایـن ترتیـب تمـامی نـواحی     گیرند.  میو موارد دیگر مورد استفاده قرار  ها تفرجگاه
این امر معمـوال در منـاطق توسـعه یافتـه     شوند.  میمتفاوت به منظور مدیریت کاربري و توسعه اراضی تقسیم  خطرپذیري

  . ي ناشی از آن وجود داشته باشدها محدودیتالزم براي اعمال   باید تواناییو   گیرد میصورت  غیرشهرياعم از شهري و 
ات دولتی و عمومی، عالقمند به مدیریت منـاطق در حـال   موسسگرفت که  نشاتاز آنجا  دشت سیالبمدیریت توسعه 

بـراي موفقیـت   . شـدند  ها دشت سیالبدر  )ات زیربنایی و غیرهتاسیستوسعه (مانند تغییر کاربري اراضی، ساخت و سازها، 
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براي این منظور، نیـاز بـه وضـع    . ، به تعهدات جمعی نیاز استدشت سیالبدر جلوگیري از توسعه بی رویه کاربري اراضی 
باید نسـبت بـه    مسوولي ها سازماناست که  ربط ذيي اجرایی و سازماندهی تشکیالت اجرایی ها نامه آیینقوانین و تدوین 

  . انجام آن اقدام کنند
اوت ي تعیین حد بستر و حـریم رودخانـه از نظـر قـانون متفـ     ها نقشهسیل با  بندي پهنهي ها نقشهمبناي حقوقی تهیه 

اي ندارنـد و تنهـا    تفاوت عمـده  گیر سیلي ها پهنهي فنی، تعیین حد بستر و حریم رودخانه با ها روشولی از نظر  باشد می
از نظر قانونی، استناد قانونی تعیین بستر و حـریم رودخانـه، قـانون توزیـع     باشد.  میدر دوره بازگشت سیالب  ها آنتفاوت 

سـیل، از   بندي پهنهدر  ها کاربريي ها محدودیتمراحل قانونی کردن  که درصورتی، اشدب می مربوط نامه آیینعادالنه آب و 
ي هـادي روسـتایی   هـا  طـرح ي جامع و تفصـیلی شـهري و   ها طرحدر تهیه  ها توصیهو  ها محدودیتطریق اعمال این گونه 

ي اراضـی  هـا  کـاربري تعیـین   سـیل در  بنـدي  پهنـه تعیین شده در  گیر سیلي ها پهنه، مادامی که تر سادهبه عبارت . است
عـالی معمـاري و    دي روستاها مـورد توجـه قـرار نگیـرد و بـه تصـویب شـواري       ها طرحي جامع و تفصیلی شهري و ها طرح

با توجـه بـه    رو ایناز . ]34[ جنبه توصیه خواهد داشت گیر سیلي ها پهنهي مجاز و محدود در ها کاربريشهرسازي نرسد، 
سیل و تعیـین حـد بسـتر و     بندي پهنهراهنماي « ضابطهاز  توان میسیل  بندي پهنهي ها نقشه، براي تهیه الذکر فوقموارد 

  .  ]34[ استفاده کرد ،»حریم رودخانه

  خطر بندي پهنه - 4-5

کـه در   اي ناحیـه تعیین ارزش اموال و میزان خسارت مالی و جانی وارده به مناطقی که در معرض سیل قرار دارند و یا 
خطـر بـراي اطـالع مـردم از میـزان       بنـدي  پهنـه ي ها نقشهتهیه . خطر سیل گویند بندي پهنه را شود مییک سیل غرقاب 

ي هـا  روش کـارگیري  بـه خسارت ناشی از سیالب در راستاي کمک به افزایش آگـاهی مـردم در انتخـاب محـل زنـدگی و      
 بنـدي  طبقـه ي گیـر  سـیل ز نظر خطر، ابتدا باید اراضی را ا بندي پهنهقبل از تهیه نقشه . ]21[ ضروري است سازي سیلپاد

  :کند می بندي تقسیمبنگاه مدیریت بحران آمریکا اراضی را از این نظر به چهار گروه . کنیم

  با دوره بازگشت صد سـال اسـت کـه اشـغال آن باعـث افـزایش تـراز         گیر سیل: بخشی از پهنه 1راه سیلاراضی
ي آن هـا  شود. کـاربري  میباالي سیالب محسوب  از اراضی با خطر راه . سیلگردد متر سانتی 32سیالب بیش از 

در کشور اسـترالیا بـراي تعیـین    باشد.  میایجاد مانع در مقابل سیالب در این پهنه، ممنوع . خیلی محدود است
سـرعت   ضـرب  حاصـل این شاخص . است از شاخص متفاوتی (در مقایسه با کشور آمریکا) استفاده شده راه سیل

محسـوب   راه سـیل باشـد،   1از  تـر  کـم ي که این شاخص گیر سیلي ها پهنهدر . باشد میجریان در عمق جریان 
ي  بـازه  اي ماننـد  ي جاري در اراضی جلگـه ها رودخانهیا بستر  راه سیلدر تعیین  توان میاز این تجربه شود.  مین

                                                    
1- Floodway 
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 ،1ایـران ي هـا  رودخانـه تعیـین بسـتر و حـریم    نامـه   در آیـین . اهواز، استفاده کرد دست پایینرودخانه کارون در 
در ایـن  . اسـت  راه سـیل داراي شرایط مشابه اراضـی   ،بستر رودخانه يهاي کاربر محدودیت ي مجاز وها کاربري

و امـاکن عمـومی و    هـا  سـاختمان اراضی خطر سیل باال بوده و جریان سیالبی ممکن است خسارت جـدي بـه   
شکل بوده و میزان خطـرات بسـیار زیـاد    تخلیه توسط کامیون و سایر وسایل بسیار م. ي مردم وارد آوردها خانه
ي مـالی  هـا  زیـان موارد احتمال خطر مرگ و صدمات زیاد و برهم خوردن نظم اجتماعی و  گونه ایندر باشد.  می

 . ]86[ بسیار وجود دارد

 اسـت و   راه سـیل با دوره بازگشت صد سال که مازاد بر اراضـی   گیر سیل: بخشی از پهنه 2اراضی حاشیه سیالب
 هـا  سـازه هـا،   ي مختلف، عالوه بر رعایت محـدودیت ها کاربريولی در  باشد مین بخش از پهنه بالمانع اشغال ای
 شوند.  می سازي پادسیل

  34[باشد  میي صد و پانصد سال ها بازگشتبا دوره  گیر سیلاراضی با خطر متوسط سیل: پهنه میان مرز[ . 

  در ایـن  شـود.   مـی با دوره بازگشت پانصد سال گفتـه   رگی سیلاراضی با خطر کم سیل: به اراضی خارج از پهنه
البته افـراد بـالغ و کامـل    . است پذیر امکانکامیون و سایر وسایل نقلیه  وسیله بهمحدوده انتقال افراد و اموالشان 

مشکل چندانی براي خروج از این محدوده در زمان سیالب ندارند و احتمـال خطـر مـرگ و یـا صـدمات زیـاد       
 . ]86[باشد  مین

  ها عوامل موثر در خطرپذیري پهنه -4-6

صورت درجـه مـورد انتظـار خسـارت      شود. خطرپذیري به بندي می به دو بخش خطرپذیري مالی و جانی تقسیم 3خطرپذیري
بنـدي و   پـذیري و تقسـیم   گیري و آسیب شود و با در نظرگرفتن دو عامل میزان سیل در حین وقوع یک حادثه طبیعی تعریف می

ضـرب احتمـال خطـر، درصـد      دسـت آورد. مقـدار خطرپـذیري از حاصـل     توان خطرپذیري حاصله را به دام، میوزن دهی به هرک
  :]7[ آید دست می پذیري و ارزش اموال و تعداد جمعیت در خطر محاسبه شده و از روابط زیر به خسارت

 مالی خطرپذیرياحتمال خطر =  ×ي پذیر خسارتدرصد  ×ارزش اموال در خطر    )4-1(

 جانی خطرپذیرياحتمال خطر =  × پذیري آسیبدرصد  ×تعداد جمعیت در خطر   )4-2(

تعـداد   یـا  ي و ارزش امـوال و پـذیر  خسـارت رابطه مستقیم با احتمال خطر، درصـد   خطرپذیريبا توجه به روابط فوق، 
و مسـتحدثات   هـا  ساختماني پذیر خسارتبه عبارت دیگر هر چه احتمال خطر باالتر بوده و درصد . جمعیت در خطر دارد

در روابط . نیز باالتر خواهد بود خطرپذیريو ارزش این مستحدثات نیز باال باشد، میزان  تر بیش دشت سیالبواقع در پهنه 

                                                    
هـاي طبیعـی و    هـا، برکـه   هـا، مـرداب   ها، انهار، مسیل ربوط به بستر و حریم رودخانهنامه م هاي ایران، آیین نامه تعیین حریم و بستر رودخانه منظور از آیین -1

  باشد. ) می1379هاي آبرسانی، آبیاري و زهکشی (مصوب  شبکه
2- Flood Fringe 
3-Risk 
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ي پـذیر  خسـارت عوامـل مـوثر در درصـد    . فوق، احتمال خطر تابعی از احتمال وقوع سیل یعنی دوره بازگشت سیل اسـت 
مـدت سـیل، شـرایط     زایش تراز سطح آب در سیالب، عمق سیالب، سرعت سـیالب، شامل آمادگی در مقابل سیل، نرخ اف

ارزش امـوال و تعـداد جمعیـت در خطـر نیـز تـابعی از نـوع        باشد.  می گیر سیلتخلیه ساکنین و دسترسی موثر به مناطق 
  گردد.  میکه در ادامه در مورد هر یک از عوامل فوق توضیحاتی ارائه  باشند می دشت سیالبدر  ها کاربري

  احتمال خطر سیل -4-6-1

) 2-4) و (1-4در روابـط ( . ، احتمـال وقـوع سـیل اسـت    دشت سیالبي ها پهنه خطرپذیريیکی از موثرترین عوامل در 
ي هـا  بازگشـت ي بـا دوره  هـا  باشد. سـیالب  میی دوره بازگشت سیل عبارت بهاحتمال خطر تابعی از احتمال وقوع سیل و یا 

  ]:34[باشند  میبه شرح زیر  دشت بسیالي ها پهنهمختلف معیار تعیین 
که احتمـال خطـر ایـن     شود میسال به عنوان بستر رودخانه در نظر گرفته  25سیالب با دوره بازگشت  گیر سیلپهنه 

اجرایـی تعیـین حـد بسـتر و      نامـه  آیـین احداث هرگونه اعیانی و ساخت و ساز در این پهنه طبق باشد.  میپهنه بسیار باال 
البته در مناطقی با شرایط خاص با اخـذ مجـوز از وزارت نیـرو، کـاهش و یـا افـزایش دوره       . ممنوع است ها رودخانهحریم 

  . است پذیر امکانبازگشت 
 شود به عنوان پهنه سیل پر خطر در نظر گرفته شود.  سال که پیشنهاد می 100گیر سیالب با دوره بازگشت  پهنه سیل

سـال   100با دوره بازگشت  گیر سیلسال و خارج پهنه  500دوره بازگشت  با گیر سیلکه داخل از پهنه  گیر سیلپهنه 
 .  با خطر متوسط محسوب شود گیر سیلبه عنوان پهنه  شود میکه پیشنهاد  گیرد میقرار 

 کـه بـه عنـوان     شـود  میو پیشنهاد  گیرد میسال قرار  500با دوره بازگشت  گیر سیلاي که خارج از پهنه  پهنه
  . اب آیدپهنه کم خطر به حس

بـا توجـه بـه    دهد.  میسیالب را براي یکی از مناطق شهري آمریکا، نشان  بندي پهنهي ها نقشهاي از  ) نمونه1-4( شکل
و نـواحی بـا احتمـال     X ساله، با نمـاد  500متر بوده و مناطق باالتر از سطح سیل  AE ،8این نقشه تراز سیالب در ناحیه 

  اند.  شدهه نمایش داد Vخطر امواج سیل در ناحیه 
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 سیل بندي پهنهي ها نقشهاي از  نمونه -1-4 شکل

  يپذیر خسارتدرصد  -4-6-2

آمادگی در برابر سیل . ي، مقدار آمادگی ساکنین در مقابل سیل استپذیر خسارتیکی از عوامل مهم در تعیین درصد 
گرفته شـده بـراي    کار بهیدات و میزان تمه گیر سیلدر مناطق  مسوولتا حد زیادي منوط به میزان آموزش مردم و عوامل 

در جوامـع پیشـرفته بـا    . ی عملیات واکنش در مقابل یـک سـیل اسـت   اثربخشکاهش زمان مورد نیاز و افزایش راندمان و 
هـر چـه میـزان آمـادگی سـاکنین در      . ]19[ درجه آمادگی باال در برابر سیل، سرعت واکنش به هشدارهاي سیل باالسـت 

در مـورد خسـارت    تـاکنون در تحقیقات صورت گرفتـه  کند.  میي کاهش پیدا پذیر سارتخمقابل سیل باالتر باشد درصد 
بـراي تعیـین درصـد     رو ایـن از . اسـت  ، مقـدار معینـی ارائـه نشـده    دشـت  سـیالب ي ها پهنهوارد شده توسط این عامل در 

  . است بدان اشاره شده این فصل 9-6-4که در بند  گردد میي هر پهنه توسط این عامل، پیشنهادهایی ارائه پذیر خسارت
ي را پـذیر  خسارتمیزان آمادگی در برابر سیل را افزایش داده و در نتیجه میزان درصد  توان میالبته با انجام اقداماتی 

گـردد.   مـی گفته شد تهیـه   3-1پ.با توجه به آنچه در بند  دشت سیالبهیدرولیکی  بندي پهنهي ها نقشهابتدا . کاهش داد
شده بـا خطـر سـیل کـم را مشـخص       بندي پهنهجایگاه احداث مراکز امدادرسانی در مناطق  توان می ها نقشهبا کمک این 

با ایـن  . و امدادهاي پزشکی اشاره کرد غیرمترقبه، هالل احمر، ستاد حوادث نشانی آتشبه  توان میاز جمله این مراکز . کرد
از محـدوده خطـر دور کـرده و مـدیریت بحـران را       هنگام وقوع سیل، مراکـز امـدادي و مـدیریت بحـران را     توان میتدبیر 
مشخص شده و نحوه عملیات امدادرسانی و نجـات بررسـی    ها پهنههمچنین جمعیت موجود در هریک از . کرد پذیر امکان

ي الزم براي شـرایط  ها دستورالعمل ها آندر این بررسی، سناریوهاي مختلف را در نظر گرفته و با گزینش بهترین شود.  می
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د آمادگی در برابر سـیل را افـزایش دهـد ایجـاد یـک سیسـتم       توان میاز موارد دیگري که . ]34[شود  مینظر تدوین  مورد
 تـاثیر نیز در بـاالبردن میـزان آمـادگی در برابـر سـیل       ها ساختمان سازي سیلهمچنین پاد . هشدار سیل در منطقه است

 . سزایی دارد هب

  نرخ افزایش تراز -4-6-3

کـه بـا توجـه بـه      باشـد  مـی ، نرخ افزایش تـراز سـطح آب در رودخانـه    ها پهنه خطرپذیرير در یکی دیگر از عوامل موث
ي هـا  محـدوده محدودیت ظرفیت انتقال رودخانه، با افزایش تراز سطح آب، آب از داخل آبراهه اصلی سـرریز کـرده و وارد   

در گـردد.   مـی دار سـیل و تخلیـه   نرخ افزایش تراز سطح آب منجر به کاهش مدت زمـان الزم بـراي هشـ   گردد.  میمجاور 
مقدار معینـی ارائـه    دشت سیالبي ها پهنهدر مورد خسارت وارد شده توسط این عامل در  تاکنونتحقیقات صورت گرفته 

کـه در بنـد    گـردد  میي هر پهنه توسط این عامل پیشنهادهایی ارائه پذیر خسارتبراي تعیین درصد  رو ایناز . است نشده
  . استاشاره شده این فصل بدان  4-6-9

  سرعت و عمق سیل -4-6-4

به مقدار زیـادي بـه سـرعت و عمـق سـیل       شود میایجاد  ها سیلکه توسط  اي سازهي ها تخریبتهدید امنیت جانی و 
رودخانه  دشت سیالبهر دو عامل سرعت و عمق نیز، به بزرگی سیل، خصوصیات هیدرولیکی آبراهه اصلی و . بستگی دارد

سـبب افـزایش خطـر بـراي      ها آنبستگی داشته و افزایش  ها آنسالم از سیالب به سرعت و عمق  توانایی عبور. وابسته اند
در نتیجه ارزیابی این عوامل از مالحظات مهـم در منـاطق در   شود.  میات و وسایل نقلیه تاسیسها،  مردم، حیوانات، اعیانی

  .  ]86[باشد  میمعرض سیل 
. را در بـرآورد خسـارت ناشـی از یـک سـیل دارد      تـاثیر ین تـر  بیشت و اس گیري اندازهعمق سیالب عامل کمی و قابل 

در باشـد.   میي پذیر خسارت، سرعت سیالب عامل مهمی در درصد دهد میآسا رخ  ي برقها سیلهمچنین در مناطقی که 
فصـل  با توجه به مطالب گفتـه شـده در   . است ، عامل عمق سیالب در تعیین میزان خسارت مد نظر قرار گرفتهششمفصل 
آمده تعیین کرد و با استفاده از آن میزان نقش این عامـل را در   وجود بهسهم این عامل را در مقدار خسارت  توان می ششم

ي هـر پهنـه توسـط عامـل سـرعت      پذیر خسارتهمچنین براي تعیین درصد . ي هر پهنه مشخص کردپذیر خسارتدرصد 
  شده است. این فصل بدان اشاره  9-6-4که در بند  گردد میجریان، پیشنهادهایی ارائه 

  مدت سیل - 4-6-5

باشد میـزان   تر بیشهر چه مدت سیل . ، مدت زمان وقوع سیالب استها پهنه خطرپذیريیکی دیگر از عوامل موثر در 
اگـر  . مدت سیل رابطه مستقیمی با مدت زمان بارش و توزیع زمانی و مکانی آن دارد. است تر بیشنیز  ها پهنه خطرپذیري
تولیـد شـده و رخـداد سـیل      تـر  سـریع ش، حوضه از نظر رطوبت خاك، اشباع و یا در حد اشباع باشد، روانـاب  در زمان بار
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با هم اتفاق بیفتند یعنی در زمان بارش، حوضه از نظر رطوبت خاك، اشـباع و یـا در    الذکر فوقاگر موارد شود.  می تر سریع
  . بیشینه مقدار خود خواهد بود حد اشباع باشد و زمان بارش نیز زیاد باشد، مدت سیالب در
رود. بر طبق اظهارات گـروه   کار می ها و محصوالت کشاورزي به مدت سیل در محاسبه میزان خسارت وارد بر ساختمان

) 3-6جدول ( ششمهاست. در فصل  ، مدت سیالب موثرترین عامل در تخریب ساختمان(USACE) 1مهندسین ارتش امریکا
شود. با توجه به مطالب بیان شده در فصل  مشخصات سیالب در تعیین میزان خسارت لحاظ میاین عامل به عنوان یکی از 

وجود آمده در هر پهنه را مشخص کرد و با اسـتناد بـه آن میـزان     توان مقدار تاثیر این عامل در میزان خسارت به می ششم
  پذیري هر پهنه را تعیین کرد.  نقش این عامل در درصد خسارت

  ساکنینشرایط تخلیه  -4-6-6

 گـردد  مـی ي تخلیه و مناطق امن تولیـد  ها نقشهي دیگري تحت عنوان ها نقشهسیل  بندي پهنهي ها نقشهبا استفاده از 
تا با تخلیه صـحیح و بـه موقـع از خطـر سـیالب دور       دهد میو تخلیه را به مردم نشان  گرفتگی آبکه اطالعات مربوط به 

ت اطالعات مربوط بـه خطـر سـیل در زمـان هشـدار، اقـدام بـه تخلیـه         در این صورت ساکنین محلی پس از دریاف. شوند
البته باید خاطر نشان کـرد کـه   شود.  میی عملیات امداد، نجات و تخلیه اثربخشاین امر سبب افزایش راندمان و کنند.  می

  . سیالب دارد ذیريخطرپبسیار زیادي در کاهش  تاثیردادن آموزش به افرادي که بالقوه در معرض سیالب قرار دارند نیز 
در پهنه کم خطر، در زمان وقوع سیل، افراد بالغ مشکل چندانی براي خروج از منطقـه ندارنـد و انتقـال کلیـه افـراد و امـوال       

  باشد.   پذیر است. در این پهنه در هنگام تخلیه، احتمال مرگ و صدمات و خسارات زیاد نمی وسیله وسایل نقلیه امکان به ها آن
در حـد   هـا  آنمتوسط، احتمال ورود خسارت و صدمات و احتمال مرگ در هنگام تخلیه افـراد و امـوال    در پهنه، خطر

ي هشـدار دهنـده متناسـب بـا میـزان خطـر سـیل و همچنـین احـداث          هـا  سیسـتم در ایـن پهنـه، ایجـاد    . متوسط است
  . ي تخلیه افراد و نجات ساکنین ضرورت داردها نامهي مناسب براي برها ساختمان

توسـط کـامیون و سـایر وسـایل نقلیـه بسـیار مشـکل بـوده و میـزان           ها آنهنه خطر زیاد، تخلیه ساکنین و اموال پ در
در پهنه خطر زیاد، هنگام تخلیه، احتمال ایجاد صدمات مالی و جانی و به هـم خـوردن نظـم    باشد.  میخطرات بسیار زیاد 

  . اجتماعی بسیار باالست
ي هـا  نقشـه بـا تهیـه   . ات مهـم قـرار نگیـرد   تاسیسپهنه خطر زیاد، مناطق مسکونی و باید توجه داشت که در  رو ایناز 

و ادارات آب  هـا  اي اسـتان  منطقـه آب  هاي شرکتي ها سایتبا استفاده از  ها آنسیل و در دسترس قرار دادن  خطرپذیري
آگاه کرد تا از ساخت و سـاز   توان یمي پر خطر سیالب ها پهنهاز طریق صدا و سیما، افراد را از  رسانی اطالعو  ها شهرستان

  .  نیز ضروري است ها رودخانهدر کنار این امر نظارت بر ساخت و ساز در حاشیه . ي پرخطر جلوگیري شودها پهنهدر 
در تحقیقات صورت گرفته، تاکنون در مورد خسـارت   که اینشرایط تخلیه ساکنین، یک عامل کیفی است و با توجه به 

بـراي ایـن عامـل     رو ایـن اسـت، از   معینـی ارائـه نشـده    بنـدي  درجه دشت سیالبي ها پهنهامل در وارد شده توسط این ع

                                                    
1-United States Army Corps of Engineers 
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البته شرایط تخلیـه سـاکنین، رابطـه مسـتقیمی بـا نـرخ افـزایش تـراز سـیالب و          . مقدار خاصی را اختصاص داد توان مین
توسط این عامـل در بنـد    دشت یالبسي هر پهنه پذیر خسارتبراي تعیین درصد . دارد خیز سیلدسترسی موثر به مناطق 

  . است راهکاري پیشنهاد شده 4-6-9

  گیر سیلدسترسی موثر به مناطق  -4-6-7

در . و تخلیـه سـاکنین اسـت    امدادرسـانی بـراي  گیر  سیلیکی از موارد مهم در هنگام سیل، نحوه دسترسی به مناطق 
ات تاسیسـ نیز با توجه به ارتفـاع راه و   ها آن وجود دارد که احتمال سیل گرفتگی 2و  1ي شریانی درجه ها راهمناطقی که 

در مناطقی که راه دسترسی مناسب وجـود  . و تخلیه ساکنین راحت تر خواهد بود امدادرسانی، نحوه باشد میحفاظتی کم 
 و تخلیه ساکنین دشوار شده و استفاده از تجهیزات پیشرفته تر و پرخرج تر ماننـد هلیکـوپتر و هواپیمـا    امدادرسانیندارد 
. نیـز لحـاظ گـردد    گیـر  سـیل ي تخلیه باید نوع راه دسترسی به منطقـه  ها نقشهدر رسد.  میالزم به نظر  امدادرسانیبراي 

ممکن است با توجه به عوامل هیدرولیکی، یک منطقه در پهنه کم خطر قرار گیرد اما این منطقه با توجـه بـه کوهسـتانی    
و تخلیه سریع ساکنین را نداشـته باشـد و    امدادرسانیسیالب، امکان  بودن و یا عدم وجود راه دسترسی مناسب در هنگام

گردد که با توجه به لحاظ کردن راه دسترسی، ممکن است همین منطقه به عنوان  تر بیشهمین امر باعث ایجاد خسارات 
  . پهنه پرخطر در نظر گرفته شود

رت گرفتـه تـاکنون در مـورد خسـارت وارد     در تحقیقات صو. یک عامل کیفی است خیز سیلدسترسی موثر به مناطق 
 تـوان  مـی بـراي ایـن عامـل ن    رو ایـن است از  معینی ارائه نشده بندي درجه دشت سیالبي ها پهنهشده توسط این عامل در 

 شـده اسـت  ي هر پهنه توسط این عامل، راهکاري پیشـنهاد  پذیر خسارتبراي تعیین درصد . مقدار خاصی را اختصاص داد
  شده است. این فصل بدان اشاره  9-6-4که در بند 

  دشت سیالبدر  ها کاربريتوسعه  -4-6-8

دشت است. با ایـن حـال،    ها در سیالب ها، توسعه کاربري ترین عامل موثر در خطرپذیري پهنه ترین و یا شاید مهم یکی از مهم
توسـعه شـهرها، لزومـا بـه      ریزي کاربري اراضی به حساب آورده شوند رشـد و  هاي سیل در فرایندهاي برنامه چنانچه خطرپذیري
هـاي   ریـزي رشـد و توسـعه شـهر، پهنـه      شود. عامل تعیین کننده ایـن اسـت کـه آیـا در برنامـه      ها منجر نمی تشدید خطرپذیري

ریزي شهري بـه خطرپـذیري سـیل، قویـا متـاثر از       خطرپذیري سیل در نظر گرفته شده است یا خیر. بسیاري اوقات توجه برنامه
ها بدون رخداد سیل سپري شود، آگاه نگاه داشتن مـردم و مسـووالن دربـاره     ها یا دهه . بنابراین اگر سالفراوانی وقوع سیل است

انـد، مصـداق    بندها توسـعه پیـدا کـرده    هاي شهري که پشت سیل گاه شود. این موضوع به ویژه در مورد سکونت سیل دشوارتر می
هـاي سـیل را    هـایی اسـت کـه ریسـک     افتد یا در قالب برنامـه  تفاق میریزي ا دارد. متاسفانه، گسترش شهرنشینی یا بدون برنامه

هـاي مشـخص    کنند. غالبا قوانین و مقررات ساخت و ساز و کاربري اراضی و نیز برنامـه  گیرند یا دست پایین برآورد می نادیده می



 دشت راهنماي مدیریت سیالب  12/04/95  68

 

محسـوب  » در معرض بـودن «کاهش هاي کاربري اراضی، چالش مهمی در  سازي برنامه ]. پیاده19شود [ وجود دارد ولی اجرا نمی
  ]:19گیرند [ هاي کاربري اراضی در چهار مقوله اصلی قرار می ي اجراي برنامهها روششود.  می

 (ممنوعیت، جرایم، اسکان جدید) مقررات محدود کننده  

 اراضی)هاي نامطلوب  هاي اقتصادي (مالیات ترجیحی براي کاربري مورد نظر اراضی، مالیات اضافه براي کاربري مشوق 

 رسانی درباره خطرهاي سیل، اقدامات آموزشی) آگاهی بخشی (اطالع 

 دشت) گذاري عمومی (خرید امالك، استقرار تاسیسات عمومی در بیرون سیالب سرمایه 

. ي کاربري اراضی در برخی مناطق، نتیجه اتکاي بیش از حد به مقـررات محـدود کننـده اسـت    ها نامهاجراي ناموفق بر
اعتنـایی بـه    کلـی افـزایش بـی    طور به، بلکه شود مینه فقط سبب مخالفت مردم در برابر مراجع شهري  اتکاي بیش از حد

و  رسـانی  اطـالع ي کاربري اراضی، حیاتی است کـه  ها نامهبراي اجراي موفق بردهد.  میسیل را نتیجه  خطرپذیريمدیریت 
  .  ]19[ ایت عمومی وجود داشته باشدارتباط مستمر درباره ضرورت اقدامات منظور شده در برنامه و جلب حم

 ریـزي  برنامـه مدیریت سیل و . ي کاربري اراضی، مرزهاي بخشی و اداري استها نامهاز موانع مهم در تعریف و اجراي بر
هـر  . هاي آموزشی متفـاوت دارنـد   نیز پیشینه ها آني مختلف شهري است و کارشناسان ها سازمانبر عهده  تر بیششهري، 

مرزهاي اداري نیـز ممکـن اسـت مـانع     . ي کاربري اراضی (با دغدغه سیل) شوندها نامهست مانع تحقق بردو جنبه ممکن ا
ي هـا  شهرداريیا  ریزي برنامه تر کوچکي واحدهاباشند، بدین معنا که برخی شهرهاي بزرگ یا منظومه شهري به تعدادي 

  . ]19[ شود ها نامهبنابراین تعدیل بر و ها دستگاهد مانع هماهنگی میان توان میکه  شوند میوابسته تقسیم 
در مورد تعیین درجه خطرخیـزي  باشد.  میارزش اموال در خطر و نیز ارزش جمعیت در خطر، تابعی از کاربري اراضی 

در فصـل  . ، باید هم کاربري اراضی موجود و هم نحوه توسعه کاربري اراضـی در آینـده لحـاظ شـود    دشت سیالبي ها پهنه
همچنـین بـراي   . ري اراضی و محاسبه میزان خسارت سرمایه مالی در خطر، مطالبی ارائـه شـده اسـت   در مورد کارب ششم

] ارائـه گردیـده اسـت کـه بـر پایـه       90و همکاران [ 1تخمین تعداد ساالنه تلفات و مجروحین احتمالی، روشی توسط روزل
عـرض سـیالب و درصـدي از افـراد کـه      ، تخمین جمعیت هر منطقه، احتمال قرارگیري افراد در مدشت سیالب بندي پهنه

با تعیین میـزان خسـارت مـالی و جـانی در هـر      . ]14[باشد  میوجود دارد، استوار  ها آناحتمال مرگ و میر و مجروحیت 
  .  ارزش اموال و جمعیت در خطر را تعیین کرد توان میپهنه، 

  بندي جمع -4-6-9

در ایـن روابـط سـه    شـود.   مـی ) اسـتفاده  2-4و ( )1-4از روابط ( دشت سیالبهر پهنه  خطرپذیريبراي تعیین میزان 
احتمال خطر تـابعی  . ي و ارزش اموال و جمعیت در خطرپذیر خسارتعامل وجود دارد که عبارتند از احتمال خطر، درصد 

 بنـدي  پهنـه در  کـه  ایـن با توجه به . است از احتمال وقوع سیل و احتمال وقوع سیل نیز تابعی از دوره بازگشت سیل است
گفت که احتمـال خطـر در هـر     توان می رو ایناز  شوند میي سیالب تعیین ها بازگشتبا توجه به دوره  ها پهنهلیکی هیدرو

                                                    
1- Rowsell 
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هیـدرولیکی در هـر پهنـه     بنـدي  پهنـه با توجه بـه   رو ایناز . هیدرولیکی آن پهنه دارد بندي تقسیمپهنه، رابطه مستقیم با 
احتمـال خطـر بسـیار زیـاد      راه سـیل براي مثال در قسمت اراضی  .احتمال خطر آن را مشخص کرد توان می، دشت سیالب

  :ي تابع عوامل مختلفی است که عبارتند ازپذیر خسارتدرصد باشد.  می

 آمادگی در مقابل سیل  

 نرخ افزایش تراز 

   عمق و سرعت سیل 

   مدت سیل 

 شرایط تخلیه ساکنین 

 گیر دسترسی موثر به مناطق سیل 

مقـدار نقـش عوامـل عمـق و مـدت سـیل را        تـوان  می ششم، طالب گفته شده در فصلاز بین عوامل فوق با توجه به م
براي تعیین مقدار عوامل آمادگی در مقابل سیل، نـرخ افـزایش تـراز سـیالب، سـرعت سـیل، شـرایط تخلیـه         . تعیین کرد

اصـالحی بـین    یک ضـریب  الذکر فوقبراي تمامی عوامل  شود مینیز توصیه  خیز سیلساکنین و دسترسی موثر به مناطق 
آمـده از عوامـل دیگـر ضـرب شـده و عـدد نهـایی درصـد          دست بهصفر و یک در نظر گرفته شود که این ضریب در مقدار 

د متفاوت باشـد الزم اسـت   توان میاین ضرایب در شرایط مختلف  که اینبا توجه به آید.  می دست بهي هر پهنه پذیر خسارت
  . به تعیین آن اقدام کنندمنطقه نسبت  مسوولتیم کارشناسان خبره و 

هر پهنه، هم کـاربري   خطرپذیريدر هنگام تعیین درجه . ارزش اموال و جمعیت در خطر تابعی از کاربري اراضی است
ارزش  تـوان  می 8-6-4با توجه به مطالب گفته در بند . اراضی موجود و هم توسعه کاربري اراضی در آینده باید لحاظ شود

ي و ارزش امـوال و  پـذیر  خسـارت با داشتن مقدار عوامـل احتمـال خطـر، درصـد     . ا تعیین کرداموال و جمعیت در خطر ر
  . تعیین کرد) 2-4) و (1-4با روابط (درجه خطرخیزي هر پهنه را  توان میجمعیت در خطر در هر پهنه، 

 فناوري اطالعات -4-7

سـیل در   بنـدي  پهنـه ي هـا  نقشـه ي تهیـه  هاي نوین، استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی برا با رشد و توسعه فناوري
، کاربرد قابل توجهی پیدا کرده، به طوري که درصورت برقراري ارتبـاط مناسـب بـین سـامانه     دشت سیالببخش مدیریت 

اطالعات جغرافیایی و مدل ریاضی مورد استفاده جهت برآورد جریان سیالب، امکان اعمال تغییـرات مـورد نظـر اصـالح و     
ایی خـوبی در مـدیریت   توانـ  میچنین سیسـت  رو ایناز . به سادگی و با مصرف هزینه کم میسر است ها هنقشروزآوري این  هب

پیش از وقوع سیل و حتی مدیریت بحران و امداد و نظارت در حین وقوع سیل و بازسازي پس از سیل را در  دشت سیالب
  .]12[ دهد میاختیار مدیران قرار 
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  سنجش از دور -4-7-1

، سـنجش از  گیـرد  مـی شخیص عوارض و اشیاي واقع در فاصله دور که با استفاده از تصاویر انجام بازیابی، شناسایی و ت
به طور خالصه سنجش از دور، فن کسب اطالعات از سطح زمین بدون تماس فیزیکی بـا زمـین   . ]39[ شود میدور نامیده 

  باشد.  می اي ماهوارهي هوایی و تصاویر ها سعکاز جمله ابزارهاي سنجش از دور که کاربرد فراوان دارد، استفاده از . است
ند توسط رایانه تجزیـه و تحلیـل شـده و    توان می این تصاویرباشد.  میها  ، رقومی بودن آناي ماهوارهمزیت عمده تصاویر 

هـاي فنـاوري    امـروزه اسـتفاده از قابلیـت   . ]64[ باشـد  مـی ي مختلـف میسـر   ها زمانها به صورت مکرر در  دسترسی به آن
که در آینـده،   شود می بینی باشد. پیش میي مختلف مورد توجه اغلب متخصصان و کارشناسان ها عرصهاز دور در  سنجش

  .  ]55سنجش از دور، یکی از ابزارهاي کلیدي براي گرفتن تصمیمات حیاتی در محیط زیست و منابع طبیعی گردد [
، شناسـی  آب، شناسـی  زمـین بـه   تـوان  میآن جمله  از. دارد اي گستردهي علمی کاربردهاي ها زمینهسنجش از دور در 

ي اطالعـات جغرافیـایی،   ها سامانهمحیطی،  شناسی، مطالعات زیست معدن، شیالت، کارتوگرافی، جغرافیا، مطالعات زیست
ایـن فنـاوري   . هواشناسی، کشاورزي، جنگلداري، توسعه اراضی و به طور کلی مدیریت منـابع زمینـی و غیـره اشـاره کـرد     

، تغییـر  هـا  رودخانـه ي سطح زمین را نشان دهد و در مواردي چون بررسی تغییر مسـیر  ها پدیدهاي  تغییرات دوره دتوان می
. سطح زمین و غیره بسیار کارساز باشـد  شناسی ریختها، تغییر  ها، دریاها و اقیانوس هاي آبی چون دریاچه حد و مرز پیکره

براساس ثبت تغییرات و اختالفـات بازتـابش الکتـرو مغناطیسـی از      یک سامانه سنجش از دور همچنین با توجه به این که
، گیاهان، محصوالت ها سنگ، ها خاكي زمینی اعم از مرز انواع ها پدیدهد حد و مرز توان می، کند میي مختلف کار ها پدیده

میـزان خسـارت    يگیـر  انـدازه وضع هـوا و   بینی پیشهمچنین این فناوري در . کشاورزي گوناگون و غیره را مشخص کند
بدون شک . ي نفتی در سطح دریا و اکتشافات معدنی نیز کاربرد داردها لکهها و  ناشی از بالیاي طبیعی، کشف آلودگی آب

استفاده از این فناوري در مطالعات اکتشافی و منابع طبیعی و سایر موارد پیش گفته، نه تنهـا سـرعت انجـام مطالعـات را     
  .  ]24است [ تر صرفهدقت، هزینه و نیروي انسانی نیز بسیار با ، بلکه از نظر کند می تر بیش

  )GISسامانه اطالعات جغرافیایی ( -4-7-2

 و باشـد  مـی  مکانی يها داده براساس يها گیري تصمیم ، پشتیبانیGISیا  جغرافیایی اطالعات سامانه یک نهایی هدف
 بـا  و مختلـف  يهـا  روش بـا  متفـاوت  يها داده از تلفیق که این امر است جدید اطالعات به براي دسترسی اساسی عملکرد

 خـاك و  جنگلـداري،  کشـاورزي،  اي ماهواره تصاویر هوایی، يها عکس سامانه، این درآید.  می دست به ي گوناگونها دیدگاه

 و کـامپیوتري  يهـا  فنـاوري  بـه  دسترسی امکان و علم پیشرفت با 1970 دهه درگیرد.  می قرار استفاده مورد شناسی زمین
قـدرت تجزیـه و تحلیـل     ، بـراي فـراهم آوردن  (GIS)ي مکانی، سامانه اطالعـات جغرافیـایی   ها دادهزم براي کار با ال فنون
  .  ي جغرافیایی شکل گرفتها دادهي بزرگ ها حجم

ساماندهی و مـدیریت  . ، سامانه اطالعات جغرافیایی نیز کاربرد گسترده دارددشت سیالبدر مباحث مربوط به مدیریت 
از ایـن رو بایـد   . اسـت  ناپـذیر  اجتنابدر جوامع شهري به لحاظ جلوگیري از خسارات سیل، امري  ها رودخانه دشت سیالب
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استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی براي این . ، از دقت قابل قبولی برخوردار باشندسازي مدلابزارهاي مورد استفاده در 
عالوه بر آن، از آنجـایی کـه امکـان نمـایش سـه بعـدي و در       د. گرد میمنظور، باعث افزایش سرعت محاسبات و دقت آن 

سـیل بـه طـور دقیـق      بنـدي  پهنـه ي مورد نظر؛ خصوصا در مناطق شهري وجود دارد، گستره ها بازهي مختلف در ها زمان
ي در زمان پس از آغاز سـیالب و موقعیـت منـاطق مسـکونی نسـبت بـه       گیر سیلمشخص خواهد شد و با آگاهی از پهنه 

مناسب؛ از بروز حوادث غیرمترقبـه ناشـی از جـاري شـدن سـیالب       ریزي برنامهسیالب، با اتخاذ سامانه مدیریت و  گستره
در این مطالعات، این است که امکان محاسبه اراضی واقع  GISاز دیگر مزایاي استفاده از ابزارهاي . جلوگیري کرد توان می

ي واحـدها مشخصـات   تـوان  مـی د خواهـد داشـت و در صـورت نیـاز     ي مختلف وجوها کاربريدر بستر و حریم رودخانه با 
که مشخصات مـورد   شود میاین امر باعث . مسکونی، تجاري و غیره را به صورت اطالعات توصیفی در این سامانه وارد کرد

 در یک سیستم اطالعـات جغرافیـایی جهـت   . ]20[ نظر همواره به صورت یک بانک اطالعاتی موجود و قابل دسترس باشد
ي طولی و عرضی رودخانـه و اراضـی حاشـیه    ها پروفیلسیل ابتدا اطالعات توپوگرافی که شامل  بندي پهنهي ها نقشهتهیه 

کـه معـرف شـکل عمـومی رودخانـه بـوده و        شوند میاي انتخاب  مقاطع عرضی به گونهشود.  می، به مدل وارد باشد میآن 
سپس با استفاده از مدل هیدرولوژیکی مـورد  . را به مدل معرفی کرد آن بتوان مسیر اصلی جریان در آبراهه اصلی وسیله به

ي از هـا  نقشو به این ترتیب  شود می GIS افزار نرمآمده و مجددا این اطالعات وارد  دست بهاستفاده میزان جریان سیالبی 
 .  ]12[ آید می دست بهمنطقه  گیر سیلپهنه 

 ي هیدرولوژیکی و هیدرولیکیها لمدي سنجش از راه دور با ها دادهتبادل اطالعات  -4-7-3

ي هـا  زمینـه که در بسـیاري از   باشد میي نوین ها روشنیز اشاره گردید، سنجش از دور از جمله  تر پیشکه  طور همان
آن  مقایسه امکان بودن، روز به دلیل به اي ماهواره تصاویر از حاصل يها داده. دارد اي گستردهعلمی و تحقیقاتی کاربردهاي 

امکان بررسـی و تحلیـل    همچنینباشند.  میبرخوردار  ییسزا به اهمیت از آن دسترسی سهولت نهایتا و گذشته ياه داده با
ي سنجش از دور از امتیاز ها دادهي متداول، بسیاري از ها دادهبرخالف اکثر . ]20[وجود دارد  GISاین اطالعات در محیط 

قادر هستند تا از مناطق صعب العبور و دور از دسـترس، داده   ها ارهماهو همچنینبرند.  میکسب داده در زمان واقعی بهره 
سـال   30به عنوان نمونه در طول . شوند آوري جمعند براي پوشش سینوپتیک یک منطقه، توان می ها دادهتهیه کرده و این 

اي) و  مقیـاس قـاره   ي بارش به هـر دو صـورت بلندمـدت (در بـازه چنـد سـاله و در      ها دادهبراي اکتساب  ها ماهوارهاخیر، 
  .  ]106[ اند شده(در بازه روزانه و حتی ساعتی) استفاده  مدت کوتاه

ي هـا  زمـان  دربایـد   دشـت  سـیالب سیالب و مدیریت  بندي پهنهبه منظور  اي ماهوارهآمده از تصاویر  دست به اطالعات
 تـوان  مـی کوچـک   آبریـز ي ها حوضه وبراي بررسی مناطق . گردندبرداشت  ،آنسیل یا بعد از  هنگامسیل،  رخداداز  پیش

لیکن براي بررسی و پوشـش منـاطق   . را مورد استفاده قرار داد شود میدور سنجی هوایی که توسط هواپیما تهیه  اطالعات
در هـر محـدوده،    اي ماهوارهین اهداف پردازش تصویر تر کاربرديباشد.  میممکن  تنها ابزار ،اي ماهوارهي ها سنجندهوسیع، 

  :باشد مید زیر شامل موار
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  1تهیه نقشه تراکم پوشش گیاهی  -الف

  2تهیه نقشه پوشش سطحی حوضه  -ب
هاي هوایی فاقد مختصات جغرافیایی هستند. یعنی طول و عرض جغرافیایی نقاط روي عکس مشـخص نیسـت.    عکس

اي اعوجاج هستند. یعنـی اینکـه   هاي هوایی دار عالوه، عکس دار شوند. به باید ابتدا مختصات ها آنبنابراین براي استفاده از 
هـاي هـوایی، بایـد تصـحیحات      باشد. بنابراین براي استفاده از عکس ها می تر از گوشه هوایی در مرکز آن بیش دقت عکس

اطالعات جغرافیایی ضروري   رفع گردد. براي این منظور، استفاده از سامانه ها آنانجام شود و اعوجاج  ها آنبر روي  3یهندس
را به سامانه اطالعات جغرافیایی  ها آنهاي مناطق مورد مطالعه، باید  ها، تصاویر و عکس آوري نقشه پس از جمع .]16[است 

باشـند، بایـد    هاي رقومی می ي یک سامانه اطالعات جغرافیایی به صورت دادهها دادهمورد استفاده معرفی کرد. از آنجا که 
ي معمولی رقومی کرد. به این منظور ها روشبر روي کاغذ را با استفاده از  هاي هوایی تهیه شده هاي توپوگرافی و عکس نقشه

هـاي   هاي سلولی ایجاد شده از عکس دار کردن نقشه . به منظور مختصات]16[توان از دیجیتایزر یا اسکنر استفاده کرد  می
ها و  بتدا نقاط ثابتی نظیر تقاطع جادهباشد که ا عمل بدین ترتیب می هگردد. شیو هاي توپوگرافی استفاده می هوایی، از نقشه

را روي  هـا  آنگردد که بتوان نقـاط متنـاظر    هاي هوایی طوري تعیین می ها در مناطق کوهستانی روي عکس تقاطع آبراهه
سلول مربوط به سامانه اطالعات  جغرافیایی، نقاط متناظر روي نقشه دست آورد و به عنوان مختصات هاي توپوگرافی به نقشه
یـابی،   فیایی معرفی گردد. با وارد کردن مختصات حداقل سه نقطه، سامانه اطالعات جغرافیایی مورد استفاده بـا درون جغرا

هاي  تر باشد، نقشه . بدیهی است هر چند تعداد این نقاط بیش]16[مختصات جغرافیایی سایر نقاط را محاسبه خواهد کرد 
تر از  هاي هوایی در مرکز عکس بیش هند شد. از سوي دیگر، دقت عکسدار خوا تري مختصات سلولی مورد نظر با دقت بیش

باید نقـاط انتخـاب    همچنیناالمکان نقاط مذکور از حاشیه عکس انتخاب گردند.  هاي آن است. بنابراین باید تا حتی گوشه
بهتر باشد، مقدار  ها آناکنش تر و پر رو هر چه تعداد این نقاط بیش شده تا آنجا که ممکن است از یکدیگر دور باشند. از این

کند. بدیهی است  معین می 4اطالعات جغرافیایی میزان این خطا را بر حسب ابعاد هر سلول  . سامانه]16[یابد  خطا کاهش می
  . ]16[تر باشد، دقت عمل باالتر است  که هر چه این مقدار به عدد یک نزدیک

. ]2[ گـردد  مـی بارش و غیره اسـتفاده   بینی پیشسیالب،  بندي هنهپو هشدار سیل،  بینی پیشدر  اي ماهوارهاز تصاویر 
ي تحقیـق  هـا  عرصهي منابع زمینی، کل ها نقشهدر تهیه  اي ماهوارهتصاویر  بندي طبقهاز پردازش و  گیري بهرهبا  همچنین

ه در منـاطق  ي سـنتی بـه ویـژ   هـا  روشبـا   هـا  نقشهکه در تهیه این قبیل  درصورتی، گیرند میتحت پوشش اطالعات قرار 
ي هوایی جدید و هزینه و زمان براي تهیه آن، به ناچار به همان اطالعـات موجـود   ها عکسکوهستانی، به علت عدم وجود 

عالوه بر این که امکان بررسی دقیق وضـعیت موجـود    اي ماهوارهسهولت تهیه تصاویر  رو ایناز شود.  میاستناد  ها عکسدر 
در . ]61[ شـود  مـی نیـز محسـوب    هـا  پدیـده عنوان ابزار موثر براي بررسی روند تغییرات به  آورد میعرصه تحقیق را فراهم 

                                                    
1- Vegetation Density 
2- Land Cover 
3- Geometric Correction 
4- Pixel 
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 غیـر  و خطاهـاي سیسـتماتیک   گـردد  می سعی ،باشد می اطالعات سازي بهینه و تصحیح واقع پردازش که در پیش مرحله

  .  ]55[گردد  اشاره شد، تصحیح ها بدان تر پیشهمان طور که  تصاویر در موجود سیستماتیک
 تصـاویر  بنـدي  طبقـه  در. ]44[کـرد   بنـدي  طبقـه را  اي مـاهواره ي کاربري اراضی ابتـدا بایـد تصـاویر    ها نقشهدر تهیه 

 آوري جمـع  بـه  کـاربري اراضـی، اقـدام    بنـدي  طبقه تعیین از پس اراضی، کاربري يها نقشه استخراج منظور به ،اي ماهواره

 ،اي مـاهواره  تصـاویر  بنـدي  طبقه روش با اراضی کاربري يها نقشه یهته در. گردد می هاي آموزشی) ي زمینی (نمونهها داده
  از: عبارتند که گردد می آوري جمع مرحله دو طی ي زمینیها داده

محـدوده   يهـا  ویژگـی  بـا  آشنایی و بندي طبقه انجام براي آموزشی يها نمونه آوري جمع براي بندي طبقهاز  قبل  -الف
  مطالعه مورد

  بندي.  طبقهنتایج  کنترل و صحت ارزیابی براي آموزشی يها نمونه آوري جمع ايبر بندي طبقه از پس  -ب
 آوري جمـع  بـراي  نیـز  (GPS)جهـانی   موقعیـت  تعیـین  سامانه دستگاه 1:25000 توپوگرافی يها نقشه از آن بر عالوه

و  شـوند  مـی پیـاده   ي آموزشـی بـر سـطح تصـویر    هـا  نمونهسپس در مرحله بعد، . کرد استفاده توان میآموزشی  يها نمونه
. شـود  مـی  بنـدي  طبقه براي مناسب باند انتخاب به اقدام سپسگردد.  می محاسبه اراضی کاربري بندي طبقه پذیري تفکیک

 انعکاس طیفی يها منحنی تفسیر همچنین و ها بندي طبقه آماري مشخصات ، ازبندي طبقه براي مناسب باند انتخاب براي

 مشخصـات آمـاري   تحلیـل  همچنـین  و طیفـی  انعکـاس  يها منحنی با تفسیرشود.  می هاستفاد اراضی کاربري بندي طبقه

گـردد.   مـی  بندي طبقه دقت ارزیابی به سپس اقدام. گردد می پیشنهاد بندي طبقه براي باندي ترکیب بهترین ،ها بندي طبقه
 مطالعـه  مـورد  منطقـه  سـطح  از تصـادفی  صـورت  بـه  هـا  بندي طبقه از هرکدام براي آموزشی يها نمونهکار  این انجام براي

گـردد.   مـی  استخراج بندي طبقه ماتریس خطاي تصویر، سطح بر آموزشی يها نمونه سازي پیاده از پسگردد.  می آوري جمع
 از کدام هر براي حداقل خطاي و حداکثر خطاي کننده، دقت استفاده کننده، تولید آماري، دقت بعدي، مشخصات مرحله در

از  هـا  نقشهپس از تبدیل فرمت . ]55[ شود می بندي طبقه کلی دقت محاسبه به سپس اقدامگردد.  یماستخراج  بندي طبقه
 Geo Databaseتشـکیل   بـراي  اطالعاتی سپس پایگاه. استفاده کرد ARCGISدر محیط  توان میرستر به وکتور، نتایج را 

را بـه منظـور    اراضـی  کـاربري  يهـا  بنـدي  بقهط از زمینی، مساحت هریک اطالعات پایگاه تشکیل از پسگردد.  میانتخاب 
  . محاسبه کرد توان میاستفاده در مدل هیدرولوژي و یا کاربرد دیگر 

. در تعیین سطح پوشیده از برف در استفاده در یک مـدل هیـدرولوژي کـاربرد دارد    همچنیني سنجش از دور، ها داده
اما با اسـتفاده از تصـاویر   . ستانی کاري بس دشوار استتخمین پوشش برف با استفاده از مشاهدات زمینی در مناطق کوه

  .  ]39[بر این مشکالت غلبه کرد  توان می اي ماهواره
 اي قابلیت باالیی براي تهیه نقشه پوششی برف و دیگر پارامترهاي مربوط به برف دارند.  در مناطق کوهستانی، تصاویر ماهواره

مـورد   تـر  بـیش اپتیکی، باندهاي مرئی و مادون قرمـز نزدیـک و میـانی    ي برف و یخ از تصاویر ها ویژگیبراي استخراج 
همچنین تصـاویر  . ي متفاوتی نسبت به عوارض دیگر استها تابشزیرا برف در این نواحی داراي بازگیرند.  میاستفاده قرار 

زمینه اسـتفاده  در شوند.  میدر مناطق وسیعی به کار برده  سنجی برفبراي کاربردهاي  NOAAو  MODISي ها سنجنده
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هاي غیر فعال براي تهیه نقشه از برف خشک، محاسـبه  گر حسي مایکروویو براي کاربردهاي هیدرولوژي، ترکیب ها دادهاز 
لوشـن  وهـاي فعـال بـراي تهیـه نقشـه از بـرف مرطـوب بـا رز        گر حسآوردن آغاز مرحله ذوب برف و  دست بهآب معادل و 

  .  ]39[سطحی باال، ترکیب مناسبی است 
همـان طـور کـه    گـردد.   مـی اي استفاده   ارتفاعی از تصاویر ماهواره DEMبررسی پهنه بندي سیالب به منظور تهیه در 

مـورد    HEC-Geo HMSو  HEC-Geo RASارتفـاعی در   DEM. اشاره گردید، این تصـاویر بایـد رقـومی گردنـد     تر پیش
 دند. گر میي هیدرولوژي و هیدرولیکی تحلیل ها مدلاستفاده قرار گرفته، 

 ي هیدرولوژیکی و هیدرولیکیها مدلبا  GISهاي  تبادل اطالعات داده -4-7-4

، نیازمنـد  هـا  آنسیل و محـیط نمـایش    بندي پهنهي ها نقشهي موجود تهیه ها روشي نوین، ها فناوريبا رشد و توسعه 
ی و هیدرولیکی، همچنـان  هیدرولوژیک سازي مدلبه عنوان ابزاري قدرتمند در  GISنقش باشد.  میاستفاده از ابزاري موثر 

اي، توانایی قابل مالحظه براي مدیریت سیالب دشـت در اختیـار مـدیران و کارشناسـان      چنین سامانه. رو به افزایش است
 .  ]3[ دهد میقرار  مربوط

ي سیالب را در طول مسیر رودخانه که هر یک مربـوط بـه شـدت    ها پهنهو  ها پروفیل توان می ها مدلبا استفاده از این 
هیدرولیک جریـان   سازي شبیهسیالب براساس  بندي پهنهمعمول،  طور . بهرا به سادگی تعیین کرد باشد میجریان خاصی 

دیگـر هیـدرولیک جریـان در طـول مسـیر رودخانـه بـا معرفـی حـداکثر بـده            عبارت آید. به می دست بهی دائمدر شرایط 
یی از هـا  بـازه در  گیرد. بعضـا  میی مورد بررسی قرار دائمهیدروگراف سیل با دوره بازگشت مشخص و براي شرایط جریان 

بـه منظـور   آیـد.   مین دست بهتحلیل صحیحی از زمان عبور سیالب  کند میرودخانه که از محدوده شهرها و روستاها عبور 
ی بررسـی  دائمـ غیردستیابی به این هدف الزم است تا هیدرولیک جریان براساس هیدروگراف سـیالب در شـرایط جریـان    

میـزان   تـوان  مـی آن  براسـاس ي مختلـف، مشـخص و   ها زمانحاشیه رودخانه در  گرفتگی آبدیگر وسعت  عبارت . بهگردد
در مـرتبط کـردن اطالعـات مربـوط بـه       هـا  آني هیـدرولیکی، نـاتوانی   هـا  مـدل اما نقص اکثـر  . ي را تعیین کردخطرپذیر

معموال به منظور مشـخص کـردن پهنـه سـیالب،     . تروي زمین اس ها آني سیالب با موقعیت فیزیکی ها پهنهخصوصیات 
با کامپیوتري کردن عملیـات ترسـیم پهنـه    کنند.  میترسیم  مربوطي سطح آب را به صورت دستی روي کاغذهاي ها رقوم

با افزایش قابلیت دسترسی بـه اطالعـات   . کرد جویی صرفهدر وقت و نیروي انسانی به میزان قابل توجهی  توان میسیالب، 
هیـدرولوژیکی و هیـدرولیکی ایفـا کـرده      سـازي  مدلیی را در سزا بهنقش  GISي کامپیوتري، ها تحلیلو کارایی  دیجیتال

نیازمنـد   هـا  آنسیل و محیط نمایش  بندي پهنهي ها نقشهي موجود تهیه ها روشي نوین، ها فناوريبا رشد و توسعه . است
هیدرولوژیکی و هیدرولیکی، همچنـان   سازي مدلري قدرتمند در به عنوان ابزا GISنقش باشد.  میاستفاده از ابزاري موثر 

اي براي مدیریت سیالب دشت، پـیش از رخـداد سـیل و حتـی      اي، توانایی قابل مالحظه چنین سامانه. رو به افزایش است
 .  ]61[ دهد میقرار  مربوطمدیریت بحران، امداد و نجات را در اختیار مدیران و کارشناسان 
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انجام داد. بـه ایـن ترتیـب     GISهاي هیدرولیکی و  ها را در زمینه برقراري پیوند بین مدل اولین فعالیت 1994در سال  1بیورز
بندي سـیالب تهیـه گردیـد. ایـن      هاي مربوط به پهنه ها در تحلیل به منظور کمک به هیدرولوژیست ARC/HEC2ابزاري به نام 

یی را کـه توسـط   هـا  دادههاي روي نقشه استخراج کـرده و سـپس    پوشش برنامه قادر است اطالعات مربوط به عوارض زمین را از
تواننـد مقـادیر ضـریب زبـري مانینـگ،       هـا مـی   شود، بر روي آن درج کنـد. ایـن ورودي   کاربر به عنوان ورودي سامانه معرفی می

را مـدل در   هـا  آند کـه بتـوان   دهـ  هاي انقباض و انبساط کانال و غیره باشد. در نهایت، این اطالعات را به نحوي تغییر مـی  ثابت
HEC-RAS      1999که یک برنامه تحت وینـدوز اسـت، تغییـر داد. در سـال،HEC-GeoRAS  عنـوان برنامـه مـرتبط کننـده      بـه

ArcInfo  وHEC-RAS  معرفی گردید. این نگارش خاصGeoRAS  ازArcInfoدست آوردن اطالعـات جغرافیـایی کـه     ، براي به
برنامـه مـرتبط کننـده     HEC-GeoRASبرنامـه   1999گـردد. در نهایـت، در سـال     ستفاده میمورد نیاز است، ا HEC-RASدر 

Arcview  وHEC-RAS   توســطHEC           ارائــه شــد کــه از آن بــه منظــور اســتخراج اطالعــات جغرافیــایی مــورد نیــاز  
 HEC-RASهـاي هیـدرولیکی مـدل      . در بین مـدل ]49[شود  استفاده میHEC-RAS   قـادر بـه   باشـد کـه    پرکـاربردترین مـی

هاي عرضی همچون پل، سـدهاي انحرافـی و    تواند سازه ی بوده و به خوبی میدائمی و غیردائمهاي یک بعدي  سازي جریان شبیه
دسـت آوردن   سازي هیـدرولیکی، پتانسـیل بـاالي آن بـراي بـه      در مدل Arcviewمخزنی و سرریز را مدل کند. مزیت استفاده از 

ع با دقت بسیار بـاال از مـدل رقـومی زمـین، تصویرسـازي سـه بعـدي از رودخانـه و ابنیـه و          اطالعات توپوگرافی مربوط به مقاط
و  GeoRASاي را تحـت عنـوان    الحاقیـه  HECموسسـه   1999تاسیسات موجود در حاشیه آن است. به همین منظـور در سـال   

