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اار ی-کااد

پیشگفتار
تغییرات ا لیمی از المله عواملی است که فراوانی و وع و ایع بیعی دید و کوتاه مدت
همچون سیل را بیشتر کرده است .و وع سیالبهای مخرب حتی بالفاصله پا از ساایهای
،شکسایی نشان از نیاز به تغییر رویه در بر،ورد با مقویه سیالب دارد.
انسان در آغااز اکل ایاری تمادن و زنادای در الاوار رود،اناهها و پیکرههاای آبای،
همزیستی با سیالب را پیشه کرد .مشکل از زمانی آغاز د که "ضرورت به حفاظت و باور به
توانایی کنترل سیل" مد نظر انسان رار ارفت .تا میانه رن بیست هزینه هاای فراوانای در
،صوص سا،ت سازه های کنترل و حفاظت سیالب در دنیاا صاورت ارفات .باا ایان حاال
همچنان ،سارتهای نا ی از سیالب افزایش یافته و اکوسیست تحت تاثیر رار میارفات.
روند تاریخی مدیریت سیالب نشان داد که عموما پ از سیالبهای بزرگ و مخرب در دنیا،
تغییراتی در نحوه مدیریت سیالب ایجاد ده است .روع مدیریت ریساک سایالب را مای
توان بعد از سیل سال  1993میسیسیپی آمریکا (سیالب رن آمریکاا از نظار ا تصاادی
دانست.
در کشور ایران نیز میتوان تغییرات رویکرد نا ی از سایالبهای بازرگ را در دهاههای
ا،یر به ،وبی مشاهده نمود .به عنوان نمونه ،پ از سیل سال  1380الساتان کاه حادود
 500کشته برالای اذا ت ،ضرورت تواله بیشتر به حفظ پو ش ایاهی و همچنین تعریف
رحهای آبخیزداری مدنظر رار ارفات .همچناین در هماان ساالها ارح هشادار سایل
الستان نیز در دستور کار بود که ایبته به سرانجام نرسید .پ از سیل سال  1395رود،انه
دز ،یزوم والود یک نظام هماهنگی درون بخش آب به ،وبی احساس اردید کاه منجار باه
تهیه نظامنامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو د .نهایتا پ از سیلهای اوا،ر سال 1397
و اوایل سال  1398نیز مواردی همچون فرابخشی بودن مدیریت بحران در زماان سایالب و
نیز ضرورت بازنگری بر،ی از وانین و مقررات مربو ه مورد تواله رار ارفت.
عموما انگیزه غایب مدیریت سیل ،پشتیبانی اهداف اساتردهتر توساعه پایادار اسات .باه
ویژه ،مدیریت استراتژیک سیل میتواند الایگاه محوری در پیشبرد نتایج مطلوب االتمااعی،
محیطزیستی و ا تصادی دا ته با د .بر این اساس ،و در تمایز با ماهیت تکمنظوره پارادای
کنترل سیل ،مدیریت استراتژیک سیل نه تنها بار کااهش ریساک (بارای ماردم ،ا تصااد و

محیطزیست  ،بلکه بر الستجوی فرصتهای همزیساتی باا فرآینادهای بیعای و پیشابرد
منافع چنداانه در یفی از معیارها (اکویوژیکی ،االتماعی و ا تصادی تأکید میکند.
مدیریت استراتژیک سیل ،مجموعهای از پاسخها را برای مدیریت ریساک سایل باه کاار
میایرد و فرصتهای حفاظت از ،دمات اکوسیست را فراه میآورد .همچنین این رویکرد،
روابط درونی میاان ا ادامات صاورتارفته و نقشای را کاه مادیریت سایل در برناماهریزی
بهه پیوسته حوضه آبریز و نواحی ساحلی ایفا میکند مورد تأکید رار میدهد.
در این کتاب سعی ده است با استفاده از چندین مرالع معتبر بینایمللی مجموعهای از
اصول اساسی و بنیادین برای پیریزی و اتخاذ تصمی های سانجیده و درسات در مادیریت
استراتژیک سیالب ارائه اردد .در ابتدا با مروری بر تاریخچه مدیریت سیل ،تالش ده است
که با بررسی چیستی مدیریت سنجیده سیالب ،موانع پیادهساازی و عملیااتی نماودن ایان
رویکرد نیز مورد بررسی و تحلیل رار ایرد .پ از آن فرآیند تطبیقی مدیریت ریسک سیل
تشریح ده و در نهایت نیز المعبندی کلی در ایب وانین الیی مدیریت استراتژیک سیل
و همچنین اصول کلیدی مدیریت ریسک سیل ،ارائه ده است .همچنین سعی اده اسات
در یک فصل الدااانه ،با بررسی سیالب حدی ا،یر (اسافند  97و فاروردین  98در ایاران،
درسآمو،تههای این سیالب در ایب اصول و مفاهی مدیریت استراتژیک سایالب تشاریح
اردد .در انتها نیز با عنایت به یکی از ایزامات که همان تدوین انون مدیریت الامع سایالب
کشور است ،ویژایهای انون کنترل سیالب چین ذکر اردیاده و ماتن ترالماه اده ایان
انون برای بهرهبرداری عال همندان و محققین ارائه ده است.
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ه

فصل اول :مدیریت استراتژیك سیالب

 -1-1مقدمه
همواره مسائل و چایشهای سیالب با رایط ،اصِ مو عیات و مکاان و اوع آن ارتباا
دا ته است .در نتیجه ،تمام برنامههای مدیریت سیل از نظار ترکیاب پیشانهادی ا ادامات،
متفاوت هستند .با والود این تفاوت ها ،درا مشترا درباره مدیریت اساتراتژیک سانجیده
سیل ،(SFM) 1در حال استرش است .به ویژه در سالهای ا،یر ،همگرایی عماومی دربااره
مفاهی ریسک و تعریف مدیریت ریسک سیل FRM( 2ایجاد ده است .از الملاه تعااریف
ارائه ده در ،صوص مفهوم «مدیریت استراتژیک سیالب» میتوان به موارد زیر ا اره نمود:
◄ فرآیند اردآوری دادهها و ا العات ،تحلیل و ارزیابی ریسک ،ارز یابی ازینهها ،و
تصمی ایری ،پیادهسازی و بازنگری تصمیمات برای کاهش ،کنترل ،پذیرش ،یا بازتوزیع
ریسکهای سیل.
◄ فرآیند پیوسته تحلیل ،تعدیل و تطبیق سیاستها و ا دامات صورتارفته برای
کاهش ریسک سیل ( امل اصالح احتمال بروز سیل و دت آن و نیز آسیبپذیری و
تابآوری عوامل در معرض تهدید .
◄ مدیریت استراتژیک سیل ،بخشی از رویکرد وسیعتر برنامهریزی بهه پیوسته حوضه
(یا محدوده ساحلی است و بر کاهش ریسکهای سیل و پیشبرد فرصتهای
محیطزیستی ،االتماعی و ا تصادی تمرکز دارد (ه در رایط کنونی و ه در بازه
زمانی بلندمدتتر .
ایبته این موضوع نیز رو ن است که هراز نمیتوان ریسک را بهصورت کامل حذف کرد
و اغلب کاهش ریسک با یحاظ هزینههای مرتبط باا ساایر اهاداف کاالن االتمااعی صاورت
میایرد.
این تعریف ،در مقابل مدل ،طای مادیریت براسااس اساتانداردهای تعیین اده و نگااه
طعیتی به آینده رار میایرد ،که ویژای اصلی تصمیمات متعارف و سنتی در حوزه کنترل
سیل است .همچنین این رویکرد الدید ،مدیران مرتبط با حوزه سیل را به نا،ت این مه
سوق میدهد که رایط آینده ممکن است باه اکل ابال مالحظاهای باا ارایط اماروز
sound Strategic Flood Management
Flood Risk Management
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متفاوت با د و تالش میکند در تصمیمات و انتخابهای صورتارفته ،تابآوری را نیاز در
نظر بگیرد .همچنین بر ضرورت فرآیند مستمر پایش و مدا،له؛ تقویت حلقاه مرساوم تهیاه
دادهها ،تصمی ایری ،ا دام و پایش یا همان مدیریت تطبیقی تأکید میکند ( کل . 1-1

شكل  -1-1چرخه پیوسته برنامهریزی ،اقدام ،پایش ،بازنگری و تطبیق در مدیریت استراتژیك
سیل

همچنین مطابق با کل  ،2-1مادیریت ریساک سایالب ،فرآینادی مساتمر و ماداوم،
مشتمل بر االرا ،پایش ،بازبینی و سازااری است.
عالوه براین ،در نمودار ارائه ده در کل  ،3-1الایگاه و نحوه ارتبا ات عمودی و افقایِ
مجموعه سیاستها و رحهاای مختلاف در ساطوح محلای تاا ملای ،باا موضاوع مادیریت
استراتژیک سیالب ،نشان داده ده است.
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شكل  -2-1مدیریت ریسك سیل یك فرآیند مستمر شامل اجرا ،پایش ،بازبینی و سازگاری

بطور معمول ،تصمی ایریها در ساطوح مختلاف حاکمیات ر میدهناد .در صاورتیکه
سیاستهای ملی توسط سطوح پایینتر حاکمیت نادیده ارفته ود ،مشاکالت مختلفای در
االرا و در اویویتبندی منابع ملی ر میدهد .همچنین اساتراتژیهای ملای بادون در نظار
ارفتن چایشهای محلی ،منجر به نادیده ارفتن آناان می اود .در اکل  3-1نشاان داده
ده که در بطن برنامهریزی استراتژیک این مطلب والود دارد که تقاضاها باید به ا دامات و
رحهای معنیدار تبدیل وند .معیارهای ملی باید به اونهای باازنگری اوند کاه بتوانناد
ابلیت بهکارایری استراتژیها در سطوح محلی/حوضاهآبریز را ناساایی نماوده و تواناایی
تطبیق با مالحظات محلی را دا ته با ند .به عنوان مثال معیارهای مرباو باه مناا ق باا
سیالبهای دید ،با معیارهای مرتبط با منا ق با سیالبهای ک متفاوت است.
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شكل  -3-1جایگاه و نحوه ارتباطات عمودی و افقی طرحها و سیاستهای مختلف در سطوح
محلی تا ملی با مدیریت استراتژیك سیالب

6

فصل اول :مدیریت استراتژیك سیالب

 -2-1مدیریت سیل :سیر تحوالت
همان اونه که در کلیساهای رون وسطی و کلیساهای الامع انگلساتان دیاده می اود،
تمدنهای باستانی ،نیاز به زندای در کنار سیلها را نا،ته بودند و زیرسا،تهای حیااتی
،ود را در مرتفعترین نقا رار میدادند .مطابق با یوه مرسوم در مصر باستان ،به آنهاایی
که ممکن بود دچار آبارفتگی وند ،هشادار داده و براسااس ایوه رومیاان ،برناماهریزی
کاربری اراضی را با تواله به حساسیت سیل انجام میدادند .اما باه تادریج ،بادییل ضارورت
حفاظت در مقابل سیالب و باور به توانایی در کنترل سیل ،باعث د تا از پردا،تن به ،اود
سیل غافل وند .در اوایل و دهههای میانی رن بیست  ،مهندسان در پی کنترل سیالبها و
حفاظت در برابر سیل بودند .معموالً این کار با ساا،ت ،اکریزهاا و سایلبندهای اساترده،
کانالهااای انحااراف ،ساادها و سااازههای وابسااته انجااام می ااد .تصااور ایمناای نا اای از
سیالبد تهای حفاظت ده ،تواله سا،ت و سازها را به ،ود اللب کرد (به ور مثاال در
نیواوریئان ،یندن و انگهای  .باا ایان ا ادامات ،اکوسیسات ها از رساوبات و محیطهایشاان
محروم دند (به ور مثال در میسیسیپی ،یانگتسه ،تایمز ،رایان و داناوب  ،در نتیجاه،
،دمات اکوسیست ها تحت تأثیر رار ارفت.
علیرغ حفاظت سازهای و ،سارات وارده فراوان به کارکردهای اکوسیسات ها، ،ساارت
های نا ی از سیل همچنان افزایش یافت و بنابراین بیش از هر زمان دیگری معلوم د کاه
نیاز به تغییر نگرش در مقابل سیالب والود دارد .در نیمه دوم رن بیست  ،معلاوم اد کاه
مدیریت سیل عالوه بر یک موضوع مهندسی ،موضوعی االتماعی نیز هست .رویکرد الدیدی
نیاز بود که بتواند عالوه بر ناسایی ،طرات و پیامدهای آن بارای الامعاه ،اهمیات نسابی
ریسکها را نیز ارزیابی نماید .بدین ترتیب ،مفهوم مدیریت استراتژیک سیل بر اسااس نگااه
بلندمدتتر و در مقیاس نگاه سیستمی کل ارفت.
در سالهای ا،یر ،تکامل مفاهی مادیریت ریساک باا اکلایری رویکارد تطبیقای در
مدیریت ریسک سیل ،ادامه یافت .براساس این رویکرد ،با استفاده از فرآیندهای بیعی و با
درنظر ارفتن تأثیر مثبتی که سیالب بر ،دمات اکوسیست ها دا اته ،تاالش مینمایاد تاا
مدیریت سیالب را بعنوان بخشی از مدیریت بهه پیوسته حوضه (یا محدوده ساحلی لمداد
کند .روند این تحوالت در کل  4-1نشان داده ده است.
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تمایل به همزیستی با سیل