HEC-RAS  در محیطArcview         بـراي اسـتخراج فایـل ورودي مـورد نیـاز مـدل هیـدرولیکیHEC-RAS     تهیـه کـرد. تلفیـق
Arcview  وHEC-RAS دهد کـه بتواننـد در تعیـین     ابزار بسیار قدرتمندي را در اختیار مدیران بخش مطالعات رودخانه قرار می

  :]49، 14[باشد  دقیق پهنه سیالب و مدیریت دشت سیالبی، تصمیم مناسب بگیرند. مراحل انجام کار به شرح زیر می

  تهیه مدل رقومی زمین   -

ي توپوگرافی، یکی از جمله مشخصات مورد نیاز بـه منظـور   ها نقشهیه اطالعات مقاطع عرضی رودخانه با استفاده از ته
، اطالعـات  HEC-GeoRASو بـا اسـتفاده از    Arcviewدر محیط باشد.  میارزیابی خصوصیات هیدرولیک جریان رودخانه 

گـردد.   مـی اسـت، اسـتخراج    (TIN)نـامنظم مثلثـی    جغرافیایی مقاطع عرضی از مدل رقومی زمـین کـه در قالـب شـبکه    
، TINبه منظور تهیه . ات موجود در داخل و خارج از رودخانه را در مدل رقومی زمین نمایش دادتاسیس توان می همچنین

  گردد.  میي توپوگرافی داراي رقوم استفاده ها نقشهاز 

  ایجاد فایل ورودي  -

، اولین گـام در تهیـه فایـل ورودي مـدل هیـدرولیکی، مشـخص کـردن        TINپس از تهیه مدل رقومی زمین در قالب 
ناحیه به ناحیه از باالدست به  صورت بهاین الیه  ،HEC-RASدر مدل هیدرولیکی باشد.  میرودخانه توسط الیه مسیر رود 

                                                    
1- Beavers 
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ور تعیـین محـدوده   از ایـن الیـه بـه منظـ    . است مربوطهر ناحیه در بردارنده نام رودخانه و بازه شود.  میتهیه  دست پایین
سـپس در مـدل   گـردد.   میقرارگیري مقاطع، نمایش موقعیت رودخانه در مدل و تعریف جهت جریان در رودخانه استفاده 

HEC-GeoRAS       با توجه به خطوط ترسیم شده در این الیه، اطالعات رقومی هر یـک از مقـاطع عرضـی از مـدل رقـومی
  .  ]49، 14[ گردد میکی درج استخراج گردیده و در فایل ورودي مدل هیدرولی

تهیه شـده بـود)، خروجـی حاصـل مجـددا بـه        GISنهایتا پس از اجراي مدل هیدرولیکی (که اطالعات ورودي آن در 
ي مختلفی نظیر توپوگرافی سطح و عمق رودخانـه و پهنـه سـیالب را بـه     ها الیه GISمحیط گردد.  میارسال  GISمحیط 

، پهنـه سـیالب   هـا  الیـه ین ایـن  تـر  کـاربردي که  کند می، تولید و ارائه ها گیري صمیمتدر  برداري بهرهصورت بصري و قابل 
الزم اسـت کـه توپـوگرافی     GISبه منظور انتقال نتایج محاسبات هیدرولیکی جریان در شرایط طبیعی به محیط باشد.  می

وجـود در رودخانـه حـذف و    عـوارض م  رو ایناز . به توپوگرافی وضعیت طبیعی تبدیل شود GISوضعیت موجود در محیط 
در باشـد.   مـی که در واقع توپوگرافی شرایط طبیعی رودخانـه   گردد میاصالح  GISشبکه نامنظم مثلثی منطقه در محیط 

  .  ]2[گردد  میسیالب مهیا  بندي پهنهنتیجه شرایط براي تعیین بستر رودخانه و 
راي طـرح سـاماندهی رودخانـه مـورد نظـر تهیـه شـده،        یی که بها نقشهي اطالعاتی زیر از ها الیهبراي برآورد خسارت، 

  :]14[ گردد میاستفاده 

  ي ساختمانی در محدوده مورد مطالعهها بلوكنقشه 

  ي دسترسی شهري و روستاییها راهنقشه 

  ي کشاورزي در محدوده مورد مطالعه  ها زمیننقشه کاربري اراضی و 

ي مختلـف بـا اسـتفاده از    هـا  بازگشـت سـارات سـیالب بـا دوره    اقدام بـه تحلیـل خ   توان میبا استفاده از این اطالعات 
  :باشد میبه شرح زیر  GISمراحل انجام محاسبات خسارات در محیط . کرد ArcInfoو  ArcGISهاي افزار نرم

 ي اطالعاتی در محیط ها الیه سازي آمادهGIS  ها آنو اصالح و یکپارچه سازي 

 به  انتقال اطالعات محاسبه آب از مدل هیدرولیکیGIS  ي کاربري ها الیهو جداسازي آن براي هر یک از 

  تهیه رابطه ریاضی خسارت در محیطGIS 

  ي مدیریت سیالبراهبردهابرآورد خسارات براي هر یک از 

ي دسترسـی و مـزارع کشـاورزي پـس از     هـا  راهي سـاختمانی،  هـا  بلـوك ي کـاربري، شـامل   ها الیهبر این اساس، ابتدا 
  گردد.  میمنتقل  GISوجود به ي مها نقشهجداسازي از 

پس از وارد کردن نتایج محاسبات هیدرولیکی گردد.  میمنتقل  GISدر مرحله دوم، نتایج محاسبات سیالب به محیط 
و اراضی کشاورزي) به صورت جداگانـه از   ها راهي ساختمانی، ها بلوك( ها کاربري، عمق آب سیالب براي هر یک از GISبه 

. به صـورت جداگانـه انجـام داد    ها کاربريتا بتوان تحلیل خسارت را براي هر یک از  گردد میستخراج پهنه سیالبی اولیه ا
باشـد   GISي مختلف باید به صورت روابط ریاضی بیـان گـردد تـا قابـل ورود بـه      ها کاربريتوابع درصد خسارات وارده به 

  .تشریح شده است ششمي محاسبه آن در فصل پیش از این نحوه محاسبه خسارت و روابط ریاضی مورد نیاز برا. ]14[



 

 

 5فصل 5

  طراحی ترازهاي سیل





  79  12/04/95  لیس يترازها یطراح -پنجم فصل
 

 

مفصل  زهاي سیل -پنج   طراحی ترا

  کلیات -5-1

هـا شـکل گرفتـه اسـت.      دشـت رودخانـه   ها، مراکز جمعیتی بسیاري در سیالب با توجه به توسعه و آبادانی در حاشیه رودخانه
هـاي مختلـف، بـر حسـب بزرگـی سـیالب، بـه مراکـز          با دوره بازگشتهاي  همین امر باعث شده است که با توجه به وقوع سیل

هاي مسـکونی، اداري، تجـاري و غیـره بـه علـت اهمیـت و        ها خسارت وارد گردد. خسارت بر ساختمان جمعیتی اطراف رودخانه
هـا بـا توجـه     ساختمان رو براي کم کردن این خسارت، باید در هنگام طراحی تر از موارد دیگر است. از این ها بیش ارزش این سازه

رو ابتدا بایـد تـراز سـیل پایـه بـراي       ، تراز طراحی تعریف کرد. از اینها آنها و تاسیسات وابسته به  به تراز سیالب، براي ساختمان
  هاي یاد شده مشخص شود. در این فصل در مورد ترازهاي سیل و عوامل موثر بر روي آن بحث خواهد گردید.   حفاظت سازه

  رازهاي سیلهدف طراحی ت - 5-2

باید در هنگام طراحی و  ها آنات وابسته به تاسیسو  ها ساختمانهدف از طراحی ترازهاي سیل، تعیین ترازي است که 
ین کف ساختمان باید باالتر از تراز سیل قرار گیـرد تـا سـازه سـاختمان،     تر پاییناي که  ساخت، آن را رعایت کنند به گونه

  . ب محفوظ بمانندمحتویات و ساکنین آن از خطر سیال

  سیل ترازهايعوامل موثر بر روي  -5-3

در تعیین ترازهاي سیل عوامل مختلفی به ویژه عوامل اقتصادي، زیست محیطی و اجتماعی  نقش دارند کـه در ادامـه   
  گردد.   میدر مورد هر کدام توضیحاتی ارائه 

  عوامل اقتصادي -5-3-1

کنـد.   دشـت ایجـاد مـی    که تعیین این تراز براي سـاکنین سـیالب  هایی است  ترین عوامل تعیین تراز سیل، هزینه یکی از مهم
تر تعیین شـود، هزینـه بـاالبردن کـف سـاختمان یـا ضـد آب         هاي با دوره بازگشت بیش طور مثال اگر تراز سیل براساس سیل به

بـراي   شـود. متعاقبـا هزینـه بیمـه سـیالب نیـز       تـر مـی   هایی از سـاختمان کـه در معـرض سـیل قـرار دارد، بـیش       کردن بخش
رود. باید تراز سیل پایه طوري تعیـین شـود کـه عـالوه بـر در نظـر        گیرند نیز باال می دشت قرار می هایی که در سیالب ساختمان

رو بـا توجـه بـه ایـن      گرفتن اهمیت ساختمان در معرض سیل، هزینه هاي ایجاد شده نیز به حداقل مقدار ممکـن برسـد. از ایـن   
توان انتظار داشت کـه در یـک دوره طـوالنی از     تعیین تراز سیل پایه در نظر گرفت. یعنی نمی موضوع باید یک معیار نسبی براي

عمر ساختمان، تراز سیل پایه طوري تعیین شود که هیچ گونه خسارتی به سـاختمان وارد نیایـد. اگـر یـک سـاختمان در طـول       
رو طبـق ایـن نظـر، تـراز      قابل قبول است و از این درصد خسارت ببیند از نظر طرح ملی بیمه سیل آمریکا26ساله خود،  30عمر 

بندي سیل و تعیین حـد بسـتر    گیرد. البته طبق راهنماي پهنه سال در نظر می 100سیل پایه را بر مبناي سیل با دوره بازگشت 
هـا و   مارسـتان نشـانی، بی  هاي آب، نیروگـاه بـرق، آتـش    خانه هاي مهم مانند تصفیه و حریم رودخانه، تاسیسات حیاتی و ساختمان

  سال باشند. 500شود در پهنه خطر کم سیل قرار گیرند یعنی خارج پهنه سیل با دوره بازگشت  مدارس اکیدا توصیه می
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  مالحظات زیست محیطی -5-3-2

شـود، امکـان ایـن وجـود دارد کـه مقطـع        و یا گـوره سـاخته  ساخت و ساز صورت گیرد  دشت سیالبدر  که درصورتی
 زیسـتگاه ، دشـت  سـیالب همچنـین ممکـن اسـت در    . اهش یافته و تراز سیل باالتر بیایدک دشت سیالبعبوري جریان در 

الزم اسـت   رو ایـن از . اکوسیستم منطقه دچـار اخـتالل شـود    شود میي از بین بروند که این امر باعث ریز خاكجانوران با 
ایـن کمیتـه بـا     شـود  مـی هاد پیشن. از طرف یک کمیته ذیصالح گواهینامه صادر شود دشت سیالببراي ساخت و ساز در 

  . زیست تشکیل گردد اي، شهرداري و سازمان محیط آب منطقه هاي هماهنگی شرکت
باید طوري ساخته شـوند کـه در اثـر بـاال آمـدن       شوند مییی که براي باال آوردن کف ساختمان احداث خاکریزهاالبته 

بایـد   خاکریزهـا ، ایـن  دشـت  سـیالب طابقت با شـرایط  و م تر بیشبراي اطمینان . آب، ریزش نکنند یا فرسایش پیدا نکنند
  :]123[ داراي شرایط زیر باشند

  هاي ساختمانی و ریشه درختان باشند.  بندي خوب و بدون خار و خاشاك، چوب، نخاله خاکریزها داراي دانه - 1
  % رسیده باشند. 95با استفاده از ماشین آالت به تراکم  - 2
تـر از ایـن مقـدار     هـاي کـم   تر نباشد. البتـه شـیب   افقی) بیش 5/1 عمودي به 1( 5/1به  1شیب خاکریزها از  - 3

  شود.   توصیه می
هاي پایین و مـواد بـا دوام    ریز در مقابل فرسایش محافظت شوند. پوشش گیاهی براي سرعت هاي خاك شیب - 4

شود که جنس این مواد بسته به مقدار سرعت جریان توسـط مهنـدس طـراح     هاي باال توصیه می براي سرعت
ریزي براي باال آوردن تراز کف سـاختمان نشـان    ) شمایی از یک خاك1-5شود. در شکل ( ریز تعیین می خاك

ریزي  ریزي در کناره رودخانه، عمال این خاك داده شده است. در حقیقت به دلیل قرار گرفتن قسمتی از خاك
  انه، محافظت گردد. هاي رودخ ي مهار فرسایش کنارهها روشبخشی از کناره تلقی شده و باید مشابه 

  
  ي براي باال آوردن تراز کف ساختمانریز خاكشمایی از  - 1- 5شکل 

  

 تراز سیل پایه

 % در زیر ساختمان95خاکریزي با تراکم 
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  مالحظات اجتماعی - 5-3-3

. سـاکن اسـت   دشـت  سـیالب اي است که در  یکی از مواردي که در تعیین ترازهاي سیل نقش بسیار مهمی دارد جامعه
گذاري سیالب بـر زنـدگی خـود و منـاطق اطـراف را درك کـرده        تاثیرشد و نحوه اگر این جامعه به خوبی آموزش دیده با

حتی با تقبـل صـرف   را  ها آندر این زمینه را بپذیرد و هاي تعیین شده  ها و طرح نامه آیین ،د مقرراتتوان میتر  باشد، راحت
  .  به مرحله اجرا در آوردهزینه 
ه اجتماعی دقیقی از منطقه مورد نظر صورت گیرد تا با شـناخت کامـل   در هنگام تعیین تراز سیل، باید مطالع رو ایناز 

براي قبول تـراز سـیل تعیـین شـده و متعاقـب آن       دشت سیالباز بافت اجتماعی منطقه، میزان آمادگی جامعه ساکن در 
کـرد بـا دادن   میزان آمادگی جامعه مورد نظر پایین باشد، باید سـعی   که . درصورتیقوانین و مقررات وضع شده را سنجید

  . ي جمعی و چاپ بروشور، این جامعه را براي پذیرش قوانین و مقررات جدید آماده کردها رسانهي الزم از طریق ها آموزش

  انتخاب ترازهاي سیل - 5-4

از رونـد.   مـی  کـار  بهدر برابر خسارت سیالب  ها آنبراي محافظت از  ها ساختمانترازهاي سیل براي تعیین تراز احداث 
مطـابق بـا    هـا  ساختماناگر شوند.  میبا پرداخت مبلغی بیمه  ها ساختمانراي جبران خسارت ناشی از سیالب طرف دیگر ب

وارد شـود،   هـا  آني به تر کماي تعیین شده باشد که خسارت  به گونه ها آنضوابط و مقررات ساخته شده باشند و تراز کف 
تعیین ترازهاي سیل، رابطه مسـتقیمی بـا بیمـه سـیالب      رو ایناز . نیز کاهش خواهد یافت ها آنمقدار هزینه بیمه سیالب 

ي خـوب  هـا  تجربهبا توجه به  رو ایناز . با تحقیقات صورت گرفته در کشور ما، براي سیالب بیمه مجزایی وجود ندارد. دارد
رنامـه ابتـدا   در ایـن ب ]. 114[ که براي کشور یک برنامه ملی بیمه سیالب تهیـه گـردد   شود میدر کشورهاي دیگر توصیه 

ي بـا دوره  هـا  سـیل بـا توجـه بـه تـراز      هـا  نقشـه در ایـن  گـردد.   مـی ي کشور نقشه بیمه سیل تهیـه  ها رودخانهبراي تمام 
مربوط بـه   نامه آیین«با توجه به شوند.  می بندي تقسیم اي جداگانهي ها پهنهي مختلف، مناطق در خطر سیل به ها بازگشت

،  محـدوده  »ي آبرسانی، آبیاري و زهکشیها شبکهي طبیعی و ها برکه، ها مرداب، ها یلمسنهرها،  ها، رودخانهبستر و حریم 
بستر رودخانه بوده و ساخت و ساز در داخل آن به جـز در شـرایط خـاص و بـا     بخشی از سال  25سیالب با دوره بازگشت 
سـال نیـز ممکـن اسـت      100همچنین بخشی یا کل محدوده سیالب با دوره بازگشـت  باشد.  میاعمال مالحظاتی ممنوع 

حریم رودخانه محسوب شود که طبق تعریف حریم براي حق ارتفاق براي کمال انتفاع و حفاظت بستر رودخانـه   بخشی از
کلی ساخت و ساز در این دو محدوده به جز در شرایط خـاص و اعمـال مالحظـاتی     طور به رو ایناز شود.  میدر نظر گرفته 

. از اسـتاندارد سـایر کشـورها الگـو گرفـت      تـوان  مینواحی،  بندي تقسیممحدوده نیز براي  در خارج از این دو. ممنوع است
به عنـوان نمونـه از    توان میي بیمه سیل تهیه کرده است که ها نقشهمثال طرح بیمه ملی سیالب در کشور آمریکا،   طور به
  .شده استیی ارائه ها ) نمونه پیشنهادي چنین نقشه2-5در شکل (. استفاده کرد ها آن
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 ]123[نمونه پیشنهادي نقشه پالن بیمه سیالب  -2- 5شکل 

سطح خطر ویـژه   ها آني در درجه اهمیت باالتري قرار دارند که به گیر سیلاز نظر  VEو   AEدو پهنه  ها نقشهدر این 
احلی است که ارتفاع امـواج در آن بـه بـیش از    یک ناحیه پرخطر س VEپهنه ]. 123شود [ مینیز گفته  (SFHA) 1سیالب

عوامـل ایجـاد سـیالب بـا جـزر و مـد،       کنـد.   مـی متر تجاوز ن 1ارتفاع امواج از  AEدر حالی که در پهنه رسد.  مییک متر 
ي سـریع،  هـا  جریـان ممکن اسـت در معـرض امـواج،     VEو  AEي ها . پهنهي خروشان و سونامی در ارتباط هستندها موج

 کیبی از این نیروها قرار گیرند در برخی موارد ممکن است عملکرد سیالب در هـر دو ناحیـه یکسـان باشـد    فرسایش یا تر
) در مقطعـی از  3-5در شـکل ( باشـند.   مـی به مانند نواحی بستر و حریم در قـوانین کشـور مـا     VEو  AEنواحی ]. 123[

اي را  هاشـور خـورده قـرار دارد کـه نـواحی      X، پهنـه  بعد از این دو پهنهاند.  شدهنشان داده  VEو  AEي ها پهنهرودخانه، 
 گیرنـد  مـی سایر نواحی که بعد از این پهنه قرار . سال قرار دارند 500که در معرض سیالب با دوره بازگشت  شود میشامل 

  . اندك است ها آنسیالب بر روي  تاثیرکه  شوند میمشخص  Xبا عالمت 

                                                    
1- Special Flood Hazard Area  

: نواحی که درمعرض سیالب پایه AEپهنه 
ل و امواج سا 100یا سیل با دوره بازگشت 

  گیرند متر قرار می 1تر از  کم

  : سایر نواحیXپهنه 
هاشور خورده: نواحی که در معرض  Xپهنه 

  ساله قرار دارند 500سیل 

: نواحی که در آنها انتظار وقوع VEپهنه 
  رود. متر می 1امواج بیش از 

 تراز سیل پایه 

  لبه ساحل رودخانه



  83  12/04/95  لیس يترازها یطراح -پنجم فصل
 

 

  

  ]123[ در مقطعی از یک رودخانه Vو  Aنواحی  بندي تقسیمحوه ن - 3- 5شکل 

ي با دوره بازگشـت مختلـف نیـز تهیـه     ها سیلطولی تراز سطح آب براي  رخ نیمپس از تهیه نقشه پالن، الزم است که 
تبع آن تـراز کـف   گردد تا با استفاده از آن بتوان در هر نقطه از منطقه، با توجه به دوره بازگشت سیل پایه، تراز سیل و به 

ي بـا دوره  هـا  سـیل طولی تراز سطح آب براي  رخ نیماي از نقشه پیشنهادي  ) نمونه4-5در شکل (. ساختمان را تعیین کرد
  شده است.بازگشت مختلف نشان داده 

  ارتفاع موج >متر1

 VEپهنه  AEپهنه 

  ارتفاع موج <متر1

 تراز سیل پایه با لحاظ کردن اثرات موج ساختمانی که تراز کف آن صحیح است

 100تراز سطح سیالب با دوره بازگشت 
 ساله بدون در نظر گرفتن موج

 ساختمانی که کف آن پایین تر از تراز سیل پایه است.

اراضی که تحت 
تاثیر باد قرار 

 گیرند می

محدوده امواج و  پوشش گیاهی لبه ساحل انساختم ساحل شنی
سیالب با دوره 

 سال 100بازگشت 
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 ]123[ي مختلف ها بازگشتي با دوره ها سیلطولی تراز سطح آب براي  رخ نیم -4- 5شکل 

امـا سـوال   . را تعیـین کـرد   (BFE) 1تـراز سـیل پایـه    تـوان  مـی طولی رودخانه  رخ نیمي پالن و ها نقشهحال با داشتن 
قانونی در داخـل کشـور، در    نامه آییندر این مورد نیز . کدام سیالب در نظر بگیریم براساساینجاست که تراز سیل پایه را 

  .از استانداردهاي سایر کشورها استفاده کرد توان می رو ینا، از شده استزمان تهیه این راهنما ارائه ن
ریسک قابـل   ،عملی براي اهداف. از دیگر مناطق است تر بیش ،سیالبرخداد احتمال  ،است که در برخی مناطق واضح

 قابـل قبـول   بـار  یـک سـال  10هر  گلف یا زمین مزرعه ،پارك یک گرفتگی آببراي مثال . قبول بستگی به مورد خاص دارد
شـود.   مـی سال انتخـاب   500در  1ریسک  ،ي وجود داردتر بیشجانی  که خطر ها بیمارستاناست ولی در مورد مدارس و 

یکـی از منـابع خـارجی کـه تـراز      . گیرند میسال) قرار  500در  1سال تا  10در  1میان این دو حد نهایی ( بقیه موارد در
طرح بیمه ملی سیالب آمریکـا دوره بازگشـت تـراز    باشد.  میمریکا سیل پایه را تعیین کرده است طرح بیمه ملی سیالب آ

یک ساختمان کـه بـاالتر از تـراز سـیل      دیدگی آسیبطبق این معیار، احتمال . سال در نظر گرفته است 100سیل پایه را 
د در کشـور در  ي موجـو ها نامه آیینبا توجه به قوانین و . درصد است 26ساله آن  30پایه ساخته نشده است، در طول عمر 

که تراز سیل پایه، تـراز سـیل بـا     گردد میرودخانه و با توجه به استانداردهاي موجود خارجی پیشنهاد  مورد بستر و حریم
  .سال در نظر گرفته شود 100دوره بازگشت 

                                                    
1- Base Flood Elevation 

250  

240  

230  

6/7  8/7  0/8  2/8  4/8  6/8  8/8  4/7  

  ساله  500سیالب 
  ساله 100سیالب 
  ساله 50سیالب 
  ساله 10سیالب 

  بستر رودخانه
  مقطع عرضی  

آب
ح 

سط
راز 

ت
 

ت)
(فو

 

براي تعیین تراز سـیل پایـه   
تـوان   هاي معین می محل در

رخ طــولی ســیالب   از نــیم
  استفاده کرد. 

هـاي   با استفاده از نقشـه  -1
قطـه مــورد  پـالن و فاصـله ن  

نظر از یک عارضه مشـخص  
طـور مثـال یـک مقطـع       (به

عرضی که هم در پالن و هم 
رخ طولی نشـان داده   در نیم

است) محل مورد نظـر   شده
رخ طـولی   بر روي نقشه نـیم 

  .شود تعیین می
با توجه بـه محـل نقطـه     -2

ــه   ــر روي نقش ــر ب ــورد نظ م
رخ طولی و با توجـه بـه     نیم

ــه،  ــیل پای  دوره بازگشــت س
تراز سیل پایه در نقطه مورد 

 شود. نظر تعیین می
 فاصله از محل اتصال با شاخه بعدي (مایل)
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  آزاد ارتفاع - 5-5

اربري اراضـی در  و بـرآورد نیسـتند از جملـه توسـعه کـ      بینی پیشعواملی وجود دارند که قابل  دشت سیالبدر داخل 
همـراه سـیل پایـه و     اي واریـزه ي هـا  جریـان ، کمبود اطالعات هیـدرولوژیکی، امـواج و   ها قطعیت، وجود عدم دشت سیالب

براي در نظر گرفتن این عوامل و باال بردن درجه اطمینـان حفاظـت سـاختمان در    باشند.  مییی باالتر از سیل پایه ها سیل
، دشـت  سـیالب ي مـدیریت  ها نامه آییندر . عنوان ارتفاع آزاد به تراز سیل پایه اضافه کردمقابل سیالب، باید مقداري را به 

باید به نسبت ارتفاع آزاد، باالتر از تراز سیل پایه سـاخته شـوند    ها ساختمانارتفاع آزاد الزم بدین معنی است که تراز کف 
م اجزاي ساختمان تـا ارتفـاع آزاد در نظـر گرفتـه شـده در      باید تما شود میباالتر آورده ن ها آنیی که ارتفاع ها ساختمانیا 

  ].  114[ (ضد سیل) گردند سازي پادسیلباالتر از تراز سیل پایه، در مقابل سیالب مقاوم شوند و یا به اصطالح 
فـاع  یکی از منابع موثـق بـراي تعیـین ارت   . خاصی در کشور وجود ندارد نامه آیینبراي تعیین ارتفاع آزاد در این موارد، 

در نظـر   متـر  سـانتی  60تـا   30در ایـن طـرح ارتفـاع آزاد را بـین     باشـد.   مـی  (NFIP) 1آزاد طرح ملی بیمه سیالب آمریکا
 شـود  مـی ، پیشـنهاد  آیـد  می دست بهي آبی نیز ارتفاع آزاد در همین حدود ها سازهدر طراحی  که اینبا توجه به گیرند.  می

  .  در نظر گرفته شود متر سانتی 60ارتفاع آزاد براي تراز سیل پایه 

  مالحظات اجرایی تراز سیل -5-6

 شـود  مـی پیشـنهاد   رو ایـن از شـود.   میتعیین  دشت سیالبي واقع در ها ساختمانتراز سیل پایه براي تعیین تراز کف 
  ، یک گواهینامه صادر شود که در آن موارد زیر درج شده باشد:دشت سیالبي داخل ها ساختمانبراي 

 ترین عضو افقی سازه بر حسب متر تراز تحتانی پایین  

 تراز سیل پایه 

 ترین تراز ساختمان مجاور پایین 

 نوع فونداسیون 

 شستگی براي طراحی فونداسیون عمق تقریبی فرسایش و آب 

  گردد.  میي مختلفی وجود دارد که در ادامه ارائه ها روش ها آنو ملحقات  ها ساختمانبراي باالبردن تراز کف 
ي سـتونی یـا   هـا  فونداسیوني در زیر آن باال آورده شود یا با استفاده از ریز خاكیک ساختمان با ممکن است تراز کف 

شده اسـت.  به هر دو روش نشان داده  ها ساختمان) نحوه باال آوردن تراز کف 5-5در شکل (. این کار انجام شود کوبی شمع
 کـوبی  شمعي ستونی و ها فونداسیونبا استفاده از  ها نساختماباال بردن تراز کف  جزییات) نیز 7-5) و (6-5ي (ها شکلدر 

) 7-5در شـکل ( . ي واقع در کناره رودخانه باید در برابر نیروهـاي بـاد و آب مقاومـت کننـد    ها شده است. خانهنشان داده 
ز کـف  طراحـی ماننـد میـزان بـاالبردن تـرا      جزییاتالبته تعیین شده است. نشان داده  ها ساختماناتصال در این  جزییات

                                                    
1- National Flood Insurance Program 



 دشت راهنماي مدیریت سیالب  12/04/95  86

 

اتصال بسته به موقعیـت سـاختمان و نیروهـاي وارد بـر آن در      جزییاتساختمان و عمق فونداسیون احداثی و نیز طراحی 
  .یی بر عهده مهندس طراح استها ساختمانچنین 

  
 ]123دشت [ سیالبدر  ها ساختماني باال آوردن تراز کف ها روش - 5- 5شکل 

  

  ]123[ کوبی ي ستونی و شمعها فونداسیوني واقع در کناره رودخانه با استفاده از ها ساختماننحوه باال آوردن تراز کف  - 6- 5شکل 

ترین کف  پایین
 نساختما

یات اجرایی که یجز
) 8-10در شکل (

  اند نشان داده شده

تاسیسات زیربنایی 
روي سکو قرار  بر

  گیرند. می

 تراز سیل پایه

هاي بتن آرمه یا سنگی که بر روي صفحات پهن  ستون
 گیرند. رار میشده در کف ق

هاي چوبی یا فلزي که در عمق مناسب نصب  شمع
 شوند. می

تاسیسات ساختمان از 
قبیل تاسیسات آب و برق 

 و مدارهاي الکتریکی

اي پارکینگ، فضایی که فقط بر
راه دسترسی و انبار در حد 

 شود. محدود استفاده می

ترین کف پایین

خاکریزي متراکم شده 
متر خانه  5تا  3شود  توصیه می

 دورتر از رودخانه قرار گیرد. 

 تراز سیل پایه

بازشو در دیوارها که 
دهد آب  اجازه می

جریان پیدا کرده و از 
 محیط خارج شود. 

مان مانند تاسیسات ساخت
تاسیسات آب و برق و 

مدارهاي الکتریکی باالي 
 تراز سیالب 
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  ]123مده است [آهاي ستونی، ترازشان باال  فونداسیونکوبی و  هاي کناره رودخانه که با استفاده از شمع جزییات اتصاالت در ساختمان - 7- 5شکل 

کـه   دهـد  مـی تجربیـات نشـان   . اي صـورت گیـرد   بایـد مالحظـات ویـژه    شود میي پیش ساخته استفاده ها خانهاگر از 
ي، ریـزش  ور غوطهي پیش ساخته براي مقاومت در برابر ها شوند. ساختمان میتخریب  تر آساني پیش ساخته ها ساختمان

در شـکل  ]. 123[ ي موجود مهار شـوند ها نامه آیینو  ها آنی، باید با توجه به دفترچه مشخصات نصب ي جانبها جابجاییو 
کـه در شـکل    طـور  همـان . ي پیش ساخته در مقابل سیالب نشـان داده شـده اسـت   ها ساختمان) نحوه محافظت از 5-8(

باال آورده  اند شدهکه با میلگرد تقویت  ي ساختمانیها بلوكتراز کف ساختمان پیش ساخته با استفاده از  شود میمالحظه 
ات تاسیسـ بـراي محافظـت از   انـد.   شـده به سـاختمان متصـل    ها بلوكهاي مهاري توکار، این  ب با استفاده از قا. شده است

  دهند.  میرا بر روي سکو قرار  ها آنزیربنایی نیز 

  
 ]123[ پیش ساخته در مقابل سیالبي ها ساختماننحوه حفاظت از  - 8- 5شکل 

از  تر پاییني دسترسی را در ها راهو  ها پارکینگقسمتی از ملحقات ساختمان مانند  توان میي مسکونی ها ساختماندر 
  باید مالحظات زیر رعایت گردد: گیرند میبراي ملحقات ساختمان که در زیر تراز سیل پایه قرار . تراز سیل پایه قرار داد

 هاي بتنی بلوك

سکو براي باالبردن تراز کف 
 تاسیسات زیربنایی

هاي  با استفاده از قاب
 مهاري ایمن شده است

 هاي پرچ فلزي میخ

میلگرد براي تقویت 
 در هر طرف

ق بتن در زیر عم
 یخبندان

هاي روي زمین که توسط افراد  مهاري
 اند. متخصص طراحی شده

 تسمه و کالف

 بست مخصوص
ش
 مع
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  متر مربع  سانتی 5/69سطح باید مجراي تخلیه جریان سیل در نظر گرفت. سطح خالص مجراي تخلیه براي هر
 در هر متر مربع از کل فضاي محصور شده است.  

 پذیر باشد.  این قسمت باید طوري طراحی گردد که امکان عبور آب از آن به راحتی امکان 

 طوفان طراحی شوند.  دیوارها باید براي ریزش، گسیختگی تحت شرایط سیالب و 

 ها نباید از جاهایی عبور کنند که احتمال گسیختگی وجود دارد.  هاي برق و لوله سیم 

 هایی و زیر تراز سیل پایه قرار داشته باشند.   هاي الکتریکی نباید در چنین محیط اتاق تاسیسات ساختمان و سرویس 

  مین طبیعی باشد. متر باالتر از ز سانتی 30مجراي تخلیه جریان باید حداقل  
نیـز   1رو بـه مجراهـاي تخلیـه ایجـاد شـده گربـه      شـده اسـت.   نشـان داده   ها ساختماناي از این  ) نمونه9-5در شکل (

  شده است.روها نشان داده  ی از این خزیدهجزییات) 10-5در شکل (گویند.  می

  
  ]123[ از سیل پایه قرار گرفته استتر پاییندر  ها آناز ملحقات یی که بخشی ها ساختماناي از  نمونه -9- 5شکل 

                                                    
1- Crawl Space 

ــی در داخــل محــدوده      ــراز زمــین طبیع ت
ساختمان در زیر تراز سیل پایه باید بـاالتر از  
تراز زمین طبیعی در خارج از ساختمان باشد.

 ترین کف  پایین

 تراز سیل پایه

متر  سانتی 30این فاصله بیش از 
 ین طبیعی نباشد.باالتر از زم

حداقل دو مجـراي تخلیـه در دو   
 جهت متقاوت قرار گیرند. 
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  ]123[روها  گربه جزییات -10- 5شکل 

تاسیسات ساختمان چه در داخل آن و چه در خارج آن باید باالتر از تراز سیل قرار گیرنـد یـا در مقابـل سـیل مقـاوم      
) نحوه حفاظت از این تاسیسات در مقابل سیل نشان داده شده است. این تاسیسـات  12-5) و (11-5هاي ( شوند. در شکل

و نظـایر   1هاي تاسیاسـت گرمـایش   هاي تهویه مطبوع، مخازن سوخت و پمپ کشی، مدارهاي الکتریکی، سیستم شامل لوله
  باشند.  آن می

                                                    
1- Heat Pump 

30 
  متر سانتی

  تراز سیل پایه

  ترین کف ساختمان تراز پایین

ها و  توجه : تمام کانال
هاي ساختمان باید  لوله

  باالي تراز سیل پایه باشند.

ارج از تراز زمین طبیعی در خ  تراز زمین طبیعی داخل محدوده ساختمان
  ساختمان

  متر سانتی 30

  مجراي تخلیه جریان

  نامه ساختمان ارتفاع پی با توجه به آیین
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  ساختمان در مقابل سیالبات خارج از تاسیسنحوه حفاظت از  - 11- 5شکل 

  
  ات داخل ساختمان در مقابل سیالبتاسیسنحوه حفاظت از  - 12- 5شکل 

  

مجراي تخلیه 
 جریان

آبگرم کن بـر روي سـکو    ي تخلیه جریانمجرا
 است. قرار داده شده

مدارهاي الکتریکی 
کشی  از سقف سیم

 شوند.

پارکینگ که در پشت این 
 تاسیسات قرار دارد.

هاي تاسیسات گرمایش که بر  پمپ
 گیرند. روي سکو قرار می

مخزن سوخت مهار 
مخزن سوخت مهار  شده بر روي سکو

شده براي جلوگیري 
 وري از غوطه

 تراز سیل پایه



 

 

 6فصل 6

  خسارت سیالببرآورد 
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مفصل  ورد  -شش ببرآ رت سیال   خسا

  کلیات - 6-1

 ي در زمـره کشور ما نیـز  ورند. آ می، خسارات مالی و تلفات جانی فراوانی به بار ها سیالبدر سراسر کره خاکی هر ساله 
این در حالی اسـت کـه تلفـات    گذارد.  میمنفی مهمی  تاثیرکشورهایی است که خسارات مالی سیالب در اقتصاد ملی آن، 

  .  ]60[ جانی سیالب در محاسبات اقتصادي نگنجیده و امکان جبران آن نیز میسر نیست
ي مختلـف ارزیـابی   هـا  روشي مربوط بـه هریـک،   ها مثاله در این فصل ضمن معرفی انواع مختلف خسارت سیل و ارائ

  .  اي به منظور تخمین میزان کل خسارت معرفی گردیده است خسارت بیان شده است و در نهایت رابطه

  انواع خسارت سیل -6-2

 2و ارزیابی خسارات ناشی از آن، الزم است انواع مختلـف خسـارت سـیالب    1به منظور تحلیل خطرپذیري سیالب
و  4، مسـتقیم و غیرمسـتقیم  3توان به خسارات محسـوس و نامحسـوس   قرار گیرد. خسارت سیالب را می مورد بررسی

 مربوطهاي  بندي به همراه مثال ) این تقسیم1- 6]. در جدول (116بندي نمود [ خسارات اولیه، ثانویه و ثالثیه تقسیم
پـذیر اسـت    به لحـاظ مـالی امکـان    ها آنارائه شده است. به طور کلی خسارات محسوس خسارتی هستند که برآورد 

)، حـال آن کـه خسـارات نامحسـوس عبارتنـد از آن دسـته       هـا  آنهـا و محتویـات    (مانند خسارات وارد بر ساختمان
توان به خسارات وارده به  باشد. از آن جمله می پذیر نمی به آسانی امکان ها آنخساراتی که امکان بیان و برآورد مالی 

هاي عاطفی در پی از دست دادن دارایـی شخصـی افـراد، تلفـات و آسـیب وارده بـه سـالمت         بناهاي تاریخی، لطمه
]. خسارات محسـوس و نامحسـوس خـود بـه دو دسـته خسـارات مسـتقیم و        116جسمی و روانی افراد اشاره نمود [

ر اثـر  شوند. خسارت مستقیم خساراتی هستند که در زمان وقـوع سـیالب و مسـتقیما د    بندي می غیرمستقیم تقسیم
]. 116هـاي عمـومی و امـوال شخصـی هسـتند [      شوند و شامل خسارات وارد بـر زیرسـاخت   سیل گرفتگی ایجاد می

هاي اجتماعی، اقتصادي ناشـی   خسارات غیرمستقیم آن دسته از خسارتی هستند که از ایجاد وقفه در انجام فعالیت
ز خسارت وارده بر تولیـدات کشـاورزي و صـنعت،    هاي مربوط به تاثیرات غیرمستقیم عبارتند ا شوند. برخی مثال می

هاي حمل و نقل در اثر به زیـر سـیالب رفـتن     ها، افزایش هزینه ها و هتل هاي تجاري، فروشگاه کاهش درآمد شرکت
  ]. 116واسطه وقوع حوادث غیرمترقبه و تخلیه مردم [ هاي روزمره و صرف هزینه به ها، اختالل در فعالیت راه

  
  
  

                                                    
1- Flood Risk Analysis 
2- Different Flood Damage Categories  
3- Tangible And Intangible Damage  
4- Direct And Indirect Damage  



 دشت راهنماي مدیریت سیالب  12/04/95  94

 

  ]116 [ اع خسارت سیلانو -1-6جدول 

  نامحسوس  محسوس  نوع خسارت

  اولیه
  مستقیم

ها (منازل، محصوالت، اتومبیل، کارخانه،  خسارت به سرمایه
  ها) ساختمان

ها، اکوسیستم، آلودگی، تخریب بناهاي تاریخی،  قربانی
  خسارت فرهنگی

  خسارت ناشی از کاهش تولید و درآمد افراد  غیرمستقیم
هش امنیت منطقه به علت تخریب اختالل اجتماعی، کا

  ها زیرساخت

  ثانویه
خسارت به تولیدات در خارج از منطقه وقوع سیل، بیکاري، 

  مهاجرت و تورم
هاي مناطق خارج  هاي عاطفی، خسارت به اکوسیستم لطمه

  از منطقه وقوع سیالب
  ازلهاي ناشی از تخلیه من تنش  هاي امدادي هاي مربوط به کمک هزینه  ثالثیه(القایی)

  
شـوند.   بندي می از طرف دیگر با توجه به محل وارد آمدن خسارت، خسارات سیل به خسارات اولیه، ثانویه و ثالثیه نیز تقسیم

شـوند (ماننـد خسـارات وارد بـر      خسارات اولیه سیالب آن دسته از خسـاراتی هسـتند کـه در منطقـه وقـوع سـیالب واقـع مـی        
هـایی کـه در    شوند (مواردي چون عدم کسب درآمد شـرکت  ویه در سایر مناطق واقع میها). خسارات ثان ها و زیرساخت ساختمان

شـوند، امـا    ها حاصل می واسطه تهدید سیالب باشند)، خسارات القایی به زده می هاي واقع در مناطق سیل خرید و فروش با شرکت
هـاي اضـافی الزم    وط به تخلیه مـردم و یـا هزینـه   هاي مرب را به منطقه مشخصی نسبت داد (به عنوان مثال هزینه ها آنتوان  نمی

دهـد. در ایـن    هاي مختلف را به تفکیک نشان مـی  ) خسارت وارده به بخش2- 6]). جدول (116رسانی [ براي ارائه خدمات اطالع
زي، هاي مسکونی، کشاورزي، تاسیسـات زیربنـایی کشـاور    هاي مختلف انواع خسارت سیل به تفکیک کاربري جدول به ارائه مثال

  دامداري، صنعت، خدماتی، بهداشتی و زیست محیطی پرداخته شده است.  

  ]48ي مختلف [ها بخشتفکیک خسارت در  - 2-6جدول 

  خسارت نامحسوس  غیرمستقیمخسارات   خسارت مستقیم  بخش خسارت دیده

  مناطق مسکونی
  هاي ساخت مجدد مسکن  هزینه -
 زده سازي منطقه مسکونی سیل پاك -
  ه خدمات شهري مانند آب و برقاحیاي سامان - 

  ــــــــــ
  احساس عدم امنیت -
  هاي اجتماعی ایجاد آشفتگی -

   کشاورزي

  تخریب کامل اراضی کشاورزي -
   از بین رفتن محصوالت زراعی و باغی -

  ها هزینه احیاي اراضی و راه -
 هزینه عدم تولید یا تاخیر در تولید -
 اورزيخسارت صنایع و خدمات وابسته به کش -
   تخریب مراتع -

  فرسایش خاك -
  گذاري ایجاد عدم امنیت در سرمایه -

  دامداري
  شیوع بیماري -  تلفات دامی -

  کاهش بازدهی محصوالت دامی -
  کاهش تولید -

  ایجاد عدم امنیت -
 اختالل در چرخه زیست محیطی -
  ضایعات زیست محیطی -

  صنعت

  ها کارخانه -
 هاي پست آب و برق ایستگاه -
 ضایعات مربوط به مواد اولیه -
  هاي تولید برق نیروگاه -

  ضایعات زیست محیطی -  کاهش تولید -

  خدماتی

  ها آنها و راه آهن و ابنیه  خسارت به شبکه راه - 
 هاي خدمات عمومی تخریب ساختمان -
 تخریب خطوط انتقال نیرو و تلفن -
  خسارت وارده به شبکه آب آشامیدنی -

  نقل اختالل در حمل و -
  هاي موقت احداث راه -
  ها سازي راه پاك -

  ایجاد رعب و وحشت -
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  ]48ي مختلف [ها بخشتفکیک خسارت در  - 2- 6جدول ادامه 

  خسارت نامحسوس  غیرمستقیمخسارات   خسارت مستقیم  بخش خسارت دیده

  بهداشتی

  بازسانی واحدهاي بهداشتی -
 هزینه درمان و واکسیناسیون -
 هزینه حمل مجروحین -
  هاي اضطراري احداث درمانگاه -

  ها شیوع بیماري -
 تلفات جانی -
  سازي سالم -

  هاي دراز مدت بهداشتی زیان -
  ضایعات روانی -

  زیست محیطی

  تغییرات شرایط فیزیکی حوضه -
 هاي جدید ایجاد باتالق -
  ها شیوع بیماري -

  فرسایش خاك -
 هاي بیولوژیکی آب تغییر ویژگی -
 ه آبیتغییر در زیستگا -
  ها بایر شدن زمین -

  هاي بعدي افزایش بده اوج سیل -
  مهاجرت روستاییان -
  ها از بین رفتن تاالب -

تاسیسات زیربنایی 
  کشاورزي

  هاي آبیاري و زهکشی تخریب انهار و شبکه -
 تخریب قنوات -
  هاي پمپاژ دیدگی ایستگاه آسیب -
  دیدگی سرریز سد و بند انحرافی آسیب -

  وبیهزینه الیر -
  تاخیر در آبیاري اراضی در کاهش تولید -

  پر شدن مخازن سدها از رسوب -

  ي خسارت سیل  ها داده آوري جمع -6-3

همچنـین ایـن   باشـد.   مـی ي خسارت سیل براي افراد و موسسات ارزیابی کننده رخـدادهاي سـیل مـورد نیـاز     ها داده
 خطرپـذیري ي مدیریتی ها روشدر  گذاري سرمایهدلیل نیز به   2ي دولتیها است. دستگاهمفید  1اطالعات براي خرید بیمه

، توابـع  5، مقدار سرمایه در معـرض خطـر  4ي کاربري اراضیها دادهاین اطالعات شامل: . به این اطالعات نیاز دارند 3سیالب
  .]111[ در ادامه به تشریح هر یک پرداخته شده استباشند.  می 7يگیر سیلو مشخصات  6خسارت

  مشخصات سیالب -3-1- 6

. شـود  آوري جمـع تـراز و عمـق سـیالب،     حـداقل کـه از بـین خصوصـیات سـیل،      شـود  میر کلی همواره توصیه به طو
بـه  نمـاییم.  ي اسـتفاده  تـر  بـیش بخواهیم یک ارزیابی دقیقی از میزان خسارت داشته باشیم باید از اطالعات  که درصورتی

رعت سـیالب کمـک مـوثري در ارزیـابی خسـارت      ، سباشند می 8ي برق آساها سیالب تاثیرعنوان مثال در نواحی که تحت 
بنابراین نماییم. ي بررسی تر بیش جزییاتخواهد نمود و نیز در شرایطی که بخواهیم خسارت به محصوالت کشاورزي را با 

در شرایطی که بتوانیم با استفاده از توابع خسارت اثرات این قبیل عوامل را بر روي خسارت تعیین کنیم، بهتر است کـه از  
) لیستی از مشخصات سـیالب کـه   3-6در جدول (نماییم. یمان استفاده ها ارزیابیي در تر بیشوامل و مشخصات سیالب ع

  .  ]111، ارائه شده است[گیرند میعموما در ارزیابی خسارت مورد استفاده قرار 

                                                    
1- Purchase Insurance  
2- Lobby Governments 
3- Flood Risk Management Measures  
4- Land Use Data 
5- Value Of Assists At Risk  
6- Damage Function 
7- Inundation Characteristics 
8- Flash Flood 
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  ]111مشخصات سیالب [ -3-6جدول 

  توضیحات  گیري مشخصات سیالب
  کند که چه اموال و جمعیتی در معرض خط هستند.  می این عامل مشخص  گیري پهنه سیل
  یابد.  که با افزایش میزان عمق، میزان خسارت نیز افزایش می ترین تاثیر را برروي مقدار خسارت دارد. به طوري بیش عاملاین   عمق

  اط دارد. و محصوالت کشاورزي ارتب 1این عامل به ویژه به میزان خسارت مربوط به بافت ساختمان  مدت دوام
  تواند منجر به تشدید خسارت شود.  سرعت باال به تنهایی می  سرعت

  شود.  با تاثیر بر روي کاهش مدت زمان تخلیه و هشدار، منجر به خسارت می  2افزایش نرخ سرعت
  این عامل براي تولیدات کشاورزي اهمیت دارد.   3زمان وقوع

  دید خسارت کمک نماید. تواند به تش این عوامل می  4عناصر آلوده کننده
هاي شور با  اختالط آب

  5شیرین
  تواند میزان خسارت را افزایش دهد (در نواحی ساحلی).  شوري آب می

  ي کاربري اراضیها داده -3-2- 6

، تعیین نوع کاربري اراضی است که از دو طریق کند مییکی دیگر از انواع اطالعاتی که در ارزیابی خسارت سیل کمک 
، دیگـري از طریـق منـابع    دهد مییکی از طریق بازدیدهاي میدانی که اطالعات اولیه را در اختیار ما قرار است:  پذیر امکان

اطالعـات   آوري جمـع بـراي  . را تلقی نمـود  ها آن توان میموجود در رابطه با کاربري اراضی که تحت عنوان اطالعات ثانویه 
، شـوند  میطور اختصاصی براي هر پروژه خسارت سیل طراحی  اي یکنواخت که به ي پرسشنامهها فرممیدانی بهتر است از 

حسـنی کـه روش اول دارد   . شود بندي جمعي مورد بررسی قابل مقایسه ها نمونهآمده از  دست بهتا اطالعات  استفاده نمود
که ایـن روش  اما عیبی . که در ارزیابی خسارت مفیدند، دریافت نمود ها کاربريي از تر بیش جزییات توان میاین است که 

به تنهـایی در   توان میعیبی که روش دوم دارد این است که هرگز ن. ي نیاز داردتر بیشدارد این است که به وقت و هزینه 
. ]111[شـود   مـی لذا همه اطالعات الزم بـراي ارزیـابی خسـارت را شـامل ن    . ارزیابی خسارت از آن اطالعات استفاده نمود

ایـن دسـته    در زمرهي کاربري به همراه سطح تحت پوشش سیالب ها دادهو  7یت اراضیاطالعات مالک ،6ي کاداسترها نقشه
  نمایند.  میتهیه  8(GIS)ي اطالعات جغرافیایی ها سامانهو اطالعات را با استفاده از  ها نقشهبسیاري از این . باشند می

  توابع خسارت -3-3- 6

 متـاثر ي کاربري و غیره که امکان ارزیابی عوامل ها قشهني الزم از جمله ها نقشهنیاز و  ي موردها داده آوري جمعپس از 
  شود.   میبه این منظور از توابع خسارت استفاده گردد.  می، میزان خسارت وارده برآورد آورند میاز سیالب را فراهم 

                                                    
1- Building Fabric 
2- Rise Rate 
3- Time Of Occurrence  
4- Contamination 
5- Salt / Fresh Water 
6- Cadastral Maps 
7- Geomarketing Data 
8- Geographical Information System (GIS) 
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عـرض  در توابع مطلـق گـروه خاصـی از عناصـر در م    شوند.  میتقسیم  2و توابع مطلق1این توابع به دو گروه توابع نسبی
بـه طـور کلـی    . ]111[ این گروه از توابـع، تـابعی از خصوصـیات سـیالب هسـتند     گیرند.  میخطر سیل مورد بررسی قرار 

  این توابع را به صورت زیر تشریح نمود: توان می

  مربوط به عناصر در معرض خطـر سـیل را بـرآورد    قیمت توابع نسبی: در بعضی از موارد الزم است که ابتدا کل
قدار خسارت واقعی با متوسط گیري توابع نسبی خسارت کـه میـزان خسـارت نسـبت بـه عمـق       سپس م. نمود

 -تـابع عمـق  شـود.   مـی در هلند و مجارستان از ایـن توابـع اسـتفاده    آید.  می دست به، دهند میسیالب را نشان 
، دهـد  مـی ) ارائه شده است، و مقدار خسارت را برحسب درصـد نشـان   8-6) و (7-6(هاي  شکلخسارت که در 

  باشد.  میاین گروه بخشی از 

  در چنـین مـواردي بـا    . توابع مطلق: در برخی از موارد الزم نیست هزینه کل خسارت در هر نقطه تعیین گـردد
ایـن میـزان خسـارت، مقـدار مطلـق      شـود.   مـی گیري از توابع مطلق خسارت، میزان خسارت محاسـبه   متوسط

براي مثال در انگلستان و آلمان از این دسته از توابع خسـارت  دهد.  میخسارت وابسته به عمق سیالب را نشان 
 کنند.  میاستفاده 

  3خسارت متوسط ساالنه -6-4

شـود. بـه    این شاخص با توجه با احتمال نسبی وقوع سیل و خسارت رخداد سیل متناظر ایـن احتمـاالت تعیـین مـی    
و خسـارت آن (واحـد پـولی در سـال)      ضرب احتمال ساالنه سـیل  طور کلی متوسط خسارت ساالنه معادل مجموع حاصل

شـود. بـه    باشد. به منظور تعیین این شاخص ابتدا خسارت در هـر دوره بازگشـت بـر حسـب واحـد پـولی تعیـین مـی         می
بـا انتگـرال گیـري از تـابع      AADیابـد. سـپس شـاخص     که با افزایش دوره بازگشت میزان خسارت نیز افزایش مـی  طوري

احتمـال   -). به عبـارت دیگـر اینجـا شـاخص سـطح زیـر منحنـی خسـارت        4-6شکل آید ( دست می احتمال به -خسارت
 بنـد شـود کـه در    ]. به این خسارت، خسارت مورد انتظار ساالنه نیز گفته می98دهد [ خسارت متوسط ساالنه را نشان می

  به طور کامل تشریح شده است.   6-5-4

                                                    
1- Relative Damage Function 
2- Absolute Damage Function 
3- Average Annual Damage (AAD) 
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  ساالنهتخمین خسارت متوسط  - 1- 6 شکل

  هاي خسارت تخمین هزینه -6-5

هـاي هیـدرولوژیکی،    باشـد. وجـود عـدم قطعیـت     تخمین خسارت سیل در بسیاري از موارد مشـکل و همـراه بـا خطـا مـی     
دهد. در بعضی از مـوارد شـدت خسـارت ناشـی از جـاري       ها را افزایش می هیدرولیکی، اقتصادي و اجتماعی، خطاي این تخمین

مقداري است که قـبال تخمـین زده شـده اسـت. بـا ایـن حـال مطالعـات اقتصـادي سـیل و مقایسـه            شدن سیل، بسیار باالتر از 
هایی براي ارزیابی خسارت سیل دارد. از طرف دیگر اجراي برنامه بیمه سیل نیـاز بـه    هاي مهار سیل نیاز به انتخاب شاخص پروژه

بنـدي خسـارت    باشد. بنابراین با تقسـیم  مکن میتعیین مقدار دقیق خسارت سیل دارد. تخمین کل خسارت سیل مشکل و غیرم
]. خسارت اصلی مسـتقیم کـه بـه    60شود [ سیل به اجزاي تشکیل دهنده آن برحسب نیاز هر قسمت از خسارت تخمین زده می

هـا   انـه توان بهتر از بقیه اجزاي خسارت تخمین زد و به صورت ریالی بیان نمود. زیرا براي خ شود را می هاي مسکونی وارد می خانه
توان الگوي مناسبی تشخیص داد و براساس الگو و شـاخص خسـارت مـورد نظـر،      ها می تر ارزش دارایی با توجه به پیچیدگی کم

جایی که خسارات نامحسوس شـامل مـواردي چـون مـرگ و میرهـا و       ]. الزم به ذکر است از آن73مقدار خسارت را بیان نمود [
طور مستقیم و در واحد پولی بیان نمود. معموال این دسته (بخـش اقتصـادي) از خسـارات را    را به  ها آنتوان  شوند، نمی غیره می

  ].  52گیرند [ به صورت یک درصدي از خسارات مستقیم در نظر می

  نحوه برآورد خسارت در برخی از کشورها -1- 5- 6

خسـارات   بینـی  پـیش ي به وقوع پیوسـته و نیـز   ها سیالب، به منظور تعیین خسارات محسوس خیز سیلدر کشورهاي 
عوامـل   بندي دستهدر  ها روشاین . ]89، 88، 14ي مختلفی وجود دارد [ها روشي مختلف ها بازگشتي با دوره ها سیالب
  .تفاوت دارند ها آنگذاري  در مقابل سیالب و الگوي ارزش پذیر آسیب

  ژاپن -الف

براساس یک روش اسـتاندارد اسـتخراج   در این کشور، وزارت ساختمان براي هر سیالب، برآوردي از خسارت اقتصادي 
خسـارت   -در انجام ارزیابی خسارت ممکن است بررسی مستقیم یک سیالب مشخص یا با اسـتفاده از آمـار تـراز   کند.  می
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ي گذشـته  هـا  سـیالب ي خسـارت  هـا  دادهي تجربـی کـه براسـاس    ها فرمولي خاص و یا با استفاده از ها داراییقبلی براي 
  ]:89، 88، 14[ شوند میسارت سیالب عمدتا به سه دسته تقسیم خ. ، صورت گیردباشند می

 هـاي مسـکونی و    باشـد. ایـن گـروه شـامل خسـارت وارد بـر سـاختمان        هـا مـی   دسته اول خسارت وارد بر ساختمان
هاي گذشـته بـراي    یی براساس بررسی خسارت سیالبها روشغیرمسکونی است. به منظور ارزیابی این نوع خسارات 

  هاي مسکونی و غیرمسکونی استخراج شده است.   ی توسعه یافته و توابع خسارت براي ساختمانمناطق انتخاب

 دسته دوم خسارت وارد بر محصوالت کشاورزي  

  ایـن گـروه شـامل خسـارات وارد بـر      باشـد.   مـی  ها زیرساختات زیر بنایی و تاسیسدسته سوم خسارات وارد بر
ي بـرق  هـا  نیروگـاه اري و ایستگاه پمپاژ، حمـل و نقـل، ارتباطـات و    ي آبیها شبکهها،  ، پلها خیابان، ها رودخانه

خسارات وارده به کسب و . استفاده نمود بایست میبه منظور محاسبه این نوع خسارت از روش آماري باشد.  می
  شود.   میدرصد کل خسارات وارده به اموال عمومی در نظر گرفته  6کار نیز به طور کلی 

  انگلستان -ب

ور چندین سال است که یک روش استاندارد براي ارزیابی خسارت سیالب به خدمت گرفته شـده اسـت. اسـتفاده    در این کش
هـاي   گسترش یافته و به طور پیوسته نیز مورد بـازبینی قـرار گرفتـه اسـت، بـراي دولـت       1970یی که در اواسط دهه ها روشاز 

ي تخمـین خسـارت   هـا  روشدر این کشور، پیشتاز توسـعه   1باشد. مرکز پلی تکنیک تحقیقات خطرات سیالب محلی اجباري می
» راهنمـاي زرد «و » راهنمـاي قرمـز  «، »راهنمـاي آبـی  «در سه راهنما تحت عنـوان   ها روشسیالب بوده است. نتایج اصلی این 

فوایـد مقابلـه    سازي ارزیـابی  ي ذکر شده در این سه راهنما دو هدف اصلی وجود دارد. اول سادهها روشاند. در تمام  شناخته شده
ي جدید براي ارزیابی پتانسیل خسارت سیالب و دوم تشریح مبانی تحلیل سـود بـه   ها روشهاي شهري از طریق ایجاد  با سیالب

  ].  89، 88، 14کار گرفته شده است [ هزینه که به منظور ارزیابی سود حفاظت در مقابل سیالب به

  امریکا -ج

از . و مـدیریت منـابع آب را بـر عهـده دارد     ریـزي  برنامـه ي ملـی  ها مسوولیت، 2در امریکا، گروه مهندسین ارتش امریکا
باشـد.   مـی  ها طرحي اصالحی و بدون این ها طرحوظایف مهم این گروه، ارزیابی پتانسیل خسارت ناشی از سیل گرفتگی با 

 »ي توسـعه اقتصـادي  هـا  روشراهنماي «ي شهري در ها سیالبي الزم به منظور تحلیل و بررسی خسارات در ها راهنمایی
بـا  باشـد.   میروشی که در این راهنما براي تخمین خسارت سیالب معرفی شده است، بسیار جامع . ]113[ ارائه شده است

ماننـد خسـارات    غیرمسـتقیم ي حیـاتی و خسـارات   هـا  شریاناین وجود هیچ روش خاصی جهت برآورد خسارات وارده به 
  . ناشی از اختالالت توسعه نیافته است

                                                    
1-.Middlesex Polytechnic Flood Hazard Research Center (MPFHRC)  
2- US Army Crops Of Engineers (USACE) 
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  استرالیا -د