• افراد و جوامع محلی کوچك با ریتم طبیعت سازگار میشوند
• اراضی حاصلخیز در سیالبدشت برای تولید غذا زهكش میشوند.

گرایش به استفاده از
سیالبدشت

• جوامع دائمی در سیالبدشتها استقرار مییابند.
• سیلبندها ساخته میشوند (هماهنگ نشده).

گرایش به کنترل سیل و
حفاظت در برابر آن

•سازههای بزرگ مقیاس برنامهریزی و پیاده میشوند.
• مهندسی به تنهایی محدودیت دارد.

گرایش به کاهش
خسارتهای سیل

• تالشها صرف افزایش تابآوری جوامع محلی میشوند.
• تالشها صرف کاهش نابودی خدمات اکوسیستم میشوند.

گرایش به مدیریت کارآمد
ریسك

• بودجهها محدود است و همه مشكالت اولویت یكسانی ندارند.
• مدیریت ریسك به عنوان راهی برای تناسب با منابع محدود شناخته میشود.

گرایش به فرصتها و
مدیریت سازگاری با ریسك

•مدیریت تطبیقی در برخورد با عدمقطعیت تغییر اقلیم به صورت اثربخش دیده میشود.
• سازگاری با فرایندهای طبیعی ،هم برای کاهش موثر ریسك و هم بهبود کارکردهای اکوسیستم
ترویج میشود.

شكل  -4-1سیر تحول و تكامل مدیریت سیل

اغلب ،و وع سیالبهای مه در کل ایری و ارتقاء این بیل تغییارات ،نقاش محاوری
دا تهاند .به عنوان مثال:
•

سیلهای سالهای  1917و  1927در ایاالت متحده آمریکا :در سالهای اوییه رن
بیست  ،استراتژی ایب در کشورهای توسعهیافته ،کنترل سیل در مقیاس محلی بود.
افزایش المعیت و پتانسیل کشاورزی در سیالبد تها باعث د تا همچنان به «دور
نگاهدا تن سیالب» از مزارع ارز مند و نواحی هری تأکید ود .کنترل سیالب،
بعهده دویتها یا نهادهای بهدویتی در این سطوح بود و هماهنگی ضعیفی بین
سازمانهای مسئول کنترل سیل در حوضههای آبریز مشترا والود دا ت .بنابراین،
مسئویین محلی بر حفاظت محدوده وا ع در لمرو ،ود ان متمرکز بودند و اثر
ا دامات ان بر سایر مکانها که ممکن بود از ا دامات آنها متأثر وند ،اهمیتی
ندا ت .اما و وع سیالبهای بزرگ در سالهای  1917و  1927در ایاالت متحده
باعث تغییر در این رویکرد د.
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•

سیالب سال  1917باعث د تا به حوضههای آبریز میسیسیپی و ساکرامنتو تواله
بیشتری ود .همچنین معلوم د که سا،تارهای حکمرانی محلی مدیریت
سیالبهای بزرگ در سطح حوضه نبوده و نیازمند پشتیبانی مایی از رف دویت
فدرال هستند .در سال  ،1927رابارهای دید در میدوِست ،سیالبهای بزرای را
در پائیندست دره میسیسیپی به والود آورد که در نهایت باعث تخریب سیست
سیلبند محلی اردید و صدها هزار نفر مجبور دند ،انهها و زمینهای ان را به
مدت چند ماه ترا کنند .این ر،داد ،تراژدی ملی نام ارفت و بالفاصله تواله دویت
ملی را به ،ود اللب کرد.
در سال  ،1928با تصویب کنگره ،دویت فدرال عهدهدار مسئوییت سا،ت و نگهداری
سازههای کنترل سیل در پائیندست دره میسیسیپی د .سیاست تمرکز صِرف بر
سیلبندها به د ت مورد ارزیابی رار ارفت و مشخص د که برای مواالهه با چایش
سیلهای بزرگ کافی نیست .بنابراین ،برنامه الامع کنترل سیل امل تقویت
سیلبندها ،بهبود ظرفیت بیعی مجرای رود،انهها ،میانبرهای پیچ و ،
رود،انهها و سیالبروها به عنوان فشار کن در هنگام رویداد سیلهای مه  ،و
سدهای ذ،یرهای سیالب بر روی ا،ههای فرعی رود،انه میسیسیپی ،تعریف
د .با اینکه از دید رویکرد مدیریت ریسک ،این ا دامات عملکرد محدودی دا ت،
ویی پیشرفت مهمی در تغییر رویکرد و رسیدن به نگاه و ضرورت تواله به
زیرسا،تها و هماهنگی ا دامات در مقیاس حوضه به مار میآمد.
رویداد سیل در سالهای  1947و  1953در اروپا :در مارس سال  ،1947اغلب
رود،انه های اروپا با سیل موااله دند .بروز سیل متأثر از آب دن سریع پو ش
برفی استرده و با ضخامت باالیی اتفاق افتاد که پ از یکی از سردترین و برفیترین
زمستانها ایجاد ده بود .آب دن برف به سبب ورود یک مرکز ک فشار با الهت
النوبی -غربی بود که بارندای ابل مالحظهای دا تند.
تقریباً تمام رود،انههای اصلی وا ع در النوب ،میانه و مال رق انگلستان دچار
سیل دند و  30بخش از  40بخشداری آن به مدت دو هفته درایر سیل بودند.
صدها نفر برای همیشه از ،انههای ،ود نقل مکان کردند و صدها هکتار از مزارع از
بین رفتند.
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•

مدت کوتاهی پ از سیلهای رود،انهای سال  ،1947اروپا سیلهای ساحلی
ویرانگری را در سال  1953تجربه کرد .در این رویداد ،موج نا ی از الزر و مد از
دریای مال به النوب هجوم آورد و از بسیاری از سازههای حفاظتی در انگلستان،
هلند و بلژیک ،عبور کرد و آنها را کست .این سیل در ب به اوج ،ود رسید و
هشداری در ،صوص آن والود ندا ته یا بسیار محدود بود .سیالب ،سازههای
حفاظتی را کست و در حایی که مردم در ،واب بودند، ،انهها را با ،ود برد.
براساس برآوردها 2400 ،نفر در کل اروپا الان ،ود را از دست دادند .در مصب
رود،انه تایمز 58 ،نفر در اثر کست سازههای حفاظتی الان ،ود را از دست دادند.
تأثیر مه این سیلها ،تأکید بر آسیبپذیری استحکامات سازهای بود؛ ایبته همانند
اذ ته ،واکنش به این رویدادها ،افزایش سرمایهاذاری در سیلبندها ،سیالبروها و
سازههای دیگر بود .همچنین ،مشخص د که سامانههای هشدار سریع ابل ا مینان
نبوده و کارآیی الزم را ندارند و این اتفاق موالب تأسی سازمان ملی هشدار سیل
الزر و مدی در انگلستان اردید.
آسیا ،سال  ،2004سونامی ا یانوس هند :ر،داد زمینیرزه در ا یانوس هند در 26
دسامبر  ،2004باعث و وع مجموعه ای از سونامیهای ویرانگر در امتداد سواحل
ا یانوس هند د و در  14کشور ،بیش از  230,000کشته بر الا اذا ت و الوامع
ساحلی را با امواالی با ارتفاع تا  30متر زیر آب برد .اندونزی به همراه سریالنکا ،هند
و تایلند ،سختترین ضربات را متحمل دند .این رویداد دو درس مه برای مدیران
سیل دا ت:
نخست؛ در صورتیکه از بل ،ریسک و انجام ا دامات مناسب در رایط و وع ریسک
را پیشبینی کرده با ند ،حتی با والود کوتاهترین زمان پیش آااهی ،اار بتوانند به
مردم هشدار بدهند ،میتوانند برای کاهش پیامدها ،واکنش مناسب نشان دهند .پیش
از سونامی ا یانوس هند ،نه سامانههای هشدار سریع بر رار بود و نه کمپینهای
آااهیبخشی والود دا ت.
دومین درس مه ؛ بازتابِ از بینرفتن زیرسا،تهای حیاتی در ول این رویداد بود.
بسیاری از بیمارستانها، ،طو حمل و نقل و مراکز المعیتی در بر،ی از
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حساسترین مو عیتها رار دا تند .در نتیجه ،کارکردهای حیاتی در زمانی که
بیشترین نیاز به آنها والود دا ت ،از بین رفته بود.
از سال  2004به بعد ،تالش ابل مالحظهای برای توسعه سامانههای پیچیده هشدار
سریع و تهیه نقشه احتمال سیلارفتگی ،برای اثراذاری بر برنامهریزی فضایی و
ا دام در رایط اضطراری ،صورت ارفت .هرچند موفقیت این تدابیر هنوز آزموده
نشده ،ویی به ناازیر در مسیر آزمایش رار ،واهند ارفت.
،الصه این رویدادها ،به همراه دیگر سیلهای مه در رن اذ ته در الدول  1-1نشان
داده ده است.
تا این اوا،ر ،با والود اینکه همیشه در مقیاس محلی و با زبان آکادمیک ،ا داماتی صورت
میارفت ،اما توالاه انادکی باه حفاظ رابطاه ساودمند سایل و ،ادمات اکوسیسات ها در
برنامهریزی وا عی مدیریت سیل معطوف می د .بعنوان مثال ،در اواساط ارن ناوزده  ،در
یکی از مواردی که تقریباً به ور کامل ارزش اکویوژیکی تاالبها نادیاده ارفتاه اده باود،
کنگره ایاالت متحده انونی را به تصویب رساند که از زهکشی ناواحی تااالبی بارای توساعه
کشاورزی حمایت کرده و برای فعاییتهای کنترل سیل ،بوداله الزم را فاراه میکارد .باه
عبارت دیگر ،کنگره ارزش چندانی برای این نواحی که به صاورت دورهای دچاار آبگرفتگای
می دند ،ائل نبود .فقدان درا کارکردهای بیعی و منافع سیالبد تها که در ماهیات
این انون مشاهده می ود ،بر یوه رفتار با محیطهاای سیالبد اتی تاأثیر اذا ات و در
رن بعدی نیز در ایاالت متحده تداوم یافت و تبدیل به نگاه غایب در اغلب بخشهای غارب
در آن زمان اردید.
امروزه ،سکونت و سا،ت و ساز در سیالبد ت ،در بسیاری از پویاترین هرهای الهاان
وا ع در دیتاای رود،اناهها و مصابها ،اداماه دارد (باانکوا ،اانگهای ،نیویاورا ،ینادن،
نیواوریئان و بسیاری دیگر  .در این یوه ،المعیت و داراییهای بیشاتری در معارض ،طار
رار ارفتاه و همانناد اذ اته ،ا ادامات ساازهای همچناان غایاب هساتند (نظیار ساا،ت
سیلبندهای عمده و دریچههای آببند در حوضه تایهو در چاین ،یاا تونال راه و مادیریت
رابار  SMART1در کواالالمپور در کشور مایزی .

Stormwater Management And Road Tunnel
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جدول  -1-1تأثیر سیلهای تاریخی در شكلگیری سیاست و روش مدیریت سیل
تأثیر بر تفکر ،سیاست و /یا اقدام

رویداد سیل
سال  1917حوضههای آبریز میسیسیپی و
ساکرامنتو ،ایاالت متحده آمریکا ،و سال 1927

نیاز به زیرساخت و هماهنگی در مقیاس حوضه را ضروری ساخت.