ها،  ها، توسعه یافته است. یکی از این سازمان ي ارزیابی خسارت سیالب در این کشور توسط تعدادي از سازمانها روش 
، 14است. در استرالیا هیچ نظریه استانداردي وجود ندارد [ 2در دانشگاه نیو ساوت ولز 1مرکز منابع و مطالعات زیست محیطی

اندکی در جهت دستیابی به یک نظریـه اسـتاندارد دارنـد. همچنـین یـک مجموعـه روش        ] و اغلب مراجع، تالش89، 88
  وجود دارد.  ها آناستاندارد نیز وجود ندارد. بنابراین اطالعات بسیار متضاد بوده و امکان قیاس اندکی بین 

  ي تحلیل خسارات سیالبها مدل - 2- 5- 6

 -که تحت عنـوان توابـع تـراز    3ي شکنندگیها نحنیمبه منظور تعیین رابطه بین عوامل سیالب و خسارات محتمل از 
و  هـا  نامهي گذشـته، بررسـی پرسشـ   هـا  سـیالب اطالعـات   براساساین توابع . استفاده نمود توان مینیز  باشند میخسارت 

ي هـا  مـدل  تاکنوندر مناطق مختلف به منظور برآورد خسارات ناشی از سیالب آیند.  میي آزمایشگاهی به دست ها آزمون
اي  منطقـه کـه بـا شـرایط     انـد  شدهاکثرا براي یک منطقه یا نهایتا یک کشور تهیه  ها مدلتوسعه یافته است، این  متعددي

و تعیـین   بنـدي  پهنـه ي تعیین عوامل سیالب از جمله ها مدلعموما به همراه  ها مدلاین . اند محل مورد نظر تطبیق یافته
به عنوان یکی از عوامل اصلی تعیین خسارت اسـتفاده   ها آنمحاسبات  مقادیر عوامل اساسی جریان توسعه یافته و از نتایج

بـه عنـوان   . در سایر مناطق و کشورها انجـام شـده اسـت    ها مدلیی نیز براي افزایش دامنه کاربرد این ها نمایند. تالش می
  .  ]89، 88، 14[شوند  میدر ادامه معرفی  ها مدلنمونه برخی از این 

  HEC-FDAمدل  -5-2-1- 6

ي بـا دوره بازگشـت   هـا  سـیالب پتانسیل خسـارت بـراي   . ط گروه مهندسی ارتش امریکا تهیه شده استاین مدل توس
که بـاالتر از پتانسـیل   درصـورتی مشخص در این مدل محاسبه گردیده، سپس مقدار خسـارت بـه ازاي هـر دوره بازگشـت     

ي هـا  سـاختمان رات وارد بـر  در این مدل تنها خسـارات شـهري از قبیـل خسـا    دهد.  میخسارت محاسبه شده باشد، وزن 
ي گذشته عوامل سـیالب بـراي تخمـین خسـارات     ها دادههمچنین این مدل از گردد.  میمحاسبه  غیرمسکونیمسکونی و 

  .  ]89، 88، 14[ آن را براي تخمین خسارات سیالب در زمان واقعی به کار برد توان میو ن کند میاستفاده 

  Anu floodمدل  -5-2-2- 6

 1991ابع و مطالعات زیست محیطی دانشگاه ملی استرالیا تهیه شده است. مدل مذکور در سال مدلی است که توسط مرکز من
 - هـاي فرضـی تـراز    ها طراحی شده است. در این مدل براساس منحنی توسعه یافته و تنها براي برآورد خسارات وارد بر ساختمان

ي سیالب گذشته بـراي  ها دادهگیرد. این مدل از  یهاي تجاري و مسکونی ارزیابی خسارت سیالب صورت م خسارت براي کاربري
  ]. 89، 88، 14توان آن را براي تخمین خسارات سیالب در زمان واقعی به کار برد [ کند و نمی تخمین خسارات استفاده می

                                                    
1- Center of Resources And Environmental Studies (CRES) 
2- University Of New Suoth Wales 
3- Fragility Curves 
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  HAZUS FLOODمدل -5-2-3- 6

هـاي   از زلزلـه، سـیالب  افزار با سطح کاربرد ملی در آمریکا است که به منظـور ارزیـابی خسـارات ناشـی      مدل مذکور یک نرم
توسـعه   2با همکاري موسسه ملی علوم ساختمانی 1ها، توسط آژانس مدیریت اضطراري فدرال امریکا اي و ساحلی و طوفان رودخانه

سازي خطرپذیري سـیالب   نام دارد که سامانه جامعی براي شناسایی و کمی HAZUS FLOODیافته است. قسمتی از این مدل 
هاي آگاهانه با در نظر گرفتن کاربري اراضی و سایر موارد در نواحی مسـتعد   ی از جوامع در اتخاذ تصمیماست و هدف آن پشتیبان

باشد. در این مدل دو فرآیند اساسی تحلیل وجود دارد که عبارتند از تحلیل خطر سیالب و تحلیل برآورد میزان  سیل گرفتگی می
ترین اجزاي ایـن   شود. یکی از مهم شده و در نهایت خسارات سیالب تعیین میتلفات سیالب. این فرآیندها در کنار یکدیگر انجام 

رود، لذا کاربرد این مدل در مناطقی  کار می ها براي تحلیل خسارات سیل به مدل نقشه بیمه سیل است که به عنوان یکی از ورودي
هاي موجود تخمین خسارات به علت  ه از مدل]. استفاد89، 88، 14که داراي نقشه بیمه سیل نیستند، با محدودیت مواجه است [

  باشد. دشت، محدود می کمبود اطالعات پایه مورد نیاز به خصوص در مورد کاربري اراضی سیالب

  برآورد خسارت  -3- 5- 6

) ایـن  2-6همچنـین در شـکل (  . مراحل مختلف تخمین خسارات سیل گام به گـام تشـریح شـده اسـت     در این بخش
  .]111مراحل نشان داده شده است [

بایست رویکرد مناسـبی بـراي    گام اول: با توجه به اطالعات موجود، منابع قابل دسترس، محدوده مطالعاتی و مقیاس ابتدا می
تواند در سـطح بـین المللـی بـوده و یـا یـک مقیـاس محلـی باشـد.           مطالعه ارزیابی خسارت سیل پیدا نمود. مقیاس انتخابی می

تـري   تر نیاز به صرف وقت و هزینه بـیش  قیق در مقایسه با رویکردهاي با جزییات کمي دها روشحقیقت این است که بسیاري از 
باشند در چنین مطالعاتی چه در سـطح محلـی    ي دقیق مربوط به نواحی با مساحت کوچک میها روشدارند. در مطالعات اغلب 

  تر) اعتماد کنیم.   زییات کمي با جها روش( ها روشاي) و چه در سطح ملی اکثرا ناچار هستیم که به این  (منطقه
بایست روش مورد نظر را انتخـاب نمـود. اگـر     از طرف دیگر بسته به این که چه هدفی براي مطالعه ناحیه مورد نظر داریم می

تواند مفید و موثر باشد. بنابراین در  هدف داشتن یک نگاه اجمالی و تقریبی از مقدار خسارت باشد، یک روش با دقت کمی نیز می
ي خیلی دقیق استفاده نمود. مورد دیگر که در گام اول ارزیابی خسارت سیل باید ها روشردي که الزم و ضروري است باید از موا

تـر، دقـت    ي دقیق با جزییات بـیش ها روشباشد. اگرچه استفاده از  آوري اطالعات می به آن توجه داشت دسترسی به منابع جمع
پـذیر نیسـت. در شـرایطی کـه      هاي زمانی و محدودیت بودجه اغلـب امکـان   علت محدودیت به برد، ولیکن این امر نتایج را باال می

ي تقریبی و آسان تنها راه ممکن است. در این مرحله نکته دیگري که باید به ها روشمحدودیت در زمان و بودجه داریم استفاده از 
در دسترس باشند، تاثیر زیادي در انتخاب روش مناسب  باشد. اگر این اطالعات ي موجود میها دادهآن توجه داشت دسترسی به 

  ]. 111دارند. ضمن این که قابلیت دسترسی به اطالعات در انتخاب روش مطالعه تاثیر دارد، نوع اطالعات نیز تاثیر زیادي دارد [

                                                    
1- Federal Emergency Management Agency (FEMA) 
2- National Institute Of Building Sciences (NIBS) 
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وجه به این کـه  با ت. مشخص نمود که کدام یک از انواع خسارت باید محاسبه گردند بایست میگام دوم: در این مرحله 
بـه طـور کلـی خسـارت     . آن را تعیـین نمـود   تـوان  مـی را بر روي کل خسـارت دارنـد،    تاثیرین تر بیشکدام یک از عوامل 

، کاالهـا، زیرسـاختارها اشـاره    هـا  ساختمانبه خسارت وارده به  توان میاز آن جمله . محسوس مستقیم انواع مختلفی دارند
قابل توجهی بر روي کل خسـارت   تاثیر) که ها زیرساختو  ها ساختمانارات وارده به در برخی از انواع خسارات (خس. نمود

کمـی بـر روي کـل     تـاثیر یی که ها خسارتو در مقابل در محاسبه آن دسته از  گردد میدارند، مقدار کل خسارت محاسبه 
درصـد کـل خسـارت     6ژاپـن  . براي مثـال در  اختصاص داد ها آنیک درصدي از کل خسارت را به  توان میخسارت دارند 

  .  ]14[ شود وارده به اموال عمومی براي برآورد خسارت وارده به کسب و کار استفاده می

  
  هاي برآورد خسارت سیالب گام - 2- 6شکل 

بـدان اشـاره    تر پیشکه  شود می آوري جمعگام سوم: در این مرحله اطالعات مورد نیاز به منظور ارزیابی خسارت سیل 
  )4-6 گردید (بند

ي مورد اسـتفاده روش  ها دادهشود. با توجه به نوع  آوري اطالعات مناسب میزان خسارت محاسبه می گام چهارم: پس از جمع
بایستی بررسی شوند بستگی به وسعت واحدهاي کـاربري مـورد    ارزیابی خسارت متفاوت است. نوع و تعداد توابع خسارت که می

ي مورد نیاز سیالب که در ارزیابی خسارت نقش موثري دارنـد (از  ها دادهیز نوع این واحدها دارد. الزم به ذکر است که مطالعه و ن
ي کاربري اراضی و مقدار سرمایه در معرض خطر و غیره، همگی عواملی هستند کـه بـر روي یکـدیگر تـاثیر     ها دادهجمله عمق)، 

کـارگیري ابزارهـایی از جملـه     بایست با به ي کاربري اراضی میها دادهو  1ده از سیالبدست آم که اطالعات به گذارند. به طوري می
GIS هـاي مختلـف    عالوه توابع خسارت و میزان سـرمایه در معـرض خطـر نیـز بـا توجـه بـه کـاربري         با یکدیگر ترکیب شوند. به
  ]:111است [ بایست محاسبه گردند. در ادامه دو رویکرد کلی در ارزیابی خسارت تشریح شده می

                                                    
1- Inundation Data 

 : انتخاب یک رویکردمناسب با توجه به:1گام 

 مقیاس هدف از مطالعه منابع در دسترس هاي موجود داده

 سارت محسوس هاي خ : تعیین مولفه2گام 

 آوري اطالعات الزم : جمع3گام 

 مقدار سرمایه در معرض خطر توابع خسارت

 
 مشخصات سیالب هاي کاربري اراضی داده

 : محاسبه خسارت4گام 
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ي کاربري و مقدار سرمایه در معـرض خطـر، ارزش آن   ها دادهرویکرد اول (توابع خسارت نسبی): در این روش با داشتن   - الف
وارده آمـده از طـرف یـک سـیل مشـخص نیـز، بـا اسـتفاده از          2حداکثر پتانسیل خسارتبه شود.  محاسبه می 1دارایی

گردد. سپس بـا اسـتفاده از توابـع نسـبی خسـارت،       ب) محاسبه میخصوصیات مربوط به همان سیل (مثال عمق سیال
آید. این توابع درصدي از ارزش کل سرمایه در خطر را به صورت تابعی از عمق سیالب و یـا   دست می میزان خسارت به

هـا و   دهند. در این روش کل سرمایه در معرض خطر بـا داشـتن ارزش مـالی دارایـی     دیگر مشخصات سیالب نشان می
دهـد.   ) ارتباط بین اجزاي مختلف در این روش را نشـان مـی  3- 6دست خواهد آمد. شکل ( طالعات کاربردي اراضی بها

پـذیري امـوال در    ها اشاره گردیـد. میـزان آسـیب    تر بدان ي کاربري اراضی پیشها دادهمیزان سرمایه در معرض خطر و 
اشد. به عنوان مثال یک تلویزیون در هنگام سـیل ممکـن   ب برآورد خسارت، درصد تلفات وارده به آن در نتیجه سیل می

  ].111درصد خواهد بود [ 100پذیري آن  است کامل تخریب شود، در این صورت آسیب

  
  345]111[ نسبی خسارت روش توابعنمودار جریانی  - 3- 6شکل 

زنند،  را در هر واحد متر مربع از آن ساختمان تخمین میبنابراین در این روش برخالف توابع مطلق که میزان خسارت 
گردد. نکته دیگري که وجود دارد این است که ارزش امـوال و دارایـی    دست آمده به صورت یک درصد بیان می خسارت به

آن کاال نیست. گاهی اوقات ممکن اسـت یـک کـاال قیمـت      6یک ساختمان در برآورد میزان خسارت، صرفا قیمت تجاري
دلیل ارزش زمینی است که در آن واقع شده است. لذا باید دقت شود فقط خسارت  ل توجهی داشته باشد که این امر بهقاب

  .  ]111[عنوان سرمایه در معرض خطر لحاظ شود  بناي ساختمان و اموال منقول به
کـل میـزان    کـه  طـوري بـه  شود.  می: در این روش مقدار مطلق خسارت تخمین زده (خسارت مطلق) رویکرد دوم  -ب

بلکه با استفاده از توابع مطلق خسارت، مقدار سـرمایه در  شود.  میسرمایه در معرض خطر در یک زمان محاسبه ن

                                                    
1- Value Of Assets 
2- Maximum Damage Potential 
3- Susceptibility Of Assets 
4- Relative Depth Damage Functions 
5- Total Value Of Assents At Risk 
6- Market Value 

اطالعات 
 کاربري اراضی

ارزش مالی 
 ها دارایی

کل سرمایه در 
 5معرض خطر

پذیري  میزان آسیب
  3ها دارایی

 -توابع نسبی عمق
  4ارتخس

  مشخصات سیالب

 خسارت
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اطالعاتی چون کـاربري اراضـی و عمـق     کارگیري بهبا شوند.  میبا هم ترکیب  پذیري آسیبمعرض خطر و میزان 
در توابع مطلق خسارت، . ده از توابع مطلق خسارت داشتبا استفا ها خسارتبرآورد مستقیمی از  توان میسیالب 

) نمـودار  4-6در شـکل ( شـود.   مـی در واحـد سـطح محاسـبه     هـا  داراییمیزان خسارت وارده به اموال شخصی و 
  ].  111[ تخمین مطلق خسارت نشان داده شده است جریانی

  
 ]99طلق [م نمودار جریانی تخمین خسارت -4- 6شکل 

آمار دقیقی از  که شوند. درصورتی میبسته به این که چه نوع اطالعاتی در اختیار داریم، انتخاب  ها روشهرکدام از این 
گرفتـه   کـار  بـه در غیـر ایـن صـورت روش دوم    باشـد.   میدر دسترس باشد استفاده از روش اول مرسوم تر  ها داراییمیزان 

زیـر تعیـین    صـورت  بـه وابسـته اسـت،    ها دادهکه به نوع رویکرد انتخابی و نیز نوع  کلی مقدار کل خسارت طور شود. به می
 :]99[شود  می

)6-1( 
n m

total i, j i, j
i 1 j 1

D (V s )
 

   

 i، (برحسب درصـد)  پذیري آسیبمیزان  Sارزش مالی عامل خسارت دیده،  V مقدار کل خسارت، totalD:در این رابطه
شمارنده آیتمی کـه   jو  )حالت وجود دارد nهایی که در یک منطقه در معرض خطر سیل قرار دارند ( مانشمارنده تعداد ال

  ].  111[حالت وجود دارد)  mالمان مورد نظر را در خود جاي داده است (

  هاي کاهش خسارت سیل طرح 1برآورد خسارت مورد انتظار سالیانه - 4- 5- 6

] و یـا بـه عبـارتی یـک شـاخص      60مـاري برحسـب ریـال اسـت [    یـک انتظـار آ   (EAD)خسارت قابل انتظار سالیانه 
ایـن امیـد ریاضـی اثـر      باشـد.   مـی خسارت با توجه به احتمال وقوع سیل و خسارت قابل انتظـار ناشـی از آن    گیري اندازه

 ي مهار سـیالب و مقایسـه  ها طرحبراي توجیه اقتصادي دهد.  میسیل در نتایج آینده را به صورت وزنی نشان  خطرپذیري
در تعیـین حـق   . ]60[ باشد مینیاز به محاسبه این مقدار  اي غیرسازهو چه به صورت  اي سازهچه به صورت  ها طرحدر این 

ي مهـار  ها پروژهآوردن سیالب طراحی در  دست بهبراي . بیمه سیل نیز محاسبه این مقدار از اهمیت خاصی برخوردار است

                                                    
1- Expected Value Annual Damage 

 ها پذیري دارایی میزان آسیب ها ارزش مالی دارایی

 مشخصات سیالب خسارت -توابع مطلق عمق اطالعات کاربري اراضی

 خسارت
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همچنـین بـا داشـتن مقـدار     . ]31تعیین سیالب طراحی اسـتفاده کـرد [  را هزینه براي  EADمقدار کاهش  توان میسیل 
 هـا  گذاري سرمایهسیل و  خطرپذیريي مدیریت ها روشدر  گیري تصمیمي مهمی براي ها دادهخسارت مورد انتظار ساالنه 

 رپـذیري خطي مهار و مدیریت سیل کـه منجـر بـه کـاهش     ها روش کارگیري بهارزیابی سود حاصل از  در. دریافت توان می
  :خواهد آمد دست بهخسارت مورد انتظار ساالنه از رابطه زیر نماید.  می، این شاخص کمک موثري شود میسیل 

)6-2(         
n j j 1

j 1 j c 1 z n
j 1

D q D q
E(D) F q F q ,for q q q ... q

2





             

کـه بـا اسـتفاده از     qjي مختلـف ها بدهخسارت سیالب به ازاي  D(qj)خسارت مورد انتظار ساالنه،  E(D) در این رابطه:
ي هـا  بـده بـه ازاي   )cdf)تـابع توزیـع تجمعـی احتمـال      F(qj)(برحسب واحد پول)،  آید می دست بهرت خسا -بدهمنحنی 
  .  تعداد کل حاالت ممکن  nو باشند می (qc)یی که بیش از مقدار آستانه ها بدهشمارنده تعداد  qj، j مختلف 

) نشان داده 6-6باشد که در شکل ( می خسارت -به طور کلی مقدار خسارت مورد انتظار ساالنه سطح زیر منحنی فراوانی
ي خسارت ساالنه به ازاي ترازهاي سیالبی با دوره بازگشت مختلف و ها دادهآوري  شده است. از نظر تئوري این تابع با جمع

 ي موجـود هـا  دادهتواند از تبدیل  آید. همان طور که قبال نیز اشاره گردید این تابع می دست می برازش یک توزیع آماري به
خسـارت تعیـین    -) تعیین گردد. از طریق این سه تابع، تابع احتمال6-6هیدرولوژي، هیدرولیک و خسارت مطابق شکل (

خسارت به روش عددي، مقدار مورد انتظار خسارت ساالنه  -شود که سطح زیر منحنی آن با انتگرال گیري تابع احتمال می
تراز، منحنی خسارت  -خسارت و منحنی بده  -با ترکیب منحنی تراز دهد که ابتدا ) نشان می6-6شکل (. دهد را نتیجه می

 -خسـارت، منحنـی خسـارت    -شود. سپس با داشتن رابطه بده به ازاي احتماالت مختلف و منحنـی بـده   بده حاصل می -
  دهد.  آید که سطح زیر این منحنی، متوسط خسارت مورد انتظار ساالنه را نشان می دست می احتمال به

 

 احتمال رخداد در هر سال  احتمال رخداد در هر سال 

 خسارت خسارت خسارت

راز
 ت

راز
 ت

ده
 ب

ده
 ب

ت
سار

 خ

متوسط خسارت 
 ساالنه

  
  ]110مراحل محاسبه متوسط خسارت مورد انتظار ساالنه [ - 5- 6شکل 
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و با توجـه بـه کمبـود اطالعـات      ي موجود تخمین خسارت وجود داردها مدلبا توجه به مشکالتی که براي استفاده از 
سارت مورد انتظار سـالیانه را بـرآورد   میزان خ GISي تحلیلی در ها روشو همکاران با استفاده از  1دوتا 2003پایه در سال 

بدیهی اسـت در صـورت وجـود اطالعـات پایـه      شود.  میمدل تخمین خسارت استفاده  سازي سادهدر این روش از . نمودند
الزم بـه ذکـر اسـت کـه در     . ي از خسـارت وارده پرداخـت  تـر  کاملاین روش را گسترش داده و به تحلیل  توان میمناسب 

تهیـه و  . ي مربوط به خسارت وارده به یک سـازه ضـروري اسـت   معیارهارت سیل برقراري ضوابط و مطالعه و ارزیابی خسا
. یی اسـت هـا  دشواريبا  توامبا توجه به پیچیدگی باالي موضوع، توسط یک گروه و براي یک مطالعه خاص،  معیارهاتدوین 

ویـژه کشـورهاي پیشـرفته از جملـه      ي علمی و فنـی جهـان بـه   ها بخشي موجود مطالعات زیادي در ها دشواري رغم علی
ي اراضـی بـه صـورت    ها کاربريیی از ها گروهیی براي معیارهابه نحوي که توابع و . آمریکا، ژاپن و غیره صورت گرفته است

در این بخش نیز روابط ارائه شده مربوط بـه  . یا سازمانی و نهادي پذیرفته شده استاي  منطقهاستاندارد بین المللی، ملی، 
انواع خساراتی که در این روش مورد تحلیل قرار خواهنـد گرفـت در   . اپن بوده که در سطح بین المللی کاربرد داردکشور ژ
کـه   هـا  زیرسـاخت این تحلیل شامل سه نوع خسارات شهري، روستایی و خسارات وارده بـه  . ) ارائه شده است4-6جدول (

 .]89، 14[ باشد می، شوند میي تقسیم تر بیشي ها دستهخود به زیر 

  ]14[ انواع خسارت مورد استفاده در این تحلیل بندي دسته - 4-6جدول 

  ها دستهزیر   دسته اصلی خسارت

  خسارات شهري

  اي خسارات سازه
  خسارات انبارها و محتویات

  خسارات اموال بیرونی
  سازي هاي اضطراري و پاك هزینه

  خسارات روستایی
  خسارات وارد بر زراعت

  هاي روستایی هخسارات وارد بر خان
  هاي مزارع خسارات وارد بر زیرساخت

  ها خسارات زیرساخت
  خسارات وارده به سامانه
  خسارات ناشی از اختالل

  
عمق آب فرمول بندي  -) براساس قیمت واحد و سطح و تابع خسارت 4-6هر یک از خسارات تشریح شده در جدول (

بندي شده و  گیر شبکه باشد. در کلیه روابط ارائه شده ابتدا محدوده سیل به صورت زیر می ها آنبندي  اند که نحوه فرمول شده
 باشند.  شود. سپس این روابط به شرح زیر می بندي می هاي مربع مستطیلی موجود در هر سلول تقسیم صورت سلول به

  خسارات شهري -5-4-1- 6

  ].89، 14شوند [ حاسبه میباشد که هر یک به شرح زیر م ) می4- 6خسارات شهري شامل موارد ذکر شده در جدول (
  

                                                    
1- Dutta 
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  هاي مسکونی خسارت وارده به ساختمان -الف

  شود.   میاز رابطه زیر محاسبه  اي سازهخسارت 

)6-3(  
rt

sr s s
k 1

D (i, j) NR(i, j, k).FA(i, j,k).EC (i, j,k).C (i.j, k)


  

 و k(i,j)از نـوع   هـا  سـاختمان تعـداد   NR(i,j,k)و  (j,i)در سـلول بـا مختصـات     اي سازهخسارت  Dsr(i,j)در این رابطه 
FA(i,j,k) احد سطح ساختمان مسکونی از نـوع  وk(i,j)   وECsr(i,j,k)        قیمـت واحـد سـاختمانی بـراي سـازه از نـوعk  در

 شود.   می) محاسبه 4-6خسارت وارده به انبارها و محتویات از رابطه (باشد.  می i,jسلول با مختصات 

)6-4(  cr cr crD (i, j) NF(i, j)EC (i, j).C (i, j)  

تعداد ساکنین هر ساختمان مسـکونی در سـلول    NF(i,jانبارها و محتویات و (خسارت وارده به   Dcr(i,j)در این رابطه 
درصد خسارت وارده به انبارها و محتویات در سـلول   ,Ccr(i,j)قیمت واحد مربوط به محتویات  ECcr(i,j)، (i,j)با مختصات 
خسـارت   -توابع عمـق آید.  یم دست بهخسارت  -با استفاده از منحنی عمق آبخسارت وارده رصد است.  (i,j)با مختصات 

) بـه صـورت زیـر    5-6خسارت وارده به اموال بیرونی از رابطه (شود.  میبا توجه به رابطه عمق آب و مقدار خسارت تعیین 
  :شود میمحاسبه 

)6-5(  up up upD (i, j) N.EC (i, j).C (i, j)     

قیمت واحـد مربـوط    ECup(i,j) ي مسکونی،واحدهاتعداد کل  ,Nخسارت وارده به اموال بیرونی  Dup(i,j)در این رابطه 
ي اضـطراري  هـا  باشد. هزینه می (i,j)درصد خسارت وارده به اموال بیرونی در سلول با مختصات  Cup(i,j)به اموال بیرونی و 

  :شود می) حاصل 6-6از رابطه ( سازي پاكو 
)6-6(   e e eD (i, j) N.EC (i, j).C (i, j)  

قیمت واحد مربـوط بـه    Ece(i,j)ي مسکونی، واحدهاتعداد کل   ,N سازي پاكهزینه اضطراري و  De(i,j)در این رابطه 
در سـلول بـا    سـازي  پـاك درصد خسارت وارده مربـوط بـه عوامـل اورژانـس و      Ce(i,j)و  سازي پاكي اضطراري و ها هزینه

 باشد.  می (i,j)مختصات 

  :غیرمسکونیي ها ساختمانخسارت وارده بر  -ب

  :شود میسبه ي زیر محاها بخشاین خسارت به تفکیک 

  :شود میمحاسبه  اي سازه) خسارت 7-6: از رابطه (اي سازهخسارت  -

)6-7(   
NI

snr snr snr
n 1

D (i, j) NW(i, j, n).FA(i, j,n).EC (i, j, n).C (i, j, n)


  

 NW(i,j,n)و  (i,j)در سلول بـا مختصـات    غیرمسکونیي ها ساختمانمربوط به  اي سازهخسارت  Dsnr(i,j)در این رابطه 
قیمـت   n، ECsnr(i,j,n) از نـوع  غیرمسکونیواحد سطح ساختمانی  FA(i,j,n)کاربري صنعتی و  nتعداد کارگران براي نوع 
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در سـلول بـا    nاز نـوع   غیرمسـکونی درصد خسارت وارده بـه سـاختمان    n، Csnr(i,j,n)از نوع  غیرمسکونیواحد ساختمان 
  باشد.  می nاز نوع  غیرمسکونیي ها ساختمانتعداد کل  NIو   (i,j)مختصات

  :شود می) محاسبه 8-6این نوع خسارت از رابطه ( خسارت وارده به محتویات: -

)6-8(   
NI

cnr cnr cnr
n 1

D (i, j) NW(i, j,n).EC (i, j,n).C (i, j,n)


  

 nتعداد کارگران بـراي نـوع    NW(I,j,n)و  (i,j)خسارت وارده به محتویات در سلول با مختصات  Dcnr(i,j)در این رابطه 
 NIو  (i,j)در سـلول بـا مختصـات    nع از نـو  غیرمسکونیدرصد خسارت وارده به ساختمان  ECcnr(i,j,n)کاربري صنعتی و 

  باشد.  می nاز نوع  غیرمسکونیي ها ساختمانتعداد کل 

 :آید می دست به) 9-6خسارت به اموال بیرونی: این نوع خسارت از رابطه ( -

)6-9(  
NI

opnr opnr opnr
n 1

D (i, j) NW(i, j,n).EC (i, j, n).C (i, j,n)


     

 ،کـاربري صـنعتی    nگران بـراي نـوع   تعـداد کـار   NW(i,j,n)خسارت وارده به امـوال بیرونـی،     Dopnr(i,j)در این رابطه
ECopnr(i,j,n)  و  غیرمسـکونی قیمت واحد مربوط به اموال بیرونی مربوط به ساختمانCopnr (i,j,n)     درصـد خسـارت وارده
  است.   (i,j)در سلول با مختصات  nاز نوع  غیرمسکونیبه ساختمان 

   سازي پاكي اضطراري و ها هزینه -

)6-10(   
NI

enr enr enr
n 1

D (i, j) NW(i, j, n).EC (i, j,n).C (i, j,n)


  

در سـلول بـا    غیرمسـکونی ي هـا  سـاختمان بـه   مربـوط  سـازي  پـاك ي اضـطراري و  هـا  هزینـه  Denr(i,j)در این رابطـه  
ي هـا  سـاختمان ي اضـطراري در  ها هزینهقیمت واحد مربوط به  ECenr(i,j,n)تعداد کارگران و   NW(i,j,n)و  (i,j)مختصات

باشـد.   می (i,j)در سلول با مختصات  nاز نوع  غیرمسکونیي ها مانساختدرصد خسارت وارده به  Cenr(i,j,n)و  غیرمسکونی
  باشد.  میدر واحد سطح ( i,j )یک شبکه مربعی  (i,j) در تمامی روابط ذکر شده در باال منظور از سلول با مختصات 

در  (MOC) توصیه وزارت سـاختمان ژاپـن   براساس ها ساختمانبراي هر متر مربع از  سازي پاكي اضطراري و ها هزینه
  . ]14[ درصد قیمت ساختمان در نظر گرفته شده است 25حداکثر  ،1999سال 

از روش خسارت نسـبی و از تـابع    توان میي مسکونی و سایر موارد ها ساختمانجهت محاسبه درصد خسارت وارده به 
اطالعـات   براسـاس دارها این نمو. ]109) استفاده نمود [5-6( ) و جدول6-6) و(5-6(هاي  شکلخسارت مطابق  -عمق آب

که همان طور که اشاره گردید در سطح بـین الملـل    اند شدهو تهیه  آوري جمعي تاریخی مختلف در کشور ژاپن ها سیالب
ي مسکونی و نیز محتویـات درون  ها ساختمان) که درصد خسارت وارده به 6-6و  5-6 هاي شکلبا توجه به (. کاربرد دارند
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، درصد خسارت وارد بر هر یک از چهار دسته خسـارات شـهري بـه ازاي اعمـاق مختلـف      دهد میرا به تفکیک نشان  ها آن
  آید.   می دست به) 5-6با استفاده از جدول ( سیل

 
 ]14[ ي مسکونیها ساختمانعمق آب براي  -  توابع خسارت - 5- 6شکل 

 
 ]14ها [ ساختمانعمق آب براي محتویات  - توابع خسارت  - 6- 6شکل 

  ]14[ي خسارت شهري به ازاي اعماق مختلف سیالب ها دستهد خسارت وارد بر هر یک از درص -5-6جدول 

  ي خسارتها دستهزیر 
  عمق سیالب (متر)

  5/1بیش از   5/1تا  0/1  0/1تا 5/0  5/0تا  2/0  2/0تا 
  Ccr- 5  15  25  40  50اي  درصد خسارت سازه

  Csr 8  19  28  37  50 -درصد خسارت انبارها و محتویات
  Cop 4  13  22  31  42 -خسارت اموال بیرونی درصد

  Ce 15  30  40  48  55سازي  هاي اضطراري و پاك درصد هزینه

  خسارات روستایی  -5-4-2- 6

  :اند شدهخسارات روستایی به سه دسته زیر تقسیم 

   خسارات وارد به محصوالت کشاورزي  

  ي روستاییها خانهخسارات وارد بر 

 ي مزارعها ساختخسارات وارد بر زیر 

  خسارت وارده به محصوالت کشاورزي  -الف

  :از روابط زیر تعیین نمود توان میرا  (i,j)خسارات وارد به محصوالت کشاورزي در هر شبکه 
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)6-11(   
n

m a
k 1

AD(i, j) D (i, j, k).CRP (i, j, k).mn(k)


  

)6-12(  m K K KD CP Y DC  

بـراي هـر یـک از انـواع      .تعـداد محصـوالت کشـاورزي اسـت     nکشاورزي و محصوالت خسارات  ADکه در این روابط 
  CRPaرانـدمان محصـول،   Yخسارت وارد بر محصوالت در واحـد سـطح،     Dmو  (i,j)) در هرشبکه kمحصوالت کشاورزي (

هزینه تخمینی واحـد وزن محصـول نـوع     CPkضریب خسارت وارد بر محصوالت،  mnو  kمساحت کل مزارع محصول نوع 
k  وDCk  خسارت براي محصول نوع  -ترازمیزان خسارت با استفاده از منحنیk به منظور محاسبه رابطـه تـراز  باشد.  می- 

  ]:73[ خسارت سه شیوه مختلف وجود دارد

 ي تجمعیها فرمول -

، به صورت تابعی از تراز سیل، مساحت پوشـیده  آید می وجود بهدر این شیوه مقدار خسارتی که از یک سیل در منطقه 
  شود.   میربري بیان شده توسط سیل و کل ارزش آن واحد کا

 ي خسارت تاریخیها منحنی -

 . ي تاریخی گذشته به دقت محاسبه شده باشندها سیلاین شیوه در مناطقی کاربرد دارد که آمار خسارت 

 خسارت تخمینی   -توابع تراز -

ي و غیـره) بـا   هـاي مسـکونی، واحـدهاي تجـار     در این شیوه به ازاي ترازهاي مختلف سیل براي هر نوع ارزشی (مانند خانـه 
کنند. این توابع در مناطق مختلف کاربرد داشته و به صـورت   بازدیدهاي محلی و قضاوت مهندسی، مقدار خسارت را محاسبه می

خسارت انجـام   - ها یا الگوي قابل قبولی براي توابع تراز شوند. در ایران تحقیقات الزم براي استخراج منحنی استفاده میتر  عمومی
هاي فرضی در ایـن زمینـه    شود از منحنی هاي مختلف انجام می هاي مهار سیل در مواردي که مقایسه گزینه روژهنشده است. در پ

هـا   شود. به علت نبودن آمار کافی و محاسبه نکردن دقیق خسارات سیل، آمار قابل اطمینانی براي برآورد این منحنی استفاده می
باید از روش سوم استفاده نمود. با استفاده از این روش مقـدار خسـارت وارده بـه آن    با توجه به آمار خسارت وجود ندارد. بنابراین 

شـود. رابطـه بـین خسـارت وارده بـه محصـوالت        محصول به صورت درصد خسارت نسبت به کل ارزش آن محصول تعیین مـی 
فصلی از سال کـه سـیل    کشاورزي و عمق سیالب بستگی به مرحله رشد گیاه، نوع محصول، مدت زمان غرقابی شدن محصول و

باشد، لذا به طور معمول میزان خسارت با یـک یـا    اتفاق افتاده است، دارد. از آنجایی که ارتفاع محصوالت زراعی چندان زیاد نمی
دو عمق استغراق مورد مطالعه قرار می گیرد. براي برآورد خسارت یک محصول، الزم است درصد خسارت یک سیالب مشـخص  

خسارت با استفاده از خسـارت وزن داده   - رشد یا در هریک از ماه هاي دوره رشد تعیین شود. لذا توابع عمق در هریک از مراحل
) درصد خسـارت بـراي محصـوالت زراعـی بـا      6- 6آید. جدول( دست می شده در طول دوره رشد گیاه براي اعماق مختلف آب به

 .  ]32[دهد  توجه به متغیرهاي مدت و عمق استغراق را نشان می
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  ]32درصد خسارت براي انواع زراعت [ -6-6 جدول
 خسارت(درصد)

 محصول
 ساعت 24از  تر کممدت استغراق  ساعت 24از  تر بیشمدت استغراق 

 متر6/0تا  0 متر 6/0بیش از  متر 6/0تا   0 متر 6/0بیش از 
 ذرت  54 88 75 100
 سویا 92 100 100 100
 جودوسر 67 97 81 100
 ونجه ی 60 82 70 97
 علوفه 50 75 60 90
 زهاییگندم پ 57 87 72 100

 ي روستایی ها خانهخسارت وارد بر  -ب 

ي شـهري ارائـه شـده اسـت،     هـا  سـاختمان مانند آن چه که براي  ها آنو محتویات  ي روستاییها خانهخسارت وارد بر 
  شود. میمحاسبه 

 مزارع يها زیرساختخسارات وارد بر  -ج 

ي آبیاري و زهکشـی مـزارع) از رابطـه زیـر     ها شبکهمانند ( ها آنات زیربنایی تاسیسضی کشاورزي و خسارت وارد بر ارا
  ]:  109[شود  میمحاسبه 

)6-13(  fl fl flD (i, j) TA(i, j).EC (i, j).C (i, j)  
کـل مسـاحت مزرعـه     TAات زیربنایی مزرعه (برحسب واحد پـولی)،  تاسیسکل خسارات وارد بر  Dflکه در این رابطه 

 -تـابع عمـق آب   Cflات زیربنـایی مزرعه(برحسـب واحـد پـولی) و     تاسیسـ هزینه تعـویض کـل    ECfl)، (برحسب متر مربع
این تابع با توجه به رابطـه عمـق آب بـا مقـدار خسـارت وارده بـر آن سـازه        . ات زیربنایی مزرعه استتاسیسخسارت براي 

 .طی به محل سازه نداردي مشابه یکسان بوده و ارتباها سازهاین تابع براي شود.  میزیربنایی تعیین 

 ها زیرساختخسارات وارد بر  -5-4-3- 6

یکـی  . ات زیربنایی ناشی از سیالب دخالت دارنـد تاسیسعالوه بر عوامل سیالب، عوامل دیگري نیز در خسارات وارد بر 
ي هـا  سـامانه ي بسـیار در  هـا  پیچیدگیات زیربنایی است که به دلیل تاسیسین این عوامل، نحوه بروز خسارت در تر مهماز 

به دلیل عدم قطعیت ناشی از عـدم شـناخت   باشد.  میو آبرسانی  گازرسانی، رسانی برقات تاسیسات زیربنایی مانند تاسیس
  .  ]97[ ات کاري بسیار مشکل استتاسیساین عوامل، تعیین خسارات وارد بر این 
ات بعضا بخش زیادي از کل خسارت محسوس سیالب را بـه خـود اختصـاص    تاسیساز طرف دیگر خسارت وارد بر این 

ات زیربنـایی وجـود   تاسیسـ در حال حاضر هیچ روش مشخص و معینی براي تعیین خسارات ناشی از سیالب بـر  دهد.  می
وجـود  ي مهـا  روشدوتا و همکاران در مدل پیشنهادي خود براي برآورد خسارت ناشی از سیالب در ایـن دسـته، از   . ندارد

ارائه  (NIBS)ات زیربنایی ناشی از زلزله که توسط موسسه ملی علوم ساختمانی امریکا تاسیسبراي برآورد خسارت وارد بر 
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خسـارت   -1: شـوند  می بندي تقسیمات زیربنایی به دو گروه تاسیسبر این اساس خسارت وارده بر . اند شده، استفاده نموده
در ادامه به تشـریح هریـک   . ات زیربناییتاسیسخسارات ناشی از اخالل در عملکرد  -2ات زیربنایی تاسیسوارده بر سامانه 

ات زیربنـایی و نیـز خسـارت ناشـی اخـالل در      تاسیسـ (خسـارت وارده بـر سـامانه     براي هر دو دسته. پرداخته شده است
خسـارات   SDxاس اگـر  بر ایـن اسـ  . ات تغییر نمایدتاسیس بندي طبقه)، خسارت ممکن است متناسب با نوع رسانی خدمات

    ]:110خواهد آمد [ دست به) 14-6باشد، آنگاه مطابق رابطه ( xات زیربنایی تاسیسوارد بر سامانه 

)6-14(   
nc

xi i
i 1

SD DR .TC


  

 :گردد می) استفاده 15-11از رابطه (  DRcکه به منظور محاسبه

)6-15(   
n

C i i
i 1

DR DR .P(ds )


  

 TCام (بـر حسـب درصـد)،    iزایـی   میزان خسارت براي حالت خسارت DRiت کل وارده بر حسب درصد، خسارا  DRcدر این روابط،
احتمـال وارد آمـدن خسـارت بـه      x ،P(dsi)تعداد کل تاسیسـات زیـر بنـایی از نـوع      x ،ncهزینه تعویض کل تاسیسات زیربنایی از نوع 

باشـد. الزم بـه ذکـر اسـت کـه       زایی مـی  تعداد کل حاالت خسارت nام (بر حسب درصد) و iزایی  تاسیسات زیر بنایی در حالت خسارت
تواند داشـته باشـد. همچنـین میـزان خسـارات       هاي مختلفی است که تاسیسات زیربنایی می بندي زایی تقسیم منظور از حاالت خسارت

  ]:109در نظر گرفته شده است [ ، به صورت زیرxبراي تاسیسات زیر بنایی دسته  SLxناشی از اخالل در عملکرد تاسیسات زیربنایی، 

)6-16(  
nc

x c
i 1

iSL RF .SC


  

 RFcدر روز و  رسـانی  خـدمات خسارت ناشی از اخالل در  x ،SCات زیر بنایی از نوع تاسیستعداد کل  ncدر این رابطه 
  :باشد میات زیر بنایی، که مطابق رابطه زیر تاسیستابع بازیابی کامل 

)6-17(   
n

c i i
i 1

RF RF .P(ds )


  

ات زیـر بنـایی در حالـت    تاسیسـ احتمال این که  P(dsi)ام، iهزینه بازیابی براي حالت خسارت زایی  RFiدر این رابطه 
 باشد.  مییی زا خسارتتعداد کل حاالت  nام باشند (بر حسب درصد) و iخسارت زایی 

  خسارت سیالب در آینده   -6-6

ي انسـانی، تغییـرات کـاربري و همچنـین     هـا  فعالیـت یجه افزایش و در نت دشت سیالبدر  ها داراییافزایش جمعیت و 
در ادامـه بـه تشـریح هـر     . ]48[باشد  میین دالیل روند رو به افزایش خسارت تر مهماحتماال تغییرات حوضه آبریز یکی از 

  .یک از عوامل تشدید خسارت پرداخته شده است
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  تغییرات آب و هوایی - 6-1- 6

 2این فاکتور بر روي تـراز سـطح آب دریاهـا   . به سزایی دارند تاثیرسیل در آینده بر روي رخداد  1تغییرات آب و هوایی
و وقـوع   4نتیجه این عوامل باال رفتن تراز آب سیالبشود.  می 3آسا ي سیلها بارشگذاشته و همچنین منجر به تولید  تاثیر

ت که در نواحی که سطح آب سیالب بـه  اي که وجود دارد این اس نکته. ]109[باشد  میي کوتاه ها زمانیسیالب در فاصله 
، شـوند  مـی ساخته  5(FPL)یی که بر روي تراز طراحی سیل ها خانه، باشد می ها اقیانوسسطح آب  تاثیرطور مستقیم تحت 
احتمال خسارت چنـین   2100تا  2090ي ها سالتحقیقات نشان داده که در طی  که طوريبه بینند.  میبه شدت خسارت 

همچنین همان طور که قبال نیـز اشـاره گردیـد بـا افـزایش      . ]110[یابد  میدرصد افزایش  100ش از یی به بیها ساختمان
به عنوان نمونه در یک شهري که افزایش تراز سـطح آب  یابند.  میي سیل آسا، تعداد رخدادهاي سیل نیز افزایش ها بارش

درصـد افـزایش در شـدت     30ک نبودن به دریـا)،  نزدی دلیل بهي بر روي رخداد سیل در آن منطقه ندارد (تاثیردریا هیچ 
لذا شناخت شـرایط آب  . را باال ببرد AADدرصد میزان خسارت  300د به طور متوسط در طول یک سال توان میبارندگی، 

  .  و هوایی و تغییرات آن در طول زمان کمک موثري در جهت برآورد خسارت ناشی از سیل خواهد داشت

  تغییر کاربري -6-2- 6

تغییـر کـاربري   . اسـت  6تغییر کاربري اراضی دهد میقرار  تاثیرعواملی که وقوع سیالب در آینده را تحت یکی دیگر از 
، منجر به افزایش تعداد رخـداد و شـدت سـیالب در    باشد می 9و جاده سازي 8، کشت و زرع7که خود ناشی از قطع درختان

و  10ر کاربري اراضی در یک منطقه نفـوذ پـذیري خـاك   با تغیی. آینده خواهد شد که خسارت بسیاري را به بار خواهد آورد
که بخش زیادي از بارش ناشـی از بـاران و یـا ذوب بـرف بـه       شود میکاهش یافته که این امر باعث  11میزان تخلخل خاك
ي هـا  سـال دربند طـی   -تغییرات کاربري اراضی حوضه گالبدره دهد که . براي مثال تحقیقات نشان میرواناب تبدیل گردد

  ].  17درصدي بده اوج سیالب در این حوضه گشته است [ 11، موجب افزایش 1381تا  1367

  ي تقاطعیها سازهاحداث  -6-3- 6
هـا،   ي تقـاطعی نظیـر پـل   هـا  سـازه ي ناشی از سیل نقش مـوثري دارد، احـداث   ها خسارتعامل دیگري که در تشدید 

منجـر بـه    ها سازهوجود این باشد.  میرودخانه  و غیره بر روي رودخانه بدون توجه به شرایط هیدرولیکی و سیالبی ها جاده
  شود. میتنگ شدن مسیر عبور جریان و بعضا حتی انسداد مجرا 

                                                    
1- Climate Change  
2- Sea Levels 
3- Flood Producing Rainfall 
4- Flood Levels 
5- Flood Planning Level 
6- Land Cover Change  
7- Deforestation 
8- Cultivation 
9- Road- Building 
10- Infiltration 
11- Porosity 
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برنامه عملیاتی مدیریت شرایط 
  اضطراري سیل
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فتمفصل  ل -ه ري سی یت شرایط اضطرا   برنامه عملیاتی مدیر

  کلیات -7-1

هـاي دولتـی، غیردولتـی و     ی است که توسـط دسـتگاه  یاجرا ریزي و اقدامات امل، فرآیند برنامهش مدیریت جامع بحران
عمومی پیرامون شناخت و کاهش سطح مخاطرات و مدیریت عملیات مقابله و بازسـازي و بـازتوانی منطقـه آسـیب دیـده      

و منابع اطالعـاتی در دسـترس، تـالش     ها آنگرها و تجزیه و تحلیل  پذیرد. در این فرآیند با مشاهده پیش نشان صورت می
ها پیشـگیري نمـوده و یـا در صـورت      شود به صورت یکپارچه، جامع و هماهنگ با استفاده از ابزارهاي موجود از بحران یم

زده  با آمادگی الزم در جهت کاهش خسارات جانی و مالی به مقابله سریع پرداخته شود تا شرایط منطقـه سـیل   ها آنبروز 
]. بـه  22ل چهار مرحله پیشگیري، آمادگی، مقابله و بازسـازي اسـت [  ]. مدیریت بحران شام67به وضعیت عادي بازگردد [

  باشد: منظور اجراي مراحل مذکور، نیاز به تحقق چهار اصل زیر می

 ول مناسبوایجاد یک سازمان مس 

 ه عمل و تخصیص منابعزها شامل حو ولیتومس ها و تعریف و تبیین درست نقش 

 ها طراري و مقابله، از جمله مدیریت رسانهریزي اض مدیریت اطالعات در همه سطوح برنامه 

 بـازنگري و   اهـاي آمـادگی کـه مرتبـ     ها شامل طـرح  نامه ثبت سوابق رسمی از نظامات درون سازمانی و موافقت
 ].6امتحان شده باشند [

ت تـرین تـالش در جهـ    ها اقدام مهمی بوده که بایـد بـیش   ولیتوها و مس در میان موارد ذکر شده در باال، تعیین نقش
]. در ادامه به تفصیل در مورد کلیـات و مراحـل طـرح مقابلـه اضـطراري بـا سـیالب و        6ایجاد و نگهداري آن انجام شود [

  شود. ول در مدیریت بحران و مقابله اضطراري با سیل در ایران و همچنین وظایف اعضا بحث میوي مسها سازمان

  نقش ستاد مدیریت بحران -7-2

سال از سـوي   5اجراي آزمایشی آن به مدت  تصویب شد و 1387ن کشور در سال قانون تشکیل سازمان مدیریت بحرا
ریزي،  گذاري، برنامه مجلس شوراي اسالمی به تصویب رسید. این سازمان به منظور ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاست

مراحـل مختلـف مـدیریت     رسانی متمرکـز و نظـارت بـر    هاي اجرایی و پژوهشی، اطالع ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینه
سسـات و  وهـا، م  بحران و ساماندهی و بازسازي مناطق آسیب دیده و استفاده از همه امکانات و لوازم مورد نیـاز وزارتخانـه  

سسات عمومی غیردولتی، شوراهاي وهاي دولتی، نیروهاي نظامی و انتظامی، م ها و بیمه هاي دولتی و عمومی، بانک شرکت
 هاي تحت امـر  مستلزم ذکر نام است، دستگاه ها آنسساتی که شمول قانون بر وهاي مردمی، م شکلها، ت اسالمی، شهرداري

هـاي ملـی    منـدي بهینـه از توانمنـدي    مقام معظم رهبري و نیروهاي مسلح در صورت تفویض اختیار معظم له بـراي بهـره  
  ].  68ردیده است [بینی نشده تشکیل گ اي و محلی در مواجهه با حوادث طبیعی و سوانح پیش منطقه

]. بـه طـور   68در ایران وزارت کشور متولی تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و به تبع آن تشکیالت استانی است [
کلی در ایران سازمان مدیریت بحران سیل در دو سطح استانی و ملی تعریف شده که اقدامات الزم براي گذر ایمن با حداقل 
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ها، اداره کل مدیریت بحران واقع در استانداري هر استان مسوولیت  دهند. در استان م میخسارات از وضعیت بحران را انجا
هـاي   هاي الزم و انجام اقدامات موردنظر در شرایط بحران را در سطح استانی بر عهده دارد. کلیه دسـتگاه  ایجاد هماهنگی

ن معرفی کنند و مدیرکل مدیریت بحران در هـر  مسوول در بحران باید نمایندگان خود را به اداره کل مدیریت بحران استا
گانـه مـدیریت بحـران در     14استان وظیفه پیگیري تشکیل کمیته مدیریت بحران استان و نیز کـارگروه هـاي تخصصـی    

هاي مدیریت بحران، تمامی افـراد مسـوول بایـد از وظـایف و      هاي مسوول را بر عهده دارد. پس از تشکیل کارگروه دستگاه
رسانی و تعامالت بین گروهی آگاه گردند. ادارات کل استانی در زمان بروز بحـران   در سازمان و نحوه خدماتموقعیت خود 

هاي مدیریت بحران باید  ها و موسسات نیز باشند. کارگروه عالوه بر عملکرد مطلوب، باید داراي ارتباط قوي با سایر سازمان
  ی یافته تا در زمان بروز حادثه دچار سردرگمی نشوند.اي، نسبت به وظایف خود آگاه با تشکیل جلسات دوره

  
 ها و ستادهاي مدیریت بحران سیل نحوه ارتباط کمیته -1-7شکل 

کـه ایـن   هـاي تخصصـی هسـتند     داراي کـارگروه  مدیریت بحران در سطح اسـتانی،  ادارات کلطورکه گفته شد  همان
هـاي اسـتانی،    کـارگروه ) ارتباط 1-7باشند. در شکل ( میمستقر ول در امر مدیریت بحران ومسهاي  در دستگاهها   کارگروه
  نشان داده شده است.  و سازمان مدیریت بحران کشور استانی مدیریت بحران  هاي ملی، اداره کل کارگروه

 سازمان مدیریت بحران سیل کشور

 گانه ملی 14هاي تخصصی  کارگروه ادارات کل مدیریت بحران استانی

 انه استانیگ 14هاي تخصصی  کارگروه
هاي امور سیل و مخاطرات دریایی،  کارگروه

برق، آب و فاضالب با مسوولیت وزارت نیرو و 
 ریاست معاون مربوط در آن وزارت

کارگروه امور سیل و مخاطرات دریایی، برق، 
اي  منطقه آب و فاضالب با مسوولیت شرکت آب

 اي) (و یا برق منطقه

انی با کارگروه امداد و نجات و آموزش همگ
احمر جمهوري اسالمی  مسوولیت جمعیت هالل

 ایران با ریاست رییس امداد و نجات استان

کارگروه امداد و نجات و آموزش همگانی با 
احمر جمهوري اسالمی  مسوولیت جمعیت هالل

 ایران با ریاست رییس امداد و نجات

... 