پائیندست میسیسیپی ،ایاالت متحده آمریکا
سال  1931و دهههای بعد از آن ،سه رودخانه
مهم چین :زرد ،یانگتسه و هوای

نیاز به زیرساخت و هماهنگی در مقیاس حوضه را ضروری ساخت.

سیلهای عمده در ایاالت متحده آمریکا در
ضرورت مسئولیت ملی را تقویت کرد.

سال ( 1936و تا اندازهای کمتر در سالهای
 1937و )1951
در مارس  ،1947سیلهای رودخانهای در بیشتر
اروپا رخ داد ،مدت زمان کوتاهی پس از آن،

توجه به مسائل امنیت غذایی و نیاز به نقشها و مسئولیتهای روشن و

اروپا سیلهای ساحلی ویرانگری را در سال

عملکرد سامانههای هشدار را تقویت نمود.

 1953تجربه کرد.
سالهای  1991و  1998در چین
سالهای  1993و  1997میسیسیپی  ،ایاالت
متحده آمریکا

بازاندیشی درباره مسائل سیل :چگونگی پیادهسازی اثربخشتر و کارآمدتر
رویکردهای کاهش اثرات بالیا
سیل سال  ،1993از نظر اقتصادی ،سیالب قرن ایاالت متحده بود .در پی این
رویداد ،مقررات جدیدی صادر شد ( )1996که گنجاندن عدمقطعیت را در
ارزیابی و توجیه پروژههای جدید کنترل سیل الزامی کرد.

سالهای  1997 ،1995 ،1993در راین و سال

منجر به مطالبه رویکرد استراتژیک جدید و در گستره حوضه در مدیریت

 1998در انگلستان

ریسک با استفاده از ترکیب اقدامات سازهای و غیر سازهای گردید.

سونامی آسیایی سال 2004

اهمیت آسیبپذیری جوامع ساحلی و نیاز به هشدار ،برنامهریزی مواقع
اضطراری و برنامهریزی فضایی بهتر برای کاهش ریسک را آشکار ساخت.
در سطح گستردهای دریافتند که سیلبندها فاقد کارآیی الزم هستند و نیاز به

سال  2005نیواورلئان ،ایاالت متحده آمریکا

درک بهتر عملکرد سیلبند وجود دارد .الزم است در ارتباط با رویکرد
مدیریت ریسک پذیرش بیشتری ایجاد شود و پیامرسانی درباره ریسکهای
باقیمانده نیز ضرورت دارد.

سال  2007در هال ،انگلستان
سال  2010پاکستان؛ سال  2011ژاپن؛ سال
 2011میسیسیپی

ضرورت در نظرگرفتن منشأهای مختلف سیل و گسترش مکانی رویدادها،
مانند سیل ناشی از باران ،رودخانه و جزر و مد را آشکار ساخت.
نیاز به ارزیابی مجدد استفاده از سیالبدشتها ،محدودیتهای سامانههای
سازهای و نیاز به بهبود تابآوری زیرساختهای حیاتی و پیشگیری از
شکلگیری ریسکهای ثانوی و سطح سوم را ضروری ساخت.
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در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ،اتکا بر ا دامات سازهای نه تنهاا بازتااب ماهیات
رویارویی با مسائل مه سیل است ،بلکه نشاندهنده آن اسات کاه سیاساتهای ملای ایان
کشورها همچنان به الای مدیریت سیل ،مبتنی بر مقابله با سیل و کنتارل آن هساتند .در
منا ق دیگر ،به نظر میرسد استمرار ساا،ت و سااز در سیالبد ات و تکیاه بار ا ادامات
سازهای تکمنظوره ،بازتاب فقدان بینش الزم (در بوداله و راحی بوده تاا محادودیتهای
موالود در سیاستها.
بنابراین ،تنها پذیرش مفاهی ریسک و مدیریت ریسک سیل کافی نباوده و پارادای هاای
حفاظت سنتی در برابر سیل یا همان کنترل سیل ،که صرفاً بر کاهش احتمال سیلارفتگی
از ریق سامانههای حفاظتی سازهای تمرکاز دارناد ،همچناان اداماه دارد (مانناد آنچاه در
روتردام هلند ،نیواوریئان ایاالت متحده آمریکا و در رود،انه هوآی چین والود دارد  .اکناون
زمانِ چایش تبدیل مفاهی مدیریت ریسک و ارتقاء فرصتها ،به روش متداول مدیریت سیل
است.
با اینکه هیچ نقشهراه الهان مویی برای کمک به دوره اذار موالاود نباوده و نموناههای
الامع اندکی والود دارد ،اما بسیاری از االزای ایگوی موفق را میتوان ناسایی نماود .بطاور
مثال ،در ایگوی موفق ،تدابیر غیر سازهای باه عناوان مؤیفاههای حیااتی در رویکارد الاامع
مدیریت ریسک مورد تواله رار میایرند و در مساتندات مختلفای کاه اامل ماوارد زیار
هستند ،بر این الهتایری در مدیریت مدرن ریسک سیل تأکید می ود:
◄ انتخابهای سرمایهاذاری که مبتنی بر مالحظه ریسک هستند.
◄

نا،ت وضعیت و عملکرد زیرسا،تهای موالودِ حفاظت در برابر سیل.

◄برنامهریزی فضایی الهت ایجاد مکانی برای آب و کنترل تعداد و نوع سا،ت و
سازهای الدید در نواحی مستعد سیل؛ سا،تمانهای دومنظوره (که در کنار امکاناتی
مانند مدرسه یا درمانگاه ،پناهگاه امنی فراه میآورند ،نظیر برنامه عمل سیل
بنگالدش و زیرسا،تهای چندمنظوره سیل (که نقش مثبتی در محیط های هری
دا ته و در حد فاصل سیلها ،امکانات رفاهی و ،دمات اکوسیست فراه میکنند .
◄آئیننامهها و دستورایعملهای سا،ت و ساز که باعث ارتقای تابآوری در برابر سیل و
تسریع در بازیابی تا سیل بعدی می وند.
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◄پیشبینیهای ابل ا مینان و معنادار (درباره تمام سیلها که به آمادای مردم در
برابر سیل کمک نموده و در صورت ضرورت ،موالب تسریع در تخلیه مردم به
پناهگاههای امنی می ود که در امتداد مسیرهای آماده ده برای تخلیه ،از بل تعیین
دهاند.
◄آااهیبخشی بین دستگاههای مرتبط با مدیریت سیل ،متخصصان و عموم مردم
الهت:
• بهبود آمادای از ریق تأمین ا العات سهلایوصول درباره سیل ،نظیر نقشه
ملی سیل که در انگلستان و ویز برای سیلهای رود،انهای و ساحلی از اواسط
دهه  1990موالود بوده و بصورت استرده در سطح بینایمللی در دسترس رار
میایرند.
• بازیابی پ از رویداد سیل .در سالهای ا،یر ،فعاییتهای انجام ده در الهت
تهیه نقشه منابع سیل ،با استفاده از یک چارچوب منسج صورت ارفته و
پیشرفتهایی نیز به دست آمده است .بطور مثال ،سازمان محیطزیست
انگلستان به کل منظ ا العاتی را درباره سیل نا ی از بارش منتشر میکند.
◄ بیمه مطمئن و مقرون به صرفه برای البران ،سارتهای سیل.
 -3-1ابعاد دقیق تر ریسک سیل
پیش از آنکه الزئیات بیشتری درباره مدیریت استراتژیک سنجیده سیل ارائه اردد ،ابتدا
باید مفهوم ریسک در مدیریت سایل را درا کنای  .معماوالً ،هماان اوناه کاه بسایاری از
پژوهشگران ذکر کردهاند ،ریسک دو مؤیفه دارد؛ احتمال ر،داد و تأثیر (یا پیامد آن رویداد.
تعدادی از النبههای د یقتر ،ایوده این درا سااده از ریساک را تشاکیل میدهناد و
کاف بین ارزیابی ساده ریسک و تصمی ایری بر پایه ریسک را پر میکند .این ابعاد ریسک
که تصویر د یقتری را به دست میدهد ،در کل  5-1نشان داده ده و اامل مویفاههای
زیر است؛
◄ احتمال ر،داد سیلارفتگی .این موضوع ،بازتاب احتمال و وع رویدادی است که
منجر به سیل ،واهد د (منشأ سیل مانند تکبارندای یا یک سلسله بارندای یا
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توفانهای دریایی و مانند آن و نیز احتمال اینکه سیالبها به مو عیت مشخصی در
سیالبد ت برسند (با احتساب توپوارافی سیالبد ت و نیز عملکرد تاالبها ،مجراها،
سدها ،سیلبندها ،دیوارههای سیل و سازههای دیگر :به اصطالح مسیر سیالب  .به ور
معمول (و معموالً به ا تباه  ،احتمال سیلارفتگی صرفاً همان احتمال ر،داد رابار در
نظر ارفته می ود که در حال تغییر است .در روشهای مدرنِ تحلیل ،توصیف
احتماالتی عملکرد سامانهها (بطور مثال ،احتساب احتمال کست سیلبند نیز
انجانده می ود.
◄ پیامدهای نا ی از سیلارفتگی .این موضوع بازتاب آسیبپذیری 1سیلزداان و نیز
احتمایی است که در معرض سیل رار ،واهند ارفت:
(ایف در معرضبودن -2معرف مار اموال یا افراد ،مساحت زیستگاهها و مانند آن
است که ممکن است در معرض رویداد یک سیل معین رار ایرند .علیرغ اینکه این
مفهوم ساده بنظر میرسد ،اما درا در معرضبودن ساده نیست .به ور مثال ،بر،ی
از موارد بایقوه در معرض سیل نظیر ،انههای مسکونی ،میتوانند ثابت در نظر ارفته
وند ،در حایی که موارد دیگر مانند مردم، ،ودروها و بیشتر حیات وحش ممکن
است دینامیک بوده و در زمان سیل حاضر بوده یا حضور ندا ته با ند .ساعتی در
روز که سیل روی میدهد (ساعت لوغی؛ بهنگام و مانند آن و ا دامات
انجام ده برای تخلیه محدوده ،هر دو بر میزان در معرضبودن تأثیر میاذارند .اینها
مالحظاتی هستند که زمانی به یوه احتماالتی در موضوع ایمنی سد مورد تواله
بودهاند ،در حاییکه ا،یراً در حال ورود به برنامهریزی مدیریت سیل نیز هستند.
(ب آسیبپذیری -پتانسیل ،سارتدیدای در رایط سیلارفتگی را آسیبپذیری
اویند .برای فه بهتر آسیبپذیری ،سه النبه را باید در نظر ارفت:
ش یک
( 1مستعد بودن -3پتانسیل ایجاد ،سارت را بیان میکند .بطور مثال ،فر ِ
منزل ممکن است آنقدر آسیب ببیند که ابل تعمیر نبا د ،ایاهان یا الانوران

1

vulnerablity
exposure
3
susceptibility
2

15

مدیریت استراتژیك سیالب

ممکن است از بین بروند یا ،سارت ببیند و انسانی الان ،ود را از دست داده و یا
ز،می ود.
( 2ارزش -1نظام ارز ی که برای بیان سطح ،سارت به کار میرود .بطور مثال،
،سارت ممکن است بر پایه ا تصاد سنتی ،پویی ود ،یا به کل بومی آن مشخص
ود (یعنی مار افراد کشته ده  .در این موارد ،وزنهای نسبی ممکن است در
سطح ملی و یا به کلی ،اص تعیین وند.

شكل  -5-1مؤلفههای ریسك -برای درک ریسك ،مؤلفههای ریسك را نیز باید درک کرد.