... 
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سازمان به انجام وظایف  هاي مختلف آن انتخاب شده و بخشرییس کارگروه ها فردي به عنوان  در واقع در این سازمان
پردازند. در ادامه در تشریح مراحل طرح مقابله اضطراري با سیالب به وظـایف برخـی از    میارگروه مربوط به آن بخش از ک

  اشاره شده است. که مرتبط با سیل هستند ها این سازمان

  مسوولي ها سازمانت دولتی و اهشدار به ادار -7-2-1

شـود   هاي موجود نسبت به آن، از اطالعات دقیق و جامعی استفاده مـی  ي سرمایهپذیر براي برآورد دامنه خطر و آسیب
قابلیت مناسب بـراي ذخیـره    GISآوري و به صورت قابل استفاده، ذخیره گردد.  که باید توسط ستاد مدیریت بحران جمع

یط و بررسـی شـدت واقعـه، از    برداري الزم از آن را داراست. براي ارزیـابی شـرا   هاي مختلف و سپس بهره اطالعات در الیه
شود که در صورت  سنجی حوضه آبریز استفاده می سنجی و آب هاي باران هاي مربوط به ایستگاه اطالعات هواشناسی و داده

شـود. ایـن کـار بـا      تر شدن مقدار بارش از یک مقدار آستانه، نقشه مناطق مورد تهدید به صورت به هنگام تهیـه مـی   بیش
اي  هـاي مـاهواره   متري با کمک داده صورت خودکار و تله سنجی توسط مامور ستاد و یا به ایستگاه باران هاي استفاده از داده

 شود.  و رادارهاي هواشناسی انجام می

ولین و وسـازي مسـ   ول مربوط که به بررسـی شـرایط پرداختـه، وظیفـه آگـاه     وپس از مشخص شدن سطح اضطرار، مس
ولین در سه حالت وقوع شرایط خفیف، متوسـط  وسازي مس نظور فلوچارتی براي آگاهمراجع مربوط را بر عهده دارد. بدین م

گیـرد. ایـن    ها بـرده شـده قـرار مـی     ولینی که در فلوچارت نامی از آنوو حاد تهیه و به طور جداگانه در اختیار افراد و مس
دهـد. در ایـن فلوچـارت     را نشان میربط در مدیریت بحران  سازي افراد ذي فلوچارت به صورت شماتیک روند و توالی آگاه

شود که چه کسی باید از چه طریق و توسط چه شخصی از بروز حادثه آگاه شود. بنابراین با توجه بـه اهمیـت    مشخص می
این فلوچارت، اولین گام بعد از تشخیص شرایط بحران این است که فلوچارت به صورت شفاف و مشخص در دسـتورالعمل  

ساعته مرتبط بـا   24هاي  د. به طور کلی این فلوچارت شامل اسامی اشخاص، ادارات و شماره تلفنمدیریت بحران ارائه شو
هاي محلـی مـرتبط بـا مـدیریت بحـران، نهادهـاي اسـتانی،         ول در مدیریت بحران همچون سازمانوهاي مس افراد و ارگان

اعالم هشدار وقـوع  . باشد می د و موارد دیگرخیز قرار دارن ساکنین و صاحبان امکاناتی که در پائین دست سد و نواحی سیل
شود که این هشدار به ستاد مـدیریت   هاي سازمان هواشناسی و سایر اطالعات ارسالی انجام می سیل از طریق بررسی داده

کنـد.   شود و ستاد مدیریت بحران استان با توجه به گزارشات واصله اعالم شرایط بحـران مـی   بحران سیل استان منتقل می
ول در امـر مـدیریت بحـران    وهاي مسـ  ها و دستگاه سازي براي تعدادي از کمیته این حالت با توجه به سطح بحران، آگاهدر 

   دهند. ها ستاد مدیریت بحران را در اجراي وظایف خود یاري می انجام شده و این دستگاه

  طرح مقابله اضطراري با سیل سازي فعال -7-2-2

ترین اقدام در طرح مقابله اضطراري با سیالب اسـت کـه در آن اقـدامات     مهم سازي طرح مقابله اضطراري با سیل فعال
هـاي   در موقعیـت  بنـد  ي سـیل هـا  ریـزي شـده دیـواره    پذیرد. شکستن آگاهانـه و برنامـه   عملی مدیریت سیالب صورت می
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کریزي بـا لـودر و   هاي اضطراري ماننـد خـا   دست و یا باالدست، ایجاد سازه بینی شده، تخلیه مناسب از مخازن پایین پیش
]. الزم بـه ذکـر اسـت کـه سـتاد      6[ باشـد  سازي در برابر سیل از این نوع اقـدامات مـی   ایجاد دیواره با کیسه شنی و مقاوم

 رادیـویی  ارتبـاط  و مخـابراتی  مدیریت بحران باید داراي محلی شناخته شده باشد و مجهز به ملزومـاتی چـون تجهیـزات   

 اضطراري، دسترسـی  آب به ، دسترسیLANداخلی  شبکه و اینترنت ثابت، رایانه، و لقابل حم برق مولد بیسیم، تجهیزات

هاي اولیه، تجهیزات مربوط به اطفا حریق، میز و صـندلی و لبـاس فـرم، تلفـن و      هاي کمک زیستی، بسته امکانات و غذا به
... بـوده تـا در زمـان بـروز حادثـه بتوانـد        توزیـع و  و انتقـال  هاي شبکه و زیربنایی سیساتات ها، راه از اعم ها دورنگار، نقشه

  العمل مناسب از خود نشان دهد.  عکس

  استقرار نیروي انسانی الزم در مرکز عملیات مقابله اضطراري -7-2-3

پذیر، آموزش دیده، آشنا به محدوده و شـرایط جغرافیـایی منطقـه     ولیتواعضاي ستاد مدیریت بحران باید باتجربه، مس
...) باشند. در عـین   خانه و هاي اجرایی (نظیر خطوط اجراشده، شبکه، تصفیه ی کامل به نقشهعملیاتی خود، داراي دسترس

حال باید افراد جایگزین براي هر سمت از قبل تعیین شود تا در مواردي چون عدم دسترسی به عضو تیم یا عـدم توانـایی   
د. پـس از دریافـت هشـدار، سـتاد اسـتانی      ولیتش، ستاد بتواند به وظایف خود به درستی عمـل کنـ  وآن فرد در انجام مس

نماید. فراخوان نیروهـا   تشکیل شده و پس از اقدامات اولیه، نسبت به فراخوان نیروهاي موظف دولتی و غیردولتی اقدام می
  یراداري به دوصورت انجام می شود:در ساعات غ

براي اطالع از وضعیت فیزیکـی پرسـنل   براساس موقعیت جغرافیایی کارکنان: این نوع فراخوان فرد محور است و   -الف
رود. در حقیقت در این نوع فراخوان کل شهر یا یک محـدوده   کار می هو بررسی کشته یا مجروح شدن همکاران ب

تري تقسیم شده و یکی از کارکنان بدون توجـه بـه حوضـه ماموریـت و شـرح       هاي کوچک جغرافیایی به محدوده
 کند. ام میوظیفه، نسبت به فراخوان کارکنان اقد

هـاي فراخـوان اسـت کـه در آن بـر اسـاس نـوع         یت کارکنان: این سیستم از بهتـرین سیسـتم  مسوولبا توجه به   -ب
شـود، در حقیقـت ایـن     شود و از حضور نیروهاي غیرموظـف جلـوگیري مـی    یت پرسنل فراخوان انجام میمسوول

   .سیستم وظیفه محور است
ها ارائه شود. اطالعات مـورد   اي از شرایط بحرانی به آن باید اطالعات پایه پس از حضور پرسنل در محل حادثه یا ستاد،

  باشد:  نیاز براي توجیه پرسنل شامل موارد زیر می

 نیاز مورد ضروري اقدامات پرسنل، از یک هر وظایف شرح 

 حادثه فرماندهی سامانه در پرسنل از یک هر جایگاه 

 حادثه مشخصات و وضعیت 

 حادثه و خطرات یا پیامدهاي ثانویه حادثه از ناشی هاي آسیب وضعیت 

 هاي ایمنی  پرسنل و توصیه سالمتی روي بر حادثه خطرات 
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 هاي تلفنی کار و نحوه ارتباطات و تماس لوازم و تجهیزات دریافت بندي و زمان نحوه 

 ها  سازمان سایر و ها رسانه با ارتباط بندي و زمان نحوه 

 قبلی هاي آموزش و شده انجام مانورهاي مطابق محوله ايه مسوولیت انجام بندي زمان و نحوه  

  فعال کردن سامانه هشدار و انتشار خبر وضعیت اضطراري -7-2-4

هاي مهم اقدامات مقابله با سیل است. در مقابله با سـیالب، هشـدارهاي اولیـه بایـد قبـل از       هشدار اولیه یکی از جنبه
عملیاتی را هشیار کند تا تصمیمات الزم را اتخاذ و عمـوم مـردم   ول و وهاي مس اي و گروه هاي حرفه رسیدن سیل، سازمان

شده در طرح مقابله اضطراري با سیل را فعـال کنـد    بینی پیشالوقوع آگاه کنند. هشدار اولیه باید اقدامات  را از خطر قریب
مبتنـی   د، بایـ مسوولي ها سازمانو در صورت نبودن طرح قبلی، انجام عملیات الزم پس از تصمیمات اتخاذ شده از سوي 

  .]6اي مناسب صورت گیرد [ هاي حرفه بر توصیه
شرایط آب و هـوایی   تشکیل شده که سامانه پایش، 3گیري و تصمیم 2بینی ، پیش1لفه پایشویک سامانه هشدار از سه م

یت حوضه بـه  آوري اطالعات مخابره کرده و در آنجا وضع و مشخصات هیدرولیکی رودخانه را در زمان واقعی به مرکز جمع
بینـی فعـال شـده و بـه      شود. با تشخیص شرایط وقـوع سـیل، مولفـه دوم یعنـی سـامانه پـیش       صورت پیوسته بررسی می

بینی به مولفه سوم یعنی سامانه  پردازد. در نهایت با انعکاس نتایج پیش بینی هیدروگراف سیل در مناطق مختلف می پیش
که بتوان هشدار به موقـع در   شود. در این میان براي آن می گیري تصمیمردم گیري، در مورد نحوه اعالم هشدار به م تصمیم

باشـد. بـدین منظـور     مورد وقوع سیل داد و اقدامات مقابله با سیل انجام شود، نیاز به طوالنی کردن زمان پیش هشدار می
توانـد در   که این سـامانه مـی  شود که همه ستادهاي استانی مدیریت بحران، مجهز به سامانه هشدار سیل شوند  توصیه می

سـنجی در باالدسـت    اي نصب شود. در حالت ساده، نصب یـک ایسـتگاه بـاران    محل تشکیل ستاد یا در شرکت آب منطقه
رسـانی مناسـب، یـک سـامانه      آوري و ثبت اطالعات به همراه انتخاب یک روش اطالع حوضه با یک خط تلفن و دفتر جمع

گیري در مورد زمان و نحوه اعالم هشـدار بـه عهـده سـتاد      هایت باید گفت که تصمیمدهد. در ن هشدار سیل را تشکیل می
آوري نمـوده و   باشد. هنگام وقوع سیالب بـزرگ، سـتاد موظـف اسـت اطالعـات دقیقـی را جمـع        مدیریت بحران سیل می

بلیغاتی بسیار برجسته هاي ت رسانی الزم را انجام دهد. در این میان نقش روابط عمومی جهت پخش آگهی و فعالیت اطالع
  ]:6تواند به روش هاي زیر تحقق یابد [ است. ایجاد ارتباط و اعالم خطر عمومی می

 رادیو و تلویزیون 

 گیرها پیام 

  .بلندگوهایی که بر روي ماشین نصب شده است 

 .وآژیرها و عالئمی که براي مردم شناخته شده است 

                                                    
1- Monitoring 
2- Forcasting 
3- Decision-Making 
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آزمایش شوند تا اطمینان از ارتباط الزم با عموم حاصل گـردد  ي اعالم خطر اضطراري باید به دقت مشخص و ها روش
 هـاي  سـازمان  وظـایف  از سـیل،  وقـوع  هشدار و ها روشن و جامع باشد. عالوه بر آنچه گفته شد، اخطار یتمسوولو تفویض 

ـ  عمـومی  هـاي  و سـازمان  اضطراري شرایط مدیریت متولی محلی  و نشـانی  آتـش  و پلـیس  نظیـر  ایمنـی،  و امنیـت  مینات
ین محلـی  مسوولباشد، در واقع روابط عمومی باید با  امداد نیز می هاي گروه و احمر هالل نظیر عمومی خدمات هاي سازمان
هاي فوق براي تبادل اطالعات در موقع بروز سیالب ارتباط داشته باشد. عالوه بر مطالب مطرح شـده، مهـم اسـت     و ارگان

  العمل مردم انجام شود. هاي نجات و عکس هاي ارتباطی و گروه ستمکه مانورهاي آزمایشی براي آزمودن کارایی سی

  ي اضطراري براي عمومها دستورالعملانتشار  -7-2-5

هـاي الزم بـه منظـور     رسـانی عمـومی و انجـام آمـوزش     انتشار اطالعات از ارکان مهم مدیریت بحران است. از آنجا که اطـالع 
صدمات مالی و جانی ناشی از وقوع سیل دارد، به همـین جهـت بایـد     سزایی در کاهشه سازي عموم مردم از بحران کمک ب آگاه

طور کـه در بخـش قبـل گفتـه شـد از       بینی گردد. انتشار اطالعات همان سیستم مناسب انتقال اطالعات در شرایط بحرانی پیش
ت محلـی مربـوط، انجـام    هاي خبري از قبیل تلویزیون، رادیـو، روزنامـه و خودروهـاي بلنـدگودار بـا همـاهنگی ادارا       طریق رسانه

هـا آمـوزش    شود. مردم باید از اخبار و اطالعات سیل آگاه شوند و در این حین اقدامات الزم براي حفاظت در برابر سیل به آن می
  ]:  6رسانی شود [ به مردم اطالع بوده و بهتر است متناوباداده شود. نکات ایمنی زیر براي حفاظت در برابر سیل مفید 

 رهاي منابع مختلف مثل رادیو تلویزیون  توجه به هشدا 

 نگه داشتن کیف امداد و نجات در منزل 

 در نظر گرفتن منبع مطمئن براي ذخیره سازي آب سالم و تهیه مقداري غذا 

 داشتن رادیو سفري، وسایل پخت و پز و چراغ قوه 

 هاي مجراي فاضالب براي جلوگیري از بازگشت سیالب به مجراي فاضالب بستن دریچه 

 قیمت در طبقات فوقانی گهداري وسایل گرانن 

 هاي ترك منزل و رفتن به نقاط مرتفعی که قبال بـراي ایـن منظـور آمـاده شـده و در مراحـل        توجه به اطالعیه
 آموزش عمومی به مردم نشان داده شده است.

 خودداري از شنا در مسیر جریان سیل 

 ك خانه باشد.داشتن باك اتومبیل، زیرا ممکن است نیاز به تر پر نگه 

 هاي جاده ها و شیب استفاده از دنده سنگین در صورت نیاز به رانندگی و توجه به خرابی 

 ترك خودرو در زمان آبگرفتگی شدید و فرار به سمت نقاط مرتفع 

 قطع جریان برق، آب و گاز قبل از ترك منزل 

 ترین محل امدادرسانی هالل احمر یا استانداري رفتن به نزدیک 
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  ي اضطراري پزشکیها کمکو ارائه  زدگان سیلراقبت از پذیرش و م -7-2-6

هـاي ناشـی    هاي اجرایی باید در اسرع وقت اطالعاتی چون، محل و زمان و وسعت حادثه، آسیب پس از وقوع سیل، تیم
بـه   از سیل به تاسیسات زیر بنایی و خطوط انتقالی و مردم و اموالشان و تجهیزات مورد نیاز و کمبودهاي احتمالی و نیـاز 

المللی و ... را به ستاد مدیریت بحران استان منتقل کنند. براي گردآوري اطالعات نیـاز بـه    هاي برون سازمانی و بین کمک
اي،  بازدید از محل، استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی، ارزیابی منطقه با استفاده بـالگرد، اسـتفاده از تصـاویر مـاهواره    

باشد. در نهایت با ارسال اطالعات بـه صـورت شـفاهی یـا بـا       بت احوال و مرکز آمار ایران میاستفاده از اطالعات سازمان ث
کمک خطوط تلفن و بیسیم و اینترنت به کارشناسان مربوط و تحلیل اطالعات ارسالی توسط تیم کارشناسـی، تصـمیمات   

زدگـان و   سـیل  آوري جمـع طالعـات،  شود. در مرحله نخسـت پـس از ارسـال ا    الزم در مورد نحوه پاسخ به بحران اتخاذ می
نباید فاصله زیـادي   زدگان سیلشود. اصوال محل اسکان موقت  ها انجام می اسکان و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به آن

تري انجام شود. از جمله تجهیزات مورد نیـاز در   زدگان با سرعت بیش تا مناطق آبگرفته داشته باشد تا عملیات تخلیه سیل
  کرد: توان به موارد زیر اشاره اسکان موقت میهاي  محل

 سازي و زیرسازي الزم براي آن چادر، محوطه 

 کانکس و زیرسازي الزم براي آن 

 حمام و توالت صحرایی 

   مخازن اضطراري آب و سوخت 

 تجهیزات تولید نیروي برق اضطراري 

 تجهیزات برقراري ارتباطات بیسیم 

 شک بهداشتی و ... انبارهاي ذخیره غذاهاي خشک، پودرهاي خ  
تـامین کلیـه    مسـوول یت سـازمان هـالل احمـر ایـران     مسوولسازمان هالل احمر و کارگروه تخصصی امداد و نجات با 

دیگـر در بحـران    مسـوول ]. با گذشت زمان، هر دستگاه 57در ساعات اولیه پس از حادثه است [ زدگان سیلنیازهاي اولیه 
هاي مردمی باید در زمینه تخصصـی خـود، اقـدامات مـورد نیـاز را       شکی وکمکمانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پز

 نمـودن خـدمات   فـراهم  و تهدیـد  مـورد  جمعیـت  شروع نماید. وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی وظیفه بـرآورد 

 نظارت صحرایی، حمام و بهداشتی هاي سرویس احداث صحرایی، هاي احداث بیمارستان ها، آن  نیاز مورد درمانی و بهداشتی

شدگان را بـر   کشته دفن جواز صدور واگیردار و هاي بیماري شیوع از جلوگیري سالم، آب و غذایی عمومی، مواد بهداشت بر
  عهده دارد.

 ها پناهگاهي تخلیه و ها طرحفعال کردن  - 7-2-7

ش تلفـات مـالی   هـا و کـاه   ها و دام تخلیه آخرین اقدام دفاعی در منطقه سیل زده است که هدف آن حفظ جان انسان
تواند قبل از جاري شدن سیل در ناحیه، در خالل جریان آن و یا بعد از فروکش کردن سیل صورت گیـرد   است. تخلیه می
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سیل باید منـاطقی کـه ممکـن اسـت در سـطوح مختلـف        اضطراري]. در تهیه طرح 6که بستگی به شرایط موجود دارد [
و مکانیزم چگونگی انجام عملیات تخلیه تعیین گردد. به طور کلـی نکـات   سیل، نیاز به تخلیه داشته باشند شناسایی شود 

   :زیر در رابطه با انجام عملیات تخلیه باید در نظر گرفته شود

 وسعت نواحی تحت تاثیر 

 ظرفیت مسیرهاي تخلیه و راستا و جهت حرکت در زمان تخلیه 

  هاي تخلیه راهزمان موجود براي تخلیه کامل قبل از طغیان رود و یا تخریب شدن 

 امکانات فنی و تجهیزات حمل و نقل 

 تعیین مراکز پذیرش افراد تخلیه شده 

 در امر تخلیه مسوولپذیري سازمان و افراد  یتمسوول 

که بدون انجـام ایـن مرحلـه     طوري هسازي مردمی است که باید تخلیه شوند، ب نکته مهم در انجام عملیات تخلیه، آماده
هـا و سـطوح فرهنگـی و     مانند. در سطح استانی، بهترین راه ایجـاد ارتبـاط را بایـد در سـنت     می اثر ها هم بی بهترین طرح

اجتماعی مردم پیدا کرد. در زمان وقوع حادثه توجه به این نکته ضروري است کـه عـالوه بـر روش هـاي اعـالم خطـر بـه        
العـات بـه زبـان فنـی و علمـی و اداري      صورت دسته جمعی، زبان انتقال این اطالعات نیز اهمیت دارد، یعنـی انتقـال اط  

ها را درك نکرده و مورد توجه قرار ندهند. در مواردي اعالم خطر بـه موقـع انجـام شـده      پیچیده نباشد که مردم عادي آن
اند، چون زبان اعالم خطر قابل فهم و درك توسط مردم نبوده اسـت و نیـز در مـواردي خطـوط      لیکن مردم توجهی نکرده

هاي معمول بـه نـواحی مـورد نظـر      ها از راه به علت قطع برق و خسارات به خطوط تلفن، قطع شده و پیامارتباطی معمول 
هاي اضطراري سیل و بالیاي طبیعی براي ایجاد ارتباط بایـد در   هاي جایگزینی براي موقعیت نرسیده است. بنابراین گزینه

هـا و تسـهیل در    هـا و جـاده   سازي معابر و پـل  زگشایی و پاكبا مسوول. در ایران وزارت راه و ترابري ]6نظر گرفته شوند [
تـر کـه آبگرفتگـی در     به طور معمول، عملیات تخلیه همواره از مناطق پست زدگان است. رفت و آمد و عملیات تخلیه سیل

سـایل نقلیـه   بندي عملیات تخلیه و مسیر حرکـت و  شود. در نهایت باید گفت که زمان افتد آغاز می تر اتفاق می ها سریع آن
  اي مرور و تمرین شود. باید از قبل تعیین شده و در مانورهاي دوره

 جستجو و نجات -7-2-8

در مدیریت بحران از قبل انجام شده ولـی   مسوولهاي مختلف  ریزي هاي الزم با توجه به امکانات دستگاه اگرچه برنامه
باشـد. بنـابراین     عملیات امداد و نجات متفاوت می هاي هر سیل، زمان وقوع آن و نوع خسارات وارد شده، با توجه به ویژگی

هاي متناسب با همان سیل را در دسـتور کـار    ریزي ستاد مدیریت بحران در اولین جلسه خود بعد از وقوع سیل باید برنامه
جـات  کارگروه تخصصـی امـداد و ن   ،هاي جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران با توجه به توانایی]. 6خود قرار دهد [

یت جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران زیر نظـر کمیتـه   مسوولهاي تخصصی عملیاتی با  به عنوان یکی از کارگروه
فرماندهی و هدایت عملیات امداد و نجات (به عنـوان بخشـی از عملیـات مقابلـه) را بـر       و تشکیل شده است ،ملی آمادگی
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به درخواست جمعیت هالل احمر جمهـوري اسـالمی ایـران     ،م بروز بحرانها در هنگا ها و دستگاه کلیه سازمان. عهده دارد
موظف به همکاري کامل در ارتباط با امر امداد و نجات هستند و جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران موظف اسـت  

  ]. 56[ یس ستاد ارائه نمایدیگزارش همکاري یا عدم همکاري احتمالی را به ر
مـدیریت بحـران    مسوولهاي الزم بین ستاد یا سازمان  ریزي و هماهنگی ح بحران باید برنامهاین کارگروه بسته به سط

سیل، سازمان امداد و نجات و اداره کل بهداشت و درمان را انجام دهد. به همین منظور نیاز است که اطالعات مربـوط بـه   
  ].6یار تیم امداد و نجات قرار گیرد [هنگام بروزرسانی شده و در اخت همراکز درمانی ثابت و صحرایی به صورت ب

عالوه بر تمامی مراحل ذکر شده، در زمان وقوع سیل، ستاد مدیریت بحران باید تمهیداتی براي حفاظـت از تاسیسـات   
آوري و نگهداري از حیوانات اهلی و خانگی در نظر بگیرد. به عالوه  نیز جمع ها و ها و پارکینگ زیربنایی همچون بیمارستان

امکاناتی ویژه براي مناطق محروم و دور افتاده و نیز مسافران سرگردان فراهم شود. در نهایت سـتاد مـدیریت بحـران    باید 
زده بپردازد و هماهنگی هاي الزم براي انجام اقـدامات بازسـازي    باید در قالب تیم ارزیابی به بازدید میدانی از مناطق سیل

 ].6دهد [ در مراحل بعد از فروکش کردن سیل را انجام

 اجرایی شدن برنامه محلی مدیریت فرآیندبررسی اطمینان از  -7-3

هاي هماهنگ و همه جانبه ستاد مدیریت بحران، ستادهاي محلـی   موثر و کارآمد بودن طرح محلی سیل نیاز به تالش
ن در معـرض  و مشارکت مردمی (شامل افـرادي کـه خـود و اموالشـا     مسوولهاي دولتی و غیردولتی  مقابله با سیل، ارگان

]. بعـد از تهیـه   128خطر سیل بوده و یا مردمی که ممکن است به طور غیرمستقیم تحت تاثیر سـیل قـرار گیرنـد) دارد [   
هـاي   نویس طرح، براي تایید و تصدیق آن، توسط ستادهاي استانی مدیریت اضطراري تمامی مناطق، به تمام دستگاه پیش

ایفشان در این طرح آشنا شوند و طرح را بـه صـورت عمـومی منتشـر کننـد. از      ها با وظ شود تا دستگاه مرتبط فرستاده می
هاي مقابله با سیل به ویژه تخلیه باید هر از چندي و به ویژه در شرایط زیر بازبینی و تطبیـق شـوند. از جملـه     طرفی طرح

  شرایطی که نیاز به بازبینی طرح وجود دارد عبارتند از:

 بعد از وقوع هر سیل بزرگ 

 اطالعات جدیدي در مورد خطر سیل بدست آمد (مثال، بعد از تمام کردن مطالعه مدیریت) وقتی 

  .وقتی تغییرات زیست محیطی قابل توجه و معنی داري رخ دهد 

 .و وقتی تغییر در پرسنل کلیدي ستاد مدیریت سیل وجود داشته باشد 

اي از  رار است، حتی اگـر هـیچ تغییـر قابـل مالحظـه     سال) برق 10تا  5هاي کوتاه (  ها در دوره بنابراین ارزش این طرح
با این سـند،   مسوولجمله موارد ذکر شده در باال بعد از چندین سال رخ نداد، در هر صورت براي حفظ آشنایی ستادهاي 

ریت طرح باید بازبینی شود. بعد از بازبینی، طرح اصالح شـده دوبـاره بـراي تاییـد و تصـدیق بـه سـتادهاي اسـتانی مـدی         
شود. فرآیند بازنگري باید براي حفظ تـازگی   یکپی آن به تمامی مراکز مربوط فرستاده م طراري فرستاده شده و مجددااض
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]. در حقیقت تصویب و توزیع یک طرح به تنهایی کـافی  128و قابل استفاده بودن طرح به عنوان ابزار مدیریت ادامه یابد [
بـراي اجـراي    مسـوول روز نمودن و اطمینان از آمادگی جامعـه و سـتادهاي    باشد، بلکه توسعه و به نیست و پایان کار نمی

شود. بنابراین به منظور اطمینان از اینکه اجـزا، هنگـام وضـعیت     ترین پارامترهاي نگهداري برنامه محسوب می برنامه، مهم
هایی که هیچ سـیلی رخ   سال اي بازدید و بازبینی شوند؛ حتی در نمایند، باید به صورت دوره اضطراري به درستی عمل می

گیري انجام شود، همچنین اطالعات برنامه عملی در شرایط اضطراري باید حداقل سالی یک  دهد باید مانورهاي پیش نمی
  ].22ها در آن اعمال شود [ یتمسوولهاي تماس و  بار به روز شود و تغییرات کارکنان و شماره

 آموزشی استفاده از طرح مدیریت محلی به عنوان ابزار -7-4

هاي مقابله با این خطرات آگـاه   مردمی که تحت تاثیر بالیاي طبیعی خواهند بود باید به خوبی از خطرات محتمل و راه
تواند به مردم در مناطق آسیب دیده از سیل یادآوري کند که خطـر سـیل همچنـان     هایی براي سیل می شوند. وجود طرح
هاي آینده هرگـز از   ها شامل یادآوري این موضوع است که سیالب ازد. این طرحها را از این خطرات آگاه س وجود دارد و آن

ها  ها، کانال اي) مانند گوره ي سازهها روشهاي بسیار شدید گذشته نیستند و ابزارهاي مدیریت ( نظر بزرگی برابر با سیالب
از طرفی ممکن اسـت در یـک منطقـه    هاي آینده را کم خطر منتقل کنند.  توانند سیل می خیرياهاي ت انحرافی و حوضچه

چند نسل متوالی وقوع سیل مهم و بزرگی را مشاهده نکرده باشند. بنابراین نباید انتظار داشت کـه تجـارب بـه راحتـی از     
هـاي بـزرگ از خـود نشـان دهنـد. بنـابراین        العمل مناسب در برابر سـیالب  ها عکس نسلی به نسل دیگر منتقل شود و آن

طور منظم صورت گیرد. طرح استانی مقابله اضطراري با سیل که در بخش قبل  سازي باید به ي آمادههاي عملی برا آموزش
تر از آن است که بتواند به عنوان ابزار آموزشی استفاده شود. به همین دلیل  توضیح داده شد، به خودي خود بسیار عمومی

تولیـد شـود    خیـز  سیلض خطر سیل و یا مناطق ویژه نیاز است که راهنماي حفاظت در برابر سیالب براي مناطق در معر
  کلی اهداف اصلی از آموزش جامعه در برابر سیل عبارتند از: ]. به طور128[

 ها آشنا ساختن جامعه با خطرات و تهدیدات سیل و یادآوري به آن 

 رسانی به مردم در مورد اقدامات توصیه شده براي مدیریت سیل اطالع 

 مردم که بتوانند خود و اموالشان را از خطر سیل حفظ کنند.هایی به  نشان دادن راه 

  هاي آموزش جامعه شامل موارد زیر است: به طور کلی مزیت

 تري نیاز دارد. هاي فوري کم اي که آموزش دیده و از خطرات سیل مطلع است، به احتمال زیاد به کمک جامعه 

 دانند براي دریافت اطالعات مربوط بـه سـیل بـه     کند. چرا که عموم مردم می رسانی کمک می آموزش به اطالع
 ].30کجا مراجعه کنند تا از مزایاي هشدار و اقدامات الزم بعد از آن مطلع شوند [

ها و مراکز اطالعات شوراها در دسترس عموم قرار  طرح استانی سیل و راهنماي حفاظت در برابر سیالب باید در کتابخانه
هاي محلی و در بخش یادآوري سیل گذشته به اطالع عمـوم برسـد. از دیگـر     از طریق رسانهتوانند  گیرد. این راهنماها می
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مورد سـیل در   هاي اجتماعی در توان به استقرار نشانگرهاي ثابت سیل، پخش اطالعیه ي باال بردن آگاهی مردم میها روش
اي  لـی مـردم، اینترنـت و برگـزاري دوره    رادیو و تلویزیون، استفاده از نرم افزارهاي کـامپیوتري مـرتبط بـراي آمـوزش عم    

اي با موضوع سیل اشاره کرد. نشریات خبري و بروشورهاي ساده آموزش سـیل،   هاي مدرسه هاي عکاسی یا پروژه نمایشگاه
تواند حاوي اطالعات مهم و ارزشمندي در مورد سیل بیان کند که اغلب در مورد اقدامات الزم پیش از وقـوع سـیل در    می

هاي مناسب در هنگام بروز سیل و چگونگی بازگشت به وضعیت عادي پس از فرونشـینی سـیل    خیز و واکنش مناطق سیل
هاي عمومی و مراکز دولتی، کمک شایانی در کاهش خسارات مالی و  گونه نشریات در مدارس و کتابخانه باشد. انتشار این می

هـاي وزارت   کمیته سیل و طغیان رودخانـه  همت به تینشریا چنین از شماري حاضر حال جانی پس از وقوع سیل دارد. در
  :از عبارتند استفاده در سطح عمومی قابل و مفید مراجع برخی از .است شده منتشر تهیه و نیرو،

 سازمان مـدیریت   -چگونه محیط را در برابر سیل ایمن سازیم؟، وزارت نیرو -پوستر خطر سیل را جدي بگیریم
 بحران کشور

 ایران هالل احمر کاربردي - علمی عالی آموزش سسهوم ات،نج و امداد مدیریت 

 ایران هالل احمر کاربردي - علمی عالی آموزش سسهوم نجات، و امداد همگانی آموزش 

 ایران هالل کاربردي - علمی عالی آموزش سسهوم )،2) و (1( طبیعی بالیاي با مقابله همگانی آموزش 

 خیراتی لیال ،دیدگان آسیب از حمایت هاي کنیکت و طبیعی رویدادهاي روانشناختی پیامدهاي 

 علمداري شهرام دکتر )،1( آماده جامعه  

 کارگروه تخصصی سیل و طغیان رودخانه -آمادگی در برابر سیالب، سازمان مدیریت بحران کشور  

 کـارگروه   -1نشـریه شـماره    - شناخت رودخانه، سازمان مدیریت بحـران کشـور   - آشنایی با مهندسی رودخانه
  صصی سیل و طغیان رودخانهتخ





 

 

 8فصل 8

مدیریت ي ها و راهکارها گزینه
  و تهیه طرح سیالب خطرپذیري
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رها گزینه -هشتم فصل راهکا و  ذیريي ها  یالب مدیریت خطرپ ح س   و تهیه طر

  کلیات -8-1

در این راسـتا، کلیـه اقـداماتی کـه در جهـت اصـالح و       باشد.  میسیالب، کاهش اثرات منفی سیالب  دیریتهدف از م
 مـدیریت  »اي سـازه ي هـا  روش«، بـه عنـوان   گیـرد  مـی ي مهندسی صورت ها سازهتعدیل رواناب سیالبی به وسیله احداث 

ها و نیز تغییر و اصـالح   یا دایک ها گورهي انحرافی، ها سیستمشامل مخازن،  ها سازهبرخی از این . سیالب اطالق شده است
 تـاثیر ي سـیالبی  ها دشتي پذیر خسارتسیالب که در کاهش میزان  مدیریتي ها روشدسته دیگري از باشند.  میآبراهه 

ي ها روش. ي نیاز دارندتر کمشده و به اقدامات مهندسی  بندي طبقه »اي غیرسازهي ها روش«، غالبا تحت عنوان گذارند می
احـی  طر دشـت  سـیالب ی در دائمـ ي هـا  سـاختمان ات و تاسیسـ در جهت کاهش خسارات وارده به تجهیـزات،   اي غیرسازه

ي هـا  روشبرخـی از  کننـد.   مـی و به منظور کاهش پتانسـیل خسـارت در یـک رخـداد سـیالبی آمـادگی ایجـاد         شوند می
ي هـا  روشاز آنجـا کـه   باشند.  می سازي سیلمهم شامل هشدار سیل، بیمه سیل، مدیریت کاربري اراضی و پاد اي غیرسازه

دیـدگاه جـامعی    دشت سیالب، در حقیقت اقدامات مدیریت باشند میي بسیار زیاد ها گذاري سرمایهعموما نیازمند  اي سازه
ي اجرایی را به منظور مدیریت و کاهش خسارات ناشـی از  ها روشبه دست داده و  اي غیرسازهو  اي سازهي ها روشاز همه 

 اي ازهغیرسـ  خطرپذیريي مدیریت ها گزینهدر فصل حاضر، ابتدا، . ]108[کنند  میسیالب در یک مقیاس جامع پیشنهاد 
بحث شده و سپس عملیات آمادگی و مواجهه با سیالب، به ترتیب قبل از سیالب، در هنگام سـیالب و پـس    دشت سیالب

گیرنـد،   میمهار سیالب، مورد بررسی قرار  اي سازهي ها روشهمچنین، در انتهاي فصل شوند.  میاز رخداد سیالب بررسی 
  گردد. دشت ارائه می اي مدیریت سیالبنهایتا روش ارزیابی و انتخاب راهکار مناسب بر

  اي غیرسازهي ها روشخصوصیات  -8-2

ها، براي مهار سیالب،  یی است، که در آنها فعالیتدر مدیریت سیل، در برگیرنده آن بخش از  اي غیرسازهي ها رهیافت
یی در جهـت  هـا  تـالش ، در حقیقـت  اي غیرسـازه  خطرپذیريي مدیریت ها روش. ]30[شود  میي فیزیکی احداث نها سازه

 اي غیرسـازه ي هـا  روشانـواع  . ]83[باشند  میبه منظور کاهش خسارت سیالب محتمل  گیر سیلمدیریت بهینه از مناطق 
سیل، تعیین حد بسـتر و حـریم، مـدیریت کـاربري اراضـی       بندي پهنه، شامل گیرند میکه در این بخش مورد بررسی قرار 

ر سـیل، تعیـین منـاطق آزاد بـراي رشـد منـاطق مسـکونی، ایجـاد         ي در معرض خطها ساختمانحاشیه سیالب، بهسازي 
 .]30[باشد  میي الزم براي مدیریت اراضی و تدوین و اجراي بیمه سیالب براي نواحی در معرض خطر، ها دسترسی

  سیل بندي پهنه -8-2-1

داشـته   د نقش به سزایی در کاهش خطـرات و خسـارات ناشـی از وقـوع سـیالب     توان میاز جمله اقدامات مدیریتی که 
 دشـت  سـیالب و مـدیریت   ریـزي  برنامهخطر سیل در واقع، ابزاري اساسی در  بندي . پهنهخطر سیل است بندي پهنهباشد، 

بـا   تـوام براي توسعه و مدیریت کاربري اراضی،  ربط ذيین مسوولي قانونی در دست ها سیل د وتوان می بندي باشد. پهنه می
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ي مـدیریت  هـا  روشخـود بـه طـور مسـتقیم از      کـه  درحـالی بنابراین . کاهش خطرات سیل و حفاظت محیط زیست باشد
باشد. براي جزییـات   می دشت سیالبضروري کلیه اقدامات مدیریت  نیاز پیش، آید میبه حساب ن دشت سیالب خطرپذیري

، هـا  دشت سیالب يخطرپذیرکاهش  جهتدر  1مدیریت بحران آمریکا همچنین، بنگاهتر به فصل چهارم مراجعه شود.  بیش
  .متفاوت تقسیم کرده است خطرپذیريیی با پتانسیل ها ناحیه) به 1-8را مطابق جدول( گیر سیلي ها پهنه

  سیل بندي پهنهي ها نقشهي موجود در ها ناحیهتوصیف  -1-8 دولج

  توصیف  ون ناحیه

  Aناحیه 
هیدرولیکی دقیقی در آن صورت نگرفته است. تـراز   ساله، که به وسیله متد تخمینی به دست آمده و تجزیه و تحلیل 100شامل پهنه سیالب 

  یا عمق سیالب در این ناحیه، مشخص نشده است. 2سطح سیالب

متر بوده، عمق متوسط سیل گرفتگی مشخص شـده، امـا    1تا  3/0که عمق سیالب بین  ییساله، در جاها 100شامل نواحی سیالب کم عمق   AOناحیه 
  ست.گونه خطر سیالبی، تعیین نشده ا هیچ

  AHناحیه 
متر در آنجا رخ داده، تراز  سطح سیالب نشـان داده نشـده و    1تا  3/0هاي کم عمق بین  ساله، که سیالب 100شامل نواحی سیالبی در پهنه 

  هیچ گونه خطر سیالبی تعیین نشده است.

  AEناحیه 
ي دقیـق مشـخص شـده،    هـا  روشدر مطالعات بیمه سیالب به وسیله ساله، که  100این ناحیه، یکی از مناطق نرخ بیمه سیالب، مطابق با پهنه سیالب 

  آید، در داخل این ناحیه، تعیین شده است. ، که از تجزیه و تحلیل هیدرولیکی جریان، به دست می3باشد. در اغلب موارد، تراز سطح سیالب می

  ARناحیه 
باشد. این ناحیه تحـت   اند، می ه طور موقت، تحت حفاظت قرار گرفتهها، ب هاي مهار سیالب مانند گوره این ناحیه شامل نواحی که توسط سازه

هـاي   ، که سامانه مشارکت جوامع در برنامـه (CRS)5بندي جوامع  به منظور برآورده کردن اهداف سامانه درجه» 4دشت تنظیمی سیالب«عنوان 
  باشد، مطرح شده است. بیمه می

  Bناحیه 
 500ساله) و سیالب  100هاي بین سیالب پایه (معموال  هاي تعیین نرخ بیمه به عنوان محدوده نقشهنواحی با خطر متوسط که معموال بر روي 

تواند به منظور تعیین  هاي محلی کم عمق قرار گیرد. این ناحیه، همچنین می ممکن است تحت تاثیر سیالب Bشود. ناحیه  ساله نشان داده می
  سانتی متر طراحی شود. 30تر از  هاي با عمق کم ي سیالبی با خطر پایین مثال در سیالبها ها و دشت نواحی محافظت شده به وسیله گوره

  Cناحیه 
بندي سیالب، به عنوان سطوح باال تر  هاي پهنه باشد، که به طور معمول بر روي نقشه ترین میزان خطر سیالب می شامل نواحی با کم Cناحیه 

هاي کم عمق محلی باشد ولـی بـه طـور کلـی بـر روي       ناحیه ممکن است در برگیرنده سیالبساله نشان داده شده است. این  500از سیالب 
  شود. هاي تعیین نرخ بیمه جزو نواحی پرخطر نمایش داده نمی نقشه

  باشد. احتمال خطر سیالب نامعین اما ممکن می ها آندشت که در  نواحی در حاشیه سیالب  Dناحیه 

  Xناحیه 
مطابق با x ها منطقه هاشور خورده ناحیه در این نقشه که دهند. به طوري نشان می xرا تحت عنوان ناحیه  Bو C هاي  هاي جدید، ناحیه در نقشه

  باشد. می Cمطابق با ناحیه  x و منطقه هاشور نخورده ناحیه Bناحیه 

  V ناحیه
نشده است. اما خطرات ناشی از سرعت آب و نیروي  ساله قرار گرفته و در آن ارتفاع سطح سیالب تعیین 100اي که تحت تاثیر سیالب  منطقه

  امواج سیل در این منطقه وجود دارد.
  . اي که هیچ گونه سابقه اي از سیل در آن گزارش نشده است ناحیه  Zناحیه 

  تعیین حد بستر و حریم -8-2-2

است که در هر محـل،   ] بستر، قسمتی از رودخانه، نهر یا مسیل10[ها  رودخانهبستر و حریم  نامه آیینتعریف  براساس
ي آب هـا  شـرکت ساله به وسیله وزارت نیرو یا  25با توجه به آمار هیدرولوژیک و داغاب و حداکثر طغیان با دوره بازگشت 

                                                    
1- Federal Emergency Management Agency ( FEMA) 
2- Base Flood Elevation  

  ساله)، آب به آن میزان باال بیاید. 100(سیالب  رود، در طی سیالب پایه تراز سطح سیالب ارتفاعی است که انتظار می -3
4- Regulatory Flood Plain  
5- Community Rating System  
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کـه بـه    باشـد  مـی متـر   20تـا   1، و همچنین، حریم، شامل اراضی مجاور بستر رودخانه به عرض شود میتعیین اي  منطقه
البته در اغلب کشورهایی مانند آمریکا بـه  . ]34نتفاع و حفاظت از بستر رودخانه الزم است [عنوان حق ارتفاق براي کمال ا

که از نظر عملکرد، مشـابه بسـتر    روند میبه کار  2و حاشیه سیل 1راه سیلهاي  جاي تعریف حد بستر و حریم رودخانه، واژه
ي سـطحی، وقـوع   هـا  جریـان و توزیـع نـا متعـادل    با توجه به اقلیم خشک و نیمه خشک ایران باشند.  میو حریم رودخانه 

، به عنـوان پـیش نیـاز    ها رودخانهي مالی و جانی زیاد، تعیین بستر و حریم ها خسارتي فراوان به همراه تخریب و ها سیل
در بسـتر   غیرمجازدخل و تصرف . ي اخیر، بسیار مورد توجه قرار گرفته استها سال، در دشت سیالب خطرپذیريمدیریت 
  . ]77[باشد میین عوامل ایجاد خسارت و تلفات انسانی تر مهم، یکی از ها مسیلرودخانه و  و حریم

ي متقاطع و حاشیه رودخانه در مدل هیدرولوژیکی و هیـدرولیکی حـذف و   ها سازهدر تعیین حد بستر و حریم باید اثر 
انـه بـه طـور مبسـوط در راهنمـاي      به طور کلی، مراحل تعیین حد بسـتر و حـریم رودخ  . شود سازي شبیهمجددا سیالب، 

تعیـین حـد بسـتر و     جزییـات بـراي دانسـتن    توان میآورده شده و  ها رودخانهسیل و تعیین حد بستر و حریم  بندي پهنه
  .  ]34، 10حریم، به این راهنما مراجعه نمود[

  مدیریت کاربري اراضی -8-2-3

، تـدوین قـوانینی بـراي    دشـت  سـیالب روي ي جلوگیري از توسعه انـواع کـاربري پرخطـر بـر     ها روشین تر مهمیکی از 
کلـی، دو   طـور  . بهمدیریت کاربري اراضی است که فرآیند توسعه را به مناطق بیرون از نواحی مستعد سیل، رهنمون سازد

اراضـی و طراحـی کـاربري     بنـدي  پهنـه ي هـا  نامه آیینابزار اولیه در قانونمند کردن استفاده بهینه از اراضی، شامل تدوین 
این ابزار، در مدیریت توسعه مناطق مسکونی کم، متوسط و پرجمعیـت و نیـز منـاطق تجـاري و صـنعتی،      باشد.  یماراضی 

  . ]100[باشند  میبسیار کارآمد 
قوانین طراحی کاربري اراضی تنها باید به انواعی از کاربري اراضی که با شرایط طبیعی زمین و پتانسیل خطرپـذیري منطقـه   

هاي بـازي گلـف،    ها، زمین ها، باغ راه توان مناطق مستعد سیل را براي پارك وسعه بدهند. به طور مثال میسازگار هستند، اجازه ت
توانـد خسـارت محتمـل     هـایی مـی   هاي حیات وحش و مناطق حفاظت شده طبیعی در نظر گرفت. چنین طرح ها، پناهگاه تاالب

طق با توسعه نامتراکم در نواحی مستعد سـیل، کـاهش دهـد. در ادامـه     آینده را با الزام کاربري اراضی به عنوان فضاهاي باز یا منا
 گیرند.   نامه ایران مورد بررسی قرار می هاي مجاز و ممنوع نواحی مستعد سیل طبق آیین کاربري

  ي مجاز و ممنوع بستر و حریم رودخانهها کاربري -8-2-3-1

عیت و محدودیت کاربري اراضی بسـتر و حـریم   ، موارد ممنوها رودخانهتعیین حد بستر و حریم  نامه آیینبه طور کلی، 
تصرف در بستر و حریم رودخانـه را منـوط بـه نظـر کارشـناس وزارت نیـرو        را ذکر کرده ولی به طور کلی، هرگونه دخل و

، مالکیـت اراضـی   هـا  رودخانهتعیین بستر و حریم  نامه آیین 1قانون توزیع عادالنه آب و ماده  2براساس ماده . دانسته است

                                                    
1- Floodway 
2- Flood Fringe 
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ي مجاز و ممنوع در اراضی بستر و حـریم  ها کاربريدر ادامه . ر، ملی بوده و در اختیار جمهوري اسالمی ایران قرار داردبست
 .  ]34[ گیرند میرودخانه به طور خالصه مورد بررسی قرار 

  ي مجاز در بستر رودخانهها کاربري -3-1-1- 2- 8

ولی در صـورت ضـرورت بـا تشـخیص     باشد.  می يبراي هرگونه کاربرکلی، بستر رودخانه، معادل ناحیه ممنوعه  طور به
  :باشد میي زیر مجاز ها کاربريي بستر رودخانه به شکل ها زمینوزارت نیرو، استفاده از 

مربـوط بـه    نامـه  آیـین ي دولتی، با کسب موافقت کتبی و قبلی از وزارت نیرو در موارد زیر طبق ها بخشاستفاده   -الف
ي آبرسـانی،  آبیـاري و زهکشـی    ها شبکهي طبیعی و ها برکه، ها مرداب، ها یلمس، نهرها، ها رودخانهبستر و حریم 

  :شود میخوانده  »نامه آیین«خالصه  طور بهکه در این راهنما 

  ایجاد فضاي سبز و تفرجگاه عمومی، بدون احـداث سـطح سرپوشـیده یـا جایگـاه      نامه آیین 13و  7طبق ماده ،
یت هشـدار سـیل   باشد. مسوول میکه زمان تمرکز کوتاهی دارند، مجاز یی ها رودخانهاستقرار گردشگر البته بجز 

  . و نصب تابلوهاي هشدار دهنده، متوجه متولی تفرجگاه خواهد بود

  نامه   آیین 12عبور متقاطع خطوط نفت، گاز و غیره با کسب موافقت وزارت نیرو، بر طبق بند  

  مانـده  بـاقی و مسیل به صورت طبیعی تغییر نماید و  ، چنانجه بستر رودخانه، نهر طبیعینامه آیین 8طبق ماده 
ي آب و بـرق قابـل   هـا  طـرح و کماکان در اختیار دولت است، براي اجـراي   شود میمرده نامیده  بستر که بستر

استفاده باشد، با حدود مشخصی از طریق وزارت نیرو به دسـتگاه متقاضـی بـه صـورت اجـاره واگـذار و نحـوه        
  .  ]37[ و سایر شرایط مربوط در سند واگذاري قید خواهد گردید، کناره بندي سازي آماده

  استفاده بخش خصوصی:  -ب

           استفاده از اراضی بستر به صورت اجاره بـراي کـاربري کشـت موقـت، بـا موافقـت کتبـی و قبلـی شـرکت آب
ز زراعـت  جـ  هو با رعایت اولویت براي مجاوران، بدون احداث اعیانی و غرس نهال و درخت (ب ربط اي ذي منطقه

  باشد. میمجاز  نامه آیین 7سطحی)، طبق ماده 
  . ]37[ استفاده از مقررات این ماده در مورد اراضی بستر باالدست سدها شمول ندارد -تبصره

  چنانچه امکان دیواره سازي و استفاده از اراضی مـازاد بسـتر بـراي مجـاوران     نامه آیین 10همچنین طبق ماده ،
ضمن مشخص کردن مجاوران رودخانه یا نهر یا مسـیل یـا مـرداب یـا     اي  منطقه وجود داشته باشد، شرکت آب

، معلـوم و بـه   شـود  مـی یی را که در اثـر دیـواره سـازي حاصـل     ها زمینبرکه طبیعی، مشخصات دیواره و مقدار 
مجاوران اعالم خواهد نمود تا در صورت تمایل به شرکت مراجعه و با قبول شرایط و مشخصـات دیـواره سـازي    

بستر واقع در پشت دیواره احداثی در اختیار دولت جمهوري اسالمی ایران . اي اخذ اجازه مربوط اقدام نمایندبر
 مانـده  بـاقی ، شـود  میمیزان حریم که بالفاصله بعد از دیواره احداثی شروع  تامیند پس از توان میشرکت . است

  .]37[ ران اجاره دهدبستر را به سازنده دیوار یا در صورت عدم تمایل سازنده به دیگ
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  ي ممنوع در بستر رودخانهها کاربري -3-1-2- 2- 8

سیل و تعیین حد بستر و حریم رودخانه پیشنهاد شده اسـت، اعـالن ممنوعیـت     بندي پهنهکه در راهنماي  گونه همان
ضروري بـه  قانون توزیع عادالنه آب،  2ماده  4و  3ي ها تبصرهي زیر در محدوده بستر رودخانه، با توجه به ها کاربريایجاد 

  :  رسد مینظر 

 احداث هرگونه سازه مسکونی، صنعتی، تجاري و ...  

 زیست ذخیره هرگونه مواد شیمیایی، نفتی، زباله و هرگونه آالینده محیط  

   نیروگاه حرارتی و اتمی  

 ] 34احداث چاه و ایستگاه پمپاژ[ 

  ي مجاز در حریم رودخانهها کاربري -3-1-3- 2- 8

از  بـرداري  بهـره د غیردولتی باشد، ولی کاربري نباید مانع از حفاظـت و  توان یم، نامه آیینمالکیت اراضی حریم بر طبق 
به طـور کلـی اسـتفاده بخـش عمـومی و خصوصـی از حـریم رودخانـه، از نظـر کشـاورزي، تفرجگـاهی و            . رودخانه گردد

، بـاز  ربـط  اي ذي منطقـه آب  شـرکت از رودخانه، براي  برداري بهرهمعبرهاي دسترسی و  که اینگردشگري البته مشروط بر 
ي داراي هـا  گردشـگاه ي ورزشی و ها زمینو سکوهاي تخلیه بار موقت،  ها پارکینگهمچنین احداث کلیه . باشد مجاز است

سطوح سرپوشیده، معادن شن و ماسه، خیابان و جاده احداث ساختمان، چاه و استفاده پمپـاژ و همچنـین عبـور خطـوط     
البتـه  باشـد.   مـی مجاز  ها رودخانهمورد بستر غالبا به صورت مشروط بوده، در حریم در  ها آننفت و گاز، که اجاز ه کاربري 

 . ]34به صورت ضد آب ساخته شوند و مانع دسترسی به بستر رودخانه، نگردند [ ،اتتاسیسالزم است که هرگونه 

  ي ممنوع در حریم رودخانهها کاربري -3-1-4- 2- 8

فاضـالب و همچنـین    خانـه  تصفیه، اتمی، برکه تثبیت فاضالب و احداث کارخانه و انبار مواد شیمیایی، نیروگاه حرارتی
د مانع از کمال انتفاع از آب رودخانـه شـده و ممکـن اسـت باعـث      توان می، که نامه آیین 1دفع هرگونه زباله به استناد ماده 

  .]10[ باشد میآلودگی رودخانه شود، ممنوع 

  حریم کیفی -8-2-3-2

یـا فصـلی داشـته باشـند) و      دائمها (اعم از اینکه آب  ها و مسیل ی، رودخانهحریم انهار طبیعنامه،  آیین 1براساس ماده 
بـرداري، از یـک تـا بیسـت متـر و بـراي حفاظـت کیفـی آب          هاي طبیعی براي عملیـات الیروبـی و بهـره    ها و برکه مرداب

بـه مـورد و نـوع     اهد بود که بنـا الیه بستر خو ها تا یکصد و پنجاه متر (تراز افقی) از منتهی ها، انهار طبیعی و برکه رودخانه
  .  ]10[ گردد اي تعیین می هاي آب منطقه مصرف و وضع رودخانه، نهر طبیعی و برکه به وسیله وزارت نیرو یا شرکت

هاي تامین کننده آب شرب مقطوعا یکصد و پنجاه متر خواهـد بـود.    ها، انهار طبیعی و برکه حریم کیفی براي رودخانه
 بی، استقرار هرگونه کاربري بـه جـز  کیفی آب شرب به منظور کمال انتفاع و عدم تضرر منبع آ در محدوده حفاظتی حریم



 دشت راهنماي مدیریت سیالب  12/04/95  136

 

بایست از اتصـال   هاي کشاورزي کم آب بر و غیرغرقابی با اعمال کامل کنترل سم و کود ممنوع است. همچنین می فعالیت
  در این محدوده جلوگیري شود.   هاي خام یا تصفیه شده کانال و هدایت هر نوع زهاب کشاورزي و پساب فاضالب

ها جهت حفاظت از شرایط اکولوژیکی ویژه زیسـتگاه و حیـات جوامـع گیـاهی و جـانوري       حریم کیفی تاالبهمچنین 
باشد. محدوده تاالب با استعالم از اداره کل حفاظت محـیط زیسـت اسـتان     متري از تاالب می 150، شعاع ها آنوابسته به 

 متـر  150هـاي حفاظـت شـده (در محـدوده حفـاظتی) مقطوعـا        نین حریم کیفـی رودخانـه  گردد. همچ تعیین می مربوط
هـاي حفاظـت شـده ممنـوع      ها و رودخانه ها به جز موارد زیر در محدوده حریم کیفی تاالب باشد. استقرار کلیه کاربري می
  الذکر عبارتند از: هاي مجاز در حریم فوق باشد و تنها کاربري می

 ه حفظ تنوع زیستیي مربوط بها کاربري  

  ي تنوع زیستی تاالب یا رودخانه حفاظت شده بدون ایجـاد هرگونـه سـازه    ها ارزشگردشگري در جهت معرفی
  در منطقه

 10[ کاربري پژوهشی و آموزشی[    
ي حفاظـت شـده   هـا  رودخانـه  و هـا  تاالبحریم کیفی آن دسته از منابع آب سطحی که کاربري شرب نداشته ویا جزو 

  شود.   میبه سه ناحیه زیر تقسیم  دشون میمحسوب ن
  باشد.  می 1 جدول براساسي مجاز درهرناحیه ها کاربري

  حریم اول:

  =Aمتر  20متر از منتهی الیه بستر رودخانه است.  20، مقطوعا (A)حریم کیفی در ناحیه اول 

  حریم دوم: 

گـذاري شـاخه    ، شـماره بنـدي  ردهظور از منگردد.  میرودخانه تعیین  بندي رده براساس  (B)حریم کیفی در ناحیه دوم
  :باشد میي فرعی آن به روش زیر ها شاخهاصلی رودخانه و 

مشخص نمـوده و   2ي فرعی را که به آن می ریزد با عدد ها شاخهمشخص نموده و  1شاخه اصلی رودخانه را با شماره 
(الزم به ذکر اسـت کـه ایـن روش     شود می تر گعدد منسوب به آن نیز بزر شود می تر بیشبه همین روال هر چه انشعابات 

) نشان داده شود حریم کیفی آن در ناحیـه  nحال اگر رده رودخانه با حرف (. )باشد می ها رودخانه بندي درجهعکس روش 
  گردد: میدوم با استفاده از فرمول مقابل تعیین 

B (150 A) / (n 1)    

  حریم سوم: 

  گردد: میستفاده از فرمول زیر تعیین با ا (C)حریم کیفی در ناحیه سوم 

C 150 (A B)    
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  شاخص کاربري اراضی 

ي هـا  کـاربري نسـبت بـه تطـابق و اسـتقرار      ،پس از تعیین درجه حساسیت منبع آب سطحی و برآورد حریم کیفی آن
ي اصـلی مشـخص   هـا  کاربريبتدا ا ،ي متناسب با هر ناحیهها کاربريتعیین  برايگردد.  میاقدام  مربوطسازگار در مناطق 

 )2-8(با توجه به میزان اثرگـذاري بـر کیفیـت منـابع آب سـطحی مطـابق جـدول         ها کاربريگردیده و سپس هر کدام از 
 گردد. می بندي درجه

  ي مختلفها کاربريارزیابی درجه اهمیت  -2-8جدول 

  شدت اثر  نوع کاربري  ردیف

1 
  خیلی زیاد  سنتی  آبی  کشاورزي

  وسطمت  مدرن
 کم دیم

 مسکونی و تجاري 2
 زیاد شهري

 متوسط روستایی

 صنعت 3

 کم گروه صنعتی الف
 متوسط گروه صنعتی ب
 زیاد گروه صنعتی ج

 - گروه صنعتی د و ه
 - گروه صنعتی و

4 
تاسیسات زیر بنایی 

 )1(پیوست
 متوسط 1گروه 
 کم 2گروه 

 تفریحی و تفرجی 5
 کم گسترده

 متوسط تمرکزم
  

صنایع توسط سازمان حفاظت محـیط زیسـت صـورت     بندي طبقهي صنعتی الزم به ذکر است که ها گروهدر ارتباط با 
 بایـد ) براساس ضوابط و استانداردهاي زیست محیطی با توجه به درجه خطرآفرینی )و ،ه ،د(پذیرفته است و صنایع گروه (

ي حمـل ونقـل و ارتباطـات، خطـوط     ها سیستمات نظیر تاسیسبه کلیه چنین هم. متري استقرار یابند 150از حریم  خارج
تسـهیالت و خـدمات در    تـامین که جهـت   گردد میاطالق .. .، مدرسه، دانشگاه، زندان وآهن راهانتقال آب و برق، فرودگاه، 

  . شود میتا زیربنایی گفته  شوند میجوامع مختلف به کار گرفته 
ي بـر کیفیـت   تـر  بـیش منفی  تاثیرات زیربنایی که به واسطه نوع عملکرد تاسیسوهی از گر :1تاسیسات زیربنایی گروه 

ي هـا  شـبکه (نظیـر:   گـردد  مـی اطـالق   1ات زیربنـایی گـروه   تاسیسـ گذارند در این دستورالعمل  منابع آب مجاور خود می
  )  ...،ها راه، بزرگها فرودگاهو تصفیه فاضالب،  آوري جمع

ي بـر کیفیـت   تـر  کـم منفـی   تـاثیر ات زیربنایی که به واسطه نوع عملکرد تاسیسروهی از گ :2تاسیسات زیربنایی گروه 
(نظیر خطوط انتقال برق،  گردد میاطالق  2ات زیربنایی گروه تاسیسگذارند در این دستورالعمل  منابع آب مجاور خود می

بـه شـرح    ها کاربرينحوه استقرار  ،کیفی و حساسیت نواحی حریم ها کاربريبا عنایت به شدت اثر ، ...)ها آب، مخابرات، پل
 گردد.  میتعیین  )3-8(جدول 
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  ]10[ یمي سازگار در حرها کاربري -3-8 جدول

  هاي سازگار کاربري حریم
 (انتقال آب، برق، مخابرات، پل ها و تاسیسات بنـدري) و تفریحـی گسـترده (بـدون ایجـاد      2کشاورزي غیرغرقابی، تاسیسات زیربنایی گروه  )Aاول (

  تاسیسات متمرکز) 
  ، تفریحی و تفرجی متمرکز، آبزي پروري و دامپروري 1کشاورزي غیر سنتی، مسکونی روستایی، گروه صنعتی الف و ب، تاسیسات زیربنایی گروه  )Bدوم (
  کشاورزي سنتی، مسکونی و تجاري شهري، گروه صنعتی ج  )Cسوم (
  

  بل توجه و الزم االجرا است: در خصوص حریم کیفی منابع آب سطحی موارد ذیل قا

 هـا در محـدوده حـریم     کلیه قوانین و مقررات موجود مربوط به تعیین حریم کیفی در زمینه استقرار کاربريA 
  . جاري بوده و در اولویت قرار دارد

 ها از واحدهاي صنعتی و زهکش هاي اراضی کشاورزي بـه منـابع آب سـطحی بـا توجـه بـه        تخلیه کلیه پساب
مقررات و ضوابط زیست محیطی سازمان حفاظـت محـیط زیسـت و همچنـین رعایـت مقـررات ایـن        موازین و 

  شود.  دستورالعمل انجام می

 گیري در خصـوص چگـونگی    هاي سه گانه ارائه نشده باشد، تصمیم ها در فهرست حریم که هر نوع از کاربري درصورتی
  گیرد.   اي انجام می آب منطقه شرکترت نیرو و با ها در حریم کیفی منابع آب سطحی با نظر وزا استقرار کاربري

 براسـاس قـوانین و مقـررات     هاي یاد شـده در محـدوده حـریم کیفـی     معیار و ضوبط صدور مجوز براي کاربري
  موضوعه آب و رعایت مقررات این دستورالعمل خواهد بود. 