( 3تابآوری -2توانایی بازیابیِ آسیبِ نا ی از رویداد سیل و /یا سازااری با تغییر
را بیان میکند که ممکن است به کل زماندار و مؤثر روی دهد.
درا ابعاد چنداانه ریسک ،پیشنیااز انتخابهاای آااهاناه در مادیریت ریساک اسات.
ریسکها در اذر زمان ثابت با ی نمیمانند و تمام ابعاد آنها -یا از ریاق فشاارهای بارونزا
value
resilience
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(نظیر تغییر ا لی یا توسعه االتماعی ا تصادی که تا اندازه زیادی فراتر از دایره تأثیرااذاری
مدیران سیل است و یا در پاسخ به ا دامی هدفمند (بیمه سیل یا سایلبندها  -دساتخوش
تغییر است .بر،ی تغییرات ،ریساک را افازایش میدهناد (بطاور مثاال ،ساا،ت و سااز در
سیالبد ت ،از بینرفتن حافظه مردم درباره سیل و مانند آن و بر،ی دیگر:
◄ ریسک را کاهش میدهند -با کاهش احتمال سیلارفتگی از ریق سا،ت سیلبند،
کاهش احتمال در معرض بودن در زمان و وع سیل ،از ریق بهبود پیشبینی و هشدار
سیل ،و یا با کمک به بازیابی از رویداد اذ ته از ریق ایجاد ظرفیت نهادی.
◄ ریسک را انتقال میدهند -بین افراد و سازمانها .بطور مثال ،بیمه به مایکان امکان
میدهد سه ریسک ،ود را به دیگران انتقال دهند .ریسک ممکن است به ور
مستقی از ریق البران ،سارت ،به رکتهای بیمه تجاری یا به دویت انتقال یابد ،و
بیمهاران ،صوصی و دویتی ،با بازتاب رایط سیاسی و االتماعی ،نقش نسبی ایفا
میکنند .سپ بیمهاران ممکن است مقداری از ریسک تجمیع ده ،ود را از ریق
راردادهای بیمه مجدد یا پیشنهاد به سرمایهاذاران از ریق اوراق رضه بالیا ،1به
بیمههای مجدد الهانی انتقال دهند .در بر،ی کشورها ،برای کمک به حفظ بازار بیمه،
برای حق بیمهها سقف تعیین میکنند .در این حایت ،ریسک با یماندهی بیشتر از
سطح پو شیافته توسط حق بیمه (با سقف مشخص  ،ممکن است به صندوقهای
مشترکی انتقال یابد که تمام بیمهاران در دورههایی که دعاوی پائینتر از میانگین
است ،سه ،واهند دا ت.
 -4 -1هدف مدیریت سیل چیست؟
انگیزه غایب برای مدیریت سیل ،پشتیبانی از اهداف توسعه پایدار است .به ویژه ،مدیریت
استراتژیک سیل میتواند الایگاه محوری در پیشبرد نتایج مطلوب االتماعی ،محیطزیستی و
ا تصادی دا ته با د .بر این اساس ،و در تمایز با ماهیت تکمنظوره پارادای کنتارل سایل،
مدیریت استراتژیک سیل نه تنها بر کاهش ریسک (برای مردم ،ا تصاد و محیطزیست  ،بلکه
بر الستجوی فرصتهای همزیستی با فرآیندهای بیعی و پیشبرد منافع چنداانه در یفی
از معیارها (اکویوژیکی ،االتماعی و ا تصادی تأکید میکند .مصایحه بین مناابع الزم الهات
Catastrophe Bonds
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هزینه کرد و منافع حاصال از آن ،مبناای هزیناهکرد اثاربخش و کارآما ِد مناابع محادود را
تشکیل میدهد ( کل . 6-1

•کاهش مناسب ریسک برای افراد
و جوامع محلی ناشی از سیل با
منشاهای مختلف

•کاهش مناسب ریسک اقتصادی

کاهش ریسک
مردم و جوامع

کاهش ریسک
اقتصادی

به کارگیری منابع محدود برای ...
ارتقاء رفاه
اجتماعی

بهبود خدمات
اکوسیستمی
•همزیستی هرچه بیشتر با
کارکردها و فرآیندهای اکوسیستم
•ارتقاء اثرات سودمند سیلگیری
برای تنوع زیستی

•حفاظت مناسب میراث فرهنگی
•تصمیمگیری عادالنه و برابر (تا
حد امکان)

شكل  -6-1اهداف اصلی مدیریت استراتژیك ریسك سیل

بنابراین ،در نظر ارفتنِ پایداری در رویکرد استراتژیک مدیریت سیل ،فراتر از صرفاً حفظ
بهه پیوستگی سیستمی سازههای کنترل سیل در درازمدت است :تصاور نادرساتی کاه در
بسیاری از بخشهای الهان متداول است .این پایداری امل ارتقاء ساالمت اکوسیسات های
مرتبط ،الوامع و ا تصاد در بلندمدت نیز است .روش تبدیل ایان اهاداف کاالن باه اهاداف
سیاستی ،ماهیت مدیریت استراتژیک ریسک را کل میدهد .به ویژه ،روش پردا،تن به سه
مسئله زیر در سیاستها و تبدیل آنها به برنامههای مدیریت استراتژیک ریسک ،بسیار مها
است:
( 1کارآیی و انصاف -ماهیت سیل و ا ادامات صاورتارفته بارای مادیریت سایالبها ،باه
،ودی ،ود عادالنه نیستند :نابرابری مکانیِ ذاتیِ بیعی در فراوانی و استره سایل ،باه
همراه اثرات ا دامات اذ ته و تصمیمات الدید ،علت اصلی این ناعادالنه باودن هساتند.
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هر ا دامی برای مدیریت ریسک سیل به ناچار منجر به اویویتدادن به یک اروه یا مکان
نسبت به دیگری می ود و بدین ترتیب بر نابرابری و ناعدایتی میافزاید .به ور معمول،
اارچه تصمی ایران باید به حداکثرکردن سود حاصل از سرمایهاذاری توالاه کنناد اماا
باید به این ا مینان نیز برسند که انجام سرمایهاذاری با فرآیندی عادالنه توزیع اده و
از آسیبپذیرترین ا شار الامعه حفاظت میکند.
تحقق این امر در عمل مشکالتی را ایجاد میکند .حصول ا مینان از ایجاد رایط بارای
حفاظت از یک اروه ،و درنظر نگرفتن همین رایط برای اروههای دیگار ،بایذاتاه دارای
عدم عدایت است؛ فراه کردن سطح باالتری از حفاظت برای یاک ااروه در مقایساه باا
اروه دیگر نیز ناعادالنه است .همچنین ،ایجاد سطح مشاترا و یکساان حفاظات بارای
همه نیز عملی نیست و حتی اار امکان پذیر نیز با د ،دارای کاارآیی مناساب نخواهاد
بود .ارایش به مدیریت عادالنهتر ریسک سیل ،به بهترین کل از ریاق اساتراتژیهای
غیرسازهای ملی که در دسترس همگان رار دارند (نظیر پیشبینی بهتر و ساز و کارهای
هشدار سیل؛ ارتقاء استانداردها و آئیننامههای سا،تمانی و بهبود ا ادامات واکنشای در
رایط اضطراری  ،محقق می ود .چنین رویکردی تاأثیر بیشاتری بار عادایت و اصاول
عدایت االتماعی بر پایه آسیبپذیری ،در مقایسه با راهحلهای مهندسی دارد که ماهیتااً
منافعی را نصیب بر،ی کرده ویی بر،ی دیگر محروم میمانند (الدول . 2-1
( 2تابآوری و مدیریت تطبیقی؛ ه کشورهای توسعهیافته و ه کشورهای در حال توسعه
به دنبال رسیدن به الوامعی هستند که تابآور باوده و اادر باه ساازااری باا تغییارات
نا نا،ته آینده با ند .هر دو میکو ند تئوریها را به ا دامات عملی تبدیل کنند .هنوز
دستورایعمل مشخصی والود ندارد که نشان دهد چه چیزی باعث می اود یاک الامعاه
تابآور ود ،و یا بنیان راحیهای تابآوری یا مدیریت تطبیقی را تشکیل دهد.
هرچند ،درا مشترکی در حال کلایری است که تابآوری را یک ،صوصایت رو باه
تکوین در افراد ،الامعه محلی یا سازمان میداند که تاا انادازه ای باا ماوارد زیار حاصال
می ود:
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جدول  :2-1عدالت اجتماعی -فرهنگی و تأثیر آن بر تصمیمات مدیریت استراتژیك ریسك
سیل
اصول عدالت