 د ایـن دسـتورالعمل منـوط بـه     هاي سطحی عالوه بر مفا هاي مجاز در محدوده حریم کیفی آب استقرار کاربري
هـا و نحـوه تخلیـه پسـاب و      رعایت کامل کلیه ضوابط و استانداردهاي زیست محیطی مرتبط با استقرار کاربري

  باشد.  دفع مواد زاید جامد نیز می

  هاي سطحی است براساس ضـوابط تعیـین    که نقطه شروع محاسبه حریم کیفی آب »منتهی الیه بستر«تعریف
 .  ]10[ باشد ه حریم کمی منابع آب سطحی میشده براي محاسب

   ها ساختماني بهسازي ها روش -8-2-4

کـه غالبـا توسـط مالـک سـاختمان و بـا        شـود  مـی ي بهسازي ساختمان، به مجموعه عملیات اجرایی گفتـه  ها تکنیک
ف چنین عملیاتی، شامل اعمال تغییراتی در سـاختمان موجـود، در جهـت کـاهش یـا حـذ      شود.  میهمکاري دولت انجام 

ایـن روش،  . در کاهش اثر سیالب مفید اسـت  اي غیرسازهو به عنوان یک روش  باشد میاحتمال بروز خسارت توسط سیل 
ي کم عمق، بـاالرفتن ارزش  ها سیالب)، کارایی باال، به خصوص در ها روشداراي مزایایی مانند ارزان بودن (نسبت به سایر 

  ي بهسازي ساختمان، شامل:  ها روشین تر باشد. مهم میعی سیالب در جریان طبی تر بیشاقتصادي ملک و عدم اخالل 

 1مرتفع کردن سازه 

                                                    
1- Elevation 



  139  12/04/95    طرح هیته و البیس خطرپذیري تیریمد يراهکارها و ها گزینه -هشتم فصل
 

 

 1ایجاد موانع 

 2بهسازي محوطه و حیاط ساختمان 

 3خشک  سازي پادسیل 

 4مرطوب سازي پادسیل 

 5 حفاظت و جلوگیري از برگشت فاضالب 

مناطق کم خطـر، مـوثرترین روش بـراي     البته باید توجه داشت که در مناطق با خطر باالي سیالب، جابجایی سازه به
  باشد.  مییک ساختمان، از سیل  دائمحفاظت 

  مرتفع کردن سازه  -8-2-4-1

پذیر  اگر امکان جابجایی سازه وجود نداشته باشد، مرتفع کردن آن، به منظور جلوگیري از نفوذ سیالب به مناطق آسیب
شود  اي مرتفع می د. در این روش، ساختمان، به اندازهشو ساختمان، به عنوان موثرترین روش بهسازي ساختمان، ارزیابی می

شامل باالبردن سازه، به باالتر از  ها روشواقع شود. یکی از  6ترین طبقه معادل یا باالي ارتفاع سیالب طراحی که کف پایین
، جریان آب، در باشد. در این روش ها یا تیرهاي عمودي، می ها، ستون سطح سیالب، بر روي یک فضاي باز، به وسیله شمع

کند. روش دیگر ارتفاع گـرفتن   زیر سازه، خسارت کمی داشته، یا هیچ گونه خسارتی به ساختمان و محتویات آن وارد نمی
ریـز متـراکم در    سازه، بر روي دیوارهاي پی پیوسته (ایجـاد یـک فضـاي بسـته در زیرسـاختمان) یـا بـر روي یـک خـاك         

تواند، پرهزینه تر از دو روش دیگر  ریز متراکم می البردن ساختمان بر روي یک خاكباشد. از نظر هزینه، با زیرساختمان، می
 تر به فصل پنجم مراجعه شود. هاي پیوسته باشد. براي جزییات بیش ها یا دیواره یعنی بر روي ستون

  7سازي پادسیل -8-2-4-2

هیـه موانـع ضـد آب در مقابـل     و به طور عمده شامل ت کند میرا در مقابل سیل حفاظت  ها سازهیی که ها روشبه کلیه 
پیرامون بازشوهاي همکف با سطح زمـین و یـا بـه طـور متنـاوب، حـذف        بند سیلي ها دیوارهو استفاده از  ها پنجرهدرها و 

همچنین استفاده از مواد مقاوم در شود.  مییا ضد سیل کردن، گفته  سازي پادسیل، در اصطالح باشد میچنین بازشوهایی 
بـردن اجـزا مکـانیکی در     کـار  بـه بـه منظـور مقاومـت در برابـر فشـار آب، و یـا        9ي ساختمانیها کنندهو تقویت  8برابر آب

د بـراي حفاظـت   توانـ  مـی  سـازي  رود. پادسیل میساختمان به شمار  سازي پادسیلي باالیی ساختمان نیز از موارد ها بخش

                                                    
1- Barriers 
2- Yard Improvement 
3- Dry Flood Proofing  
4- Wet Flood Proofing  
5- Sewer Backup Protection 
6- Design Flood Eelevation (DFE) 
7- Flood Proofing 
8- Water – Resistant Materials  
9- Structural Reinforcement  
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مناسـب نیسـت و در منـاطقی کـه      هـا  مکـان در سـایر   هـا  آني تاریخی، براي مصـارف ضـروري کـه احـداث     ها ساختمان
در چنـین  . ات زیربنایی شهري، نیازمند اشغال مستمر یک منطقه پرخطر باشد، بـه کـار رود  تاسیسي ثابت در گذار سرمایه

، به طور خاص، در نـواحی کـه تـراز سـیالب در     ها سازه سازي باشد. پادسیل می، گریزناپذیر ها سازه سازي پادسیلشرایطی، 
یکـی از   سـازي  . پادسـیل ]95کوتـاه باشـد، مناسـب اسـت [     1رعت سیالب کم و همچنین مدت دوام سـیل پایین، س ها آن

  :شود میکه خود به دو صورت زیر اجرا  باشد میي بهبودسازي ساختمان ها روش
 ساختمان   2خشک سازي پادسیل  

 ساختمان   3مرطوب سازي پادسیل 

به شکل ضد آب طراحی شده و بنابراین آب به طـور کلـی   و کف ساختمان  ها دیوارهبه روش خشک،  سازي پادسیلدر 
که هنگام  شوند میمرطوب، اجزا سازه به شکلی تغییر کرده و اصالح  سازي سیلاما در روش پاد. اجازه ورود نخواهد داشت

  . هاي سیالبی به ساختمان، خسارت ناچیزي به ساختمان وارد شود و یا هیچ گونه خسارتی وارد نشود ورود آب

  به روش خشک  سازي سیلپاد -4-2-1- 2- 8

 4بنـدي  آبي خارجی ساختمان، به منظور حفاظت در مقابل ورود سیالب به داخـل سـاختمان،   ها قسمتدر این روش 
به روش خشک بر روي خود سازه، به منظـور حفاظـت در مقابـل آب،     سازي پادسیلبر خالف روش ایجاد موانع، شوند.  می

بـراي جلـوگیري از نشـت آب از طریـق      ها دیواره 6و بتونه کاري 5شاهاي پالستیکیاین روش، با استفاده از غکند.  میتکیه 
و نیز جلوگیري از حرکت معکـوس فاضـالب، سـازه را در     ها پنجرهي پوششی ضد آب بر روي درها و ها الیهدیوارها، نصب 
انند ایجـاد موانـع، بـه اشـغال     بوده و م ها روشاز سایر  تر هزینهاین روش، ممکن است کم کند.  می بندي آبمقابل سیالب 

د باعـث  توانـ  مـی به روش خشک،  سازي کند. پادسیل میفضاي خاصی نیاز ندارد و تغییر زیادي در ظاهر ساختمان ایجاد ن
در . ، پس از اجراي ایـن روش، هزینـه بیمـه سـاختمان کـاهش یابـد      بایدلذا . کاهش خسارت سیل بر روي ساختمان شود

یی که داراي زیـر زمـین   ها خانهي با عمق زیاد و یا زمان طوالنی، قابل اعتماد نبوده و در ها سیلمقابل، روش مذکور، براي 
یی در معرض نشست قرار بگیرند، ها سازهچنین  که درصورتیهمچنین شود.  میهستند، به علت فشار آب سیالب، توصیه ن

اتی به تعمیـر و نگهـداري مـداوم نیـاز     تاسیسین بنابراین چن. ند به ساختمان و محتویات آن خساراتی را وارد کنندتوان می
 . همچنین این روش به زمان هشدار کافی به منظور نصب ابزار محافظ نیاز دارد. خواهند داشت

                                                    
1- Flood Duration 
2- Dry Flood Proofing  
3- Wet Flood Proofing  
4- Sealing 
5- Plastic Memberanes 
6- Sealants  
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  به روش مرطوب سازي سیلپاد -4-2-2- 2- 8

، به منظور حفاظت سـاختمان، محتویـات و تسـهیالت    ها راهساختمان به روش مرطوب، شامل تنوعی از  سازي پادسیل
این عمـل بـه منظـور خنثـی کـردن      شود.  می، به سیالب اجازه ورود به ساختمان داده که طوري، به باشد میر آن موجود د

روش مذکور در شـرایطی کـه خسـارت    شود.  میفشار آب در بیرون ساختمان و کاهش احتمال بروز خسارات بزرگ انجام 
در باشـد.   مـی ز سـیالب، سـاده باشـد، مفیـد     پـس ا  سـازي  پـاك ناشی از در معرض آب قرار گـرفتن سـازه، کـم و انجـام     

. ي ساختمان، در زیر سطح سیالب از مواد ضد آب سـاخته شـده باشـند   ها بخشمرطوب نیاز است که کلیه  سازي پادسیل
ساده باشد (مانند بتن، فلـز، پالسـتیک و    ها آن سازي پاكشده و  حداقلبدون خلل و فرج باشند که جذب آب  بایدسطوح 

ي داخـل دیـوار، را داشـته    هـا  حفرهب باید اجازه ورود به کلیه فضاهاي ساختمان حتی کمدهاي دیواري و سیال. یا شیشه)
. پس از عقب نشینی سـیالب را داشـته باشـند    سازي پاك، باید قابلیت زهکشی، تخلیه آب و ها قسمتباشد و نیز همه این 

ی بایـد قبـل از سـیالب، در طـی سـیالب و پـس از       ي مکانیکها سامانهواضح است که دسترسی به تسهیالتی مانند برق و 
سـوخت  . چنین تجهیزاتی، باید در باالي سطح سیالب نصب شده و ضد آب باشـند . سیالب در دسترس و قابل اجرا باشند
  .  ]95در باالي سطح سیالب نگهداري شوند [ بایست میو یا مخازن ذخیره مواد شیمیایی نیز 

ترین هزینه انجام داد. همچنـین ایـن روش احتمـال بـروز      توان با کم روش مرطوب را می سازي به بسیاري از اقدامات پادسیل
دهد. از سوي دیگر از آنجا که این  خسارت به ساختمان را با به حداقل رساندن فشارهاي ناشی از سیالب بر روي سازه، کاهش می

 ]. 94باشد [ مان پیش هشدار کافی، مورد نیاز میي قبلی به دخالت انسان، نیاز دارد، زها روشروش نیز مانند بسیاري از 

  ایجاد موانع  -8-2-4-3

توانـد   ، اگر به شکل مناسبی ساختمان مورد نظر را احاطه کرده باشـند، مـی  2ها و گوره 1بند ایجاد موانعی مانند دیوارهاي سیل
نماید، ولی در طراحی و  ب را مهار میها، هر دو، نفوذ سیال بند و گوره هاي سیل ابزارهاي موثري در جهت دفع سیالب باشد. دیواره
بند غالبا از بـتن، مصـالح    هاي سیل هایی از خاك متراکم و دیواره ها غالبا پشته ساخت، ظاهر و کاربرد با هم متفاوت هستند. گوره

ر بـوده و معمـوال   دا ها به منظور تامین پایداري و مقاومت در برابر فرسایش، شـیب  اند. جوانب گوره ساختمانی و یا فلز ساخته شده
هاي  تندتر باشد. لذا براي داشتن گوره 1:2ها نباید از  هاي دامنه باشد و در عین حال شیب می ها آنبرابر ارتفاع  2تا  1 ها آنعرض 

بند، به علت جنس متفاوت، براي مقاومت در برابر سـیالب،   هاي سیل که دیواره تري وجود دارد. درحالی بلندتر، نیاز به فضاي بیش
هاي با ارتفاع مشابه، دارد. چنین موانعی غالبا  نسبت به تغییر محل سازه و یا مرتفع کردن آن،  تري نسبت به گوره نیاز به فضاي کم

هایی نیاز به حفاظت  سکنه ساختمان مجبور به ترك آن نخواهند شد. از آنجا که چنین سازه ها آنتر بوده و در حین ساخت  ارزان
، اقدامات حفاظتی ساختمان با شکست مواجه خواهـد شـد، لـذا بـا احـداث      ها آنر صورت ایجاد خرابی در و نگهداري داشته و د

 ]. 94شود [ ها، از میزان حق بیمه فرد، کاسته نمی هاي آب بند و گوره دیواره

                                                    
1- Flood Walls 
2- Levees 
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  بهسازي محوطه و حیاط ساختمان -8-2-4-4

اي در محوطـه   دامات بهسـازي سـاده  بـه وسـیله اقـ    تـوان  مـی را  هـا  سیالبي کم عمق، ها سیلگاهی اوقات در جریان 
و یا در مسیر زهکشی طبیعی واقع شـده و بنـابراین، آب،    ها تپهدر پایین  ها خانهبعضی از . ساختمان، از آن دور نگه داشت

ي آب به سـمت یـک دهانـه پسـت در سـاختمان، نظیـر راه       ها جریانغالبا یابد.  میجریان  ها آنبه طور طبیعی، به سمت 
د آب توان میگاهی احداث یک دیوار کوتاه و یا کمی باال بردن ارتفاع دهانه ورودي راه پله  شود میین، جاري ي زیرزمها پله

سطح آب در مدت زمان کوتاهی به عقب سـرازیر نشـود، یـک سـامانه زهکشـی       که . درصورتیرا از ساختمان دور نگه دارد
ي بـا  هـا  سـیل یی در مقابلـه بـا   ها روشچنین . نیاز باشدداخلی با یک پمپ ممکن است براي جلوگیري از نفوذ آب، مورد 

البتـه ایـن روش نیـز ماننـد     . عمق کم بسیار موثر بوده و هزینه کمی دارند و به وسیله مالک ساختمان قابل اجـرا هسـتند  
 .  ]94[ ي بر روي حق بیمه نداردتاثیرروش قبل، 

   1حفاظت و جلوگیري از برگشت فاضالب -8-2-4-5

اي  معمـوال هـر خانـه   باشـد.   می، بازگشت فاضالب، دلیل وقوع مکرر سیالب در این نواحی در بسیاري از مناطق شهري
ي خانگی را غالبا به سمت سامانه زهکشی فاضالب خیابـان  ها پسابکه کلیه  باشد میداراي یک سامانه بهداشتی فاضالب 

باعث پر شدن  شود میانه دفع فاضالب ي شدید، آب سیالبی که وارد سامها باراندر طی کند.  میو یا چاه فاضالب هدایت 
که خـود مشـکالت زیـادي را بـراي      شود میو بازگشت فاضالب به داخل زیرزمین و سایر نقاط کم ارتفاع ساختمان  ها لوله

یکی از اقدامات بهسازي ساختمان در مقابـل سـیل، جلـوگیري از بازگشـت فاضـالب بـه داخـل        کند.  میساختمان ایجاد 
ي فاضـالب از  ها سامانه ،3ي شاغولیها لوله، 2ها درپوشفاظت از برگشت فاضالب، به وسیله استفاده از حباشد.  میساختمان 

  . ]94[باشد  می پذیر امکانبرگشت فاضالب  5ي بازدارندهها لکهبا استفاده از پمپ و نیز در شیر ف 4باالي ساختمان

 6تعیین نواحی آزاد براي توسعه مناطق مسکونی -8-2-5

راهنماي حاضر مورد بحث قرار گرفت، مناطقی که در معرض خطر سـیل قـرار دارنـد، از     2-2-8د بنکه در  طور همان
باشـند.   مییی براي رشد مناطق مسکونی ها محدودیتمربوط به بستر و حریم رودخانه، داراي  نامه آییننظر قانونی و طبق 

، کـه غالبـا در معـرض    انـد  شـده اقـع  در حاشیه نواحی ممنوعه و مشـروط، نـواحی آزادي بـراي رشـد منـاطق مسـکونی و      
در تـدوین  . ]121[ انـد  شـده سـال) و زمـان پـیش هشـدار کـافی، واقـع        500ي با دوره بازگشت طوالنی (مـثال  ها سیالب

ي منـاطق آزاد، بـراي   هـا  محـدوده سـیالب،   بنـدي  پهنـه ي ها نقشهي جامع، هادي و تفصیلی شهرها، با استفاده از ها طرح

                                                    
1- Sewer Backup Protection  
2- Plugs 
3- Stand Pipes 
4- Over Head Sewers 
5- Back up Prevention Valves 
6- Flood Free Areas  
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ي سیل بـا دوره بازگشـت   ها پهنهبنگاه مدیریت بحران آمریکا، شامل  براساسمناطق آزاد،  شوند. میساخت و ساز مشخص 
ي ایران، خـارج از  ها رودخانهمربوط به بستر و حریم  نامه آیین براساسخارج از پهنه سیل صد ساله) و (سال  100باالتر از 

طق توسـعه نیافتـه و بـدون سـاختمان، هـر دو      ي هادي بـراي منـا  ها طرحدر تهیه  شود میتوصیه باشد.  میحریم رودخانه 
، موجـود  یافتـه و داراي سـاختمان   ایران و ضوابط بنگاه مدیریت بحران امریکا رعایت شده و براي مناطق توسـعه  نامه آیین

 . ایران رعایت شود نامه آیین حداقل

  ي الزم براي مدیریت اراضی ها دسترسی -8-2-6

ین زمان ممکـن، نیـاز بـه    تر کوتاهري افراد حادثه دیده به مناطق امن در با توجه به اهمیت امدادرسانی و تخلیه اضطرا
آنی براي مسیریابی بهینه با توجه بـه شـرایط پـس از بحـران و تغییـرات گسـترده ایجـاد شـده در منطقـه و           ریزي برنامه

ن مسیر، بهترین گزینـه  یتر کوتاهبه طور کلی در اغلب موارد . ي الزم در این راستا ضروري استها دسترسیهمچنین ایجاد 
دیـده،   ي تخلیه اضطراري و دسترسـی بـه منطقـه آسـیب    ها ریزي برنامهمتعددي در  مسایل، اما در شرایط بحرانی باشد می

اطالعات مربوط به وضعیت جاري بحران، در اختیار داشتن یـک مـدل    آوري جمعصرفنظر از چگونگی باشند.  میگذار تاثیر
گـذار   تـاثیر مسـیرهاي انتقـال افـراد     مسالهاس شرایط موجود و پارامترهاي مختلفی که بر که براس پذیر انعطافمناسب و 

با توجه بـه  گردد.  میتخلیه اضطراري  ریزي برنامه ي، بهترین مسیر را به مدیران بحران معرفی نماید، موجب ارتقاباشند می
از جملـه عـواملی کـه    . بررسی شود زمان همت چندهدفه به صور سازي بهینهبراي تعیین مسیرهاي مناسب باید  مسالهاین 

گـذار   تـاثیر فرآینـد تخلیـه و اسـکان موقـت، پـس از بحـران        سـازي  مدلو  ریزي برنامهبه نحوي بر وزن و ارزش مسیر در 
به طول مسیر، عرض مسیر، وجود نقاط حادثه خیز از شبکه معابر و همچنـین فاصـله از انـواع خطـوط      توان می، باشند می

  .  و، شامل گاز، نفت و برق اشاره نمودانتقال نیر

  بیمه سیل -8-2-7

کشـورهاي   تـر  بـیش کاهش خسارات سیل است که مانند انواع دیگر بیمه در  اي غیرسازهروش بیمه سیالب یک روش 
ایـن روش، ابزارهـاي مناسـبی    گـردد.   میي بیمه ابالغ ها شرکتپیشرفته دنیا، توسط دولت مرکزي تهیه شده و معموال به 

ي ناشـی از سـیل را کـاهش    هـا  زیـان ي توسعه، نگرانـی ضـایعات و   ها طرحي در گذار سرمایهایجاد انگیزه براي است که با 
در منـاطق پهنـه سـیالب     غیراقتصـادي  سـازي  سـاختمان که توسـعه   شود میي سالیانه به بیمه باعث ها دهد. پرداخت می

  .  ]30[ محدود شود
یی کـه  هـا  آنجامعه خسارت دیده، به ترتیبی است که همـه   هدف اصلی از بیمه سیل، پخش کردن خسارات سیل، در

در زمان  ها هزینهاین امر با پخش شدن . ي مدیریت سیل مشارکت داشته باشندها هزینهدر معرض خطر سیل هستند، در 
ي هـا  هزینـه  حداقلبرقراري بیمه سیالب، مستلزم استقرار یک سامانه عادالنه با گیرد.  میو در جمعیت خطر پذیر صورت 

  .  ]30[ جانبی و بدون اثرات معکوس و نامربوط است
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اجباري یا اختیاري بودن دهند.  میي بیمه سیل را تشکیل ها روشي دولت و نهادهاي وابسته، اساس ها گذاري سیاست
بیمه سیل، درصد یارانه پرداختی براي هر منطقه، تشکیل صندوق حوادث طبیعی (از جملـه سـیل) از مباحـث مطـرح در     

در ایـن زمینـه نیـز     مربـوط ي هـا  ارگـان  گذاري سیاستبه صورت اجباري یا اختیاري و  ها روشاجراي باشد.  میمورد این 
  . د نرخ بیمه را تغییر دهدتوان می

ي هـا  سـیل ، بـا مشـخص کـردن پهنـه     توان می، گیرد میي مهار سیالب که براي هر منطقه مسکونی انجام ها پروژهدر 
ن نرخ بیمه سیل، مقدار حق بیمه پرداختی براي هر خانه مسکونی را تعیین و بـدین ترتیـب   مختلف و انجام عملیات تعیی

  .  براي کل کشور در مناطق مسکونی مقدار نرخ بیمه را مشخص کرده و آن را به یک بانک اطالعاتی تبدیل کرد
تصادي بالیـاي طبیعـی (از   هزینه اق توان میي مناسب براي بیمه سیالب و اجباري کردن آن ها نرخهمچنین با تعیین 

رشـد و  . انتقـال داد  هـا  آن) در جامعه، بین خانوارهـا تقسـیم و بـه    خیز سیلجمله سیل) را از مناطق با استعداد خسارت (
ي تعیین نرخ بیمه سیل با پیشرفت در مباحث هیدرولیکی، هیدرولوژیکی و اقتصادي حاصل شده است، که ها روشتکامل 

  . ]75[اند  شدهي واقعی بیمه سیل ها نرخمین دقیق خسارت سیل و تعیین هر چه دقیق تر منجر به تخ ها پیشرفتاین 

  ي مدیریت بحران در مقابل سیالبها روش -8-3

یی است که به منظور کـاهش  ها فعالیتکه پیش از این اشاره شد، مدیریت سیالب، شامل کلیه  طور همانبه طور کلی 
بـر   تـوان  مـی را  هـا  فعالیـت ایـن  گیرد.  میحیط و اقتصاد در یک منطقه، صورت ، مها انسانسیالب، بر روي  آور زیاناثرات 

ي ها فعالیتي پیشگیرانه، قبل از وقوع سیالب، ها ریزي برنامه، نسبت به وقوع سیالب، به سه دسته ها آنحسب زمان انجام 
 بنـدي  تقسـیم قـوع سـیالب،   مربوط به مدیریت بحران در هنگام وقوع سیالب و پوشش خسارات ناشی از سیالب بعـد از و 

  گیرند.  میکرد، که در ادامه فصل، مورد بحث قرار 

  آمادگی عمومی و مدیریت بحران پیش از سیل  -8-3-1

باشـد.   مـی کـردن خسـارات سـیل     حداقل) براي اجرا، همراه با اي غیرسازهو  اي سازهي مختلف (ها گزینهشامل تحلیل 
کـردن عمـق    شـود. حـداقل   مـی ز وقوع آن در این قسمت دیده کلیه مطالعات در جهت کم کردن خسارات سیالب پیش ا

ي دیگـر ایـن قسـمت از    هـا  جنبـه ي مهار سیالب از ها گزینهی اثربخشسیالب در مناطق پوشیده از سیل و حداکثر کردن 
  پردازیم.   میبه توضیح انواع اقدامات مدیریت بحران پیش از وقوع سیل  به طور مختصر در ادامهباشد.  میمطالعات 

 فزایش آگاهی و آموزش عمومیا -8-3-1-1

به منظور مدیریت بحـران بـه خصـوص در حـین وقـوع       ایجاد آگاهی در اذهان عمومی براي درك خطر سیل و تجهیز
ي غیرمنتظره، در مناطق تحت حفاظت، که در چنین جوامعی چند نسل متوالی خطر سیل مهم و بزرگی را تجربه ها سیل

  ]:29کلی آموزش سیل و دادن آگاهی هاي عمومی از دو مزیت برخوردار است [ به طور. ، الزم و ضروري استاند کردهن
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  . ي نیاز داردتر کمي فوري ها کمکاي که از خطر سیل مطلع است، به احتمال زیاد، به  جامعه  -الف
ت که براي دریافت اطالعـا  دانند می، چرا که مردم آموزش دیده کند میکمک  رسانی اطالعي ها تالشآموزش، به   -ب

 .  تا از مزایاي هشدار و اقدامات الزم بعد از آن، مطلع شوند. مربوط به سیل، باید به کجا مراجعه کنند

  . مورد بررسی قرار داد توان میاي)  به طور کلی آموزش را از دو جنبه عمومی و تخصصی (حرفه
  ي بسیج عمومی  ها گروهي اجرایی و ها دستگاهین اجتماعی ومسوولآموزش عمومی از طریق مردم،   -الف
ي امـداد و نجـات و   هـا  گـروه و برون سـازمانی شـامل    سازمانی دروناي، که شامل آموزش داخلی یا  آموزش حرفه  -ب

  :شوند مییی از انواع آموزش سیالب دیده ها نمونهدر زیر باشد.  میي پشتیبانی ها گروه

  ي مهار سیالبها سازهآموزش براي پایش و مراقبت از  

 و تعامل با وقایع و اتفاقات و تـالش تـا رفـع بحـران و      گیري تصمیمواکنش سریع، به موقع در  آموزش بر اعمال
 نهایتا تحلیل و درك درست از بحران  

  ماهه در امور محوله و بازنگري به حوادث و وقایع گذشته سیل 6آموزش ادواري 

  ي فرمان مخازن سدها  ها منحنی برداري بهرهآموزش الزم از وضعیت 

 ر امر هواشناسی به منظور اطالع از وضعیت فاکتورهاي آب وهوایی، ثبت آمـار هواشناسـی وتوجـه بـه     آموزش د
   مربوطمقادیر  گیري اندازه ي فصلی وها بارشاحتمال 

  و درون سـازمانی وابسـته بـه نمـودار      مربوطبرون سازمانی  ربط ذيین مسوولبه  رسانی اطالعآموزش به منظور
 تشکیالتی  

 مکـانیکی مـورد اسـتفاده در     -ي برقـی هـا  دستگاهتست ادواري و اطمینان حاصل از آمادگی  آموزش به منظور
 گیر و رفع نقص جزیی و تعمیراتی در مواقع اضطراريات آبتاسیس

 آموزش در تهیه چگونگی ثبت وقایع و گزارش نویسی از آثار سیالب 

  رسان کمکي امداد و ها گروهآموزش به منظور ارتباط با   

 ورد مناسب با همکاران و افراد مرتبط با وظیفه شغلی برون سازمانی آموزش برخ 

  کشاورزي و غیره) و لزوم خبررسانی در این زمینه  -(مسکونی گیر سیلآموزش به منظور شناسایی مناطق 

رات، حفاظت از سیل، باید با ابزارهاي قانونی، مقـر  اي مسوول حرفهي ها سازمانکلی باید توجه داشت که تالش  طور به
  . ]5[ در صورت نیاز اصالح شوند بایدو غیره پشتیبانی شوند و این عوامل  ها نامه آیینقوانین، 

  نشریات آموزشی -8-3-1-2

در ایـن  باشـند.   میي خبري محلی و بروشورهاي ساده آموزش سیل، بهترین وسیله به منظور آموزش عمومی ها نشریه
این مطالب غالبـا شـامل   . آموزش سیل، به زبان ساده، بیان نمودمطالب مهم و ارزشمندي را در خصوص  توان می ها نشریه

ي صحیح در هنگام بروز سیل و نیز چگونگی بازگشـت  ها واکنشاقدامات الزم پیش از وقوع سیل در مناطق مستعد سیل، 
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عمـومی،  ، مراکـز  هـا  خانـه در مـدارس، کتاب  توان میچنین نشریاتی را باشند.  میبه وضعیت عادي، پس از فرونشینی سیل 
در حـال حاضـر شـماري از چنـین نشـریاتی      . و سینماها توزیع کـرد  ها نمایشگاهي خاص، نظیر ها مکاني دولتی و ها اداره

 .  تهیه و منتشر شده است ها رودخانهتوسط کمیته ملی سیل و طغیان 

 افزایش آگاهی از طریق بیمه سیل -8-3-1-3

، به طوري که با توجه بـه  گردد میتعیین  گیر سیلهر پهنه سیل، نرخ مختلفی براي  بندي پهنهي ها نقشهبا استفاده از 
بـا   گیـر  سـیل ي هـا  پهنـه بنابراین براي شود.  میاز هر پهنه، هزینه جبران خسارت در طول زمان توزیع  خطرپذیريضریب 

منظـور  ي تـر  پـایین پـایین، نـرخ بیمـه     خطرپـذیري ي بـا  ها پهنهو براي  گیرد میباال، نرخ بیمه باالتري تعلق  خطرپذیري
کم شده و بـدین   ها پهنهي در این گونه گذار سرمایهي با خطر باالي سیالب، ها پهنهبا توجه به نرخ باالي بیمه در شود.  می

بنابراین استفاده از نرخ هاي مختلف بیمه و تخصیص نرخ باالتر بـه  یابد.  میترتیب خسارت سیل در این نواحی نیز کاهش 
ات بـه  تاسیسـ و  هـا  سـرمایه و موجبـات انتقـال    کنـد  مـی کمـک   دشت سیالبدر مدیریت  ي خطر باالتر،  به نوعیها پهنه
ي سـنگین حـق بیمـه،    هـا  نـرخ از سوي دیگر، در شرایطی که به علت وجود شود.  میي با خطر پایین سیل، فراهم ها پهنه

ي مقابلـه  ها راهیالب و مردم محلی، از احتمال بروز خطر جدي در محل سکونت خودآگاه باشند، نسبت به احتمال وقوع س
  .  ]34[ خواهند بود تر آمادهبا آن، 

  افزایش آمادگی عمومی از طریق هشدار پیش از سیل -8-3-1-4

در مقابله با سیالب، هشدارهاي . کاهش خسارات سیل است اي غیرسازهي مهم اقدامات ها جنبههشدار سیالب یکی از 
و عملیـاتی را هشـیار کنـد تـا تصـمیمات الزم را       مسوولي ها گروهو اي  حرفهي ها سازمانالزم باید قبل از رسیدن سیل، 

شده در طرح مقابله با سیل را  بینی پیشهشدار اولیه، باید اقدامات . اتخاذ و عموم مردم را از خطر قریب الوقوع آگاه کنند
 بایـد ، مسـوول ي ها سازمانفعال کند و در صورت نبودن طرح قبلی، انجام عملیات الزم، پس از تصمیمات متخذه از سوي 

  . مناسب صورت گیرداي  حرفهي ها توصیهمبتنی بر 
ي خودکار ها گیرندهي دستی و سامانه خودکار هشدار سیل با استفاده از ها سامانهي هشدار سیل، شامل ها سامانهانواع 
و ستاد مـدیریت   و هشدار سیل را با مراجع تصمیم گیرنده بینی پیشي ها سامانه) ارتباط بین 1-8شکل(باشد.  میحساس 

) نشان داده شده، در بـه دسـت آوردن   2-8( که در شکل طور همان ها سامانهي ارسالی از این ها دادهدهد.  میبحران نشان 
  گیرند.  میزمان پیش هشدار سیالب مورد استفاده قرار 

عیـین آن در دوره  و بـه منظـور ت   باشـد  میزمان پیش هشدار، مدت زمان بین اعالم وضعیت خطر تا زمان رخداد سیل 
t(مثال ي زمانی کوچکها گامبارش به  1ي مختلف، الزم است که در ابتدا هایتوگرافها بازگشت 1 min (  بنـدي  تقسـیم 

1زمان شروع بارندگی باشد، در ابتدا بارش به وقوع پیوسته در مدت زمان 1tاگر. گردد tt   روانـاب داده   -به مدل بارش

                                                    
1- Hyetograph 
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ي هـا  دادهشـده بـا ایـن سـري از      سـازي  شبیهاگر پیک سیالب گردد.  می سازي شبیهو سپس هیدروگراف سیالب  شود می
در چنین شرایطی اگر مدت زمـان بخشـی   . از حد آستانه باشد، وجود یک هشدار ضروري است تر بزرگبارش مساوي و یا 

فـرض نمـاییم و مـدت زمـان رسـیدن بـه        fT1)،2-8ه وقوع یک هشدار شده است مطابق شکل (از بارندگی را که منجر ب
فـرض شـود، زمـان پـیش      ET2 ي بارش) به حـد آسـتانه  ها دادهبا کل  سازي شبیههیدروگراف واقعی رواناب (هیدروگراف 

  . ]18[آید  میاز رابطه زیر به دست (TL)هشدار 

L E FT T T   

  
 ]125[ و هشدار سیل و مدیریت بحران بینی پیشي ها سامانهنماي شماتیک ارتباط  - 1- 8 شکل

                                                    
1- Time of Forecast (TF)  
2- Time of Exceedence (TE) 
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  ]18[ محاسبه زمان پیش هشدار ياجزا - 2- 8 شکل

هـاي زمـانی یـک     مدت زمان بارنـدگی را در گـام   تر از حد آستانه به دست آید، سازي شده کوچک اما اگر پیک سیالب شبیه
 ].  10تر از حد آستانه شود [ سازي مساوي و یا بزرگ شود تا پیک شبیه اي، افزایش داده و این عمل آن قدر تکرار می دقیقه

  سازگاري با سیل -8-3-1-5

، غیردولتـی و ي دولتـی  هـا  دسـتگاه واژه همسازي یا سازگاري با سیل به این معناست که در یک منطقه، مردم و حتی 
در این مناطق، با علـم و آگـاهی از   اند.  کردههماهنگ  ناپذیر اجتنابي ها سیالبي خود را با قبول وقوع ها فعالیتزندگی و 

یی که در گذشته اتفاق افتاده و اطالع از ارتفـاع آبـی کـه در گذشـته اراضـی را فـرا گرفتـه، مـردم، امـاکن و          ها سیلوقوع 
و امکاناتی براي جلوگیري از سـیل   کنند میات خود را در سطحی فراتر از ارتفاع قبلی، ایجاد ات و حتی مزارع و باغتاسیس

یی کـه  هـا  دورهاز کشت و کار در اراضی پر خطر خودداري نمـوده و یـا زمـان کشـت را بـه       ها آندهند.  میاحتمالی انجام 
  دهند.  میاست، تغییر  تر کماحتمال وقوع سیل 

باشد. بنگالدش کشوري است که  یا تطبیق با سیل در مورد کشور بنگالدش، حایز اهمیت می هاي سازگاري یکی از مثال
درصد آن، در معرض سیل است. تکرار هر ساله  60در محل تقاطع چندین رودخانه بزرگ آسیاي جنوبی واقع شده و تقریبا 

اي، با سیالب تطبیق  ي غیرسازهها روشها، در این کشور موجب گردیده که مردم خود را به طرق مختلف به وسیله  سیالب
هاي الـواري مسـطح بـراي حمـل      ها، ساختن قایق یا قایق ها به کمک ستون توان به افزایش ارتفاع خانه دهند. از جمله می

از سقف، زهکشی سـریع   ها آنهاي ضد آب و آویزان کردن  ها و حیوانات اهلی، قرار دادن مواد غذایی و دارو در کیسه انسان
 ، را نام برد. خیز سیلهاي گیاهی با رشد سریع و سازگار با مناطق  یالبی از کشتزارها پس از سیالب و انتخاب گونهآب س

 هایتوگراف بارش

 هیدروگراف واقعی سیالب
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   راه سیل سازي پاك - 8-3-1-6

در مناطق بحرانـی و خطـر آفـرین و فـراهم نمـودن ظرفیـت کـافی بـراي عبـور سـیالب از جملـه             راه سیل سازي پاك
جابجـایی و انتقـال   . ي مـدیریت کـاهش خسـارات سـیل مـورد توجـه باشـد       اهـ  نامهدر بر بایدضروریاتی است که همیشه 

به مناطق امـن و دور از خطـر سـیالب از جملـه      ها دشت سیالبو  ها مسیل، ها رودخانهاز مسیر  ها سکونتگاهو  ها ساختمان
ی موانع در مسـیر  شناسای. ]22[ مواردي است که منافع دراز مدت اقتصادي و اجتماعی و زیست محیطی را به همراه دارد

و احـداث   هـا  رودخانـه ، تجـاوز بـه حـریم    نامناسبها و آبگذرهاي احداث شده با طراحی  از قبیل پل ها مسیلو  ها رودخانه
، این امکـان  گردد می راه سیلات مختلف آبگیري و یا هر نوع تغییرات که منجر به کاهش ظرفیت عبور تاسیسساختمان و 

  . ]22[ و مدیریت جدي انجام گیرد ریزي برنامه ها آن سازي پاكالح و یا ، تا براي اصسازد میرا فراهم 
هاي ارتباطی حایز اهمیـت زیـادي اسـت. در     ها قبل از فصل سیالبی در شهرها، روستاها و براي جاده بازدید رودخانه و مسیل

را  هـا  آنبایستی محدوده زمـانی وقـوع    هاي سیالبی می هاي جوي و جریان هر منطقه با توجه به آمار و اطالعات مربوط به ریزش
هـا) و   راه هـا (سـیل   هـا و مسـیل   مشخص نمود و هر ساله مدتی قبل از محدوده زمانی مذکور اقدام بـه بازدیـد از کلیـه رودخانـه    

یـزي  ر بایستی در قالـب یـک برنامـه    ها، راه آهن و در حاشیه شهرها و روستاها نمود. این کار می خصوص از محل تقاطع با جاده به
هـاي خـود بـا انجـام      هاي ذینفع یا داراي مسوولیت انجام گیرد و هر یک در محـدوده وظـایف و مسـوولیت    مدون و توسط ارگان

 سازي و آزادسازي بستر، شرایط را براي عبور سیالب در بستر طبیعی آن فراهم سازد.   عملیات پاك

  ي امدادها گروهی و سازماندهی رسان کمکي ها پایگاهتعیین  -8-3-1-7

ي ها . نقشهي مدیریت بحران مشخص شده باشندها نقشه، باید روي امدادرسانیي ها پایگاهاز وقوع سیالب، محل  پیش
ي در معـرض خطـر، مسـیرهاي فـرار و تخلیـه و همچنـین       هـا  پهنـه ، ها آنیی هستند که بر روي ها نقشهمدیریت بحران، 

گیر در سیل، مانند هالل احمر، پلیس، سـتاد مـدیریت   ي درها سازمانکلیه اند.  شده، مشخص ها آني امن بر روي ها محل
یی را هـا  نقشه، باید چنین مربوطي ها دهداريو حتی  ها فرمانداري، ها داري بخش، ها شهرداريبحران، وزارت راه و ترابري، 

یت سوول. مي صحیح را اعمال کنندها گیري تصمیمدر محدوده تحت حفاظت خود، داشته باشند تا در هنگام وقوع بحران، 
  باشد.   می ها نشانی آتشی معموال بر عهده ستاد مدیریت بحران، سازمان هالل احمر، پلیس و رسان کمکي ها پایگاهتعیین 

، بـه  ها استانداريی، بر روي نقشه مدیریت بحران، این کمبود، از طریق رسان کمکي ها پایگاهدر صورت کم بودن تعداد 
محل اسـتقرار  شود.  میي امدادي داوطلب تعیین ها گروهدر نهایت سازمان مدیریت  ، ابالغ شده ومسوولي ها سازمانکلیه 
ي سازماندهی داوطلبین امداد، که بهتر است نزدیک به مبـادي ورودي منـاطق آسـیب دیـده باشـد، بایـد در روي       ها گروه

  .  نقشه مشخص شود
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   1ي حیاتیها شریانو  ها شبکه سازي ایمن -8-3-1-8

وابسـته   ها آندارد و زندگی شهري به  بر روي یکدیگر اثر متقابل ها آنهري که کارکرد ي خدماتی درجامعه شها سامانه
 بستگی زیادي دارند و ها آنیی که زندگی شهري به ها سازهبه بیان دیگر . نامید ي حیاتی جامعهها شریان توان میرا  است

آگـاهی کـافی درمـورد     وجـود . دی گوینـ ي حیـات هـا  شـریان را  شـود  میشهري مدیریت باعث عملکرد بد  ها آنعملکرد بد 
ي حیاتی شـامل خطـوط راه،   ها شریانرسد.  میناپذیر به نظر  ي حیاتی از سوانح طبیعی امري اجتنابها شریانپذیري تاثیر

ي هـا  نقشـه  براسـاس چنـین تسـهیالتی، پـیش از سـیالب،      کـه  . درصـورتی ]47[باشند  میراه آهن، تلفن، آب، برق و گاز 
قبـل از   بایسـت  میات، تاسیساین  سازي ایمنبراي . شوند سازي ایمنقرار گیرند، باید  پذیر آسیبنقاط  سیل، در بندي پهنه

  . ي حیاتی به مرحله اجرا درآیدها شریان سازي ایمنرخداد سیالب، اعتبارات مالی الزم، جذب و پس از تخصیص بودجه، 

  و هماهنگی امکانات موجود  ریزي برنامه -8-3-1-9

امـا در هنگـام وقـوع بحـران     . ي امـداد نیسـتند  ها گروهاي امکاناتی هستند، که الزاما در اختیار ي دولتی دارها دستگاه
ي وابسته به دولت مانند وزارت راه و ترابري، وزارت جهـاد  ها سازمانبهتر است . اهمیت باشند حایزند بسیار مفید و توان می

ی در شـرایط  رسـان  کمـک بـه منظـور    مربـوط رون سازمان کشاورزي و غیره، هر ساله گزارشی از کلیه امکانات موجود در د
د شامل، تعداد پرسنل و نیروي انسانی، مقدار فضاي اسـتقرار، تعـداد و نـوع وسـایل     توان میاین گزارش . بحرانی تهیه کنند

یت مسـوول ي اول، دوم و سـوم،  هـا  ردهدر  مسـوول ي انسانی باشد و در هـر سـازمان سـه    ها سرمایهنقلیه و سایر امکانات و 
را در هنگام بروز حادثه داشته باشند، تا بتوان با دسترسی به شماره تلفن این افراد، در مواقـع نیـاز، بـه     الذکر فوقامکانات 

رده اول بـا سـایر    مسـوول ، در سه رده سازمانی، در صورت عدم دسترسی بـه فـرد   مسوولبا انتخاب سه . رجوع کرد ها آن
 شود.   میر هنگام حادثه تماس گرفته ، دتر پاییني ها ردهدر  مسوولافراد 

 مدیریت بحران در هنگام سیالب -8-3-2

در زمـان وقـوع سـیالب،     دشت سیالبکلی، شامل ارزیابی منطقی از وضعیت  طور بهمدیریت بحران در هنگام سیالب، 
ن فرآینـد،  در ایـ باشـد.   مـی ات مهار سیالب و مدیریت عملیات امـداد و نجـات،   تاسیساز  برداري بهرهمدیریت کوتاه مدت 
، طوفـان سـیل آسـا، بارنـدگی     هـا  گورهد سیالب را از حالت عادي خارج نماید (مانند شکست توان میپتانسیل حوادثی که 

ي اضـطراري مهـار سـیل، یـا بهینـه کـردن       هـا  سازهشدید) ارزیابی شده و راه حل و ابزار مناسب براي مقابله با آن (شامل 
گیـران   با این ارزیابی، تصمیمباشد.  میبراي مدیریت بحران  ریزي برنامهبه معناي که در عمل  شود میشرایط موجود) ارائه 

کـردن زمـان    دهنـد. حـداقل   میو تصمیم براي تخلیه محل و اسکان مجدد را انجام  دانند مینحوه عمل در این شرایط را 
  .توجه شود ی در شرایط سیالبی از مواردي است که در این قسمت از مطالعات باید به آنرسان کمک

                                                    
1- Lifeline 
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  سامانه هشدار سیالب در هنگام سیالب -8-3-2-1

الوقوع، به منظـور اجـراي اقـدامات اضـطراري      هشدار وقوع خبر سیل، که اولین اقدام پس از شناسایی یک سیل قریب
  ، شامل سه مرحله به شرح زیر است:باشد می

  براي این که آیا هشدار داده شود یا خیر گیري تصمیممرحله اول: 
 کنند.  میبراي تنظیم پیام هشدار و شناسایی افرادي که این هشدارها را دریافت  گیري صمیمتمرحله دوم: 

 (مانند رادیو، تلویزیون، هشدار خانه به خانه و غیره) شوند مییی که این هشدارها منتشر ها روشمرحله سوم: 

نیرو و کشـور یـا هـر سـازمانی کـه       يها خانه وزارتاعالم خطر سیل معموال به نهادهاي دولتی یا نیمه خصوصی مانند 
ي محلـی  هـا  سـازمان در عین حال اخطار و هشدار وقوع سیل، از وظـایف  شود.  می، واگذار باشد میمدیریت ایمنی  مسوول

ي هـا  سـازمان و  نشـانی  آتـش امنیت و ایمنی، نظیر پلیس و  تامیني عمومی ها سازمانمتولی مدیریت شرایط اضطراري و 
همچنین در برخی کشورها، هشدار خطر سـیل، بـه سـازمان    باشد.  میي امداد، ها گروهاحمر و  خدمات عمومی نظیر هالل

  .]29[ شود می رسانی اطالعو به وسیله رادیو و تلویزیون  شود میهواشناسی واگذار 
سیل، برحسب تراز آب در اشل هاي نصب شده در طول رودخانه یا برحسب میزان تخلیه سـیالب در نقطـه    بینی پیش

آشـکار  . و اعالم شود بینی پیشمضافا در صورت امکان، باید میزان بیشینه سیل و زمان وقوع آن، شود.  میرد نظر، بیان مو
بنابراین به منظـور اجتنـاب از اعـالم هشـدارهاي     یابد.  میها کاهش  بینی پیشاست که با افزایش زمان پیش هشدار، دقت 

، دوره شـود  مـی هشدار سـیالب در بـین جمعیـت سـاکن در منطقـه خطـر       غیر الزم که نهایتا موجب بی اعتباري سامانه 
  .]30محدود شود [ باید بینی پیش

در ترکیـب بـا    هـا  آناسـتفاده از   مدیریت اطالعـات، لـزوم  ي ها سامانهي حاصل در ها پیشرفتسریع و  با توجه به رشد
سـامانه  در این راستا . است ي برخورردارگردیدها العاده فوقي موجود از اهمیت ها سامانه ي هشدار سیل و بهسازيها سامانه

 یمـدل وپایگـاه اطالعـات   اسـتفاده از  افزاري و مبتنی بر  ي نرمها سامانهزیر ي متشکل ازا سامانهکه ، گیري تصمیمپشتیبانی 
نقـش  . نمایـد  میشایانی  ساختاري کمک ي نیمهها مسوولیتندگان در انجام گیر تصمیم کاراییبه باالبردن  ، در کلباشد می

در مورد مشکالتی است که بـه   گیري تصمیم قضاوت و فرآیندنده در گیر تصمیمکمک به  گیري تصمیم اولیه یک پشتیبانی
و   کننـد  مـی که در ارتباط با یکدیگر کار  باشد می سامانه نامبرده از اجزا و سطوح مختلفی برخورداراند.  شدهن خوبی تعریف

، گیـري  تصـمیم پشـتیبانی   -ترکیبـی هشـدار سـیل    سـامانه . نماینـد  یاري مـی  گیري متصمیمدیران را در امر  رفته هم روي
بـارش، تـراز آب رودخانـه و شـدت جریـان       هـاي هواشناسـی،   سیل برحسب نیاز شامل داده بینی پیشمربوط به  هاي داده

هـاي   تشـخیص خطـر، داده  زیر سامانه  سپس نماید میها ذخیره  پایش و در پایگاه داده مربوطسامانه ررودخانه را توسط زی
قضـاوت صـحیح در مـورد سـطح      مقادیر آستانه تعریف شده مقایسه نموده و بدین طریق ابزار هنگام را با هگردآوري شده ب

  . هنگام صورت گیرد هب گیري تصمیمتا بدین وسیله  دهد مینده قرار گیر تصمیماختیار  مناسب را در العمل عکسخطر و 
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  جستجو و نجات -8-3-2-2

ایـن قـانون،    6بر طبق ماده . وزیران تصویب شد هیات، در جلسه 1387سازمان مدیریت بحران در سال قانون تشکیل 
این سازمان به منظور ایجاد هماهنگی و انسجام در مراحل مختلف مدیریت بحران و سازماندهی و بازسازي مناطق آسـیب  

 هـا  بیمهو  ها بانکي دولتی و عمومی، ها شرکتات و وسسم، ها خانه وزارتدیده و استفاده از همه امکانات و لوازم مورد نیاز 
ي هـا  تشـکل ، هـا  شـهرداري ، شوراهاي اسالمی، غیردولتیي دولتی، نیروهاي نظامی و انتظامی، موسسات عمومی ها بیمهو 

 ي تحت امر مقام معظم رهبـري و نیروهـاي  ها دستگاهمستلزم ذکر نام است،  ها آنمردمی و موسساتی که شمول قانون بر 
و محلـی، در مواجهـه بـا    اي  منطقهي ملی ها توانمنديي بهینه از مند بهرهمسلح، در صورت تفویض اختیار معظم له، براي 

بـودن کشـور ایـران، بـه      خیـز  حادثـه لذا با توجه به . ]46[ نشده، تشکیل گردیده است بینی پیشحوادث طبیعی و سوانح 
 باشـد  مـی  دار عهدهرا  مسایلیت کلیه مسوولسازمان مدیریت بحران،  موجب این قانون، در صورت بروز حوادث غیرمترقبه،

زیـرا وقـوع   . اتی که نـام بـرده شـد، اسـتفاده کنـد     موسسد از کلیه توان میو در صورت تشخیص، در جهت مدیریت بهینه، 
ت و حضـور  حوادث طبیعی گسترده، به ویژه در شهرهاي بزرگ همواره با پیامدهاي منفی، بی نظمی و آشفتگی همراه اس

  . از پیش تعیین شده، در چنین زمانی، بسیار ضروري است مسوولیک سازمان 
و حمـل و   3، تثبیـت 2، دسترسی به محل حادثـه 1عملیات جستجو و نجات در هنگام وقوع سیل، شامل تعیین موقعیت

و رسـیدگی اولیـه بـه     در این میان، نقش نیروهاي تخصصی براي نجـات جـان افـراد گرفتـار در زیـر آوار     باشند.  می 4نقل
، زیرا عامل زمان و وسعت فیزیکی حادثه در موفقیت عملیـات نجـات حـرف    شود میمجروحین از نظر کمی بسیار محدود 

تـا فعالیـت جسـتجو و     شود میدر سطح محالت بر پایه واحد همسایگی سبب اي  حرفه تربیت نیروهاي نیمهزند.  میاول را 
مناسب و  رسانی اطالعت بهتري انجام شده و هدایت نیروهاي تخصصی نیز براساس نجات مصدومین با سازماندهی و کیفی

ي امدادرسـانی و نجـات،   هـا  فعالیتتسریع سازماندهی شده در . تري صورت گیرد به موقع نیروهاي مردمی به نحو شایسته
شـرایط بحرانـی و بازگشـت بـه      ، خـروج از دهد میرا تا به حد قابل قبولی کاهش  ناپذیر جبراني ها آسیب که اینعالوه بر 

حوادث بزرگ اکثـرا نیازهـاي محـدودي     دیدگان آسیب تر بیشباید توجه داشت که بخشد.  میوضعیت عادي را نیز شتاب 
به تخصص و مهارت زیادي احتیـاج نـدارد و از طرفـی تمـام کسـانی کـه در یـک عملیـات          ها آندارند که برآورده نمودن 
اي از زنجیـره   ی هـر فـردي فقـط حلقـه    عبـارت  دهنـد. بـه   میقط بخشی از کار را انجام ، فکنند میجستجو و نجات شرکت 

ي متعددي نیاز دارد، استعدادهاي داوطلبانه مردمـی، در  ها مهارتبه  ها فعالیتاز آنجایی که این زنجیره باشد.  میعملیات 
 وجـود  بـه بیعی براي مـدیریت کـالن حـوادث    ي خوبی را در مقابله با بالیاي طها قابلیتهوشمندانه،  ریزي برنامهکنار یک 

ي همگانی در سطح جامعـه تـدوین   ها آموزشد به عنوان اساس و قاعده کلی توان میمفاهیم کلی جستجو و نجات آورد.  می
بـه ایـن ترتیـب، در هـر وضـعیت      . تعریـف شـود  اي  منطقـه ي محلـی و  هـا  نیازمنديشده و سطوح تعهد و تجربه براساس 

                                                    
1- Location 
2- Accessment 
3- Stabilization 
4- Transportation 
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ي جستجو و نجـات را در  ها فعالیتاز پیش تعریف شده، کلیه  ریزي برنامهبا یک  توان میدث بزرگ، اضطراري ناشی از حوا
  .  ]73[ مسیر درست هدایت نمود

 ،شـود  میي فراوانی که در عملیات تجسس و نجات به مورد اجرا گذارده ها تالشرفتن  در راستاي جلوگیري از به هدر
تجسس و نجات به صـورت اسـتاندارد در    يها روشوظایف کامال مشخص بوده و و  ها مسوولیتالزم است روابط سازمانی، 

گیري موثر و مفید عوامل بسیاري کـه در عملیـات تجسـس و نجـات دخیـل      کار . بهي کاري گنجانده شوندها دستورالعمل
رسیدن بـه یـک   تنها با یک سازمان آموزش دیده که قادر به طراحی هماهنگ نمودن نیروها و هدایت عملیات تا  ،هستند
  .  ]38[ است پذیر امکان ،باشد آمیز موفقیتنتیجه 

  تخلیه و اسکان موقت -8-3-2-3

در شرایطی که باشد.  می دیدگان آسیبآوارگی ناگهانی خیل عظیمی از  خانمانی و سیل، بی یکی از عوارض مصیبت بار
ندگی در یک اجتمـاع انسـانی   ز ي سکونت، شرایط مطلوبها محلتخریب ساختارهاي اجتماعی خدماتی و ویرانی  به دلیل

ي امن بسـیار  ها مکاني ممکن تخلیه، انتقال و استقرار جمعیت در ها شیوهو طراحی  بینی پیش، گیرد میمورد تهدید قرار 
  . یابد میاهمیت 

ي تسـکین  هـا  فعالیـت ین تـر  مهـم ، یکی از به مکان امن و سرپناه موقت ،تخلیه به موقع و سریع جمعیت منطقه بحران
 گیـري  تصـمیم باید قبال طراحی شده تـا   زدگان سیلي تخلیه ها جنبهتمام باشد.  میکاهش خسارات ناشی از آن  سیالب و

، راستا تاثیر، نواحی تحت بندي زمانو  معیارهانکات مهمی مانند . غیرقابل اجتناب کاهش یابد حداقلدر آخرین دقایق به 
  . ]6[ د ارزیابی قرار گیرندو جهت حرکت در تخلیه و امکانات فنی باید به دقت مور

 ،شود میدر نظرگرفته  ،زدگان سیل اسکان موقتجهت  ،ضوابط انتخاب محل اردوگاه صحیح رعایت در پناهگاهی که با
بهسـازي اساسـی، مراقبـت از مـادران و نـوزادان،       آب سالم، تامینتغذیه، ، شامل )1PHC( خدمات بهداشتی اولیه برقراري

هـا بـه    حرارت و برودت سرپناه تامینبه همراه  درمان به موقع، واکسیناسیون، آموزش بهداشت ی وتنظیم خانواده، بیماریاب
فراهم آوردن امکانات بهداشتی درمانی جهت ارائه خدمات بـه موقـع   و  دیدگان آسیبمنظور نگهداشت سالمت و بهداشت 

، به منظور پـذیرش  دیدگان آسیبکان موقت ظامی در عملیات استنااستفاده از نیروهاي همچنین . باشد می، ضروري فوري
  .  ]46[باشد  میاز اهمیت زیادي برخوردار  ،ها اردوگاهامنیت در این  تامینخانمان و  یی افراد بیجابجاو 

ي ممکن تخلیـه و همچنـین انتقـال و اسـتقرار     ها شیوه، طراحی بینی پیشهدف کلی اسکان موقت را  توان میبنابراین 
  :باشد میاین فعالیت به شرح زیر  . جزییاتي امن تعریف نمودها مکاندر  جمعیت هنگام وقوع سیل

  ي موجود در راستاي تحقق هدف کلـی طـرح تخلیـه، انتقـال واسـتقرار      ها تواناییشناسایی و ارزیابی امکانات و
  شهروندان در زمان بحران 

  رموقت در بین فضاهاي شهري و حاشیه شه یابی مکانیی به منظور معیارهاتدوین 

                                                    
1- Primary Health Care 
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  ي امن و کم خطر براي اسکان موقت شهروندان  ها مکانتعیین 

  در نظر گرفته شده است دیدگان آسیببررسی روش تجهیز مناطقی جهت اسکان اضطراري . 

 جهت استقرار امکانات و تجهیزات امداد در هنگام وقوع حادثه یابی مکان 

  ض خطر به نقاط امن و از پیش تعیین شده  راهکارهایی در خصوص روش تخلیه شهروندان در معر ارائهبررسی و 

 مشخص کردن مسیرهاي اصلی ورودي و خروجی از منطقه آسیب دیده به مناطق امن 

  پشتیبان و همکار از طریق تدوین ساختار مدیریتی تخلیـه و اسـکان موقـت    مسوولي ها سازمانبررسی نقش ،
 .]82[ در شرایط اضطراري

  امداد اضطراري -8-3-2-4

) 3مـاده ( بـر طبـق   باشـد.   میدر کشور ایران، بر عهده جمعیت هالل احمر ایران  زدگان سیله یت امدادرسانی بمسوول
و اقدام درجهت آمادگی مقابله با حـوادث و   ریزي برنامه شاملجمعیت این وظایف اساسنامه جمعیت هالل احمر، برخی از 

خدمات امدادي در  ارائه و همچنینمورد نیاز سوانح و آموزش عمومی در این زمینه و تربیت کادر امدادي و نیروي انسانی 
ي اولیه در حـوادث  ها کمک ارائهو  هنگام بروز حوادث و سوانح طبیعی مثل زلزله و سیل و غیره در داخل و خارج از کشور

  .  ]59[باشد  می غیرمترقبه به وسیله امدادگران
ي هـا  توانـایی بـا توجـه بـه    ، 1382ر سـال  وزیـران، د  هیـات ، مصـوبه  طرح جامع امداد و نجات کشور 43ماده بر طبق 

ي تخصصـی  هـا  گروهکارگروه تخصصی امداد و نجات که به عنوان یکی از کـار  ،جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران
، تشـکیل شـده   این سـتاد  زیر نظر کمیته ملی آمادگی ،جمهوري اسالمی ایران هالل احمریت جمعیت مسوولبا  ،عملیاتی

  . ]56[ ایت عملیات امداد و نجات (به عنوان بخشی از عملیات مقابله) را بر عهده داردفرماندهی و هد ،است
بـه درخواسـت جمعیـت هـالل احمـر جمهـوري        ،در هنگام بروز بحران ها دستگاهو  ها سازمانکلیه  این طرح، براساس

هـالل احمـر جمهـوري اسـالمی     موظف به همکاري کامل در ارتباط با امر امداد و نجات هستند و جمعیت  ،اسالمی ایران
ستاد حوادث و سـوانح غیرمترقبـه کشـور ارائـه      رییسموظف است گزارش همکاري یا عدم همکاري احتمالی را به  ،ایران
اعانـه   آوري جمـع ، تشـویق مـردم بـه    دیدگان آسیبي فوري به ها کمکفراهم ساختن  ها فعالیتهدف اصلی از این . نماید

  .  ]56[باشد  میبراي کاهش اثرات نامطلوب رویداد سیل  جزییي ها کمکو  زدگان سیلبراي کمک به 

 تدارکات -8-3-2-5

 ریـزي  برنامهآمده،  وجود بهي ها خرابیي تحمیل شده در اثر ها محدودیتبا توجه به شرایط بحرانی پس از وقوع سیل و 
اي  ات از جایگـاه ویـژه  ي مناسب به منظـور توزیـع امکانـات امـداد و نجـ     ها ساختبراي اسکان موقت و همچنین ایجاد زیر

توزیع امکانات در سطح سازمان و ایجاد انبارهاي متعدد ایمن و امن پشتیبانی جهت دسترسی سـریع  باشند.  میبرخوردار 
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ي متعدد براي اسـتقرار نیروهـاي مـدیریت بحـران پـس از      ها پایگاهو آسان در هنگام وقوع حوادث غیرمترقبه و نیز ایجاد 
  . ]82[باشد  میدامات وقوع سیل از جمله این اق

و  تـامین ، آب آشـامیدنی سـالم و کـافی   و  و توزیع عادالنـه موادغـذایی   تامین، دیدگان آسیببه محض تخلیه و اسکان 
ي اسـکان موقـت در   هـا  اردوگـاه ، در درمـانی  -امکانات بهداشتیو  توزیع دارو، موادضدعفونی و پاك کننده به مقدار کافی

بسـته شـدن   در ایـن هنگـام، مشـکالتی از قبیـل     باشد.  میاز اهمیت شایانی برخوردار  کاهش شیوع امراض و تلفات جانی
عـدم حضـور    ،انـد  نقلیه مردمی که براي کمک به منطقه بحران آمـده  وسایلتوسط  ،به منطقه بحران رسانی کمکي ها راه

 ،ملـی و جهـانی  در سـطح  ي مردمـی،  هـا  کمکو عادالنه  و نگهداري و توزیع صحیح آوري جمعبراي  رسانی کمکمدیریت 
ي سـاعات  هـا  اولویت شاملیی که ها فعالیتتخصیص منابع محدود موجود به  و ارسال منابع بدون ارزیابی صحیح از نیازها

بـا ارزیـابی و در نظـر     بایسـت  مـی به مردم فراهم آورد کـه   موثری رسان کمکد مشکالتی را در توان می، اولیه بحران نیستند
قبل از حادثـه، تـا حـد امکـان در هنگـام بحـران، از بـروز چنـین مشـکالتی           ریزي برنامهیریت و گرفتن کلیه شرایط و مد

  .  ]46[ جلوگیري نمود

  مدیریت اطالعات و ارزیابی بحران - 8-3-2-6

نیـاز   گیران تصمیماز آنجا که فرآیند مدیریت بحران در هنگام سیالب، یک فرآیند پویا و بسیار حساس به زمان است و 
. دارند، مشاهده و ثبت سوابق و گزارش کردن کلیه حـوادث، بـا اهمیـت اسـت     زده بحرانرایط محیط به دریافت آخرین ش

یی مانند آمار مربوط به میزان تخریب، تعداد مجروحین و کشته شدگان و نیـز  ها داده آوري جمعدر  تاخیربنابراین هرگونه 
در بر خواهـد   گیري تصمیمدهاي منفی بر کیفیت ي رسیده و نیازها وکمبودها در هر لحظه، پیامها کمککمیت و کیفیت 

اي براي ارزیـابی بحـران و تعیـین حجـم خسـارت       گفت که مدیریت اطالعات، مقدمه توان میبنابراین به طور کلی . داشت
مقابله با سیل هسـتند، ایفـا شـود     مسوولد توسط کسانی که توان میاین وظایف نباشد.  می زده بحرانکلی وارده به منطقه 

و خبـره بایـد   اي  حرفـه پرسـنل  . و حفاظت از اموال مردم معطـوف اسـت   ها انسانبه حفظ جان  تر بیش ها آنکه توجه  چرا
  .  ]6[ و حوادث واقع شده در خالل جریان سیل را عهده دار شوند مربوطي ها پدیدهوظیفه مشاهده و ثبت سوابق تمام 

 مدیریت بحران پس از سیالب -8-3-3

در این مرحله اصل مهـم،  گرداند.  میباز  زده سیلاست که وضعیت عادي را به منطقه  ي مختلفیها گیري تصمیمشامل 
مـدیریت بحـران پـس از سـیالب،     باشـد.   میخسارت سیل و تدارك کمک به قربانیان سیالب  بخشی توانبرآورد و ارزیابی 

  شامل موارد زیر است:

  بازگشت به وضعیت عادي  -8-3-3-1

ها به حداقل استاندارد  هاي پشتیبانی حیاتی مرتبط با زندگی انسان اندن شبکههایی که براي بازگرد شامل کلیه فعالیت
باشند. تمهیداتی که باید بالفاصله پس از فروکش کردن سیل صورت گیـرد،   عملکرد و فعالیت طراحی شده بلند مدت، می
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ن آالت کشـاورزي، تخلیـه آب از   هـاي آب و ماشـی   آهن، به راه انـدازي چـاه   ها و یا راه شامل برقراري مجدد ارتباطات جاده
زده،  نواحی پست داخل شهرها و روستاها و نیز زیرزمین منازل، جابه جایی رسوبات انباشته شـده در بعضـی نـواحی سـیل    

هایی که با رسوبات پوشیده شده است، توزیع بـذر مجـانی بـه کشـاورزان بـراي کاشـت، راه انـدازي         تعیین محدوده زمین
هـا و غیـره،    ها و غیره، راه اندازي مجدد صـنایع و تجهیـزات کارخانـه    هاي پرورش ماهی، گاوداري ها و یا حوضچه مرغداري

هـا،   هاي آبیـاري و سـازه   ها، شبکه ها، پل هاي عمومی مثل جاده برقراري مجدد مراکز تجاري و نواحی خرید، ترمیم سرمایه
سازي مردم در مورد اقدامات الزم  باشد. جهت آگاه میهاي عمومی و تامین آب و دفع فاضالب و غیره  ها، ساختمان نیروگاه

توان مطـالبی را در بروشـورهاي آموزشـی کـه در      به وضعیت عادي، پس از سیالب، می ها آنبراي بازگشت شرایط زندگی 
  توان به موارد زیر اشاره کرد: شود، گنجاند. براي نمونه در این بروشورها، می توزیع می ها آنبین 

 ر محلی توجه کنید تا از سالم بودن آب آشامیدنی مطمئن شویدبه گزارش اخبا  .  

 آلوده شـده یـا در تمـاس بـا خطـوط       از آب سیل دور شوید؛ این آب ممکن است با روغن، گازوییل، یا فاضالب
  .نیروي زیرزمینی، جریان برق پیدا کرده باشد

 از آب در حال حرکت فاصله بگیرید.  

  ممکـن اسـت    هـا  جـاده  و ها خیابانکنید، زیرا  ، دقتقب نشینی کرده استع بمناطقی که سیالدر استفاده از
  .برود بخاطر جریان سیل ضعیف شده باشد و در اثر وزن خودرو فرو

  را به شرکت برق گزارش دهید مسالهاز خطوط فشار قوي که آویزان شده است دوري کرده و این.  

  نندن وضعیت را امن بدامسووالزمانی به خانه بازگردید که.  

  یی که اطرافش را آب احاطه کرده است، دور شویدها ساختماناز.  

 ولی در ابتدا خرابی دیده نشود و  ها آسیب دیده باشد در ورود به منزل نهایت احتیاط را بکنید؛ ممکن است پی
  .ظاهر خانه سالم به نظر بیاید

  ،اسـت در صـورت امکـان آن را     دیـده اتی ماننـد آن آسـیب   تاسیسو  خانه تصفیهاگر مخزن توالت، کاسه توالت
  اندازد. میسالمت و بهداشت را به مخاطره  ي زهکشی در صورت آسیب دیدنها . سامانهتعمیر کنید

  از آب سـیل، حـاوي    مانـده  باقیهرچه که خیس و مرطوب شده است را تمیز و ضدعفونی کنید زیرا گل و الي
  .مواد شیمیایی و فاضالبی است

  ازي پس از سیالب ي بازسازي و نوسها طرح -8-3-3-2

 هـا  اسـتان ي مـالی بـه   هـا  کمـک اقدامات بازسازي و نوسازي پس از سیل، توسط دولت انجـام شـده و معمـوال شـامل     
ي هـا  . سـازمان ي تخریـب شـده اسـت   هـا  زیرسـاخت هدف این اقدامات، غلبه فوري بر عوارض حادثه و بازسازي باشند.  می

معمـوال بـه صـورت بازسـازي (در      هـا  طـرح این . این زمینه انجام دهند ي قابل توجهی درها کمکند توان مینیز  غیردولتی
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) و نوسـازي (در مـواردي کـه سـاختمان جدیـد بـا       انـد  شـده یی که قبال وجود داشته ولی در جریان سیل تخریـب  ها سازه
  آیند. می) به اجرا در شوند میاستانداردهاي منطبق بر شرایط منطقه ساخته 

عد از سیالب، دو رویکرد وجود دارد. رویکـرد اول بـر پایـه عـدم صـدور اجـازه و ممنوعیـت        در خصوص بازسازي و نوسازي ب
خوانـده   1باشد و تحت عنوان رویکرد ممنوعیت ساخت و سـاز  اند، می ساخت و ساز در کلیه نواحی که به وسیله سیل آسیب دیده

پـذیر باشـند، داده    سـبت بـه رخـداد سـیالبی آسـیب     تـر ن  هایی که کم به سازه 2شود. در رویکرد دوم تنها اجازه ساخت و ساز می
 ].87تواند شامل تغییر در کاربري اراضی، تغییر در معیارهاي طراحی ساختمان و یا هردو باشد [ شود. این رویکرد می می

  ي محلی مهار سیالب ها طرحاصالح  -8-3-3-3

ر است که حتما پس از رفع خطـر  الزم به ذکشود.  میپس از فروکش کردن سیل، مقابله با سیالب وارد مرحله تکمیلی 
تجارب با ارزش حاصـله در   بایدبلکه ابتدا . ي مقابله با سیل نباید از حالت آماده باش و بسیج خارج شوندها شبکهسیالب، 

ي مقابلـه بـا سـیل،    هـا  روشي کارآمد در اصـالح  ها رهیافتي بعدي و کاربرد فنون و ها تحلیلجریان سیل، براي تجزیه و 
  .  ]6[ یل آتی ثبت شوندبراي حوادث س

ي اقتصـادي  هـا  ارزشدر سیل ماننـد هیـدرولوژي، سـامانه منـابع آب،      خطرپذیريباید در نظر داشت که تمام عوامل 
اراضی حفاظت شده (یا حفاظت نشده)، دید جامعه نسبت به سیل، ابزارهاي فنی مهار سیل، اثرات سیل، نظامات قانونی و 

 هـا  طرحبدین ترتیب هیچ طرح مهار سیالبی، طرح نهایی نیست و ارزش این کنند.  میر اداري و غیره با گذشت زمان تغیی
 بـر این تجدیـد نظـر مبتنـی    . باید با راهکارهاي قانونی عملی شود ها طرحسال بوده و تجدید ادواري این  10تا  5حداکثر 

  . ]6[شوند  میراهبري اي  حرفهمطالعاتی است که به صورت تخصصی و 

  و هشدار سیل بینی پیشي ها سامانه به روز کردن -8-3-3-4

ین تـر  مهـم ي آتـی،  هـا  سـیالب ي هشدار سیالب و اطمینان از آمادگی اجراي طرح در جریـان  ها طرحبه هنگام کردن 
براي حصول اطمینان از درستی عملکرد تجهیزات سیسـتم  باشند.  میدر زمان پس از رخداد سیل  ها طرحپارامترهاي این 

یی که هیچ سـیلی  ها سالبه طوري که حتی ضرورت دارد در . اي بازدید شوند باید به طور دوره هشدار سیل، این تجهیزات
سـالی یـک    حـداقل همچنین اطالعات برنامه عملی در شرایط اضطراري، . انجام شود گیري پیش، مانورهاي افتد میاتفاق ن

  .]76[ آن لحاظ شود در ها مسوولیتو  ها تلفنبار باید به روز شود و تغییرات کارکنان، شماره 
  
  
 

                                                    
1- Sterilization 
2- Redevelopement 
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 مهار سیالباي  سازهي ها روش -8-4

هـا شـامل    اي شـود کـه غیرسـازه    بندي مـی  اي تقسیم اي و غیرسازه مهار و مدیریت سیالب به دو دسته سازهي ها روش
ي هـا  سـازه از  بـرداري  بهـره ي خاصی است که با فـراهم آوردن و  هافرآیندمهار سیالب شامل شود.  ي مدیریتی میها روش
ی شده، اثرات تخریبی سیل را رفع یا کاهش دهد که این امر با ذخیره، محدود سازي و انحـراف جریـان سـیالب تـا     طراح

ي مهـار سـیالب،   ها سازهالبته باید در نظر داشت که برخی از شود.  میباشد، انجام  پذیر توجیهحدي که از لحاظ اقتصادي 
، اما بـه دلیـل   شوند میاحداث ن ها دشت سیالبمستقیم در  طور به هک ایني، با وجود تاخیرمانند سدهاي مخزنی و بندهاي 

درجـه ایمنـی   گیرنـد.   مـی دارند، در این بخـش مـورد بررسـی قـرار      ها دشت سیالبنقشی که در کاهش اثرات سیالب در 
اي از  نـد شـامل بـازه   توان مـی ي مهـار سـیالب   ها شود. سازه میمالحظات اقتصادي تعیین  براساسي مهار سیالب، ها سازه

  ]:100[ حالت زیر باشند 3 براساسي مدیران، گیر تصمیممقادیر مختلف حفاظت سیل، با توجه به 
  استانداردها، براي حفاظت در مقابل سیل حداقل  -الف
  ي اقتصادي ها تحلیلمیزان بهینه سود و هزینه، با توجه به تجزیه و   -ب
  مطابق با حدود مشخصی از ریسک قابل قبول   -ج

ي الزم بـراي حفاظـت از   هـا  هزینه، در شرایطی که تسهیالت زیربنایی در منطقه توسعه یافته و اي سازهامات چنین اقد
ي الزم بـراي نوسـازي منطقـه و تجدیـد     هـا  هزینـه از  تر کمي حفاظتی، بسیار ها سازهي موجود به وسیله احداث ها سرمایه
از مناطق پر خطر، بـه   ها ساختمانمکان  و یا تغییر دیدگان آسیبي مالی به ها کمکي اقتصادي زیان دیده، ها بنگاهحیات 

، غالبا به باال بردن توسعه در منـاطق مسـتعد سـیل گـرایش     اي سازهاقدامات . خطر باشد، مقرون به صرفه است مناطق کم
به انـدازه کـافی    گذاري سرمایهکه براي پیشرفت و  اي ناحیه، منطقه را به خواهیم می، اي سازهدر حقیقت با اقدامات . دارند

از سیالب  تر بزرگدر هر حال باید این نکته را در نظر داشت که در آینده ممکن است، رخدادي، . ایمن باشد، تبدیل کنیم
  .  ]100[ طراحی سازه به وقوع پیوندد که نتیجه آن، خسارت فاجعه باري خواهد بود

مهـار سـیالب    اي سـازه ي هـا  روشبـه بررسـی انـواع     خالصـه،  طـور  بهدر ادامه این بخش براي پرهیز از تکرار مطالب، 
ي هـا  روشرودخانـه (  راهنماي مهار سیالب« ضابطهید به توان میدر این خصوص  تر بیشبراي کسب اطالعات پردازیم.  می

  .]30[ مراجعه کنید، ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامه 242شماره  ضابطه» اي) سازه

  اي مخازن ذخیره -8-4-1

کلی طـور  باشد. بـه  میسیالب، ذخیره قسمتی از جریان سیالب به منظور کاهش حداکثر سیالب  هدف یک مخزن مهار
ات زیادي در جهت تعدیل سیل از جمله کاهش سـرعت جریـان سـیالبی، کـاهش     تاثیردر مخازن، سبب  ها سیالبذخیره 

ی مخـازن چنـد منظـوره، بـراي     ي رودخانه فصلی باشـند، کـارای  ها سیالب که . درصورتی]92[شود  میاز سیل،  متاثرپهنه 
مخزن درست در باالدسـت منطقـه حفاظـت     آل ایدهدر شرایط یابد.  میاي افزایش  کاهش اوج سیالب به نحو قابل مالحظه

صـورت   دسـت  پـایین از آن به منظور کاهش حداکثر سیالب به ظرفیـت گـذردهی ایمـن در     برداري بهرهشده قرار دارد و 
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 دسـت  پـایین توجه به زمان وقوع آن یا با نرخ ثابت و یا با سرعت متغیر نسبت بـه شـرایط   سیالب ذخیره شده با گیرد.  می
در صورت شود.  میپایان فصل سیالب نزدیک باشد، براي مصارف آبیاري و تولید برق ذخیره  که درصورتیو یا  شود میرها 

مخزن در جریان سیالب، جاري شدن  وجود یک حوضه میانی، بعد از سد و قبل از منطقه مورد حفاظت، هدف از مدیریت
  . ]7سیالب در منطقه حفاظت شده خواهد بود [ حداقل

از  تـر  بـیش ، حجم موجود مخـازن بـراي ذخیـره آب، بسـیار     ها رودخانه تر بیشبا توجه به شرایط اقلیمی کشورمان، در 
نـد بـا   توان مـی ، انـد  شـده احـداث   بنابراین احداث مخازنی که به منظور ذخیـره آب باشد.  میحجم الزم براي مهار سیالب 
و رادارهـاي   هـا  ماهوارهي جدید مانند ها تکنولوژيي هیدرولوژیکی و هواشناسی و ها بینی پیشمدیریت فعال، با استفاده از 

ي در کاهش بـده اوج سـیالب و پهنـه    گیر چشمد اثر توان میمدیریت مخزن . ]7[ روند کار به، ها سیالبتوفان، براي ذخیره 
  .داشته باشد دشت سیالب يگیر سیل

 يتاخیرسدهاي  -8-4-2

ي کوچک و ها حوضهین کارآیی را در تر بیش، شوند میي که در باالدست محدوده تحت مدیریت ساخته تاخیرسدهاي 
ي هـا  شـاخه ي هـا  سیالبی زمان همتوجه شود که احداث این سدها موجب  بایدي تاخیردر طراحی سدهاي . متوسط دارند

ي بسیار غیر تاخیري کوچک، افزایش سیالب در اثر سدهاي ها حوضهبراي . دست نشود ر پایینمختلف و افزایش سیالب د
زمـان تمرکـز کـم     علـت  یابـد. بـه   میي متفاوت این احتمال افزایش ها شاخهي بزرگ با سرها حوضهولی در . محتمل است

، اسـتفاده از مخـازن   عالوه شود. به یمسختی ممکن  اي به کارآ از مخازن ذخیره برداري بهرهي کوچک، ها حوضهي ها سیالب
 سـازي  ذخیرهمخازن بعد از سیالب را تضمین نموده و مانع از فدا شدن منافع کنترل سیالب و  خود خودبهي، تخلیه تاخیر

ي بزرگ مـورد  ها حوضهي آبریز کوچک و سدهاي مخزنی براي ها حوضهبراي  ي عمدتاتاخیربنابراین سدهاي شود.  میآن 
  . ]76[گیرند  میاستفاده قرار 

باشـد. ظرفیـت خروجـی یـک سـد       خروجی یک سد تاخیري، معموال یک سرریز بزرگ و یا چند خروجی بدون دریچـه مـی  
عبور کند. بـا شـروع سـیالب، مخـزن      دست پایینتواند از رودخانه در  برابر حداکثر ظرفیتی باشد که می بایدتاخیري با مخزن پر 

شود. از آن به بعد، حجم ذخیره شده خـود بـه    یابد که مساوي سیالب ورودي می افزایش میقدر  شود و خروجی، آن تاخیر پر می
شود. چنانچه توپوگرافی امکان ایجاد مخزن تاخیري با حجم مناسـب را بدهـد و منـابع قرضـه در فاصـله       خود از مخزن خارج می

 ].15ن سیالب، داراي اهمیت است [کمی از محل پروژه موجود باشد، این روش، به علت تاثیر مستقیم آن بر تسکی

  بندها و سیل ها گوره -8-4-3

بنـد انجـام    هـاي سـیل   ها و دیواره هایی نظیر گوره محدود کردن جریان سیالب در یک عرض معین از رودخانه به کمک سازه
هـاي   مـین شوند، از پخش شدن و گسترش سیالب در ز دشت احداث می طور مستقیم بر روي سیالب ها که به گیرد. این سازه می

کننـد. گـوره، بنـد خـاکی کوتـاهی       اطراف رودخانه جلوگیري کرده، آن را در یک مسیر و مجراي مشخص و محدود هدایت مـی 
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هـاي سـیالبی    شود تا نقش سـواحل مصـنوعی را در دوره   است که در فواصل مختلف از کناره رودخانه و در امتداد آن ساخته می
گرفتگـی   هـاي اطـراف رودخانـه را از آب    رود، ایفـا کنـد و بخـش عمـده زمـین      ون میکه آب رودخانه از سواحل طبیعی خود بیر

بنـد، اسـتفاده    هـاي سـیل   ها زیاد باشد، به جاي گـوره از دیـواره   محافظت نماید. درمناطق شهري و سایر مناطقی که ارزش زمین
 ].  26شوند [ وبی ساخته میو چ 1هاي مختلف بتنی، سنگی، آجري، تورسنگی بند از جنس هاي سیل گردد. دیواره می

در عین حـال نفـوذ ناپـذیري    باشد.  می ها آنقیمت در احداث  امکان استفاده از مصالح محلی ارزان ها گورهمزیت اصلی 
در معـرض خرابـی    هـا  گـوره از  تـر  کـم  بنـد  سـیل کلـی دیوارهـاي    طور . بهمد نظر گرفته شود بایدمصالح درکناره رودخانه 

ها بنـد  سـیل بنابراین افزایش اضطراري ارتفاع . وجود دارد ها آنگذري دیواره و یا آبشستگی در پی ولی امکان روباشند.  می
، تـر  بـیش  جزییاتبراي . ]76[باشد  می العاده فوق، داراي اهمیت گیرد میدر جریان سیالب که در مقابله با سیالب صورت 

 ،ریـزي کشـور   سـازمان مـدیریت و برنامـه    214ه شـمار  ضـابطه  »هـا  گورهراهنماي طراحی، ساخت و نگهداري « ضابطهبه 
 .]36[ مراجعه شود

  انحراف سیالب -8-4-4

شود و عموما در نواحی باالدسـت منـاطق توسـعه یافتـه،      نیز شناخته می 2راه اضطراري این روش مهار سیالب به عنوان سیل
هـا وجـود نـدارد و     براه یا ساخت گورهرود که فضاي کافی براي تعریض و یا تعمیق آ هاي صنعتی به کار می نظیر شهرها و مجمتع
هـا و   ي مهار سیالب مانند احداث گـوره ها روشبند نیز غیر اقتصادي است. تفاوت عمده این روش با سایر  ساخت دیوارهاي سیل

انـد،  م بند بـاقی مـی   هاي سیل ها و دیواره بند در این است که خطرهاي بالقوه ناشی از سیل در سرتاسر طول گوره هاي سیل دیواره
شود، با انحراف سـیالب، خطرهـاي ناشـی از آن در سرتاسـر بـازه مـورد نظـر از         ) دیده می3- 8طور که در شکل( حال آنکه همان

راه اضطراري از طریق یک سرریز ثابت، دریچه سیل و یـا سـرریز خـاکی شستشـو شـونده       گردد. سیل رودخانه یا آبراه برطرف می
هـاي انحـراف    بـرداري سـامانه   راهنماي طراحی، ساخت و بهـره « ضابطهتر، به  جزییات بیش ]. براي25گردد [ کم ارتفاع ایجاد می

  ، مراجعه شود.  ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامه 527شماره  ضابطه» سیالب

                                                    
1- Gabion 
2- Emergency Floodway 
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 اي از یک سامانه انحراف سیالب نماي ساده شده - 3- 8 شکل

 اصالح رودخانه -8-4-5

هـا در باالدسـت تاسیسـات مختلـف و      عمیر و کال عملیات اصـالح مسـیر رودخانـه   اي، توسعه، بهسازي، ت از جمله تدابیر سازه
ها را به طور قابل توجهی افزایش داده، زمـان تمرکـز سـیالب را بـا افـزایش       تواند ظرفیت آبراهه باشد. این عملیات می ها می کانال

یـد. حـذف مـواد زایـد و گیاهـان و احـداث       تر از منطقـه خـارج نما   سرعت آب در آبراهه کاهش داده و حجم آب اضافی را سریع
گردد. البته برداشـتن موانـع از مسـیر رودخانـه و      ها موجب کاهش ضریب مانینگ میهاي جدید براي کم کردن پیچ و خم کانال

اسـتفاده   2شـکن  آبو  1تـوان از سـنگ چـین    ها شود. براي این منظور می افزایش سرعت آن نباید موجب فرسایش بستر و دیواره
هـا و بسـتر جلـوگیري     ، از فرسـایش دیـواره  هـا  آنروي  3هاي آسفالتی یا بتنی ها و اجراي پوشش و یا با تصحیح شیب دیوارهکرد 

  ]:68توان به شکل زیر خالصه نمود [ نمود. عملیات ساماندهی، بهسازي و اصالح مسیر رودخانه را می

 اث گـوره و یـا بـا انجـام عملیـات الیروبـی و       افزایش سطح مقطع براي افزایش ضریب آبگذري رودخانه به شکل احد
  هاي هندسی مجراي رودخانه هاي متقاطع، موازي و اصالح مقطع و مشخصه همچنین اصالح ساختار هیدرولیکی سازه

 رودها و ایجاد راستاي مناسب بـا کانـال    افزایش شیب و افزایش ظرفیت انتقال رودخانه، به وسیله حذف پیچان
 ات سیل  تاثیراز محدوده  پیچانرودطقه اطراف بر و خارج کردن من میان

  ي، کـم شـدن طـول مسـیر     گیر سیلي اطراف از محدوده ها زمیني غیرمفید، براي خارج کردن ها شاخهبستن
 رودخانه و ازدیاد شیب 

                                                    
1- Riprap 
2- Epi 
3- Lining 
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  دسـت  پایینمهار و تثبیت بستر رودخانه: براي جلوگیري از افزایش رسوب جریان و بسته شدن مسیر اصلی در ،
 و حفظ مسیر رودخانه گذاري رسوبدر اثر 

  ي اطراف، در برابر فرسایش و جلوگیري از تغییـر مسـیر   ها زمینمهار فرسایش و تثبیت سواحل: حفظ پایداري
 بند سیلي ها دیوارهو  خاکریزهاوسیله احداث  رود، به

هد شد که هـدف  هایی تنها در مواردي باعث کاهش خسارات سیل خوا الزم به تذکر است که احداث چنین کانال
اند و پس از آن سیل وارد باتالق،  حفظ تاسیساتی باشد که در اطراف رودخانه و در یک بازه مشخص احداث گردیده

راهنماي مهار سـیالب  «تر این روش به نشریه  دریاچه و یا دشتی شود که ایجاد خسارت ننماید. براي جزییات بیش
  مراجعه شود. »اي) ي سازهها روش(رودخانه 

  ي مهار سیالبها روشر سای -8-4-6

الزامـی خواهـد بـود.     ها آنهاي سیالب متدوال هستند ولی در موارد خاص استفاده از  تر در طرح اي، کم ي سازهها روشسایر 
  باشند.   می ها روشهاي آبی از جمله این  هاي پمپاژ و دیواره ، ایستگاه1هاي دریایی، مقاطع بسته شده هاي مهار سیالب دریچه

هـاي عظـیم    که در هنگـام طوفـان دریچـه    طوري روند. به کار می هاي دریایی به مهار سیالب براي مقابله با سیالبهاي  دریچه
شوند. در سایر مواقع دریچه بـاز بـوده و در نتیجـه     هاي دریایی حفاظت می سدهاي دریایی بسته شده و نواحی ساحلی از طوفان
پروژه عظیم دلتا در هلند نمونه بـارز سـدهاي دریـایی اسـت. مقـاطع       شوند. سدهاي دریایی موجب خسارات محیط زیستی نمی

هـا و   هـا، پارکینـگ   هاي باز شـوند. ایـن مقـاطع در مـواردي از زیـر جـاده       توانند جایگزین کانال بسته شده، در مناطق شهري می
ی الزم بـراي عبـور جریـان    کند. در این شرایط بسیار مهم است که کانـال بسـته داراي ظرفیـت هیـدرولیک     ها عبور می ساختمان

هاي تحـت فشـار    وسیله ایستگاه پمپاژ و لوله هاي سطحی و سیالب به آوري آب در برخی از مناطق شهري، جمع باشد. همچنین،
شوند و یک دیـواره آبـی    وسیله آب پر می هاي نفوذ ناپذیر به گیرد. در روش ایجاد دیواره آبی، در هنگام سیالب، جداره صورت می

  ].  76شود [ وسیله خود سیالب، مهار می دهند. در این روش سیالب، به سیالب تشکیل می در مقابل

 اهداف طرح -8-5

که گسـترش سـیالب و خسـارات ناشـی از آن را      شود میي فراگیري در مهار سیل اطالق هافرآیندمدیریت سیالب به 
الب کاهش خسـارات ناشـی از وقـوع    سی خطرپذیريکه گفته شد، هدف از اجراي طرح مدیریت  طور کند. همان میتعدیل 
در واقـع  باشـد.   مـی در مناطقی که منابع زمین محدود اسـت،   ویژه به دشت سیالبنیز سعی در استفاده حداکثر از  سیل و

و تجهیزاتی اسـت کـه بـه موقـع بـه منظـور        ها سازمانهدف از تدوین این طرح، ارائه راهکاري جهت سازماندهی نیروها و 
و به این دلیل است که بـه شـرح و تفصـیل اقـدامات الزم      شوند میرفاه ساکنین منطقه وارد عمل  حفظ سالمت، امنیت و

                                                    
1- Close Conduit 
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ي خطرپـذیر اهداف طرح مدیریت  جزییاتدر ادامه . ]8[ شود میبراي کاهش خطرات و عواقب وقوع بحران سیل پرداخته 
  ]:115تند از [رکه عبا شود میسیالب بیان 

 هاي موجود در جامعه ي وابسته) به اموال و زیرساختها کاهش خطر و خسارت سیل (و زیان  . 

 هاي حیاتی، در طی و پس از یک واقعه سیل به منظور اطمینان از اینکـه آن   مدیریت و سازمان دهی زیرساخت
 . ها در مواقع ضروري به خوبی در دسترس هستند زیرساخت

 ی در مقابـل خطـرات سـیل محافظـت و     که گسترش و توسعه منطقه در آینده بـه درسـت   ایجاد اطمینان از این
 .  مدیریت شده است

 ها در آینده به منظور کاهش خسارات بـالقوه مـالی و تلفـات جـانی بـراي       مدیریت خطرپذیري سیل زیرساخت
 . منطقه در آینده

 دشت تعیین کاربري قابل قبول و منطبق با شرایط از اراضی موجود در منطقه و سیالب . 

 ریزي و ارزیابی زیست محیطی انون برنامهتامین اهداف و الزامات ق . 

 زده در  تر از همه افـزایش آگـاهی عمـومی و موسسـات مسـوول در رابطـه بـا خطرپـذیري نـواحی سـیل           و مهم
 دشت.  سیالب

  گوش کردن - 1
  خواندن با قواعد آوایی - 2

رات موجود، آینـده و  گفت که این طرح یک ترکیب هماهنگ از اقداماتی است که به خط توان میبا توجه به اهداف باال 
خطر سیل در منـاطق مختلـف    کند میدر واقع این طرح شامل اطالعاتی است که بیان کند.  میي پیوسته توجه خطرپذیر

شایان ذکر است که طرح مـدیریت بایـد بـه طـور کامـل بـا       . شود مهاري خاص آن منطقه چگونه باید ها ویژگیبا توجه به 
ي راهبـردي منطقـه   هـا  نامـه حوضه آبریز، مانند قوانین کسب و کار منطقه و دیگـر بر  ي موجود درها نامهو بر ها طرحدیگر 

  . هماهنگ باشد

  مراحل تهیه طرح -8-6

شـود و طـرح مقابلـه و     ریـزي  برنامـه ي مختلـف آن  هـا  جنبـه سیالب باید با توجه به  خطرپذیريبه طور کلی مدیریت 
تولیدات و منافع  که درحالیگردد  حداقلجانی ناشی از سیل اي باشد که خسارات اقتصادي و  برخورد با سیل باید به گونه

سـیالب فقـط    خطرپـذیري بنابراین باید توجه شود که هدف از اجـراي طـرح مـدیریت    . حفظ شود دشت سیالباقتصادي 
در منـاطقی   ویـژه  به دشت سیالب، بلکه باید سعی شود تا حداکثر استفاده از باشد میکاهش خسارات ناشی از وقوع سیل ن

یی چـون  هـا  روشدر حقیقت با توجه بـه شـرایط منطقـه و بـا اسـتفاده از      . ]4که منابع زمین محدود است، به عمل آید [
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حـداکثر اسـتفاده از    تـوان  مـی و اسـتفاده درسـت از اراضـی حاشـیه سـیالب،       دشـت  سـیالب مدیریت کاربري اراضـی در  
  . ش یابدکه خطرات ناشی از سیالب نیز کاه که درحالیرا داشت  دشت سیالب

ایـن فرآینـد بـه    باشد.  میسیالب  خطرپذیريسیالب بخشی از فرآیند مدیریت  خطرپذیريطرح مدیریت به طور کلی 
  خالصه شده است:   )4-8(صورت شکل 

  
  فرآیند مدیریت خطرپذیري سیالب  -4- 8شکل 

، وظیفه بررسی و ارزیـابی خطـر در منطقـه بـر عهـده      شود یمخطرات موجود در منطقه بررسی  ،فرآیند در گام اول این
که با بررسی همه جانبه شرایط در منطقه و خطرات موجود که ساکنین منطقـه را   باشد اي می منطقهان شهري و ریز برنامه

 ریـزي  رنامـه بدر ادامه و در گـام دوم،  پردازند.  میسیل  خطرپذیريمدیریت  براي، به تعیین اقدامات کارآمد کند میتهدید 
طـرح  تهیـه  که ایـن گـام در واقـع همـان      شود میبراي انجام اقدامات الزم براي مقابله با خطرات موجود در منطقه انجام 

براي باالبردن کارایی آن، ارزیابی عملکـرد طـرح   و  در نهایت بعد از اجرا کردن طرحباشد.  میسیالب  خطرپذیريمدیریت 
یـا هنگـام    به طور کلی قبـل شود.  مییت طرح پیشنهادي در صورت لزوم بازبینی و اصالح و در نها پذیرد میاجرا شده انجام 

  ]:105طرح در هر منطقه باید به بررسی این موضوعات پرداخت که [ تهیه

 . در منطقه استفاده کرد توان می ها روش کدامیک از اینیی وجود دارد و از ها روشچه   -الف

 . است ییها ویژگیو  باید اجرا شود و منطقه داراي چه شرایطاي  منطقه و اقدامات براي چه ها روشاین   -ب

 . و اقدامات انتخاب شده، چقدر باید باشد (بزرگی طرح) ها طرحابعاد و اندازه   -ج

  .  شده را اجرا کرد و نیازهاي منطقه را با اجراي آن طرح برآورده ساخت هیهو در نهایت چطور باید طرح ت  -د
سـیالب   خطرپـذیري  که در حقیقـت گـام دوم در فرآینـد مـدیریت    سیالب  خطرپذیريرح مدیریت به منظور تهیه ط

  :]70[ انجام شود) 5-8است، باید اقداماتی مطابق با شکل ( ))4-8((شکل

 ارزیابی اقدامات سازي اقدامات پیاده ریزي اقدامات برنامه بررسی خطرات

 بررسی مجدد خطرات
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  ]70فرآیند تدوین طرح مدیریت خطرپذیري سیالب [ - 5- 8شکل 

که در نهایـت   دهد میسیالب را نشان  خطرپذیريگام اول و دوم فرآیند مدیریت  )5-8(شکل که گفته شد،  طور همان
در مرحلـه اول بایـد بـه     )،5-8( با توجه به شـکل گردد.  میسیالب براي منطقه  خطرپذیريمنجر به تدوین طرح مدیریت 

در مرحلـه  . پیدا کـرد  کند میبررسی و مطالعه منطقه پرداخت و شناخت کافی در مورد منطقه و خطراتی که آن را تهدید 
ي مختلف به کمک آمار و اطالعات ثبت شده در منطقه انجـام  ها بازگشتحلیل خسارات ناشی از وقوع سیل با دوره بعد، ت

ي موجـود، روشـی مناسـب جهـت مهـار سـیالب و       هـا  روشتا با تجزیه و تحلیل آمار و اطالعات موجود و بررسی  شود می
 . دمدیریت منطقه در جهت کاهش خسارات ناشی از وقوع سیل انتخاب کر

در انتخاب روش مهار سیالب باید به سود حاصل از اجراي روش در منطقه توجه کرد و با توجه به این شاخص و البتـه بـا در   
 نظر گرفتن شرایط زیست محیطی و فیزیوگرافی منطقه روش مناسب را انتخاب کرد. سود خالص حاصل از اجـراي طـرح شـامل   

باشد که از این مقـدار   میدشت  دشت و کاهش خسارت سیالب در سیالب از سیالببرداري  دو بخش افزایش درآمد ناشی از بهره
  ].  105[ دست آید سازي طرح در منطقه را کسر کرد تا سود خالص از اجراي طرح به سود باید هزینه اجرا و پیاده

  ]:105به طور کلی براي انتخاب روش مناسب براي مهار سیل در هر منطقه باید فرآیند زیر طی شود [

 بندي ساختارهاي موجود در منطقه مورد مطالعه براساس نوع کاربري و ساختار آن.   شناخت و دسته 

  هاي هوایی و بازدید میدانی از منطقه.  هاي توپوگرافی، عکس هر سازه براساس نقشه 1تراز کف اولیهتعیین 

                                                    
1- First-Floor Elevation 
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  ك، قیمـت هـاي فـروش اخیـر و     امـال  هـاي  بنگـاه تخمین و برآورد ارزش هر سازه با استفاده از اسناد و مدارك
 بررسی و ارزیابی اسناد مالیاتی. 

 درصد خسارت براي  -هاي مختلف با استفاده از تابع عمق برآورد خسارت به هر سازه در اثر وقوع سیل در عمق
 . 3در گام  ها آنگروه و دسته ساختارها به کمک اطالعات تخمین ارزش 

 گیـري شـده    خسارت با استفاده از پروفیل سـطح آب انـدازه   -سطحخسارت هر سازه به تابع  -تبدیل تابع عمق
 . هاي مبنا براي سیل

 براي سطوح معمول و متداول.   ها ها و ساختارها در تمام دسته یکپارچه کردن خسارات برآورد شده براي تمام سازه 

 مالحظات طرح -8-7

طرح موجب تحمیل زیان و سـختی بـر افـراد در     سازي طرح مدیریت باید مالحظاتی در نظر گرفته شود تا اجراي براي آماده
  شود. گیر نشود. در ادامه برخی از مالحظاتی که در تهیه و تدوین طرح باید لحاظ شود، ارائه می معرض خطر سیل در مناطق سیل

 توجه به امنیت معیشتی -8-7-1

طـر سـیل در منـاطق    با توجه به رشد جمعیت و نیز رشد اقتصادي و با توجه به افـزایش فشـار بـه منـابع طبیعـی، خ     
اقتصـاد آن متکـی بـه کشـاورزي      بخشـی از  در واقع در کشورهاي درحال توسعه مانند ایران کهیابد.  میافزایش  گیر سیل
سـهم مهمـی در تولیـد     گیـر  سـیل ي ها دشت، امنیت غذایی برابر با امنیت وضعیت معیشتی است و از آنجایی که باشد می

ي مـدیریت  هـا  طـرح ، بنـابراین در اجـراي   باشـند  مـی ذیه مردم بسیار حیـاتی و مهـم   مواد غذایی بر عهده دارند و براي تغ
، باید به این نکته توجه کرد که قشرهاي ضـعیف تـر جامعـه کـه در سـطح وسـیعی در       دشت سیالبسیالب و  خطرپذیري

در واقـع  . نیابـد  در زندگی کاهش ها آني ها فرصتآسیب نبینند و  ها سیاستسکونت دارند، از اجراي  گیر سیلي ها دشت
  . ]4خاصی انجام شود [ باید توجه کنند میزندگی  گیر سیلبراي رفع نیازهاي افراد فقیر که در مناطق 

 توجه به عدم ایمنی کامل در برابر سیل -8-7-2

، داراي تقریب است و از طرفـی طراحـی و اجـراي    گیرد مییی که براي تعیین بزرگی سیل صورت ها تخمیناز آنجا که 
بـه   ها روشتوجه داشت که اجراي این  مساله، بنابراین باید به این باشد می ها تخمیناین  براساسبله با سیل ي مقاها روش

سـیالب کـه شـامل اجـراي      خطرپـذیري بنـابراین بخشـی از طـرح مـدیریت     باشـد.   میمعنی امنیت کامل در برابر سیل ن
، ولـی در صـورت وقـوع سـیلی     شـوند  میاز سیل  موجب کاهش خسارات ناشی که اینبا وجود  باشد می اي سازهي ها روش
بنابراین همچنان خطـر حـوادث   . ي شودتر بیشد باعث بروز خسارت توان میاز سیل طرح آن سازه و شکست طرح  تر بزرگ

ماننـد   اي سـازه از طرفی برخـی اقـدامات   نماید.  میي شدیدتر از مبناي طراحی، مناطق را تهدید ها سیلویرانگر به واسطه 
در طـول زمـان، در    نامناسـب عدم استفاده در طوالنی مـدت و نگهـداري    دلیلي حفاظتی و مجراهاي فرعی به اخاکریزه
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بنـابراین از جملـه مالحظـات طـرح مـدیریت      شـوند.   مـی  پـذیر  آسـیب از سیل طراحی نیز  تر کمیی با شدت ها سیلمقابل 
  . ]4[ باشد می ها آنتوجه به امنیت  شده در طرح و بینی پیشي ها سازهسیالب، نگهداري مناسب از  خطرپذیري

 نیاز به وجود رویکرد اکوسیستمی در طرح - 8-7-3

 هـا  سیالب ،سیالب اثرات نامطلوب بر اکوسیستم دارد، در واقع در برخی مواقع خطرپذیريي مدیریت ها روشبرخی از 
د آن بـه رودخانـه و   و مهـار کامـل سـیالب و جلـوگیري از ورو     باشـند  مـی براي حفظ ثبات و پایداري اکوسیستم ضروري 

مثال کاهش دفعات آبگیـري  افتد.  میموجب اثرات نامطلوب بر محیط زیست شده و حیات جانداران به خطر  دشت سیالب
بنـابراین آنچـه بایـد در طـرح     شود.  می ها تاالب، موجب کاهش تنوع جانوران و گیاهان این دشت سیالبي اطراف ها تاالب

اي کـه   ي میانه براي مهار سیالب و حفاظت اکوسیستم است به گونـه ها راهایجاد  سیالب لحاظ شود، خطرپذیريمدیریت 
  .]4شود [ تامینمنافع و عالیق به طور متعادل 

آوري اطالعـات   اي بایـد ابتـدا بـه جمـع     عالوه بر موارد مذکور در تعیین طرح مدیریت خطرپذیري سیالب در سطح محلی یا منطقه
را تعیین نمود. سـپس بـه ارزیـابی خطـر و بررسـی و آنـالیز اجتمـاعی         خیز سیلت و وسعت منطقه مربوط به سیل در آن منطقه پرداخ

هـا و   ها و تهدیدهاي رخداد سیل را بررسی کرد. در نهایت بـه طراحـی مـدل    منطقه پرداخت و تاثیرات زیست محیطی سیالب و فرصت
  ي پیشنهادي ممکن را بررسی و آنالیز کرد.  ها روشي مختلف براي مهار خطرات سیل پرداخت و از نظر اقتصادي، ها روش

و جهت مقابله با مشـکالت ناشـی    دشت سیالبدر نهایت باید گفت که براي برقراري راهکارهاي مدیریتی قابل اجرا در 
در کل حوضه آبریز دیده شود؛ ضمن اینکه از نظر اقتصـادي، اجتمـاعی و    ها حل، باید راه ها زمینهاز وقوع سیالب در تمام 

اي و  ي سـازه هـا  روشبنابراین در این راهکارها باید بـه صـورت یکپارچـه از تمهیـدات و     . زیست محیطی نیز مناسب باشد
 اي سـازه ي هـا  روش، بـیش از  اي غیرسـازه ]؛ که البته باید به اقدامات مـدیریتی و  6اي استفاده موثر به عمل آید [ غیرسازه

در انتها نظـارت  . ي دیگر منطقه همسو باشدها طرحکه طرح مدیریت باید با توجه کرد و نیز باید به این نکته توجه داشت 
مردم از جمله اقدامات مهمـی اسـت کـه در بهبـود عملکـرد       سازي آگاهو بازبینی طرح مورد نظر و آموزش مداوم جامعه و 

  باشد.  میطرح در طوالنی مدت بسیار موثر 

  دشت سیالبي مختلف مدیریت ها گزینهارزیابی  -8-8

 براي معیار یا شاخص تعدادي و مدیریت سیالب يها گزینهاز  تعدادي با سیالب مدیریت مسایل انگیر تصمیم و نمدیرا

 بندي اولویت یا و گزینه ینتر مناسب و بهترین انتخاب ها آني ها چالش ینتر مهم از یکی و هستند رو به رو ها گزینه ارزیابی

ي خطرپـذیر کـه صـاحبنظران مـدیریت     رسـد  میضروري به نظر  رو ایناز . شده است تعریف يمعیارها به توجه با ها گزینه
 منـد  بهـره عقالیـی   گیري تصمیم فرآیندبراي انتخاب بهترین گزینه مدیریتی از  ها زمینههمانند مدیران سایر  دشت سیالب

  .]71[ارائه شده است  )6-8(در شکل  فرآیندتصویري شماتیک از این . شوند
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  ي عقالییگیر تصمیم فرآیند -6 - 8شکل 

بـین وضـعیت جـاري و وضـعیت      اخـتالف  بروز مشخصا با بروز مشکل و یا گیري تصمیم فرآیند )6-8(توجه به شکل  با
 داراي اهمیتی متفـاوت  معیارهاو از آنجا که  شوند میي تصمیم شناسایی معیارهادر قدم بعد شود.  میشروع  امور مطلوب

ي معیارهـا تعریـف شـده و براسـاس     هـا  گزینـه در قـدم بعـد،   شـوند.   می دهی وزن معیارها ، اینباشند می گیري یمتصمدر 
 فرآینـد ي مطلوب و به اجـرا درآوردن آن  ها گزینهانتخاب گزینه یا  در نهایت نیز باشوند.  میتجزیه و تحلیل  گیري تصمیم
  .  ]71[ پذیرد میي پایان گیر تصمیم

 يهـا  تکنیک رابطه در این. بود نخواهد ممکن ها آن ذهنی بندي اولویت باشد، زیاد معیارها و ها زینهگ تعداد که هنگامی
 بـه  توجـه  بـا  تکنیـک  این از استفاده واقع با در. است مسایل گونه این حل براي مناسبی راهکار 1معیاره چند يگیر تصمیم

 و انتخـاب  يگیـر  تصـمیم  موجـود  يهـا  گزینه بین را از ها گزینه یا گزینه بهترین توان می ي،گیر تصمیم مختلف يمعیارها
 فرآینـد  در مناسـبی  ابـزار  هـا  آن کـه  داده نشـان  معیـاره  چنـد  يگیـر  تصـمیم  يهـا  روش متعدد کاربردهاي. نمود اجرایی

  . ]66[ باشند می دشت سیالب خطرپذیريمدیریت  براي گیري تصمیم
 اي غیرسـازه  و اي سازه هاي گزینه از ترکیب بهترین یافتن دشت، بخطرپذیري سیال مدیریت در چالش ترین به طور کلی مهم

 منظـور  بـه  هاي مختلف به همراه ارزیابی تبعات اجتماعی، اقتصادي و زیست محیطی گزینه ها آن تلفیق و دشت مدیریت سیالب

 مبتنی تنها مدیریت سیل، در رترب گزینه انتخاب و گیري تصمیم مسایل هاي جواب گذشته، باشد. در می موثر و جامع طرح یک ایجاد

 از نیست معیاره، الزم چند گیري تصمیم از استفاده با امروزه ولی بود، هزینه به سود نسبت کردن بیشینه یعنی هدف اصلی یک بر

 براي کیفی و کمی معیارهاي صورت به معیار را چندین توان می بلکه کرد، استفاده محیطی زیست و اجتماعی معیارهاي مالی معادل

اجراي  از حاصل اقتصادي - اجتماعی هاي توسعه در محیطی زیست مالحظات از ناشی مشکالت برد. حل کار به برتر گزینه انتخاب
 آشـتی  را مختلف عالیق و سلیقه ها که است جدیدي و جامع هاي رهیافت مستلزم وابسته، هاي فعالیت و سیل مدیریت هاي پروژه

 با فقط توان نمی را ها انسان زندگی با مرتبط پیچیده مسایل. آورد هم گرد پایدار توسعه یک راستاي در را ها فعالیت آن همه و دهد

  ]. 6است [ نیاز مورد بعدي چند و اي قاعده چند رهیافت همیشه بلکه کرد فصل و حل واحد رفتاري آیین یک

                                                    
1- Multi Criteria Decision Making 

 ورودي
شناسایی 

  مشکل
شناسایی 

معیار 
  تصمیم

تخصیص 
وزن به 
  معیار

تعریف 
  ها گزینه

ارزیابی 
اثربخشی 

  تصمیم

یخروج تجزینه و 
تحلیل 

  ها گزینه

انتخاب 
  گزینه(ها)

به اجرا 
درآوردن 

  ها گزینه



  169  12/04/95    طرح هیته و البیس خطرپذیري تیریمد يراهکارها و ها گزینه -هشتم فصل
 

 

  (MADM)معیاره  چند گیري تصمیم يها مدل -8-8-1

و یـا   بنـدي  اولویتکه به منظور  شود میاطالق  گیري تصمیمي ها روشاز فنون و  اي چند معیاره به دسته گیري تصمیم
معمـوال بـه صـورت    رونـد.   مـی بـه کـار    گیـري  تصمیممعیار  nبراساس  گزینه موجود mگزینه از بین  ینتر مناسبانتخاب 

  :]71[ شوند میماتریس زیر فرموله 

  معیاره چند يگیر تصمیم ماتریس - 4-8 جدول

  

یکـی دیگـر از   باشـد.   مـی ام j ام بر مبنـاي معیـار   i نشان دهنده ارزیابی گزینه  rijام و  iبیانگر گزینه  Aiه به طوري ک
در . دارد داست که به صورت کمی و کیفـی وجـو   معیارهاي گیر اندازهمقیاس MADM ي ها مدل موضوعات مورد توجه در

اي،  که یک روش عمومی در مقیاس فاصـله  شود میي استفاده ا اي و رتبه فاصله يها مقیاسي کیفی از معیارهاي گیر اندازه
  ]:71به صورت زیر است [ 1قطبی استفاده از مقیاس دو

  

خواهد بود، بـه   تر مطلوبباشد  تر بیشکه هر چه  »استحکام« مثبت مانند یی با جنبهمعیارهاي براي گیر اندازهاین نوع 
مشـخص کننـده حـداکثر ارزش ممکـن از      10 مقدار ارزش ممکن و حداقلمقدار صفر بیانگر شود.  میصورت فوق تعریف 

بنـابراین  . بـرد  کـار  بـه حـد واسـط    یـابی  ارزشبه عنوان  توان میرا  8و  6، 4، 2ي ها ارزش همچنین. معیار مورد نظر است
محاسـبه و  کار به منظور ایجاد هماهنگی در تعبیر، تفسـیر،   یی با جنبه منفی مانند سختیمعیارهامقیاس دو قطبی براي 

  ]:71[ شود میتحلیل نتایج به صورت زیر تعریف 

  

                                                    
1- Bipolar Scale 
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بـه   است که بـا توجـه   AHPتحلیل سلسله مراتبی  فرآیندي مدیریتی سیالب، ها گزینهبراي انتخاب  توصیه شدهروش 
  ]:71[ انتخاب شده است ذیل مالحظات

  ها.   گزینهنسبت به  گیري تصمیمي معیارهاکارشناسان با  تر بیشآشنایی 

 گروهی انجام داد صورت بهرا  گیري تصمیمعامل خوبی با کارشناسان داشت و  توان میین روش در ا . 

  در این روش وجود دارد زمان هم صورت بهي کمی و کیفی، معیارهاقابلیت درنظر گرفتن . 

 تحلیـل نتـایج    را پشـتیبانی کـرده و امکـان    گیـري  تصـمیم این روش ) 1(اکسپرت چویس اي نرم فزارهاي حرفه
 . دهند میجامع را  صورت هب

 تجربیات فراوانی در استفاده از این روش در دنیا و کشور وجود دارد . 

  دهد میي یاده سازي را افزایش پذیر امکانسهولت کاربرد این روش احتمال خطا را کاهش و . 

 دتوانـ  می مناسب ا دقتب و هزینه کم آمد، کار روش یک عنوان به AHPعالوه بر مزایاي کلی که در باال ذکر شد روش 
 هزینـه  و زمـان  حـداقل  بـا  مـدیریتی  ابـزار  یک عنوان به روش این. شود استفاده سیالب مدیریت گزینه بهترین تعیین در

  . ]65دهد [ قرار کشور بحران و آب منابع مدیران اختیار در سیالب مدیریت براي مناسبی الگوي دتوان می

  (AHP)مراتبی  سلسله تحلیل فرآیند معرفی -8-8-2

 هـاي  وضـعیت  منظـوره بـراي   چنـد  مـدیریتی  و گیـري  تصمیم فنون بارزترین از یکی عنوان به 2مراتبی سلسله تحلیل فرآیند

 آید، می بر نیز این روش نام از که گونه مناسبی است. همان گیري تصمیم ابزار دارند، مختلفی و چندگانه هاي سنجه که اي پیچیده

 اسـت  تصمیم سلسله مراتب درخت تشکیل اول گام شود. بنابراین می حل مراتب سلسله کی تشکیل طریق از گیري مساله تصمیم

 بیـان  نیـز  درخـت  هر آخر است. سطح تصمیم گیرنده هدف ي کننده بیان درخت هر اول سطح شود؛ می تشکیل سطح سه از که

 نسـبی  اهمیـت  تعیـین  نهایت در نیز تصمیم هدف و شوند می و مقایسه کنند می رقابت همدیگر با که است هایی گزینه ي کننده

 نمـایش  سـطح  چهـار  در گیـري  تصـمیم  معیارهـاي  کلـی  ) سـاختار 7- 8باشد. شکل ( می هاي عددي وزن صورت به ها گزینه این

 هـاي  گزینـه  هـا  آن براساس که است معیارهایی ي نشان دهنده باشد؛ می آن سطح ترین مهم که درخت این دهد. سطح میانی می

 مقایسـات  مسـتلزم  سلسـله مراتبـی   تحلیـل  شود. فرآیند تشکیل الیه چندین از خود تواند می سطح این شوند، می مقایسه رقیب

  ].  79گیرد [ می صورت جدول مقایسات یک ارائه براساس نیز مقایسات این و بوده ها گزینه بین 3زوجی

                                                    
1- Expert Choice 
2- Analythical Hierarchy Process 
3- Pairwise Comparisions 
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  ]79سطح [ رچها در گیري تصمیم يمعیارها ساختار -7- 8شکل 

 مربوط عنصر به نسبت سطح هر عناصر. شود می استفاده زوجی مقایسه روش از ،ها گزینهو  معیارها دهی وزن منظور به

 نسـبی،  يهـا  وزن تلفیق با سپسگردد.  می محاسبه ها آننسبی  وزن و شده مقایسه زوجی صورت به باالتر سطح در خود به

 خود، باالتر سطح به نسبت عناصر هر سطح هاي وزن محاسبه براي گردد میه توصیشود.  می مشخص هر گزینه نهایی وزن

  . ]120، 58شود [ استفاده باشد می سطح هر عناصر دریافتن ترین شیوهموثر که بردار ویژه روش از

  دشت سیالبي خطرپذیرمراحل تهیه ماتریس ارزیابی اقدامات مدیریت  - 8-8-3

) 5- 8]، جـدول ( 115گردد [ ) آمده است بررسی می5- 8دول (گیري که در ج صورت ماتریس تصمیم به مدل این
مثالی از یک ماتریس ارزیابی که محدوده وسیعی از مسایلی چون اقتصادي، اجتماعی، امنیت مردم، محیط زیسـت،  

ها، تاسیسات زیربنـایی و سـازگاري بـا مـدیریت خطـرات را در نظـر گرفتـه اسـت          سنجی، نگرش رفتار سیل، امکان
باشند و کمیته باید در  متفاوت می ها آنارهاي خطرپذیري سیل، وزن و نمرات براساس موقعیت و تاثیر باشد. معی می

  گیري نماید. این مورد تصمیم

 هدف

 زیرمعیارها

 اه گزینه

 معیارهاي اصلی
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  دشت ماتریس ارزیابی اقدامات مدیریت خطرپذیري سیالب -5-8جدول 
  مقابله با سیالباي  غیرسازهراهکارهاي   مقابله با سیالباي  سازهراهکارهاي 

شرایط 
بدون پروژه

 

گوره معیارها/ ها گزینه
حوضچه هاي  

تاخیر
سدهاي مهار سیالب ي

کانال هاي انحراف سیالب 
 

بهسازي کانال ها
 

دریچه
ها 

ي سامانه مهار سیالب
 

پهنه بندي سیل
 

تعیین حد بستر و حریم
 

ف 
ش تراز ک

افزای
ساختمان
ها 

 

ضد سیل کردن 
ساختمان
ها 

 
(پاد

سیل
 

سازي
( 

ایجاد 
 راه

ها
ي دسترسی د

ر هنگام وقوع سیالب
ش جامعه و ایجاد آمادگی در برابر سیالب 

آموز
 

سیستم هشدار سیل
طراحی کاربري اراضی 
 

بیمه سیالب
 

برنامه
 

ریزي
 

مقابله اضطراري سیالب
 

کاهش خطرات براساس                                   
 طراحی ترازهاي سیل

امنیت 
 جانی افراد

کاهش خطرات براساس                                   
 ادروقایع ن

اصالح تخلیه براساس وقایع                                   
 نادر

 افزایش نرخ رشد اجتماعی                                  

مالحظات 
 اجتماعی

اختالالت اجتماعی و جابه                                   
 جایی هاي ناشی از اقدامات

 بهبود  ارزش اموال و امالك                                  
اجتماعی کاهش اختالالت                                   

 در هنگام وقوع سیالب
مالحظات  هزینه اقدامات مدیریتی                                  

 کاهش خسارت سیالب                                   اقتصادي
مالحظات  اثر روي گیاهان و جانداران                                  

زیست 
  محیطی

 بهسازي محیط زیست                                  

رولیکی تاثیر در رفتار هید                                  
رفتار  سیالب

سیالب و 
کاهش تعداد خانه هاي متاثر                                    اثرات

 از سیالب
امکان  فیزیکی/ تکنیکی                                  

هاي  منابع مالی موجود ارگان                                    سنجی
 متولی

پتانسیل سرمایه گذاري                                   
 دولت

  ذینفعان  کمیته سیل                                  
 جامعه                                  
سایر خطرات و فاضالب                                   

 شهري
سازگاري و 

  تطابق
اقدامات مدیریت زیست                                   

 محیطی
اصالح کارکرد و در دسترس                                   

 بودن تاسیسات
تاسیسات 
  زیربنایی

 کل                                  
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  ها روشترکیب  -8-8-4

مـدیریت   بـراي در زمینـه رخـداد سـیل، انتخـاب بهتـرین راهبـرد        مربـوط ي هـا  بینـی  پیشقطعیت در  به دلیل عدم
باید انتخاب راهبرد بـه   رو ایناز . کاري دشوار است و نیاز به داشتن اطالعات و دانش کامل در این زمینه دارد خطرپذیري

در حقیقـت  . کرد سازي بهینهیط بتوان آن را تغییر داد و را در برگیرد تا بسته به شرا ها حلاي باشد که ترکیبی از راه  گونه
ي هـا  روشبا انتخاب راهبـرد مناسـبی کـه ترکیبـی از     . ي کافی نسبت به شرایط برخوردار باشدپذیر انعطافراهبرد باید از 

در  يسـاز  آمادهاز طریق  پذیري آسیببه هدف طرح که کاهش خسارت سیل و کاهش  توان میاست  اي غیرسازهو  اي سازه
ي سریع در مقابله با سیل است، دست یافت؛ در واقع طرح مدیریتی باید ترکیبـی از اقـدامات   ها واکنشبرابر سیل و انجام 

از طرفی براي انتخـاب بهتـرین راهبـرد در مـدیریت سـیالب، بایـد       . ]4کوتاه مدت و بلندمدت براي مقابله با سیل باشد [
بنـابراین  . نبـه اقتصـادي، زیسـت محیطـی و اجتمـاعی آن بررسـی شـود       ي مختلف راهکـار پیشـنهادي ماننـد ج   ها جنبه

  . دارد معیارهاهر یک از  تاثیري مختلف و بررسی معیارهادر این زمینه نیاز به درنظر گرفتن  گیري تصمیم

  ي مختلف مدیریتیها گزینهاطالعات کلیدي براي ارزیابی  -8-8-5

ها، مطالعات و اسـناد مـرتبط بـا طـرح      ته باید کلیه گزارششوند، کمی هنگامی که طرح یا مطالعات مدیریتی آماده می
ها شامل کاربري اراضی، محیط زیست (از جمله آب سـطحی و زیرزمینـی،    مدیریتی را ارزیابی نماید. این مطالعات و طرح

باشـند.   هاي اسیدي و اهداف حوضه آبریز) و مسـایل فرهنگـی مـی    هاي گیاهی در معرض خطر، خاك پوشش گیاهی، گونه
هایی براي بهبود  هاي بالقوه، نیازهاي کاربري اراضی و فرصت اي مهمی را براي شناسایی محدودیت این اقدام اطالعات پایه

نماید. همچنین با اقدام فـوق کمیتـه قـادر بـه بررسـی تـاثیر اقـدامات مـدیریت خطرپـذیري           ها فراهم می محیط رودخانه
تـري نیـاز اسـت،     ات در جایی در دسترس نیست و یا بـه اطالعـات بـیش   شود. با این حال، اگر این اطالع دشت می سیالب

دشت در نظر گرفته شود. در ایـن مـوارد،    ممکن است الزم باشد این اطالعات به عنوان بخشی از مطالعات مدیریت سیالب
اقدامات مـدیریتی  مطالعات به مدیریت موجود و یا پتانسیل مدیریت در محل بستگی دارد و باید بر روي تاثیرات احتمالی 

  .  ]115[تمرکز نمود 

  اقتصادي -مطالعات اجتماعی -8-8-6

هاي اجتماعی و اقتصادي را بـر جامعـه تحمیـل نماینـد. بـه       توانند انواع هزینه اقدامات کاهش خطرپذیري سیالب می
امات مـدیریت  هاي مالی دارند. هزینـه اقـد   عنوان مثال، اجراي اقدامات مدیریت خطرپذیري سیالب معموال نیاز به سرمایه

هاي  بر جنبه ها آنخطرپذیري سیالب باید در مقابل منافع کاهش خطر سیالب و خسارات سیالب با در نظر گرفتن اثرات 
هـاي   دهی شوند. برخی از اقدامات مـدیریت خطرپـذیري سـیالب هزینـه     اجتماعی، زیست محیطی و میراث فرهنگی وزن
گیر موجب ایجاد اختالل در  مثال، نقل مکان مردم ساکن در اراضی سیل باالي اجتماعی و زیست محیطی دارند. به عنوان

وري ها به منظور بهبود بهـره  ها از پوشش گیاهی و یا تغییر شکل آبراهه سازي آبراهه شود، یا پاك جامعه و زندگی مردم می
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. براي مقایسه عینی مسـایل و  ]115[باشند  ها در این زمینه می و پایین آوردن سطح سیل از جمله مثال ها آنهیدرولیکی 
باشد. بر این اساس، انواع مطالعات زیر ممکن  آوري انواع اطالعات اجتماعی و اقتصادي ضروري می اقدامات مدیریتی، جمع

  :]115[است الزم باشد 

 ارزیابی خسارات سیل 

 مطالعات مرتبط با اثرات اجتماعی 

 ارزیابی اثرات زیست محیطی 

هاي اجتماعی خاص نیـز نیـاز بـه ارزیـابی دارد. بـه       سیل در جامعه به طور عام و در گروهاثرات اجتماعی جاري شدن 
  :]115[عنوان مثال 

 پـذیري   هاي خاص یا معایبی هستند که عاملی در جهت کاهش انعطـاف  دشت داراي ویژگی آیا ساکنان سیالب
 در برخورد با سیالب و پس از وقوع آن شود؟   ها آن

 پیوندد و جامعه و مردم منطقه نسبت به سیل آگاهی الزم را دارند؟ ور منظم به وقوع میآیا سیل در منطقه به ط 

    توانـد راهکـاري بـراي     آیا احتمال دارد که سیل اثرات بسیار مخربی در جامعه ایجاد نماید و آیـا راهبردهـا مـی
 مقابله با اثرات مخرب خطرپذیري سیالب بر جامعه باشد؟

 در منطقه در حال تغییر و جابجایی هستند؟ آیا بافت جامعه و مردم ساکن 

دشـت، بـراي اطمینـان از     به طور کلی، یک ارزیابی اقتصادي از اقدامات پیشنهاد شـده مـدیریت خطرپـذیري سـیالب    
هـاي ملمـوس در    باشد. اصوال این تجزیـه و تحلیـل اقتصـادي بـا هزینـه      ها در مقابل منافع ضروري می حداقل بودن هزینه

  :]115[باشد  اما نیاز به در نظر گرفتن موارد زیر نیز می باشد، ارتباط می

 هاي اجتماعی، حتی مواردي که برآورد کمی شان مشکل است باید مد نظر قرار گیرند.  هزینه 

 1هاي زیست محیطی، با توجه به اصول توسعه پایدار اکولوژیکی هزینهESD)شوند.   ) ارزیابی و برآورد کمی 

 ق ذینفعان در نظر گرفته شوند. مسایل مربوط به تساوي حقو 

توان با ارزیابی کاهش خسارات سیل ارزیـابی نمـود. سـه نـوع از هزینـه       منافع حاصل از اقدامات مدیریتی را می
  :]115[عبارتند از 

 زده در منطقه، عمق سیالب و کـاربري اراضـی    هاي سیل توان از روي تعداد خانه خسارت مستقیم سیالب را می
مثـال، خسـارت در منـاطق مسـکونی، تجـاري، کشـاورزي و غیـره مقـادیر متفـاوتی را دارا           منطقه (به عنـوان 

 باشند) برآورد نمود.  می

 تخلیـه، پاکسـازي و    هـاي ناشـی از   توان براساس سـطح اجتمـاعی، اخـتالل    خسارت غیرمستقیم سیالب را می
 . عملیات بازیابی جامعه برآورد نمود

                                                    
1- Ecologically Sustainable Development 
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  کـه بـرآورد   باشـد.   می زده سیلافسردگی براي مردم  و اضطراب ،ماريافزایش بی ، که شاملغیرملموسخسارت
با این وجـود ابعـاد مختلـف خسـارت معنـوي را      باشد.  میي کمی این نوع خسارت امري بسیار مشکل ها هزینه

 خیـز  سیلشدت سیالب و جمعیت ساکن در مناطق  ،با استفاده از احتمال تعداد افراد مبتال به بیماري توان می
 . نمودبررسی 

ند با استفاده از کاهش خسارات فوق کارایی و منافع حاصل از انجـام  توان می دشت سیالبي خطرپذیراقدامات مدیریت 
  .  راهنماي حاضر مراجعه شود ششم به فصل ها خسارتبراي برآورد این . ]115[اقدامات را نشان دهند 

  مطالعات مقابله با سیالب -8-8-7

ي توسـعه یافتـه در برابـر سـیالب     ها زمینبراي حفاظت از  PMF(1( یالب محتملتصویب حداکثر س که اینبا توجه به 
اساسی نگرانـی   مسالهدر این میان ماند.  میپیوسته سیالب همچنان باقی  خطرپذیري رو این، از نماید می غیرمحتملامري 

 تحلیـل . مـاعی مـدیریت شـوند   که نیاز است تا به واسطه مقابله اضطراري و آمـوزش اجت  باشد میبراي امنیت جانی افراد 

. مناسب مقابله اضـطراري مشـخص نمایـد    ریزي طرحد حداکثر تبعات سیالب را به منظور توان میحداکثر سیالب محتمل 
د فاکتورهاي حساس و بحرانی، مانند مناطق کلیدي بـراي کـاهش تلفـات ناشـی از     توان میحداکثر سیالب محتمل  تحلیل

ي بازیـابی و  هـا  نامـه قه را مشـخص نمایـد، در نتیجـه مقابلـه اضـطراري مناسـب و بر      مسیرهاي تخلیه و طغیان تمام منط
در جهت مقابله اضطراري با توجـه بـه    ریزي برنامههمچنین . د گسترش یابدتوان میي اجتماعی صحیح ها آموزشهمچنین 

بـه عنـوان مثـال، وقتـی      رود. مـی نیز به کار  تر کوچکپیامدهاي حداکثر سیالب محتمل، براي مدیریت بهینه رخدادهاي 
مورد استفاده قـرار   ریز خاكیا محافظت از یک  ها ساختمانتراز کف  حداقل% به عنوان 1سیالب با احتمال ساالنه باالتر از 

د توانـ  می% خطري را براي سازه طراحی شده نخواهد داشت و سازه 5، به طور یقین یک سیالب با احتمال رخداد گیرد می
و  باشـد  می، اما احتمال وقوع باالتري را از حداکثر سیالب محتمل دارا تر کوچکاین رخداد، اگرچه . ایدبا سیالب مقابله نم

ات زیر بنایی خواهد داشت و نیاز است تـا در طـرح مقابلـه    تاسیسو  ها داراییپیامدهاي مهمی بر جمعیت انسانی، امالك، 
  .  ]115[اضطراري مورد ارزیابی قرار گیرد 

یابی کلی از تمامی رخدادها، اطالعات مهم و کلیـدي بـراي مطالعـات مقابلـه بـا سـیالب را فـراهم        یک بررسی و ارزش
هاي ممکن براي ارزیابی مقابله با سیالب است و ضـروري اسـت    کند. به عنوان مثال تحلیل تخلیه منطقه یکی از گزینه می

الب محتمل در مطالعـات مقابلـه بـا سـیالب، در     که اطالعات مرتبط با تخلیه با توجه به رخدادهاي مربوط به حداکثر سی
  :  ]115[تواند شامل موارد زیر باشد  مواقع نیاز، فراهم شده باشند. این اطالعات می

  هـا و   ي مختلـف شـامل اثـرات جمعیـت بـر راه بنـدان      ها بخشاطالعات مربوط به اثرات جمعیت بر سیالب در
  . به تخلیه دارنداز بین رفته و نیاز  ها آنیی که راه تردد ها مکان

  ي پر ترافیکها مکانمسیرهاي تخلیه شامل مسیرهاي محتمل و  جزییاتتدارك و تهیه . 

                                                    
1- Probable Maximum Flood 
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  ،ین زمان توسـط طوفـان   تر کوتاهزمان الزم براي تخلیه مسیري که در  براساسارزیابی زمان موجود براي تخلیه
 .  بسته خواهد شد

 مان تخلیه مسیرهاي بستهارزیابی سرعت باال آمدن آب همراه با در نظر گرفتن ز . 

  .تخمین تعداد نفرات و وسایل نقلیه که از مسیرها باید تخلیه شوند 

  .بررسی وضعیت جسمی افراد در حال تخلیه 

   .بررسی هر نوع مشکل خاص در تخلیه 

در آن  این اطالعات باید به صورت لیستی خالصه تهیه شوند و کلیه مسیرهاي تخلیه و تعداد نفرات مورد تخلیـه بایـد  
باید زمان هشدار موثر موجود را با زمان تخلیه و کمبودهـا مقایسـه کنـد و هرگونـه تغییـرات در       ها . تحلیلمشخص شوند

  .  ]115[نتایج ناشی از اقدامات مدیریتی و توسعه در آینده را بررسی کند 

  نهایی نمودن طرح مدیریت (مدیریت منطبق) -8-8-8

یت سیل در حال تغییر است. باید در نظر داشت که تمـام عوامـل مـوثر در زمینـه     گیري در زمینه مدیر امروزه فرآیند تصمیم
هـاي اقتصـادي اراضـی     کننـد مثـل هیـدرولوژي، سسیسـتم منـابع آب، ارزش      ایجاد خطرپذیري سیل با گذشت زمان تغییر می

... .ظامـات قـانونی و اداري و  سیل، اثرات سـیل، ن  مهارحفاظت شده (یا حفاظت نشده)، دید جامعه نسبت به سیل، ابزارهاي فنی 
تواند طرح نهایی باشد. بلکه باید متناوبا تجدید نظر شود که این تجدیـد نظـر مبتنـی     بدین ترتیب هیچ طرح مقابله با سیلی نمی

اي راهبردي شود. بنابراین طرح مدیریت خطرپذیري سـیالب هرگـز    بر تحقیقات و مطالعاتی است که به صورت تخصصی و حرفه
در واقع تهیه طرح و برنامه قبلی به معناي وحی منزل و حکـم بالمنـازع نیسـت. بلکـه سـندي اسـت کـه        ]. 6رسد[ نمی به پایان

هـا و افـراد    هاي الزم، مورد اسـتفاده سـازمان   تواند به موقع و به منظور رعایت راهبرد اصولی ضروري، سازماندهی و هماهنگی می
ادثه طبیعی بزرگ و آشکار شدن نقایص برنامه و طرح، باید اصـالح و تجدیـد نظـر    درگیر در حادثه قرار گیرد. پس از وقوع هر ح

هـایی یـک اصـل     تر شود. چون اصالح و تجدید نظـر مسـتمر و مـداوم در چنـین طـرح      الزمه صورت گرفته و برنامه باز هم کامل
پـذیر   امکـان  هـا  آنح و تعـویض مکـرر   ناپذیر است، معموال در کشورهاي پیشرفته جهان از تدوین چنین قوانینی که اصال اجتناب

جویند یا به طور کلی، مثال به صورت یک ماده واحده قانونی تصویب شده و اجراي آن را موکـول بـه مقـررات و     نیست، دوري می
نماینـد. بـدین ترتیـب بـا افـزایش نقـش مـردم در         اي می ، ترجیحا محلی و توسط شوراهاي شهري و منطقهمربوطهاي  نامه آیین
طـور   هاي آنان همـان  ی چون اصالح و تجدید نظر و به ویژه در جایگاه مدیریت شهري، آموزش و افزایش اطالعات و آگاهیمراحل

  ].  8شود [ که در بخش قبل نیز گفته شد، بیش از پیش ضروري می
زم اسـت در  طرفی به رفاه اقتصادي و اجتماعی جامعه توجه شود که بدین منظور ال در تدوین طرح باید از به طور کلی

طی زمان تغییراتی متناسب با شرایط روز جامعه در طرح اعمال شـود و از طـرف دیگـر بایـد توجـه داشـت کـه سیسـتم         
ات طبیعی از جمله تغییرات اقلیمی و تغییرات مصنوعی از جمله تغییر در کـاربري اراضـی   تاثیرطبیعت همواره در معرض 

رش جامع نسبت به حوضه آبریز و در نظر گرفتن شرایط محلی، طرح مـدیریتی  بنابراین باید با استفاده از یک نگباشد.  می
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مناسبی اعمال شود که اولویت اصلی و کلی آن، برآورده شدن منافع اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی حوضه باشد که 
ي شـدید) و  هـا  لسیي عادي و ها سیلیی منطبق با نیازهاي بلندمدت و کوتاه مدت (ها سیاستدر این خصوص الزم است 

  .  ]4از طریق مشارکت ذینفعان طراحی و اجرا شود [
  عالوه بر موارد مذکور طرح مدیریت باید در شرایط زیر بازبینی و اصالح شود:

  بار سال یک 5بازبینی منظم هر 

  .بعد از وقوع هر سیل قابل مالحظه که اطالعات جدیدي از سیل و رفتار سیل ایجاد کند 

  گیـري در طـرح    اي روي عوامـل تاثیرگـذار در تصـمیم    دار و قابـل مالحظـه   تغییـرات معنـی  هرگاه و هرکجا که
 مدیریت رخ دهد، مانند تغییرات در طرح  محلی سیل.

 سازي طرح وجود داشته باشد که دلیلی بر بازبینی باشد.  وقتی مانعی در راه اجرا و پیاده 

 بینی شده است.  ه و مقداري باشد که در طرح مدیریت پیشوقتی تغییر در کاربري اراضی براي آینده خارج از محدود  
و  سـازي  اي پیاده منطقهد موفق باشد، اگر در شروع پیشرفت و توسعه توان میگفت که طرح مدیریت  توان میدر نهایت 

و بهبـود اثـر   این برنامه موجب اصالح . کاربري اراضی در نظر گرفته شود ریزي برنامهاجرا شود و به عنوان بخشی از فرآیند 
، دهـد  مـی جریان سیل روي  مهاري برجریان آب در منطقه در مقایسه با شرایطی که پیشرفت و توسعه منطقه بدون هیچ 

ي هـا  دسـتگاه ین مسوولسیالب موجب ایجاد آمادگی و هماهنگی بین  خطرپذیريمدیریت  طرحوجود  همچنین،شود.  می
آن تمهیـدات سـازمانی از قبـل     براساسی قبل، حین و بعد از وقوع سیل که در سه مرحله زمان گردد میامر  این مرتبط در

  .  برسد حداقلتا خسارت و تلفات سیل به  شود میتعیین شده اجرا 
  





 

 

 1پیوست 9

تدوین سند و اجراي طرح مدیریت 
  سیالب





  181  12/04/95  البیس تیریمد طرح ياجرا و سند نیتدو - 1 پیوست
 

 

ب -1پیوست  یال و اجراي طرح مدیریت س وین سند    تد

  کلیات   -1-1پ.
ي مختلـف مهـار و مـدیریت    هـا  روشي جامع کاهش خسارت سیل اسـت کـه   دهارویکریکی از  دشت سیالبمدیریت 

اجتمـاعی و   مسـایل و با  باشد مییک راهکار براي کاهش خسارت سیالب  دشت سیالبمدیریت شود.  میسیالب را شامل 
ت ي اجرایــی یکــی از ابزارهــاي اعمــال مــدیریهــا نامــه آیــینحقــوقی ارتبــاط تنگاتنــگ داشــته و قــوانین و راهکارهــاي 

کـه بـراي اجـراي هـر پـروژه       طـور  . همانبراي اجراي هر طرح، نیاز به ارائه یک سري مستندات است. ستها دشت سیالب
نیز نیاز به ارائه اسناد است که به آن اسـناد مـدیریت    دشت سیالببراي اجراي طرح مدیریت  گردد میاسناد مناقصه تهیه 

، تعاریف مربـوط بـه   دشت سیالباز قبیل قوانین و مقررات مدیریت این مدارك شامل مواردي شود.  میگفته  دشت سیالب
در این فصل در مـورد  باشد.  می، تراز استاندارد حفاظت، تراز باالتر حفاظت، بیمه سیالب و نظایر آن دشت سیالبمدیریت 

  گردد.  میتوضیحاتی ارائه  شوند میتهیه  دشت سیالبمدارکی که به عنوان اسناد مدیریت 

    دشت سیالبانین و مقررات مدیریت قو -2-1پ.
، دشـت  سیالبدر محدوده  ها رودخانهو جلوگیري از تعرض به بستر و حریم  دشت سیالببراي استفاده بهینه از اراضی 

ین تـر  مهـم وار بـه   آن وضع گردیده است که در ادامه به صورت فهرسـت  ربط ذيقوانین و مقرراتی توسط دولت و نهادهاي 
و سـواحل در پرتـو قـانون     هـا  رودخانـه در مورد این قوانین و مقررات بـه کتـاب    تر بیشبراي آگاهی دد. گر میاشاره  ها آن

هر رودخانـه، بـه روزتـرین قـوانین و مقـررات نیـز بایـد         دشت سیالبشایان ذکر است که براي مطالعه . ]62[ مراجعه شود
  . بررسی شود

 18/2/1307رتفاق حریم امالك (مصوب قانون مدنی در مورد تعریف مالکیت، حق انتفاع و حق ا(  

  27/4/1344قانون تعیین حریم دریاچه احداثی در پشت سدها (مصوب  (  

  27/4/1347قانون آب و نحوه ملی شدن آن (مصوب  (  

 1348گیري و مبارزه با خطرات سیل (مصوب سال  قانون پیش  (  

  29/4/1354قانون اراضی مستحدث و ساحلی (مصوب  (  

  1355برداري از معادن شن و ماسه (مصوب  در زمینه بهره 1355دجه سال قانون بو 55تبصره  (  

  1358قانون اساسی (مصوب  45اصل  (  

  16/12/1360قانون توزیع عادالنه آب (مصوب  (  

  1363برداري از معادن شن و ماسه (مصوب  در زمینه بهره 1363قانون بودجه سال  66تبصره  (  

  1366اموال دولتی (مصوب قانون محاسبات عمومی کشور در خصوص(  

  1370قانون تشکیل کمیته ملی کاهش اثرات بالیاي طبیعی (مصوب(  

  1371قانون بودجه سال  42تبصره  
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  2/3/1375قانون مجازات اسالمی (مصوب(  

 ) 1377) قانون معادن (مصوب 4ماده  (  

 1379آهن (مصوب  ها و راه اصالح قانون ایمنی راه(  

 قـانون تعیـین حـریم دریاچـه احـداثی پشـت سـدها مصـوب جلسـه مـورخ            1ده نامه مربوط به اجراي ما آیین
  هیات وزیران   22/7/1346

 1363برداري از معادن شن و ماسه) (مصوب  کل کشور (موضوع بهره 1363قانون بودجه سال  66نامه تبصره  آیین  (  

 1371ی (مصوب هاي عمومی آبرسانی، آبیاري و زهکش نامه حریم مخازن، تاسیسات آبی، کانال آیین  (  

 1372نامه اجرایی قانون تشکیل کمیته ملی کاهش اثرات بالیاي طبیعی (مصوب  آیین  (  

  قـانون بودجـه سـال     66نامه اجرایـی تبصـره    آیین 16مصوبه هیات وزیران مبنی بر افزودن یک تبصره به ماده
  )  1375کل کشور (مصوب  1363

 هـاي آبرسـانی،    هاي طبیعی و شبکه ها، برکه ها، مرداب نهار، مسیلها، ا نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه آیین
  آبیاري و زهکشی  

 1380نامه قانون ثبت اسناد و امالك اصالحی (مصوب  آیین(  

 ستاد حوادث غیرمترقبه)   1382نامه داخلی کارگروه تخصصی سیل و طغیان رودخانه (مصوب  آیین  

 4/8/82سه و خاك رس (مصوبه هیات دولت مورخ برداري از معادن شن و ما ضوابط نظارت بر بهره  (  

 11/8/82هاي مهم استان (مورخ  نامه در مورد برنامه جلوگیري و کاهش آلودگی رودخانه تصویب  (  

 ها   نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه اصالحیه بند خ آیین  

  1382ب ها (مصو نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه آیین 2الحاقیه تبصره به ماده  (  

 1382هاي سطحی (مصوب  دستورالعمل تعیین حریم کیفی آب  (  

 31/3/1383برداري از معادن شن، ماسه و خاك رس (مصوب  اصالح ضوابط نظارت فنی بر بهره(  

 21/1/1384هاي معدنی (مصوب  ضوابط زیست محیطی فعالیت  (  

 رویه شن و ماسه و خسارت به تاسیسات آبـی   برداري بی نامه وزیر نیرو راجع به اجتناب از تبعات سوء بهره بخش
  )  18/8/1372مورخ  505/857/56442(شماره 

 مـورخ   100/4978قـانون توزیـع عادالنـه آب (شـماره      2ذیـل مـاده    3نامه وزیر نیرو در خصوص تبصره  بخش
19/8/75  (  

 جاوز و تخریـب  قوه قضایی در خصوص جلوگیري از ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانه و ت رییسنامه  بخش
  )  8/12/1378مورخ  12975/78/1تاسیسات آب و برق (شماره 
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 ها در توسعه و عمران محدوده داخـل   هاي قانونی رودخانه نامه شوراي عالی شهرسازي درباره رعایت حریم بخش
  )  24/5/79مورخ  116/1842/300و خارج شهرها (شماره 

 م رسیدگی خارج از نوبت به شکایت نمایندگان قانونی نامه به مراجع قضایی سراسر کشور در خصوص لزو بخش
، برخـورد قـاطع بـا    هـا  آندر دعاوي له و علیه  ها آنهاي وابسته و دعوت از نماینده قانونی  وزارت نیرو و شرکت

  )  8/12/1378مورخ  1/78/12975کنندگان به تاسیسات عمومی (شماره متجاوزان و اخالل

  1345ها (مصوب  رداريقانون اصالح شه 96ماده  6تبصره(  

 1354هاي مرزي از آلودگی با مواد نفتی (مصوب  قانون حفاظت دریا و رودخانه  (  

  1362قانون حفظ و تثبیت کناره بستر رودخانه مرزي (مصوب  (  

 هاي ثبتی  نامه مجموعه بخش  

 1373نامه جلوگیري از آلودگی آب (مصوب  اي از آیین گزیده  (  

 ها در توسعه  هاي قانونی رودخانه نامه شوراي عالی شهرسازي درباره رعایت حریم شنامه معاون وزیر نیرو در بخ
  و عمران محدوده داخل و خارج شهرها  

 ها و نهرها  مانده بستر واقع در مجاورت و امتداد رودخانه مصوبه دیوان عدالت در خصوصی قابلیت واگذاري باقی
  صورت اجاره به متقاضی   ها به و مسیل

یک رودخانه معین باید به مستندات قـانونی یـاد شـده ارجـاع شـود و مبنـاي قـانونی         دشت سیالبیریت در اسناد مد
ها نیز در پیوسـت   نامه . شرح تفصیلی برخی قوانین و آیینروشن باشد دشت سیالبراهکارهاي ارائه شده در اسناد مدیریت 

  ارائه گردیده است. 

    دشت سیالبي مدیریت ها داده -3-1پ.
 دشـت  سـیالب ي خروجـی  هـا  دادهدر ایـن فصـل در مـورد    . ارائه شده است دشت سیالبي اولیه ها دادهوم در فصل س

سـیل و سـند مـدیریت     بندي پهنه ،ي بستر و حریمها نقشهشامل  دشت سیالبخروجی مدیریت گردد.  میتوضیحاتی ارائه 
است که حـاوي   دشت سیالبمدیریت  به عنوان نتیجه طرح دشت سیالببه عبارت دیگر سند مدیریت . است دشت سیالب

بـا اسـتفاده از   باشـد.   مـی سـیل   بنـدي  پهنـه ي بسـتر و حـریم و   ها نقشهقوانین و مقررات، ترازهاي حفاظت، بیمه سیل و 
، کـدام  باشـد  مـی چه نوع کاربري مجـاز   دشت سیالبمشخص کرد که در هر قسمت از  توان می دشت سیالبي ها خروجی

 هـا  دادهبراسـاس ایـن   . مورد تجاوز قرار گرفته است دشت سیالبظت شود و چه بخشی از باید حفا دشت سیالبقسمت از 
ین خسـارات  تـر  کـم را طوري تدوین کـرد کـه در آینـده    براي شهرها و روستاها ي هادي، جامع و تفصیلی ها طرح توان می

  .سیل، ایجاد شود
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  تراز استاندارد حفاظت   -4-1پ.
  فاظت به سه بخش تقسیم شود که عبارتند از: تراز استاندارد ح شود میپیشنهاد 

  هـا  مسـیل ، نهرهـا،  ها رودخانهمربوط به بستر و حریم  نامه آیینسال که براساس  25تراز سیل با دروه بازگشت ،
ي آبرسانی، آبیاري و زهکشی، بستر رودخانه محسـوب شـده و سـاخت و    ها شبکهي طبیعی و ها برکه، ها مرداب

 25بدین ترتیب، بستر رودخانه یا همان محدوده تراز سیل بـا دوره بازگشـت   باشد.  یمساز در داخل آن ممنوع 
ات احـداثی کـاهش   تاسیسـ و خسـارت ناشـی از سـیالب، روي     مانـده  باقیساخت و ساز  هرگونهسال، خالی از 

جـه  ي با دوره بازگشـت بـاالتر نیـز محـل عبـور بخـش قابـل تو       ها سیالبساله در  25از آنجا که بستر یابد.  می
نیـز خسـارت را کـاهش     تـر  بـزرگ ي هـا  سیالب، حفاظت از بستر رودخانه در باشد میسیالب با سرعت مخرب 

  باشد.  می، این پهنه، پهنه با خطرخیزي بسیار باال چهارم بر طبق مطالب گفته شده در فصل. ]34[ دهد می

 طبق مطالب گفتـه شـده   ]. 123[ دگوین میسال که به آن تراز سیل پایه نیز  100بازگشت ي  تراز سیل با دوره
بسته بـه مقـدار سـیالب ممکـن اسـت      شود.  می، این پهنه به عنوان پهنه پرخطر در نظر گرفته چهارم در فصل

و  دائـم با توجه به تعریف حریم رودخانه ساخت بناهاي . تمام یا بخشی از حریم رودخانه در این پهنه قرار گیرد
اتی کـه  تاسیسـ و  هـا  سـاختمان در خارج حـریم رودخانـه نیـز    باشد.  میمسکونی نیز در محدوده حریم ممنوع 

در مورد تراز سیل پایه را رعایت کنند تـا در   پنجمنکات گفته شده در فصل  شود میپیشنهاد  شوند میساخته 
  . مقابل خسارات ناشی از سیالب مصون بمانند

  گیـر  سـیل ، به عنوان مرز پهنه چهارم سال که طبق مطالب گفته شده در فصل 500تراز سیل با دوره بازگشت 
هزینـه  . از محـدوده قبلـی اسـت    تر پاییني در این محدوده گیر سیلاحتمال شود.  میبا خطر متوسط محسوب 

یی است که در پهنـه  ها ساختماناز  تر پایینبه مراتب  گیرند مییی که در این پهنه قرار ها ساختمانبیمه کردن 
اتی نظیـر  تاسیسـ و  هـا  سـاختمان به جـز   شود میپیشنهاد گیرند.  میل قرار سا 100با سیالب با دوره بازگشت 

، نشـانی  آتـش ي امدادي و انتظامی ماننـد  ها ساختماني آب، ها خانه تصفیهات حیاتی مانند نیروگاه برق، تاسیس
ي اهـ  ساختمانو خانه سالمندان و  ها کودكي خاص مانند مهدها ساختمان، ستاد مدیریت بحران، ها بیمارستان

  . مجاز به استقرار در این پهنه باشند ها کاربريتحقیقاتی و صنعتی که ارزش حیاتی داشته باشند سایر 
ي منضـم بـه اسـناد مـدیریت     هـا  نقشـه ترازهاي گفته شـده بـه همـراه بسـتر و حـریم رودخانـه، در        شود میپیشنهاد 

  . هر رودخانه ارائه شود دشت سیالب

  تراز باالتر از حفاظت   -5-1پ.
به این پهنه، پهنه کـم  شود.  میسال گفته  500با دوره بازگشت  گیر سیلاز باالتر از حفاظت، به اراضی خارج از پهنه تر

، سـتاد  هـا  بیمارسـتان ، نشـانی  آتـش ، هـا  خانه تصفیه، ها نیروگاهاتی نظیر تاسیسو  ها شود. ساختمان میخطر سیل نیز گفته 
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ي تحقیقاتی و صنعتی کـه ارزش حیـاتی داشـته باشـند و یـا      ها ساختمانو ، خانه سالمندان ها کودكمدیریت بحران، مهد
البتـه  . در ایـن پهنـه واقـع گردنـد    بایـد  داشته باشند که  ناپذیر جبران محیطی زیستخطرات بهداشتی و  ها آني گیر سیل

  .نیز در این پهنه مجاز است ها کاربريبدیهی است که استقرار سایر 

  بیمه سیالب -6-1پ.
و بیمـه سـیل    کند میمجزا بیمه سیل ارائه ن صورت بهاي  ه تحقیقات صورت گرفته، در ایران هیچ شرکت بیمهبا توجه ب

لـذا بـا توجـه بـه     گـردد.   مـی ارائـه   هـا  سـاختمان و حوادث بـراي   سوزي آتشي زلزله، ها بیمهیک بسته همراه با  صورت به
 . جزییـات ر یک برنامه ملی بیمه سیالب تهیـه گـردد  که براي کشو گردد میي خوب در کشورهاي دیگر پیشنهاد ها تجربه

یـک راهنمـا    شـود  میارائه شده است، پیشنهاد  هشتمبا توجه به آنچه در فصل . ارائه شده است هشتماین برنامه در فصل 
ي ي اجرایـی بـرا  هـا  نامه آییني و گذار قانونهمچنین بیمه سیالب نیاز به . تحت عنوان (راهنماي بیمه سیل) تدوین گردد

  .اجرایی و اجباري کردن آن دارد

    دشت سیالبمقررات  -7-1پ.
که در داخل بستر و حریم رودخانـه قـرار    دشت سیالبآن قسمت از شود.  میبه دو بخش تقسیم  دشت سیالبمقررات 

ي هـا  شـبکه ي طبیعـی و  هـا  برکه، ها مرداب، ها مسیل، انهار، ها رودخانهمربوط به بستر و حریم  نامه آیین«مشمول  گیرد می
نیز کـه خـارج از ایـن محـدوده      دشت سیالبقسمتی از شود.  میوزیران  هیات 1379مصوب  »آبرسانی، آبیاري و زهکشی

مثـال اگـر    طـور  گردد. بـه  می در مورد آن لحاظ مربوط، قوانین و مقررات دشت سیالبقرار دارد نیز با توجه به نوع کاربري 
 پـنجم قواعد و مقررات گفتـه شـده در فصـل     شود میاث شده باشد پشنهاد احد دشت سیالبساختمانی در این قسمت از 

ي هـا  طـرح (ضد آب کردن) ساختمان در آن در  سازي پادسیلبراي رعایت تراز سیل پایه و باال بردن تراز کف ساختمان و 
از  گیـرد  یمـ برداشـت شـن و ماسـه صـورت      دشـت  سیالباگر در . هادي، تفصیلی و تغییر کاربري این اراضی لحاظ گردد

در  1355قـانون بودجـه سـال     55و تبصره  1382از معادن شن و ماسه و خاك رس مصوب  برداري بهرهضوابط نظارت به 
  گردد.  می) استفاده 1355از معادن شن و ماسه (مصوب  برداري بهرهزمینه 

  ي مطالعه نشده  ها دشت سیالب -8-1پ.
د مناطق مسکونی، صنعتی و تجاري احداث کنند طبـق اسـناد   که مطالعه نشده است بخواهن دشت سیالباگر در یک 

، مطالعـات تعیـین   دشـت  سیالباجرایی آن ابتدا باید الزام شود که در  نامه آیینباالدستی شامل قانون توزیع عادالنه آب و 
گـر بـراي   به عبـارت دی . سیل انجام شود و سپس مطالعات جامع، هادي و تفضیلی صورت گیرد بندي پهنهبستر و حریم و 

سـیل   بنـدي  پهنهباید قبال مطالعات تعیین بستر و حریم و  دشت سیالب، ابتدا براي این دشت سیالبساخت و ساز در یک 
  . تهیه شده باشد دشت سیالبو طرح مدیریت 
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بین  نامه تفاهمیک  شود میبراي این هماهنگی پیشنهاد . صورت گیرد ربط ذيي ها ارگانالبته باید یک هماهنگی بین 
وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازي و شهرداري منعقد گردد که طی این تفاهم نامه ابتدا مطالعـات تعیـین بسـتر و حـریم     

ي تابع وزارت نیرو هستند تهیه گـردد و بـا   ها ارگانکه اي  منطقهي سهامی آب ها شرکتسیل توسط  بندي پهنهرودخانه و 
ي با دوره بازگشت مختلف، طـرح جـامع، هـادي و تفضـیلی     ها سیالبي ها پهنهي بستر و حریم رودخانه و ها پهنهتوجه به 

منطقه توسط وزارت راه و شهرسازي تهیه گـردد و طبـق ایـن طـرح، شـهرداري مجـوز سـاخت بـه افـراد مختلـف بـراي            
  . ي مجاز را صادر کندها کاربري

یرو و شوراي اسـالمی شـهر تهـران در    بین شهرداري تهران، وزارت ن نامه تفاهماخص یک  طور بهالبته براي شهر تهران 
مـدیریت و حفاظـت    نامه تفاهمهدف از اجراي این . منعقد گردیده است 1387زمینه مدیریت سیالب شهر تهران در سال  

سـیالب شـهر تهـران و     خطرپذیري بندي پهنهو تدوین نقشه  ها رودخانه، تعیین حدود بستر و حریم ها مسیلو  ها رودخانه
تـا   شـده اسـت  وزارت نیـرو متعهـد    نامـه  تفـاهم این  . براساساز تهران در برابر این پدیده طبیعی استدر نتیجه حفاظت 

مشـخص   بنـدي  زمـان ي شهر تهران را مطابق بـا برنامـه   ها مسیلو  ها رودخانهمطالعات مربوط به تعیین حد بستر و حریم 
ي ایـن شـهر را در چـارچوب حـد بسـتر و      هـا  مسیل و ها رودخانهشهرداري تهران نیز باید مطالعات ساماندهی . انجام دهد

و هـدایت   آوري جمـع حریم مصوب وزارت نیرو بر عهده بگیرد و عالوه بر این براي بازنگري و به هنگام سازي طرح جـامع  
  . هاي سطحی شهر تهران مطالعات را انجام دهد آب

مشترك متعهد هسـتند تـا همـاهنگی و     دو طرف به طور همکاري مشترك وزارت نیرو و شهرداري نامه تفاهم براساس
و  هـا  رودخانـه حـدود بسـتر و حـریم، سـاماندهی      سـیل، تعیـین   بندي پهنهالزم را به منظور انجام مطالعات  هاي  همکاري

ي بـزرگ  ها پروژه، تدوین مبناي طراحی ها مسیل و ها رودخانهآزادسازي و حفاظت اراضی بستر و حریم  ي شهري،ها مسیل
غنی در این زمینه و شناسایی و تعیـین تکلیـف بسـترهاي     ها و اطالعات تبادل داده ،مربوطمشترك کاري هاي   حوزه و در

  . دنانجام دهرا و بسترهاي مازاد  متروکه

    دشت سیالبسند مدیریت ساخت و ساز در  -9-1پ.
هـم، مسـتلزم   ایـن م . اسـت  دشت سیالب، محدود کردن ساخت و ساز در داخل دشت سیالبمنظور از مدیریت توسعه 

بـر ایـن    تاکیـد  که اینبا . ي کاربري اراضی استها نامهي مدیریت سیل و برها نامهتر میان بر یکپارچگی یا هماهنگی نزدیک
ي عمـومی (مـدارس، بیمارسـتان و    ها ساختیی معموال حاوي زیرها نامهمهم در کشورهاي مختلف، متفاوت است، چنین بر

  . ]69و توسعه اقتصادي هستند [و توسعه پیرامونی  سازي خانهغیره)، 
تعیین حـریم و بسـتر رودخانـه در    شود.  میتقسیم  غیرشهرياز نظر ساخت و ساز به دو قسمت شهري و  دشت سیالب

و  هـا  شـهرداري اسـت ولـی اجـراي آن بـا     اي  منطقـه ي سهامی آب ها شرکتداخل شهر با وزارت نیرو و سازمان تابعه آن، 
کـه بسـتر و حـریم رودخانـه کجاسـت ولـی نحـوه اجـراي          کنـد  مـی وزارت نیرو تعیین  به عبارت دیگر. ستها داري بخش

  . ستها داري بخشو  ها شهرداريرپرگذاري و دادن مجوز براي ساخت در خارج از بستر و حریم رودخانه با 
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زي دخیـل  نیرو، راه و شهرسازي و جهاد کشاور خانه وزارتدر خارج از مناطق شهري، سه  دشت سیالبدر مورد اراضی 
در مـورد سـایر اراضـی نیـز     باشـد.   مـی اراضی واقع در داخل بستر و حریم رودخانه کـامال در اختیـار وزارت نیـرو    . هستند

  گردد.  میپیشنهادهاي زیر ارائه 
ي مختلـف سـیل) توسـط وزارت نیـرو     ها بازگشتي با دوره ها پهنه( دشت سیالبي ها پهنهي ها نقشه شود میپیشنهاد 

ي جـامع،  ها طرحاز طرف شوراي عالی شهرسازي در  ها نقشهبا وزارت راه و شهرسازي این  نامه تفاهمی یک تهیه گردد و ط
  . تفضیلی و هادي لحاظ شوند

بین وزارت نیـرو، وزارت   نامه تفاهمیک  شود میهمچنین در مورد اراضی که تحت اختیار منابع طبیعی است، پیشنهاد 
اگر بخواهند یک قطعه زمین از منابع طبیعی را  نامه تفاهمشود که طی این  ي امضاورزي و وزارت راه و شهرسازجهاد کشا

سیل را روي آن همپوشانی کنند و سـپس بـا توجـه     بندي پهنهي تعیین حریم و بستر و ها نقشهتغییر کاربري دهند، ابتدا 
  . به طرح جامع، تفضیلی و هادي منطقه، نوع کاربري مجاز براي آن را تعیین کنند

    دشت سیالبسیل و  بندي پهنهي ها نقشهاصالح  -10-1.پ
 افکنـه  مخـروط وجـود داشـته باشـد (ماننـد      اي افکنه مخروطممکن است رودخانه تغییر مسیر دهد یا  دشت سیالبدر 

تغییر کند و یـا   ها پهنهگرمسار) که به علت بسته شدن یک شاخه و بازشدن شاخه دیگر، مسیر آب عوض شده و  رود حبله
  . ي سیل بازنگري شوندها پهنهي ها نقشه بار یکسال  20هر  گردد میبه همین علت پیشنهاد . متروك ایجاد شود بستر

  سیل خطرپذیريسیاست محلی مدیریت  -11-1پ.
سـیالب بـر    بار زیاني مختلف مدیریتی است که براي کاهش اثرات ها فعالیتشامل  دشت سیالب خطرپذیريمدیریت 
و مدیریت بحران، پیش، هنگام و  گیري پیشیی که در جهت ها فعالیتکلیه شوند.  میاقتصاد انجام  و ها انسانروي محیط، 

طـرح مـدیریت   . ]115[ شـود  میسیالب نامگذاري  خطرپذیري، تحت عنوان مدیریت گیرد میپس از رخداد سیالب انجام 
آینده را فراهم کـرده کـه بـه صـورت      براي توسعه و پیشرفت جامعه در طوالنی مدت، یک برنامه دشت سیالب خطرپذیري

 بینـی  پیشطرح مناسب را  توان میي آن منطقه، ها ویژگیو اجراست و در هر منطقه با توجه به  ریزي برنامهقابل اي  منطقه
کـه فقـط مربـوط بـه آن      شـود  مییا قانونی تصویب  نامه بخش، نامه آیینمحلی  صورت بهبراي بعضی از مناطق . و اجرا کرد

بررسی شده  ها نامه بخشو  ها نامه آیینسیل، باید تمام این قوانین،  خطرپذیريقبل از اجراي طرح مدیریت اشد. ب میمحل 
  . حل شود ربط ذيو نهادهاي  ها سازمانسیل، این تناقضات با تعامل با  خطرپذیريو در صورت تناقض با طرح مدیریت 
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  تعامل با طرح مهار سیالب موجود   -12-1پ.
ک منطقه طرح مهار سیالب موجود است، باید این طرح، در طرح مدیریت خطرپذیري سیل لحاظ گردد و اگـر ایـن   اگر در ی

اي اسـتان مـورد نظـر، نسـبت بـه اصـالح طـرح اقـدام گـردد.           طرح مهار سیالب نیاز به اصالح دارد، از طرف شرکت آب منطقه
  این الزامات در طرح مدیریت خطرپذیري سیل لحاظ شود.  شود، باید  همچنین اگر از طرح مهار سیالب الزاماتی ناشی می

  اسناد طرح   تاییدمراجع  -13-1پ.
اسناد طرح، توسـط سـتاد    که اینپس از باشد.  میاسناد طرح  تاییدستاد مدیریت بحران به عنوان باالترین مرجع براي 

، شوراي عالی شهرسـازي و  ها شهرداري، ها رياستاندای مانند دست پاییني ها سازمانگردید، نهادها و  تاییدمدیریت بحران 
را موظف به اجـراي   ها آن، زیرا قانون، دانند میغیره به آن به عنوان یک سند باالدستی نگاه کرده و مفاد آن را الزم االجرا 

  .آن اسناد کرده است



 

 

 2پیوست 10

  دشت سیالبستاد مدیریت 
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یالبستاد مدیریت  -2پیوست  ت س ش   د

 کلیات -1-2پ.

از جمله سیل به دفعات و تناوب زیاد در  ایست که حوادث طبیعی مختلف یط جغرافیایی و توپوگرافی ایران به گونهشرا
. ]42و به همین منظور کاهش خسارات بالیاي طبیعی چون سیل، همواره مورد توجه دولت بوده اسـت [  افتد میآن اتفاق 

اي طبیعی باید در سه مرحله قبل، هنگام و بعـد از وقـوع حادثـه    همچنین بحران حاصل از پدیده سیل نیز مانند سایر بالی
ي طبیعـی مـدیریتی   هـا  بحـران مـدیریت سـیل هـم ماننـد سـایر       رو ایناز . به صورت کامال هماهنگ با هم مدیریت گردد

مدیریت نقـش   ي گوناگونی با توجه به اختیارات و وظایف قانونی خود در اینها سازمانو  ها ارگانفرابخشی بوده و بنابراین 
، نقـش سـتاد، اعضـاي    دشـت  سـیالب در این فصل تالش شده است که به بیان ضرورت خاص براي مـدیریت  . ]35دارند [

ي فنی فرعی، نقش نظرسنجی عمـومی و ارتباطـات و تبـادل اطالعـات     ها کمیتهستاد، اختیارات و نقش هر کدام از اعضا، 
دشت براساس آخرین مصـوب کشـور، قـانون تشـکیل      ستاد مدیریت سیالب. در اینجا پرداخته شود ها ارگانکمیته با سایر 

هـا سـتاد    نامـه  ) پیشنهاد گردیده است، بدیهی است با تغییر قـوانین و آیـین  1388سازمان مدیریت بحران کشور (مصوب 
 تواند تغییر یابد.  پیشنهادي می

  ضرورت خاص براي مدیریت -2-2پ.
به منظـور عملـی شـدن کلیـه      زیرا. است سیل بحران مدیریت براي جدي یمتصم رکن اولین تشکیالتی، ساختار وجود

 ي مختلـف ها دستگاه یتمسوول و وظایف تقسیم بحران، با مقابله سیستم تشکیالتی اقدامات مقابله با سیالب، باید ساختار

و  کـار  تـداخل  زمـان،  در ییجـو  صـرفه  ضـمن  بحران، وقوع هنگام در تا باشد شده ریزي برنامه قبل از و شده انجام به خوبی
ي بزرگ در ها سیالبتجارب همچنین . آید دست به وري بهره حداکثر موجود يها توانمندي از و نیافتاده اتفاق موازي کاري

اي  نقاط مختلف کشور نشان داده است که یکی از عوامل اصلی در افزایش خسارات ناشـی از سـیالب، عـدم وجـود برنامـه     
) در هنگام مواجهه با بحران سـیل اسـت   ربط ذيي ها سازمان(هماهنگی  مسوولي ها بخشف مدون به منظور تعیین وظای

بـیش از   دشـت  سـیالب  خطرپـذیري با توجه به مطالب بیان شده، اهمیت و ضرورت تشکیل ستاد مدیریت  رو ایناز . ]35[
  گردد.   میپیش آشکار 

 نقش ستاد -3-2پ.

)، سـازمان  1388رایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشـور (مصـوبه   اج نامه آیین 15در قوانین ایران بنابر ماده 
و مخاطرات دریـایی، بـرق،   » کارگروه سیل«که  باشد میمدیریت بحران کشور داراي چهارده کارگروه تخصصی و عملیاتی 

از . ]9[ باشـد  مـی آن ي ها گروهیکی از کار خانه وزارتیت وزارت نیرو و ریاست معاون مربوط در آن مسوولآب و فاضالب با 
بر عهده این کـارگروه و تحـت    اي، استانی و محلی سطوح ملی، منطقهو مخاطرات سیل در  مسایلپرداختن به کلیه  رو این

بـا   هـا  رودخانهقبل از وقوع سیل در حریم  دشت سیالباز سوي دیگر مدیریت باشد.  مینظر سازمان مدیریت بحران کشور 
  باشد.  می ها شهردارينیرو و در مناطق شهري بر عهده  ساله بر عهده وزارت 25بستر 
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  اعضاي ستاد -4-2پ.
فاضالب اعضاي اصلی کارگروه متشکل  و آب ،برق ،دریایی مخاطرات و سیل تخصصی کارگروه  نامهنامه  آیینآیین 6مطابق ماده 

  :  ]11[ باشد میاز افراد ذیل 

   ت ریـیس کـارگروه، نماینـده وزیـر و عضـو      مدیرکل دفتر مدیریت بحران وزارت (با انتخاب وزیر نیرو) بـه سـم
  شوراي عالی مدیریت بحران کشور. 

   معاون مدیرکل دفتر مدیریت بحران وزارت نیرو به سمت دبیرکارگروه، جانشین رییس کارگروه و عضو شـوراي
 هماهنگی مدیریت بحران کشور.  

 ستاد مدیریت بحران شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضالب کشور.  رییس  

 ستاد مدیریت بحران شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع برق ایران (توانیر).   سریی  

 ستاد مدیریت بحران شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران.   رییس  

  .دبیر ستاد مدیریت بحران شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضالب کشور  

 قال و توزیع برق ایران (توانیر).  دبیر ستاد مدیریت بحران شرکت مادر تخصصی تولید، انت  

   .دبیر ستاد مدیریت بحران شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران  

  ي تخصصی سیل و مخاطرات دریایی، برق، آب و فاضالب. ها رکارگروهیزروساي  

  هنـگ  سازمان با وظیفه نظـارت و هما  رییسنماینده سازمان مدیریت بحران کشور (یکی از معاونین) با انتخاب
  کننده جلسات 

  . باشند میاز به حضور در جلسات ي تخصصی مجها رکارگروهیزروساي 

  نقش هریک از اعضا -5-2پ.
وظـایف عمـومی کـارگروه بـه      فاضالب و آب ،برق ،دریایی مخاطرات و سیل تخصصی کارگروه  نامهنامه  آیینآیین 4مطابق ماده 

  :]11[ باشد میشرح زیر 
  اهنگی مدیریت بحران کشور.  و شوراي هم شوراي عالیاجراي مصوبات 

 شـوراي  ی بر طبق مصـوبات  بازتوانبینی و پیشگیري، آمادگی، مقابله و بازسازي و  انجام وظایف مربوط به مراحل پیش
  فرماندهی تعریف شده در بخش سیل و مخاطرات دریایی، برق، آب و فاضالب.  سلسله مراتب، تحت امر عالی

 هاي تخصصی سیل و مخاطرات دریایی، برق، آب و فاضالب.  ف زیرکارگروهنامه و شرح وظای تدوین و تصویب آیین 

 هاي کاربردي در زمینه ارتقاي استانداردهاي ایمنی در مراحـل پیشـگیري، آمـادگی،     پیگیري و هدایت پژوهش
 ی. بازتوانمقابله و بازسازي و 
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 اسـتفاده از ظرفیـت موجـود بـه     ریزي جهت انجام مطالعات جامع و شناسـایی نیازهـا و    گذاري و برنامه سیاست
 منظور لحاظ کردن آن به عنوان یکی از محورهاي اساسی آمایش سرزمین.  

 سازي طرح جامع خطرپذیري در  ریزي و بستر سازي به منظور پیاده ایجاد سامانه جامع مدیریت بحران و برنامه
الب و استقرار سیستم مـدیریت  ي سیل و مخاطرات دریایی، برق، آب و فاضها بخشي مرتبط با ها بحرانزمینه 

 ).  BCMSتداوم حیات سازمانی (

 ي تخصصـی سـیل و مخـاطرات    ها بخش ریزهاي مطالعاتی و اجرایی مدیریت بحران در  بررسی و پیشنهاد طرح
 چرخه مدیریت بحران.  چهارگانهدریایی، برق، آب و فاضالب مربوط به مراحل 

 جهـت تصـویب و تخصـیص     ربـط  ذيروه و اعـالم آن بـه مراجـع    مدت کارگ هاي سالیانه و میان پیشنهاد برنامه
 هاي مربوط.   نامه اعتبارات الزم و تبادل موافقت

  در خصوص مراحـل مختلـف    ربط ذيي ها دستگاهپشتیبانی، هماهنگی، نظارت، مستندسازي و ارزیابی اقدامات
 .  مربوطزراي آمادگی و مقابله) و ارائه گزارش به وزیر نیرو و و ژهیبه ومدیریت بحران (

 ها و انجام کارهاي موازي و تکـراري   ریزي و ایجاد هماهنگی الزم به منظور جلوگیري از تداخل مسوولیت برنامه
 هاي مختلف کارگروه سیل و مخاطرات دریایی، برق، آب و فاضالب.  در مراحل مختلف مدیریت بحران در بخش

  حصول اطمینان از ایجاد بانک اطالعات در قالب سیستمGIS   .و اتصال به شبکه ملی پورتال سازمان  

  ي جهت اطالع از وقوع حوادث احتمالی از طریق کارگروه.  ا ماهوارهبررسی استفاده از امکانات  

  ی المللـ  نیبـ ي مدیریت بحران و امداد و نجات مطابق بـا اسـتانداردهاي   ها حوزهارتقا ساماندهی استانداردها در
 ي تخصصی سیل و مخاطرات دریایی، برق، آب و فاضالب. ها رکارگروهیزمعتبر و مرتبط توسط 

  در  ربـط  ذيي هـا  دسـتگاه ي دو یا چند جانبه بـا وزارت کشـور، سـازمان و سـایر     ها يهمکارتوسعه مبادالت و
ي تخصصـی سـیل و مخـاطرات    هـا  هضـ حوچارچوب قوانین و مقررات به منظور حمایـت عملـی و اثـربخش در    

 ر. دریایی، برق، آب و فاضالب کشو

  ي هـا  هضـ حوي مطالعاتی و اجرایی مربوط بـه مراحـل چهارگانـه مـدیریت بحـران در      ها طرحبررسی و پیشنهاد
  ، قوانین و مقررات.  ها دستورالعمل، ها روشتخصصی سیل و مخاطرات دریایی، برق، آب و فاضالب جهت بهبود 

 ئـه گـزارش عملکـرد، پیشـنهادات و     بررسی عملکرد مجریان و ناظرین در مراحل چهارگانه مدیریت بحران و ارا
 . ربط ذيي ها دستگاهراهکارهاي مناسب به مسوولین 

   ي هـا  کـارگروه ارائه گزارشات شش ماهه در خصوص اقدامات انجام شده کارگروه به وزراي نیرو و کشور و دیگـر
 عضو کارگروه.  

 فاضالب. سیل و مخاطرات دریایی، برق، آب و   انجام امور مربوط به دبیرخانه کارگروه 
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در  نیـرو  وزارت یتمسـوول  بـا  فاضـالب  و آب ،برق ،دریایی مخاطرات و سیل تخصصی کارگروه  نامهنامه  آیینآیین 5مطابق ماده 
  ]:  11[ زیر را انجام خواهد دادتخصصی مراحل مختلف مدیریت بحران کشور، وظایف 

  گیري پیشو  بینی پیشمرحله اول: 

 و فنی اصول با نیرو وزارت امکانات و ها ساختمان ات،تاسیس ينگهدار و احداث نحوه انطباق از اطمینان حصول 
 تجربیـات  و روزآمد يها تکنولوژي از يمند بهره و اي لرزه بهسازي و سازي ایمن جهت در ساز و ساخت ضوابط

  .  خصوص این در کشورها سایر

 پیگیري و ایمنی رایطش نظر از ربط ذي يها دستگاه موجود امکانات و ها ساختمان برق، و آب اتتاسیس بررسی 
  .  تخصصی يها بخش زیر توسط نیاز مورد اي  لرزه بهسازي و سازي ایمن جهت در

 و سـیل  يهـا  بخـش  بـه  وابسـته ... و هـا  سـاختمان  ات،تاسیس در ایمنی و فنی اصول رعایت از اطمینان حصول 
  .  خصوص این در پیشرفته کشورهاي تجربیات از استفاده و ها آن فاضالب و آب برق، دریایی، مخاطرات

 نیرو وزارت برداري بهره و اجرایی فعالیت حوزه در ایمنی اصول رعایت از اطمینان حصول و پیگیري .  

 بـا  سیستمی ارتباط و کارگروه با مرتبط حوادث بروز وضعیت درباره اطالعاتی بانک ایجاد و اطالعات آوري جمع 
  . بحران مدیریت اطالعات بانک

 مخـاطرات  و سـیل  بخـش  بـزرگ،  سـاز  انسـان  نیـز  و طبیعی حوادث وقوع به مربوط اطالعات و آمار آوري جمع 
  . جدید يها طرح در استفاده جهت ها آن نتایج تحلیل و تجزیه و فاضالب و آب برق، دریایی،

 ربط ذي يها دستگاه و تخصصی يها گروهزیرکار همکاري با کارگروه مختلف يها بخش يخطرپذیر طرح تهیه .  

 و طبیعـی  حـوادث  وقـوع  از پیشـگیري  جهـت  در دنیـا  کشـورهاي  سـایر  اقدامات و تجربیات همطالع و بررسی 
  . لزوم مورد موارد گیريکار به و فاضالب و آب برق، دریایی، مخاطرات و سیل زمینه در ساز انسان

 راتمخـاط  و سیل  بخش در اعتباري تسهیالت و ها بیمه انواع از موثر استفاده جهت اطمینان حصول و پیگیري 
  . حوادث از ناشی خسارات با ارتباط در فاضالب و آب برق، دریایی،

  مرحله دوم: آمادگی

 ساز مرتبط با سیل و مخاطرات دریایی، برق، آب و فاضـالب و   تهیه طرح جامع مدیریت حوادث طبیعی و انسان
  .  مرتبط با کارگروهنوع حادثه و تهیه و تدوین برنامه ساالنه و نیز شناسایی ریسک حوادث ر طرح تفصیلی ه

  هـر  ي همکار، پشتیبان و جانشین در امور سیل و مخاطرات دریـایی، بـرق، آب و فاضـالب در    ها سازمانتعیین
 .  ها آندر مراحل آمادگی و مقابله با بحران و تصویب  مربوطي ها بخشاز زیر  کی

  حوادث و آموزش آنان در امـور   از مدیران و پرسنل مورد نیاز هنگام وقوع کیهر تعیین ساختار و شرح وظایف
  . سیل و مخاطرات دریایی، برق، آب و فاضالب

  ي امور سیل و مخاطرات دریـایی، بـرق، آب و   ها بحراني مرتبط با ها آموزشپیگیري و حصول اطمینان از ارائه
، در جهـت تـدوام آمـوزش    ریزي برنامهي تخصصی و مردم و ها گروهرکاریزفاضالب به مدیران، پرسنل کارگروه، 
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در  مسـوول ي واحـدها و نیـز مقابلـه بـا آن، توسـط      ها بحرانو پیشگیري از وقوع  بینی پیشارتباط با چگونگی 
  .  مربوطي ها بخشو سایر زیر ربط ذيي ها دستگاهوزارت نیرو، 

  ها آني به اجرا در آمده در سایر کشورها و بومی سازي و استفاده از موارد مطلوب ها طرحگردآوري و بررسی  .  

  ،ایجاد بانک اطالعاتی پرسنل، اماکن، تجهیزات و سایر امکانات بالفعل و بالقوه در امور سیل و مخاطرات دریایی
  . ساز در کشور موجود و مورد نیاز است برق، آب و فاضالب که در حوادث طبیعی و انسان

 در زمـان   بـه هنگـام  دقیق و رسانی آنی و  ایجاد نظام مدیریت جامع اطالعات به منظور هشدار به موقع و اطالع
  .  وقوع حادثه

    ي تابعـه وزارت نیـرو در مرکـز و    هـا  سـازمان و  هـا  شـرکت پیگیري ایجاد اتاق امن مدیریت بحـران در سـتاد و
  . ي استانیواحدها

 بـا مـدیران    مـوثر جهت برقراري ارتباط  مربوطي ها ساختحصول اطمینان از تهیه امکانات ارتباطی و ایجاد زیر
  ام بروز حادثه  بحران در هنگ

 ي مرتبط بـا  ها بحرانو تعیین نوع و میزان منابع (امکانات و تجهیزات) مورد نیاز در هنگام بروز   تقویت آمادگی
عملیـات مقابلـه بـا بحـران در      مـوثر امور سیل و مخاطرات دریایی، برق، آب و فاضالب جهت اجـراي سـریع و   

  مسوول.  ي ها دستگاهتوسط  ها آني دولتی و خصوصی و پیگیري جهت تهیه ها بخش

  ی در زمینـه  و فصـل جهت برگزاري مانورهاي دور میـزي، عملیـاتی    ریزي برنامهبررسی اهداف، تصویب سناریو و
امور سیل و مخاطرات دریایی، برق، آب و فاضالب و بازنگري نتایج حاصل از نظارتهاي انجـام شـده بـا رویکـرد     

  . مدیریت بحران

 ي ناشــی از حــوادث در هــا بحــرانن ســطوح حالــت اضــطرار و شــیوه اعــالم تــدوین ضــوابط مربــوط بــه تعیــی
ي تخصصی سیل و مخاطرات دریایی، بـرق، آب و فاضـالب و تنظـیم گزارشـات ماهیانـه از وقـوع       ها گروهرکاریز

  . ي مختلفها بخشحوادث به تفکیک 

 ل و مخـاطرات دریـایی، بـرق،    ي مرتبط با سیها بحراني جایگزین در هنگام مقابله با ها حل مطالعه و تعیین راه
  .  ي مرتبطها بخش ریزاز  کیهر آب و فاضالب از طریق 

 مدت  ي کوتاه مدت، میان مدت و بلند ها طرحي سالیانه وزارت نیرو در قالب ها نامهحصول اطمینان از تنظیم بر
ن به سازمان مدیریت به همراه برآورد اعتبارات مورد نیاز جهت اجراي مراحل چهارگانه مدیریت بحران و ارائه آ

 بحران کشور  

 ي الزم به مردم و کاربران بخش سـیل و مخـاطرات دریـایی، بـرق،     ها آموزشو نیز پیگیري در ارائه  ریزي برنامه
ي واحـدها و پیشگیري از وقوع بالیا و نیـز مقابلـه بـا آن توسـط      بینی پیشآب و فاضالب در ارتباط با چگونگی 

  .  مربوطي ها بخش ریزمطبوع و سایر  در وزارت، دستگاه، سازمان مسوول
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 هاي نحوه انجام اقدامات اضطراري و احتیاطی در هنگام وقوع و یا احتمال وقوع حـوادث بـه    تهیه و ابالغ دستورالعمل
  ي اجرایی.  ها روشو  ها دستورالعملریزي مدون جهت بازنگري مستمر اقدامات،  و برنامه ربط ذيهاي  دستگاه

 ي منـد  بهـره ي هـا  دسـتورالعمل و نگهداري منابع (امکانـات و تجهیـزات)، تهیـه     تامینر اتخاذ تمهیدات الزم د
  . آب و برق در مدیریت بحران تامیني قانونی امکانات وتجهیزات ها صالحیت احصاازمنابع با 

 و اقـدام مـوثر در هنگـام     دائمهاي مرتبط براي آمادگی  هماهنگی درجهت ایجاد فرماندهی واحد دربخش
  ا بحران. مقابله ب

      طراحی ساختارهاي مدیریتی مراحل مقابله، بازسازي و پیشگیري امور سـیل و مخـاطرات دریـایی، بـرق، آب و
  . ي از اصول سامانه فرماندهی حادثهریگ بهرهفاضالب در مدیریت بحران با 

 تهیه نظامنامه مدیریت بحران وزارت نیرو وساختار مجازي نیروي انسانی درزمان بحران  .  
  سوم: مقابله مرحله

   اطمینان از رعایت کلیه نکات ایمنی در هنگام مقابله به منظور حفظ جان و سالمت جسمی، روانی و اجتمـاعی
  .  کارکنان رسمی و داوطلب امور سیل و مخاطرات دریایی، برق، آب و فاضالب در مدیریت بحران

  ر قابله به نحوي که عملیات مقابله بـا بحـران د  به منظور رعایت کلیه نکات ایمنی در هنگام م ریزي برنامههماهنگی و
  امور سیل و مخاطرات دریایی، برق، آب و فاضالب خطر جدیدي بر ساکنان منطقه آسیب دیده وارد نکنند. 

 آب و برق در شرایط بحرانی جهت مراکز اسکان موقت تامینبه منظور  ریزي برنامه  .  

  تجزیه وتحلیل وتـدوین اقـدامات و    ق در شرایط بحران وآب و بر تامیني تجربیات حاصل از و مستندسازثبت
  . ي اصالحیها روش

 و ارائـه اخبـار و    مربوطي ها بخش ریزدر  مسوولرسانی سریع و به موقع از وقوع هر نوع حادثه به مدیران  اطالع
پایـان   اطالعات مربوط به رویدادها و اقدامات انجام شده به سازمان مدیریت بحران کشور بر حسب ضـرورت تـا  

  . مرحله امداد و نجات

  ي مرتبطها بخش ریزاز  کیهر دیده توسط  و تجهیزات آسیب اتتاسیسهدایت و نظارت بر ترمیم سریع  .  

 ي کل امکانات دولتی و خصوصی در هنگام مقابله با بحران با توجه به ابالغ ریـیس سـازمان مـدیریت    ریگکار به
  . بحران کشور

 ي هـا  پیـ اکي ارزیابی عملکرد مدیران و ها گروههاي تخصصی جهت اعزام  نحصول اطمینان از تشکیل کمیسیو
  . ي سیل و مخاطرات دریایی، برق، آب و فاضالبها بخشمقابله با بحران در 

  ي هـا  بخـش  ریـ زهاي تخصصی و ابالغ نقاط ضـعف احتمـالی مـدیران     ي ارزیابی از کمیسیونها گزارشدریافت
خاطرات دریایی، برق، آب و فاضالب و پیگیـري و نظـارت جهـت رفـع     در مدیریت بحران امور سیل و م مربوط

 . در حین عملیات ها آن
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  ات برق، آب و فاضالب و اعالم آن بـه سـازمان مـدیریت بحـران     تاسیسبرآورد اولیه خسارات ریالی وارد شده به
 .  ساعت پس از وقوع حادثه و ارسال گزارشات تکمیلی آن در سطح ملی 12کشور در 

 دیده در بخش سـیل و مخـاطرات    ي جامع علمی به منظور بازسازي اصولی و فنی مناطق آسیبها نامهتدوین بر
 . دریایی، برق، آب و فاضالب

 مرحله چهارم: بازسازي و بازتوانی

  موجـود   اتتاسیسي مستندسازي تخصصی و تجزیه و تحلیل دالیل تخریب و آسیب دیدن ها گروهاخذ گزارش
ات آبرسـانی،  تاسیسـ هت انجام اصالحات الزم در طراحی، اجرا، نظارت و نگهداري و در صورت لزوم پیگیري ج

 . ی، دفع فاضالب و مهار سیالبرسان برق

   ات آبرسـانی،  تاسیسـ گیري مـواد، مصـالح و تجهیـزات اسـتاندارد جهـت بازسـازي       کـار  بـه حصول اطمینـان از
 . ی، دفع فاضالب و مهار سیالبرسان برق

 ات آبرسـانی،  تاسیسـ ، هـا  سـاختمان یري کارگران داراي مهـارت فنـی در بازسـازي    حصول اطمینان از به کارگ
 . ی، دفع فاضالب و مهار سیالب و سایر تجهیزات وابسته به وزارت نیرورسان برق

     جهـت اقـدامات اصـالحی و ارائـه      ریـزي  برنامـه بررسی نقاط قوت قابل بهبود در عملیات مقابلـه بـا حـوادث و
  . در صورت نیاز مربوطه اصالح قوانین و مقررات پیشنهادات الزم در زمین

  دیده آسیب اتتاسیسجهت بازسازي  مسوولمنابع و اخذ اعتبارات مورد نیاز توسط مراجع  تامینپیگیري .  

  ي صنعت آب برق و زیرمجموعه وزارت نیرو که در اثر وقـوع  ها بخشپیگیري معالجه و بازتوانی نیروهاي انسانی
  شوند.  مینی و مالی حوادث دچار خسارات بد

  ات تاسیسـ نکات ایمنی، فنی و اجرایی که موجب کـاهش حجـم عملیـات بازسـازي      تیرعاحصول اطمینان از
آن به سازمان مـدیریت بحـران کشـور جهـت      و انعکاسی، دفع فاضالب و مهار سیالب شده رسان برقآبرسانی، 

  ي در امر بازسازي ریگ بهره

  ازسازي به شرایط جدید و رعایت آخرین استانداردهاي ایمنـی و بازسـازي   ي بها پیاکحصول اطمینان از توجه
  . گردد می انیو زخسارات  شیافزا اباعث از دست رفتن منابع مالی و امکانات ی ها آنکه عدم توجه به 

  ی، دفـع  رسـان  بـرق ات آبرسـانی،  تاسیسـ ي بازساز امنابع الزم جهت ایجاد ی تامیندر  ازیمورد نانجام تمهیدات
 .مربوطضالب و مهار سیالب مطابق آخرین استانداردهاي فا

 هاي فنی فرعی کمیته -6-2پ.

که کارگروه سیل و مخـاطرات دریـایی،    استداراي چهارده کارگروه تخصصی و عملیاتی  مدیریت بحران کشور سازمان
باشـد.   مـی ي آن هـا  گروهز کـار یکی ا خانه وزارتیت وزارت نیرو و ریاست معاون مربوط در آن مسوولبرق، آب و فاضالب با 

  :]9[ باشند می به شرح زیر سازمان مدیریت بحران کشور تخصصی و عملیاتی يها گروهکار



 دشت راهنماي مدیریت سیالب  12/04/95  198

 

  .کارگروه مخابرات و ارتباطات با مسوولیت وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و ریاست معاون مربوط در آن وزارت  

  ،درمان و آموزش پزشکی و ریاست معاون مربوط در آن وزارت. کارگروه بهداشت و درمان با مسوولیت وزارت بهداشت  

   کارگروه خشکسالی، سرمازدگی و مخاطرات کشاورزي (زراعت، باغداري، دامداري، آبزیان و طیور) با مسـوولیت
  وزارت جهاد کشاورزي و ریاست معاون مربوط در آن وزارت. 

 و ریاسـت   شهرسـازي ن با مسـوولیت وزارت راه و  هاي حیاتی، بالیاي جوي و طوفا کارگروه حمل و نقل، شریان
  معاون مربوط در آن وزارت. 

 هاي مردم نهاد با مسوولیت وزارت کشور و ریاست معاون امور اجتمـاعی، فرهنگـی و شـوراهاي     کارگروه تشکل
  وزارت کشور.

   نشـانی، مـواد    آتـش هـا،   آالت، آواربـرداري سـاختمان   کارگروه بیمه، بازسازي و بازتوانی، تامین و توزیـع ماشـین
خطرناك و انتقال و تدفین متوفیان با مسوولیت وزارت کشور و ریاست معاون هماهنگی امور عمرانـی و ریـیس   

  هاي کشور.   ها و دهیاري سازمان شهرداري

   .کارگروه امنیت و انتظامات با مسوولیت وزارت کشور و ریاست معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور  

 اطرات دریایی، برق، آب و فاضالب با مسوولیت وزارت نیرو و ریاست معاون مربوط در آن وزارت. کارگروه سیل و مخ  

  .کارگروه تامین سوخت و مواد نفتی با مسوولیت وزارت نفت و ریاست معاون مربوط در آن وزارت  

    و  راهت هـاي زمـین، ابنیـه، سـاختمان و شهرسـازي بـا مسـوولیت وزار        کارگروه مخاطرات زلزلـه، لغـزش الیـه
  شهرسازي و ریاست معاون مربوط در آن وزارت. 

  و شهرسازي (بنیاد مسکن انقالب اسالمی).   راهکارگروه تامین مسکن با مسوولیت وزارت  

 زیست و ریاست معاون مربوط در آن سازمان.  کارگروه مخاطرات زیست محیطی با مسوولیت سازمان حفاظت محیط  

 مسوولیت سازمان صدا و سیماي جمهـوري اسـالمی ایـران و ریاسـت معـاون      رسانی با  کارگروه آموزش و اطالع
  مربوط در آن سازمان.  

      کارگروه امداد و نجات و آموزش همگانی با مسوولیت جمعیت هالل احمر جمهوري اسـالمی ایـران بـا ریاسـت
  رییس سازمان امداد و نجات. 

تـرین زمینـه    ارگروه امداد و نجات و آموزش همگانی بـیش رسانی و ک هاي یاد شده، کارگروه آموزش و اطالع از کارگروه
 دشت را دارند.  کاري مشترك با کارگروه سیل و مخابرات دریایی، برق، آب و فاضالب در مدیریت سیالب

 نقش نظرسنجی عمومی -7-2پ.

ي هـا  طـرح ی اثربخشـ سـایر منـاطق، نقـش کلیـدي را در توسـعه، اجـرا و        همچنینو  خیز سیلمردم بومی در مناطق 
ي مدیریتی، وجود ارتباط شـفاف و صـمیمانه میـان جامعـه و     ها طرحبه منظور پذیرش و موفقیت . مدیریتی بر عهده دارند
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ین سـتاد  مسـوول به منظور برقراري ارتباط میـان جامعـه و   . ]115[است. ضروري  دشت سیالبي خطرپذیرستاد مدیریت 
  ]:115[ گردد میتاد پیشنهاد ، انجام امور زیر توسط سدشت سیالبي خطرپذیرمدیریت 

 ي هـا  رسـانه از طریـق   دشـت  سـیالب ي خطرپـذیر مختلف مدیریت  مسایلو درگیر کردن مردم با  رسانی اطالع
یت ستاد در ایجاد انگیـزه در جامعـه بـه منظـور     مسوولاین امر شامل نقش و . ارتباط جمعی و جلسات عمومی

ي خطرپـذیر ي مـدیریت  هـا  طـرح بـه عنـوان بخشـی از     آموزش و ایجاد آمادگی در مردم در مقابله بـا سـیالب  
ي مـدیریت  ها طرحضروري است که مردم از مدت زمان الزم براي اتمام اجراي  همچنینباشد.  می دشت سیالب

 . آگاه شوند دشت سیالبي خطرپذیر

            ي خطرپــذیرانتشـار اطالعیـه عمـومی در جامعـه بـه منظــور انتخـاب نماینـدگان مردمـی در سـتاد مـدیریت
ایـن  دشـت.   سـیالب ي خطرپـذیر یت این نمایندگان در ستاد مدیریت مسوولو بیان دقیق نقش و  دشت بسیال

نـد  توان مـی کـه   باشـند  می دشت سیالبي خطرپذیرنمایندگان در واقع پل ارتباطی میان مردم و ستاد مدیریت 
 . باشند دشت سیالبي خطرپذیراي از مشکالت مدیریت  ي پارهگو پاسخ

 ي خطرپـذیر ي مـدیریت  هـا  طـرح به منظور مشارکت در  ها آني مردمی و ایجاد انگیزه در ها گروهي گذار بنیان
 دشت.  سیالب

 دشـت و بـرآورد زمـان الزم بـراي تکمیـل و بـه سـرانجام         تعریف روشن اهداف مطالعات مدیریت خطرپذیري سیالب
 .د آن در جامعه مورد نیاز استرساندن هر مطالعه به همراه لحاظ کردن زمانی که براي نظرسنجی عمومی و بازخور

  الزم به ذکر است . به مردم دشت سیالبي خطرپذیرتوسط ستاد مدیریت  ها طرحارائه گزارش منظم از پیشبرد
 هـا  طـرح اي و منظم در اختیار مردم قرار گیرند و ستاد نباید منتظر اتمام  باید به صورت دوره ها گزارشکه این 

 .براي ارائه گزارش شود

 عهد انجام کار توسط اعضات -8-2پ.

فرآیندي کوتاه و ساده و تنها بر عهده مدیران ارشد شورا و مقامـات رسـمی دولتـی     دشت سیالب خطرپذیريمدیریت 
بایـد در مقابـل اجـراي     دشـت  سـیالب  خطرپـذیري ، بلکه فرآیندي طوالنی است که کلیه اعضاي ستاد مـدیریت  باشد مین

 خطرپـذیري ضروري است که اعضاي سـتاد مـدیریت    رو ایناز . باشند گو پاسخ دشت سیالب خطرپذیريي مدیریت ها طرح
. گزینش شـوند  دشت سیالب خطرپذیريي مدیریت ها طرحاز افراد فعال و کارآمد در امور مدیریتی و اجراي  دشت سیالب

و  باشـد  مـی زمان  سال 5تا  3، نیاز به دشت سیالب خطرپذیريي مدیریت ها طرحکه براي تهیه و توسعه  شایان ذکر است
ي داشته باشد و با توجه به طول زمان الزم بـراي  تر بیشو پیشنهادها ممکن است نیاز به زمان  ها طرحاجرایی کردن کلیه 

، هـا  طـرح از پایـان اجـراي    تـر  کوتاه، در زمانی دشت سیالب خطرپذیري، تغییر اعضاي ستاد مدیریت ها طرحاجرایی کردن 
در مـورد   دشـت  سیالب خطرپذیريدر این شرایط بهتر است خود تشکیالت ستاد مدیریت . دساز باش د امري مشکلتوان می

 خطرپـذیري انتخاب اعضاي ستاد مدیریت  شود میهمچنین پیشنهاد . ي کنندگیر تصمیمیت مسوولتغییر اعضا و واگذاري 
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باشد تا ضمانت اجرایی در بـه   ها رحطانرژي و اشتیاق افراد و روحیه ادامه کار براي به پایان رساندن  براساس دشت سیالب
  .  ]115شود [ تر بیش ها طرحپایان رساندن 

 14همچنین متن پیشنهادي دستورالعمل رسیدگی به تخلفات، تخطی و اهمال مقامـات دولتـی دولتـی موضـوع بنـد      
شـده اسـت بـه    قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور که توسط سازمان مدیریت بحران کشور تهیه و تدوین  8ماده 

  ]:67[ گردده استشرح ذیل تصویب و ابالغ
و  ربـط  ذيي هـا  دسـتگاه به منظور تسریع در رسیدگی به تخلفات، تخطی و اهمال مقامـات دولتـی در کلیـه     -1ماده 

ي تحـت نظـر مقـام معظـم رهبـري در      ها دستگاه، نیروهاي نظامی و انتظامی و کلیه نهادها و غیردولتیموسسات عمومی 
تورات و مصوبات شوراي عالی و سازمان مدیریت بحران کشور در مواقع بروز بحران بـه دسـتور ریاسـت محتـرم     اجراي دس

 نامـه  آیینکه براي سهولت در این  گردد میتشکیل  غیرمترقبهدادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مرتبط با حوادث  قضاییهقوه 
  شود.  میبه اختصار دادگاه ویژه اطالق 

تدوین و پـس   قضاییهي الزم توسط قوه ها نامه آیینرسیدگی به جرایم مذکور در ماده یک، قوانین و  به منظور -2 ماده
  گردد.  میاز طرح در شوراي عالی به مجلس شوراي اسالمی جهت بررسی و تصویب، تقدیم 

از اعمـال قـانون   موظفند هرگونه تخلفات و تخطی  1و موسسات موضوع ماده  ها دستگاهباالترین مقام اجرایی  -3 ماده
واقع شده است، براي رسیدگی به دادگاه با شـعبه ویـژه رسـیدگی بـه      ها آنرا که در حیطه آن مجموعه یا توسط کارکنان 

  . اعالم کنند غیرمترقبهجرایم مرتبط با حوادث 
ر نداشـته  ي جـانی و مـالی در بـ   ها زیاندر صورت ارتکاب تخلف، تخطی و اهمال با درجه خفیف یا کم اثر که  -تبصره

  شود.  میتخلفات اداري اقدام  هیاتباشد از طریق معرفی متخلف به 
ي هـا  دسـتگاه ن و کارکنـان نهادهـا و   مسـووال ین زمان ممکن به تخلفـات  تر کوتاهدادگاه ویژه موظف است در  -4 ماده

وط بـه مـدیریت   اجرایی در خصوص رسیدگی به تخلفات، تخطی، اهمال، کم کاري و عدم اجراي دستورات و ضـوابط مربـ  
  . بحران رسیدگی کند

 ریـیس قضات ویژه رسیدگی کننده به امور مدیریت بحران اعم از دادسرا و دادگاه در کل کشور بـه پیشـنهاد    -5 ماده
 ریـیس در شوراي هماهنگی مدیریت بحران و بـا صـدور ابـالغ از سـوي      قضاییهو معرفی نماینده قوه  مربوطحوزه قضایی 

  . ین خواهند شدتعی قضاییهمحترم قوه 
ي شوراي عالی مدیریت بحران کشور و ضوابط خاص مربوط بـه زمـان وقـوع حادثـه     ها دستورالعملمصوبات و  -6ماده 

در شوراي هماهنگی مدیریت بحران بـه منظـور    قضاییهحسب مورد از طریق سازمان مدیریت بحران کشور به نماینده قوه 
  . نظارت و یا انجام اقدامات قضایی الزم ارسال خواهد شد ارائه به قاضی ویژه با شعب ویژه جهت اعمال

  . انجام خواهد شد العاده فوقي ویژه به صورت ها دادگاهرسیدگی، صدور راي و اجراي احکام  -7ماده 
د حسب مورد از اعضاي مجرب و توانمند شـوراهاي حـل اخـتالف در انجـام امـور اداري و      توان میدادگاه ویژه  -8ماده 
  . رهاي کارشناسی استفاده کنداجراي قرا
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ي معین تصویب ها استان، از اند دیدهتعیین قضاوت دادگاه ویژه در مناطقی که بر اثر حوادث طبیعی به شدت آسیب  -9ماده 
  . سازمان مدیریت بحران کشور تعیین خواهند شد

الب، نیروهاي نظـامی، انتظـامی،   ي عمومی و انقها دادگاهدادرسی کیفري  آیینقانون  15ماده  4مطابق بند  -10ماده 
ي اجرایی مکلفند دستورات و احکام دادگاه ویژه را در اسرع وقـت اجـرا کـرده، گـزارش نتیجـه      ها دستگاهاطالعاتی و کلیه 

  . اقدامات را مستقیما حسب مورد به دادگاه ویژه تسلیم کنند
رو و تجهیـزات اداري الزم و نیـروي انسـانی    استانداران، فرماندارن و بخشداران موظفند محل اسـتقرار خـود   -11ماده 

  . در اختیار دادگاه ویژه قرار دهند طحوزه قضایی مربو رییسمورد نیاز را برابر اعالم 
ي خاص آموزش قضات ویژه را با هماهنگی سازمان مدیریت بحـران کشـور در   ها دورهو  ها نامهبر قضاییهقوه  -12ماده 

  . رآوردتهیه و به مرحله اجرا د قضاییهقوه 
قـانون سـازمان    8ماده  14و مصاحبه با اصحاب رسانه در مورد رسیدگی به موضوع بند  رسانی اطالعهرگونه  -13ماده 

  . خواهد بود قضاییهمدیریت بحران کشور با هماهنگی قوه 
ي مشـمول  اه دستگاهوزیران رسیده و براي کلیه  هیاتماده و یک تبصره به تصویب  14این دستورالعمل در  -14ماده 

  باشد.  میقانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور الزم االجرا 

   ها ارگانارتباطات و تبادل اطالعات کمیته با سایر  -9-2پ.

ي همکـاري کـه   هـا  دسـتگاه  فاضـالب  و آب ،بـرق  ،دریایی مخاطرات و سیل تخصصی کارگروه  نامهنامه  آیینآیین 7مطابق ماده 
 هند شد عبارتند از: به جلسات کارگروه دعوت خوا حسب اقتضا

 وزارت نیرو - 1

  وزارت کشور - 2
  وزارت جهاد کشاورزي   - 3
    شهرسازيوزارت راه و  - 4
 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات (مرکز سنجش از دور)   - 5

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري  - 6

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی   - 7

 شرکت مادر تخصصی آب و فاضالب کشور   -وزارت نیرو - 8

 شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران   -وزارت نیرو - 9

  شرکت مادر تخصصی توانیر -رت نیرووزا -10
  صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایرانسازمان  -11
  سازمان هواشناسی کشور -12
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  کشور شناسی زمینسازمان  -13
 ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامه -14

 ها شهرداريسازمان  -15

  سازمان محیط زیست -16
  بنیاد مسکن انقالب اسالمی -17
 جمهوري اسالمی ایران احمر هالل -18

  جمهوري اسالمی ایراننیروي انتظامی  -19
  سپاه پاسداراننیروي مقاومت بسیج  -20
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  هاي مرتبط نامه قوانین و آیین
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و آیین -3 پیوست ط نامه قوانین    هاي مرتب

  ها نامه آیینقوانین و  -1- 3پ.
 خطرپـذیري دقیـق بـراي مـدیریت     ریـزي  برنامـه ور ي براي مقابله با بالیاي طبیعی چـون سـیل و بـه منظـ    گذار قانون

اي که به صورت جـامع، کلیـه    نامه آیینامري ضروري و غیر قابل اجتناب است، ولی در ایران تاکنون قانون و  دشت سیالب
ي هـا  نامـه  آیـین را تحت پوشش قرار دهد تدوین نشـده اسـت و کلیـه قـوانین و      دشت سیالب خطرپذیريمدیریت  مسایل

ي هـا  کمیتـه در مـورد بحـران سـیل و    گیرنـد.   میرا در بر  دشت سیالب خطرپذیريمدیریت  مسایلبخشی از  موجود تنها
و قـانون   1348و مبارزه با خطرات سیل مصوب در سـال   گیري پیشبه قانون  توان میمقابله با سیل و قوانین مرتبط با آن 

و دو  1382امـداد و نجـات کشـور مصـوب      ، طـرح 1370تکمیل کمیته ملی کاهش اثرات بالیـاي طبیعـی مصـوب سـال     
و  1372اجرایی قانون تشـکیل کمیتـه ملـی کـاهش اثـرات بالیـاي طبیعـی مصـوب سـال           نامه آیینبا عناوین،  نامه آیین
اشـاراتی بـه    هـا  آناشـاره کـرد کـه در     1382داخلی کار گروه تخصصی سیل و طغیان رودخانه مصوب در سـال   نامه آیین

ي تخصصـی  هـا  گروهفرعی پیشگیري از سیل و کار يها کمیتهاثرات بالیاي طبیعی چون سیل، ي کاهش ها کمیتهتشکیل 
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،  63، ماده 1360همچنین در قانون توزیع عادالنه آب مصوب . سیل و غیره شده است

اجرایـی قـانون حفـظ و     نامـه  آیـین ، 1379مصـوب   هـا  مردابو  ها مسیلانهار  ها رودخانهمربوط به بستر و حریم  نامه آیین
و غیـره   هـا  رودخانـه ات آبـی،  تاسیسـ ، نیز قوانینی در مورد حریم 1363ي مرزي مصوب ها رودخانهو بستر  ها کنارهتثبیت 

 خطرپـذیري ي موجود در زمینه مقابله بـا سـیالب و مـدیریت    ها نامه آیینلیکن، به دلیل عدم کفایت قوانین و . وجود دارد
متولی مقابله با سیالب و هم به لحاظ تنـاقض در بعضـی    يها ارگانو همچنین به دلیل عدم هماهنگی میان  تدش سیالب

  رسد.   میامري ضروري به نظر  دشت سیالب خطرپذیريمدیریت  نامه آیینمصوبات، تهیه قوانین و 

  ات زیربناییتاسیسحریم  -1-1-3پ.
رتباطات، خطوط انتقـال آب و بـرق، فرودگـاه، راه آهـن، مدرسـه،      ي حمل و نقل و اها سیستمنظیر  یاتتاسیسبه کلیه 

ات شوند. تاسیس میتسهیالت و خدمات در جوامع مختلف به کار گرفته  تامین برايکه  گردد میاطالق ... دانشگاه، زندان و
اسطه نوع عملکردشـان  ات زیربنایی هستند که به وتاسیسزیر گروه اول گروهی از اند.  شدهزیربنایی به دو زیر گروه تقسیم 

اطـالق   1ات زیربنایی گـروه  تاسیس دستورالعملو در این  گذارند میي بر کیفیت منابع آب مجاور خود تر بیشمنفی  تاثیر
را گروهـی از   2ات زیربنایی گروه ...). تاسیس،ها راه، بزرگها فرودگاهو تصفیه فاضالب،  آوري جمعي ها شبکهنظیر: ( گردند می

ي بـر کیفیـت منـابع آب مجـاور خـود      تـر  کـم منفـی   تـاثیر که به واسطه نوع عملکـرد   شوند میی شامل ات زیربنایتاسیس
 . ...)ها (نظیر خطوط انتقال برق، آب، مخابرات، پل گذارند می

ات زیربنـایی تعیـین حـریم مخـازن و     تاسیسـ در رابطه با  1361قانون توزیع عادالنه آب مصوب  2ماده  2طبق تبصره 
ي آبرسانی و آبیاري و زهکشی اعم از سطحی و زیرزمینی را به عهـده وزارت نیـرو قـرار    ها کانالهمچنین ات آبی و تاسیس

همین ماده ایجاد هر نوع اعیانی و حفاري و دخـل و تصـرف    3وزیران برسد، در تبصره  هیاتداده است که باید به تصویب 
در حریم قانونی اعم از طبیعـی و یـا مخزنـی را ممنـوع      ها سیلي عمومی و مها کانالو انهار طبیعی و  ها رودخانهدر بستر 
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این امور با اجـازه   که ایناعالم کرده و براي آن مجازاتی را با نظارت دادستان جهت تعیین خسارت تعیین نموده است مگر 
شـی نفـت و گـاز و    قانون توزیع عادالنه آب براي احداث نهر یا جوي و لوله ک 37در تبصره ماده . قبلی از وزارت نیرو باشد

ات آب و یا برق موکول به تحصـیل اجـازه از وزارت نیـرو و در معـابر شـهرها بـا جلـب موافقـت         تاسیسنظایر آن در حریم 
  . شهرداري و وزارت نیرو و رعایت مشخصات فنی در اجازه نامه خواهد بود

عمومی آبرسانی، آبیاري و زهکشی بـه  ي ها کانالدر رابطه با حریم مخازن،  1379اي که در سال  نامه آیینهمچنین در 
انـد   ي عمومی آبرسانی، آبیاري و زهکشی مستحدثاتی تعریف شدهها کانالات آبی، تاسیسمخازن،  1تصویب رسید در ماده 
فـوق، حـریم    نامـه  آیـین  2مـاده   شـوند. براسـاس   مییا انتقال آب ایجاد شده یا  ها زمین سازي سالمکه به منظور آبرسانی، 

ي عمومی آبرسانی بـا توجـه   ها کانالات آبی، تاسیسي آبیاري و زهکشی، مخازن، ها شبکهانهار احداثی و سنتی و ، ها کانال
  ست:ها آنو این حریم از منتهی الیه دیواره  باشد میطبق جدول زیر  ها آنبه ظرفیت 

 ي آبیاري و زهکشی:ها شبکهانهار مستحدثه و  ،ظرفیت کانال ها  

  متر 15تا  12میزان حریم از هر طرف  - در ثانیه ترمکعبم 15) بیش از بده(آبدهی 

  متر   12تا  8میزان حریم از هر طرف  - در ثانیه مترمکعب 15تا  10) از بده(آبدهی  

  متر   8تا  6میزان حریم از هر طرف  - در ثانیه مترمکعب 10تا  5) از بده(آبدهی  

  متر   6تا  4از هر طرف میزان حریم  - در ثانیه مترمکعب 5تا  2 ) ازبده(آبدهی  

  متر   2تا  1میزان حریم از هر طرف  - در ثانیه مترمکعب 2لیتر تا  150) از بده(آبدهی  

  میزان حریم از هر طرف یک متر - لیتر در ثانیه 150از  تر کم) بده(آبدهی 

  فوق حریم لوله هاي آبرسانی به شرح زیر است: نامه آیین 3در ماده  

 متر از هر طرف نسبت به محور لوله) 3( متر 6میلیمتر، در کل  500طر حریم لوله آبرسانی با ق 

  متر از هر طرف نسبت به محور لوله) 4( متر 6میلیمتر، در کل  800تا  500حریم لوله از 

  متر از هر طرف نسبت به محور لوله) 5( متر 10میلیمتر، در کل  1200تا  800حریم لوله از 

  متر از هر طرف نسبت به محور لوله) 6( متر 12باال، در کل  میلیمتر به 1200حریم لوله از  
ي طبیعـی یـا حـریم سـایر     هـا  برکـه و  هـا  سـیل ، مها رودخانهبیان داشته است که هرگاه حریم  نامه آیینهمین  7 ماده

ات دو طرف، بـه صـورت مشـترك    تاسیساتی که داراي حریم هستند، تداخل داشته باشد قسمت مورد تداخل براي تاسیس
و  ها مسیلو انهار و  ها رودخانهبیان شده است که هرگاه حریم  نامه آییناز این  15که در ماده گیرد.  میورد استفاده قرار م

ات طرفین مشـترکا مـورد   تاسیسي اصلی و فرعی موجود تداخل نمایند قسمت مورد تداخل براي ها راهي طبیعی و ها برکه
  .  استفاده قرار خواهد گرفت

همچنین حریم قـانونی راه و راه آهـن   باشد.  میمتر  76متر تا  25استانی با توجه به عرض و نوع راه بین  يها راهحریم 
 3اي از اراضی بستر و حاشیه راه و راه آهن است که توسط مراجع ذیصـالح و از جملـه کمیسـیون موضـوع مـاده       محدوده
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جـدول و کروکـی پیوسـت بـه      براسـاس  هـا  آنفزایش وزیران تعیین یا ا هیات 4/2/1346مورخ  1672تصویب نامه شماره 
  .  تصویب کمیسیون مذکور رسیده و یا برسد

 بستر و حریم رودخانه -2-1-3پ.

 تعریف قانونی رودخانه و بستر رودخانه -1-2-1-3پ.

اي طبیعـی  هـ  ها و برکه ها، مرداب ها، انهار، مسیل نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه مطابق تعریف ارائه شده در آیین
اصطالح  همچنینیا فصلی در آن جریان دارد.  دائمطور  هیات دولت، رودخانه مجرایی است طبیعی که آب به 1379مصوب 

بستر در لغت به مفهوم محل مناسب قرار گرفتن چیزي یا کسی به صورت موقت یا دایم است. اما تعریف بستر رودخانه از 
باشد. اولین بار در قوانین مدون  مباحث هیدرولوژي و هیدرولیکی رودخانه می دیدگاه حقوقی مستلزم یک تعریف مبتنی بر

ایران، در ماده دو قانون آب و نحوه ملی شدن آن، سپس در ماده دو قانون توزیع عادالنه آب و بـاالخره در قـانون حفـظ و    
نامه مربـوط بـه بسـتر و     . در آیینهاي مرزي، بستر به مفهوم حقیقی آن تعریف گردیده است تثبیت بستر و کناره رودخانه

هیات  79هاي آبرسانی آبیاري و زهکشی مصوب سال  هاي طبیعی و شبکه ها، برکه ها، مرداب ها، انهار، مسیل حریم رودخانه
  شود بستر رودخانه به شرح زیر تعریف شده است:  ترین تعریف براي بستر محسوب می دولت که جامع

یا مسیل است که در هر محل با توجـه بـه آمـار هیـدرولوژیک و داغـاب و حـداکثر        بستر آن قسمت از رودخانه، نهر«
  ».شود میاي تعیین  ي آب منطقهها شرکتوزارت نیرو یا  وسیله بههاي بازگشت مختلف  طغیان با دوره

ه دوره بازگشت طغیان رودخانـه در محـدوده خـارج از شـهرها براسـاس حـداکثر طغیـان بـا دور         نامه آیینمطابق این 
ضـرورت ایجـاب نمایـد     کـه  درصـورتی و  شود میاي تعیین  ي آب منطقهها شرکتساله به وسیله وزارت نیرو و  25برگشت 

حسب مـورد   الذکر فوقي ها شرکتسال مالك محاسبه قرار گیرد، الزم است  25از  تر بیشیا  تر کمسیالب با دوره برگشت 
  . تادي وزارت نیرو مجوز الزم را اخذ نمایندي مربوط و توجیهات فنی از حوضه سها نقشهبا ارائه 
در تغییر بستر رودخانه طبق مقررات بستر و حریم رودخانه در قانون توزیـع عادالنـه    موثرین عوامل غیر طبیعی تر مهم

  : باشد میآب به قرار زیر 
  . برداري از آب احداث تاسیسات آبی مانند: سد مخزنی، سد انحرافی و سایر تاسیسات بهره  -الف
  بند، اپی و دایک.  هاي حفاظتی و ساماندهی رودخانه مانند: دیواره سیل احداث سازه  -ب
  هاي تقاطعی مانند پل خطوط انتقال آب و برق و گاز و نفت  احداث سازه  -ج
  غرس نهال و درخت در بستر رودخانه توسط کشاورزان و ساکنین در اراضی اطراف رودخانه.   -د
  هاي مختلف.  م (اشخاص حقیقی و حقوقی) براي احداث اعیانیتصرف بستر توسط مرد  - ه
  برداشت یا انباشت مصالح ساختمانی نظیر شن و ماسه.    -و

 . مراجعه نمود ،»سیل و تعیین حد بستر و حریم رودخانه بندي پهنهراهنماي «به  توان میبراي تعیین بستر رودخانه 
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 تعریف قانونی حریم رودخانه  -2-2-1-3پ.

و  هـا  مـرداب ، هـا  سـیل ، انهار، مها رودخانهمربوط به بستر و حریم  نامه آیینقانون توزیع عادالنه آب،  51اد ماده به استن
دولـت رسـیده اسـت کـه      هیاتبه تصویب  16/6/1379ي آبرسانی آبیاري و زهکشی در تاریخ ها شبکهي طبیعی و ها برکه
کـه در فصـل قبـل بـه مفـادي از ایـن        باشـد  می ها رودخانهریم در حال حاضر مبناي تعیین حدود بستر و ح نامه آییناین 
تغییـر یافتـه    نامـه  آیـین دولت برخی از مفاد ایـن   هیات 12/12/1382اصالحیه مصوبه مورخ  . براساساشاره شد نامه آیین
  :شود میارائه  الذکر فوق نامه آییندر این بخش برخی از مواد  رو ایناز . است

حریم آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه، مسیل، نهـر طبیعـی یـا سـنتی، مـرداب و برکـه        اد شده،ی نامه آیینمطابق 
الزم اسـت و   هـا  آنطبیعی است که بالفاصله پس از بستر قرار دارد و به عنوان حق ارتفاق براي کمـال انتفـاع و حفاظـت    

 هـا  رودخانهحریم انهار طبیعی یا شود.  میاي تعیین  ي آب منطقهها شرکتتوسط وزارت نیرو یا  نامه آیینطبق مقررات این 
م یا فصلی داشته باشند از یک تا بیست متر است که حسب مورد با توجه بـه وضـع رودخانـه یـا نهـر      ئآب دا که ایناعم از 

  گردد.   میي تابعه آن تعیین ها شرکتالیه بستر به وسیله وزارت نیرو و  طبیعی یا مسیل از هر طرف منتهی
، هـا  رودخانـه شرکت هاي آب منطقه اي مکلفند با توجه به امکانات حد بسـتر و حـریم    نامه آیینهمین  2مطابق ماده 

مشخصی و با اعـزام کارشـناس    ریزي برنامهه فعالیت خود را، با زي طبیعی موجود در حوها برکهو  ها مرداب، ها مسیلانهار، 
  . تعیین نمایند نامه آیینیا کارشناسان ذیصالح طبق مقررات این 

ي هـا  شـبکه ي طبیعـی و  هـا  برکـه ، هـا  مـرداب ، هـا  سیل، انهار، مها رودخانهمربوط به بستر و حریم  نامه آیین 3ر ماده د
اي بیان داشته است که در هر مورد که بستر و حریم رودخانـه، نهـر    آبرسانی، آبیاري و زهکشی در مورد شرکت آب منطقه

، مراتب را به طرق مقتضی به طور کتبی به متقاضـی اعـالم و در   ایدنم میطبیعی، مسیل، مرداب و برکه طبیعی را تعیین 
ي محلـی (بـراي یـک نوبـت) بـه اطـالع اشـخاص        ها اطالعیهمورد تعیین بستر و حریم سرتاسري، موضوع از طریق پخش 

ده و سنتی)، مسیل، مرداب و برکه طبیعی مورد نظـر تعیـین گردیـ    - ذینفع برسد که بستر و حریم رودخانه، نهر (طبیعی
مراجعـه و   مربـوط اي  منطقـه ند براي کسب اطالعات از حدود بستر و حریم تعیـین شـده بـه شـرکت آب     توان میاشخاص 

چنانچه اعتراضی داشته باشند ظرف یک ماه از تاریخ انتشار اطالعیه، اعتراض خود را بـه شـرکت مربـوط تسـلیم و رسـید      
تعیین شده در مهلـت مـذکور در فـوق واصـل شـود، شـرکت آب       چنانچه اعتراضی نسبت به بستر و حریم . دریافت دارند

مربوط اعتراض را به کمیسیونی مرکب از دو نفر کارشناس فنی ذیصالح و یک نفر کارشناس حقوقی که از بـین  اي  منطقه
  نماید.  می، ارجاع شوند میمجرب ترین کارشناسان با ابالغ مدیر عامل منصوب 

ع عادالنه آب تعیین پهناي بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهـر طبیعـی و   قانون توزی 2ماده  1براساس تبصره 
 هـا  آنو انهار و داغاب در بسـتر طبیعـی    ها رودخانهمسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژي 

مربوط به بستر  نامه آیینند خ ماده یک با توجه به اصالحیه ب. ات آبی با وزارت نیرو استتاسیسبدون رعایت اثر ساختمان 
ي طبیعـی بـراي عملیـات    هـا  برکـه و  ها مرداب، ها سیلو م ها رودخانهحریم انهار طبیعی  1382مصوب  ها رودخانهو حریم 

تا یکصد و پنجاه متـر   ها برکه، انهار طبیعی و ها رودخانهاز یک الی بیست متر و براي حفاظت کیفی  برداري بهرهالیروبی و 
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یـا نهـر طبیعـی طبـق مقـررات ایـن        هـا  رودخانـه ز منتهی الیه بستر خواهد بود که بسته به مورد و نوع مصـرف و وضـع   ا
 گردد. میي آب منطقه اي تعیین ها شرکتتوسط وزارت نیرو یا  دستورالعمل

 ي مدیریت بحرانها نامه آیینقوانین و  -3-1-3پ.

و  آیـد  مـی و عملکردهاي طبیعی و انسانی به طور ناگهانی به وجود  که در اثر رخدادها شود میبحران به حوادثی گفته 
و برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اضطراري، فوري و  کند میمشقت و سختی را به یک مجموعه یا جامعه انسانی تحمیل 

قوع بحران (حادثه) تشخیص و اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور نامه آیین 2مطابق ماده . دارد العاده فوق
شـوراي عـالی مـدیریت بحـران)      ریـیس ي ذیربط بر عهده وزیر کشور (قائم مقام ها دستگاهاي و اعالم آن به  ملی و منطقه

ي استان و شهرستان به ترتیب با اسـتاندار و  ها دستگاهي استانی و محلی و اعالم آن به ها بحرانو تشخیص وقوع  باشد می
 غیرمترقبـه ) در مـورد سـتاد حـوادث    1382در فصل دوم طرح امداد و نجات کشـور (مصـوبه    همچنینباشد.  میفرماندار 

کلـی،   گـذاري  سیاسـت این طرح بیان شده است کـه بـه منظـور     5در ماده . کشور و ستادهاي تابعه آن اشاراتی شده است
کشور که در این طرح سـتاد   رقبهغیرمتملی و نظارت عالیه بر امر مدیریت بحران کشور ستاد حوادث و سوانح  ریزي برنامه

تصـویب   براسـاس  1387کشـور در سـال    غیرمترقبـه شایان ذکر است که ستاد حـوادث  شود.  می، تشکیل شود مینامیده 
اجرایی قانون تشـکیل سـازمان مـدیریت بحـران      نامه آیینقانونی به سازمان مدیریت بحران کشور تغییر پیدا کرده است و 

  . ریاست جمهوري رسیده است دتاییبه  1388کشور در سال 
رسـانی،   هـا، پیشـگیري، امـداد    آگـاهی  بـراي پـیش   شود میبه دولت اجازه داده  قانون برنامه چهارم توسعه 10در ماده 

طوفان، پیشـروي آب   از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، غیرمترقبهدیده از حوادث  نوسازي مناطق آسیب بازسازي و
. مورد نیاز را در لوایح بودجه سـاالنه منظـور نمایـد    هاي دامی، اعتبار محصوالت کشاورزي و اپیدمیي فراگیر ها آفتدریا، 

تـا   هـا  آناز جمله خشکسـالی، سـیل و ماننـد     غیرمترقبهدر صورت وقوع حوادث  به دولت اجازه داده شده است همچنین
 تـامین این قانون  )1گردان خزانه موضوع ماده ( از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه %)1( معادل یک درصد

یی در اعتبـارات عمـومی و یـا اصـالح بودجـه      جـو  صرفه تنخواه مذکور حداکثر تا پایان همان سال از محل. و هزینه نماید
 رتکشور و وزا ریزي برنامهاجرایی این ماده بنا به پیشنهاد مشترك سازمان مدیریت و  نامه آیین. ساالنه تسویه خواهد شد

  .کشور به تصویب هیئت وزیران رسید

  سایر موارد  -4-1-3پ.

ها  که در فـوق ذکـر شـد، قـوانین و      هاي مربوط به حریم تاسیسات زیربنایی و حریم رودخانه نامه غیر از قوانین و آیین
فاظـت از  هاي مربوط به حریم دریاچه احداثی در پشت سدها، حـریم دریاهـا، دریاچـه هـاي طبیعـی و حـریم ح       نامه آیین

  باشند: اراضی تاالبی به شرح ذیل می
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  حریم دریاچه احداثی در پشت سدها -1-4-1-3پ.

هاي احداثی در پشت سدها، بر روي خطی است موازي به فاصله افقـی   قانون مدنی حریم دریاچه 136با توجه به ماده 
ات و تاسیسـ اجـازه ایجـاد   . آب روي سرریز پنجاه متر از محیط اطراف تر شده مخزن سد بر مبناي حداکثر ارتفاع  یکصد و
اي خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت آب و برق (وزارت نیـرو فعلـی)    نامه آیین موجب  دخل و تصرف در حریم به  هرگونه

  گردد.  میوزیران تعیین  هیاتو تصویب 

  هاي طبیعی حریم دریاها و دریاچه -2-4-1-3پ.

ی در ارتباط با اراضی مسایلدر این قانون . مربوط به اراضی ساحلی به تصویب رسید ام قانوننقانونی به  1346در سال 
و همچنین حریم خلیج فارس و دریاي عمان شصـت   ها باتالقو  ها مردابساحلی و اراضی مستحدث و حریم دریاي خزر و 

نبـوده ولـی از حـریم بـراي     مطابق این ماده اراضی حریم قابل تملـک خصوصـی   . متر از آخرین نقطه مد تعیین شده است
ات دولتی که جنبـه اختصاصـی نداشـته و مـورد     تاسیسات شیالت و سایر تاسیسات بندري، گمرکی، نظامی، تاسیسایجاد 

به دلیل وجود نقـایص در ایـن قـانون، در سـال     باشند.  میاجرایی این قانون مجاز  نامه آییناستفاده عموم قرار بگیرد طبق 
در ایـن قـانون   . قانون اراضی مستحدث و ساحلی به تصویب رسید و قانون قبلی ملغـی گردیـد   نامه قانون دیگري ب 1354

مربوط به حـریم و اراضـی سـاحلی دریاچـه ارومیـه نیـز مطـرح         مسایلعالوه بر دریاي خزر و خلیج فارس و دریاي عمان 
  .  گردیده است

  حریم حفاظت از اراضی تاالبی -3-4-1-3پ.

 6بـیش از   هـا  آند که براي همیشه یا مدت بسیاري از سال پوشیده از آب هستند و عمق شامل اراضی هستن ها تاالب
ي آبـی بـه   هـا  سیسـتم ایـن اکو . ي مشابه قرار ندارندها کاربريو به همین علت مورد توجه ساخت و ساز و . متر نخواهد بود

ن باید براي هر تـاالب حـریم تعیـین    همین قانو . براساساستناد قانون اراضی مستحدثه و ساحلی متعلق به دولت هستند
طبق ایـن قـانون اراضـی کـه     . ممنوع است ربط ذيي دولتی ها سازمانبدون مجوز از  ها حریمکاري در این  هرگونهشود و 

  . به دولت تعلق دارد شوند میایجاد  ها تاالبپسروي و خشک شدن  علت به
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ع ج و مرا   منابع 

 منابع و مراجع

  .)1382(، انتشارات: تولید دانش ،کتاب نگرشی جامع بر مدیریت راهبردي خالصه فصل ششم . ع،احمدي - 1
هاي آبشـناس در   سازي و هشدار سیل با تلفیق مدل شبیه«، ا. شکیبا، ع. ر و پورعلی، س. ح. آذري، ح. متکان، ع. - 2

GIS 1388، (ماره نهمشناسی ایران، سال سوم، ش ، فصلنامه زمین»و برآورد بارش از طریق سنجش از دور(.  
(مطالعـه   GISتحلیل روند شکست سدهاي سري با استفاده از معیارهاي کـاهش ریسـک در محـیط    «ارژنگی، ا.  - 3

تکنیـک تهـران)،    (پلـی  نامه براي دریافت درجـه کارشناسـی ارشـد، دانشـگاه صـنعتی امیرکبیـر       . پایان»موردي)
  .)1388(مران و محیط زیست، دانشکده مهندسی ع

کـارگروه تخصصـی سـیل و     -، کمیته ملی کاهش اثرات بالیاي طبیعی»وسته سیالبآشنایی با مدیریت بهم پی« - 4
  .  )1387(، 12طغیان رودخانه، نشریه شماره 

  .)1385، کارگاه فنی همزیستی با سیالب، (»نقش آموزش وارتباطات در کاهش تلفات و خسارات« افشار، بهمن، - 5
 اي مدیریت سـیالب، تهـران،   ي غیرسازهها روشفنی ، کارگاه »سیالب مدیریت اي غیرسازه يها روش« ،ك. امامی - 6

  .)1379، (سالن اجتماعات توانیر
هـا،   یالب رودخانـه تخصصی مهار سـ  -، کارگاه آموزشی»اي مهار سیالب به وسیله مخازن ذخیره«امامی، کامران،  - 7

 .)1376(تهران، 

، سـایت  »ی و جامعـه آمـاده  مدیریت بحران در حوادث طبیعی، نیروهاي آمـوزش دیـده مردمـ   «آیت اللهی. ع. ر،  - 8
  .)2010، (ژئومپنا

  .  1388 ، مصوبهنامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور ینیآ - 9
هـاي   هـاي طبیعـی و شـبکه    هـا، برکـه   ها، مرداب نامه اصالحی مربوط به بستر و حریم رودخانه، نهرها مسیل آیین -10

  زیرانو هیات 13/12/82آبرسانی، آبیاري و زهکشی، مصوب مورخ 
  .  )1390و فاضالب، (نامه و شرح وظایف کارگروه سیل و مخاطرات دریایی، برق، آب  آیین -11
اي مـدیریت سـیالب،    غیرسـازه  يهـا  روشبنـدي سـیالب، کارگـاه فنـی      ، پهنهبرخوردار، م. ، و چاوشیان، س. ع. -12

)1383.(  
و  RSینی جریان حوضه آبریز به کمـک  ب هاي برفابی پیش مدل«برهانی داریان. ع. ،ضاهرپور. ج. ، فاتحی مرج. ا.،  -13

GIS« 1383(، 2، شماره 15، مجله بین المللی علوم مهندسی، جلد(.  
منـابع آب،   -، رساله دکتري مهندسی عمران »مدیریت پایدار سیالب با رویکرد مدیریت خطرپذیري«بزرگی، ب.  -14

  .  )1386(دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران. 
تخصصـی مهـار سـیالب     -، کارگـاه آموزشـی  »مهـار سـیالب بـا اسـتفاده از مخـازن تـاخیري      «، حبیب، م. ا. بنی -15

  ).1376(ها، تهران،  رودخانه
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 ،»هاي استان گـیالن  بررسی اثر نرخ انتقال رسوب بر فرسایش و رسوبگذاري در مصب رودخانه« ،.حبیب، م. ا بنی -16
  .)1382(داري. خاك و آبخیز، پژوهشکده حفاظت  تحقیقاتی  طرح  گزارش نهایی

، »دربنـد  –گالبـدره   زیه آبخضهشدار حو شیآبخیزداري بر زمان پ اتیارزیابی اثر عمل«حبیب م. ا، عربی، آ،  بنی -17
 .  )1386(کنفرانس علوم و مهندسی آبخیزداري کرج. 

هشـدار سـیالب در حوضـه     شبکه عصبی مصنوعی براي تعیین زمـان پـیش   مدل«حبیب، م. ا. و عربی، آذر،  بنی -18
  ).1387(، سومین کنفرانس منابع آب، دانشگاه تبریز، »دربند -درهگالب

مـدیریت ریسـک   «پشتوان، ح. عرب، د. ر. رجبی هشجین، م. (موسسه پژوهشی مهندسی راهبـرد دانـش پویـا)،     -19
  )1389(، »سیالب شهري

کـارگیري از   بـه ها در محدوده شهري با  دشت رودخانه ساماندهی و مدیریت سیالب«پورآبادي، ط. نبویان پور، م.  -20
. دانشـگاه شـمال، آمـل، ایـران.     GIS، اولین کنفرانس شهري »(مطالعه موردي رودخانه اسفرجان) GISابزارهاي 

)1386.(    
، نشـریه شـماره   »بینـی و هشـدار سـیل    هاي پیش امانهبرداري و نگهداري س راهنماي جامع مطالعات طرح، بهره« -21

  .  )1391(، ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامه 586
تخصصـی مهـار سـیالب     -، کارگـاه آموزشـی  »کاهش خسـارت سـیل   مدیریت مهار سیالب«تلوري، عبدالرسول،  -22

  ).1376(ها، تهران،  رودخانه
ــابی هیــدرولوژي  «تجریشــی، مســعود،  -23 و راه ، وزارت »اقتصــادي –مــدیریت ســیالب در محــدوده شــهرها: ارزی

    .)1374( شهرسازي، واحد شهرسازي و معماري.
بینی جریان ورودي بـه مخـزن    مدل شبکه عصبی مصنوعی پیش«س، بنی حبیب، م. ا و ثقفیان، ب،. جمالی ف.  -24

. پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشـد، دانشـگاه   »ي سطح پوشش برفها دادهچراغی به کمک  سد شاه
  .)1388(هران، پردیس ابوریحان، ت

 ).1376(ها، تهران،  مهار سیالب رودخانه تخصصی-، کارگاه آموزشی»انحراف سیالب«، م.ح.چیتی،  -25

 ).1376ها، تهران، ( سیالب رودخانهتخصصی مهار -، کارگاه آموزشی»محدودسازي سیالب«، م.ح.چیتی،  -26

طرح تهیه ضـوابط و معیارهـاي فنـی صـنعت     ، انتشارات »فرهنگ مهندسی روخانه«، ج.و مصباحی،  م.ح.چیتی،  -27
 .  )1377(، وزارت نیرو –آب کشور 

اصول سازماندهی مـدیریت بحـران بـا رویکـرد خطرپـذیري      «ن.، کلبعلیان، پ، پرتانی، ص، احمدي، ع.  حسنی، -28
المللی مـدیریت جـامع بحـران در حـوادث غیرمترقبـه،       . سومین کنفرانس بین»دشت در مدیریت سیالب سیالب

)1386(.  
 و آبیـاري  ملـی  کمیتـه  ،»یلسـ  هشـدار  بینـی و  پیش« ،. ش فالح، مرادي و. ح. م میرئی، سادات و علی حیدري، -29

  .)1384(ایران،  زهکشی
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، ریزي کشـور  سازمان مدیریت و برنامه 242شماره  ضابطه، »اي) ي سازهها روشراهنماي مهار سیالب رودخانه (« -30
)1380(  .  

سـازمان   316شـماره   ضـابطه ، »راهنماي تعیین دوره بازگشت سیالب طراحی براي کارهاي مهندسی رودخانـه « -31
  ).1384، (ریزي کشور مهمدیریت و برنا

الف طرح تهیـه ضـوابط و معیارهـاي فنـی صـنعت آب       -269شماره  نشریه، »سیالب راهنماي ارزیابی خسارت« -32
 .  )1385وزارت نیرو، ( –کشور 

طـرح تهیـه ضـوابط و معیارهـاي     ،  الف  -331شماره  نشریه» راهنماي تعیین ضریب زبري هیدرولیکی رودخانه« -33
  .  )1387رت نیرو، (وزا –فنی صنعت آب کشور 

سـازمان مـدیریت و    ،307شـماره   ضـابطه ، »هـا  بندي سیل و تعیین حد بستر و حـریم رودخانـه   راهنماي پهنه« -34
  ).1384، (ریزي کشور برنامه

، دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسـپور)، مرکـز   »سیل بحران مدیریت عملیاتی برنامه تدوین راهنماي طرح« -35
 ).1389( هاي طبیعی، مطالعات بحران

، ریـزي کشـور   سـازمان مـدیریت و برنامـه   ، 214شـماره   ضـابطه ، »ها گورهو نگهداري ساخت  ،راهنماي طراحی« -36
)1380.(  

برداري دفتر  حفاظت و بهره، معاونت »ها و مجاري آبی برداري از اراضی بستر رودخانه راهنماي صدور مجوز بهره« -37
  ).1389(ها و سواحل،  مهندسی رودخانه

، www.emdadgar.com ، برگرفتـه از سـایت امـدادگران ایـران،    »در سـیالب  سـتجو و نجـات  ج«، رامیـ ، رحیمی -38
)1388.(  

 -ي سنجش از دور (مطالعـه مـوردي   ها دادهسنجی با استفاده از  برف«روشنی، ن، ولدان زوج، م. ج، رضایی، ي.،  -39
  .)1387وماتیک، (همایش ژئ». )منطقه یخچالی علم چال

 584شـماره   ضـابطه  ،»ي ریاضی و فیزیکی در مطالعات مهندسی و ساماندهی رودخانهها راهنماي کاربرد مدل« -40
  ).1391، (ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامه

اي در مانیتورینـگ سـیالب و تخمـین مسـاحت      هاي تصاویر ماهواره قابلیت«ساعی جمال آباد، م. و جمالی، ص.  -41
  ).1386داران ایران. تاکستان. (اولین همایش نقشه بر »کشاورزي آسیب دیده از سیلهاي  زمین

  رسانی سازمان مدیریت بحران کشور، معرفی کارگروه سیل و طغیان رودخانه.   سامانه اطالع -42
  .  )1376(. »سوزي مجله صنعت بیمه هاي آتش در توسعه مطلوب بیمه بررسی موانع موجود«پور، ع.،  صالح -43
ي هـا  دادهسازي رخـداد سـیالب بـا اسـتفاده از      شبیه«فیروز آبادي، پ. موسوي، آ. شکیبا، ع. ناصري ح. ضیائیان  -44

  .)1382(ل. ، نشریه علمی پژوهشی انجمن جغرافیایی ایران. جلد او»هاي خودکار سنجش از دور و مدل سلول

http://www.emdadgar.com/
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قات شهرسازي و معماري تحقیمرکز مطالعات و  »هاي شهري سیالب«زاده، مصطفی  طاهري، محمدطاهر و بزرگ -45
  .)1375(ایران، 

  ).1382، (وزیران هیاتطرح جامع امداد و نجات کشور، مصوب  -46
مـدان بـا نگـاه ویـژه بـه خطـوط       هاي حیاتی استان ه اثر زلزله بر شریان«، و همکاران، عباس، عباس زاده شهري -47

  .)1387(، یزد، همایش ملی مقاوم سازي ایران، »انتقال گاز
. کارگـاه فنـی   »دشـت بـر مبنـاي تحلیـل خطرپـذیري      مـدیریت سـیالب  «عسگري، ع. غوامید، ع. غواصـیه، ا. ر.   -48

  .  )1385(سیالب، همزیستی با 
. ، چـاپ دوم، انتشـارات دانشـگاه تهـران    »کاربرد سنجش از دور در علوم زمین (علوم خاك)« ،.ك. پناه، س علوي -49

)1385(.  
ي شـهري بـا اسـتفاده از    هـا  مدیریت سیالب در حوضـه «بخشی، ش. ، فضل اولی، ر. و ضیاء تبار احمدي، م،  علی -50

سی عمران، دانشگاه صـنعتی اصـفهان،   ع آب ایران، دانشکده مهند، دومین کنفرانس مناب»کامپیوتري سازي شبیه
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Abstract 
Civilization development in neighborhood of rivers requires floodplain management as an essential 

issue. Efficient use of floodplains needs to avoid the flood risks involved in this valuable zones. Present 
manual was prepared for management and reduction of the flood risks in the flood plains of rivers. 

First, the manual positions floodplain management as part of a flood management works and then 
discusses the prerequisites and requirements to study the flood management. After that, the flood zoning 
methods and theirs technical properties, economic and social criteria were discussed and the method of 
the determination of the damage and the flood risk were presented. 

Final chapters of manual focuses on the action plan of emergency flood management, flood risk 
management strategies, documentation and floodplain management implementation. This manual can be 
applied as guide for preparing floodplain management plans by consulting engineers and concerned 
officials. 
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  ضابطهاین 

 »دشـت  سـیالب  مـدیریت  راهنمـاي «با عنوان 
بـــراي مـــدیریت و کـــاهش خطـــر ســـیالب در 

  ها تهیه شده است. دشت رودخانه سیالب
ریت جایگـاه مـدی  درخصـوص  ابتدا این راهنما 

عنوان بخشی از مـدیریت سـیالب    هدشت ب سیالب
نیازها و ملزومات مـدیریت   بحث نموده سپس پیش

دهـد. در ادامـه    سیالب را مورد بررسـی قـرار مـی   
هـاي فنـی،    بندي سیل و مشخصـه  هاي پهنه روش

ها را مورد بحث قـرار داده   اقتصادي و اجتماعی آن
و نحوه تعیین خسارات و خطر سیالب در هر پهنه 

  دارد. را بیان می
فصــول پایــانی راهنمــا بــر روي برنامــه عمــل  
ــاي    ــیل، راهکاره ــطراري س ــرایط اض ــدیریت ش م
مــدیریت خطرپــذیري ســیالب و تــدوین اســناد و 
اجراي طرح مـدیریت سیالبدشـت متمرکـز شـده     

عنوان راهنمـاي تهیـه    هتواند ب است. این راهنما می
هــاي مــدیریت سیالبدشــت مــورد اســتفاده  طــرح

ــین ــ مهندس ــاور و مس ــربط وومش ــی ذی لین اجرای
  مدیریت سیالب قرار گیرد.
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