قاعده /معیار

معنای آن در

پیامدهای بالقوه برای مدیریت

مدیریت ریسک سیل

ریسک سیل

تمرکز بیشتر بر کاهش آسیبپذیری
با تمام شهروندان
برابری (رویهای)

باید یکسان رفتار
شود

همه شهروندان باید

بوده و کمکهای دولت برای

فرصت مساوی در

سازگاری میتواند برای همه فراهم

مدیریت ریسک سیل

شود -از بیعدالتی ذاتی در

داشته باشند

راهحلهای سازهای که به نفع اقلیت
است پرهیز میکند.

گزینههای منتخب
قاعده حداکثری

باید بیشترین نفع را

(توزیعی)

برای کمدرآمدها
داشته باشند

نیاز به شناسایی ،و هدفمندسازی
منابع باید برای

کمکها به سمت آسیبپذیرترین

آسیبپذیرترین اقشار

اقشار جامعه وجود دارد ،حتی وقتی

هدفگیری شوند

بازده اقتصادی بیشتری را میتوان در
جایی دیگر یافت.
نیاز به شناسایی مجموعهای از
راهکارها است که بیشترین کاهش
ریسک را در ازای حداقل منابع
مصرفی به دست دهد -بیشترین

گزینههای
انتخابشده باید

کمکهای فراهمشده

کاهش ریسک برای آسیبپذیرترین

حداکثر کردن

بیشترین کاهش

برای برخی اعضای

اقشار ،به احتمال زیاد در قالب

منافع (توزیعی)

ریسک را در ازای

جامعه ،بیشترین نفع را

راهکارهای غیر سازهای فراهم

منابع استفادهشده

برای جامعه داشته باشد

میشود ،بطور مثال ،کمک دولت به
مالکان خانهها در سازگاری و بهبود

داشته باشند

آمادگی و غیره ،و راهحلهای
سازهای برای مناطقی لحاظ میشود
که فعالیت اقتصادی باالیی دارند.
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• افزایش تابآوری زیرسا،تها -استراتژیهای مبتنی بر مجموعه استردهای از
واکنشهای سازهای و غیر سازهای ،معموالً تابآوری بیشتری را در مقایسه با تکیه
بر تنها یک راهکار به والود میآورد .هرچند ،استراتژیهای مشتمل بر واکنش
منفرد و تدابیر سازهای ،همچنان از مؤیفههای ابل بول در ک ریسکترین منا ق
،واهد بود « .راحی تابآور» رویکردی نوآورانه را در راحی ،سا،ت و
بهرهبرداری از این سازهها معرفی میکند .برای زمانهایی که و ایعی دیدتر از
سیالبهای مورد انتظار اتفاق میافتد ،روش راحی تابآور میتواند این ا مینان
را ایجاد کند که سطح ابل بویی از عملکرد والود ،واهد دا ت (به ور مثال،
در راحی تابآور برای سیل بندها ،انتظار میرود زمانی که رایط وا عی از
مقادیر مفروض در راحی تجاوز کرد ،نباید تخریب وند و همچنین عدم کارآیی
آنها نباید به اونهای با د که در رایط بدون هشدار ،منجر به ایجاد فاالعه
وند .
• زیرسا،تهایی که در رایط سیالبی و در فرآیند حفاظت ،عملکرد ،ود را از دست
دادهاند ،باید ابلیت بازیابی سریع دا ته با ند و به مو ع به وضعیت عادی
براردند .با انتخاب راحی مناسب میتوان این ویژای را ایجاد نمود .در وا ع در
راحی چنین سازههایی ،روشهایی انتخاب می ود که الهت بازسازی آنها نیاز
به برنامهریزی پیچیده ،مهارتهای فوقایعاده تخصصی یا تجهیز منابع مایی ابل
تواله نبا د.

• پیشنیاز االتناب از افزایش سریع دت اثرات سیل ،حصول ا مینان از تداوم
عملکرد زیرسا،تهای حیاتی است .همانطور که در الدول  1-2ا اره د ،از
درسهای مه سونامی آسیا این بود که اثرات این پدیده به نسبت انتشار در
زنجیرههای الهانی ،بدییل تخریب زیرسا،تهای انرژی ،حمل و نقل ،ارتبا ات و
،دمات اضطراری ،تشدید د .الهت ناسایی مؤیفههای حیاتی در این
بکهها ،الزم است روابط بین االزاء دا،لی در یک بخش و روابط بین بخشهای
مختلف مشخص ود ،بدین مفهوم که در عمل باید بین ا دامات تعریف ده
هماهنگی والود دا ته با د.
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• اتخاذ استراتژیهای مدیریت تطبیقی -راحی و پیادهسازی استراتژیهای تطبیقی،
متکی بر ،ال یت و نوآوری در موارد زیر است:
( 1انتخاب واکنشهایی که ازینههای آینده را تحت تأثیر رار نداده و یا
ید غیر ضروری برای انتخاب آینده ایجاد نکند،
( 2به کار ارفتن واکنشهایی که برای یف وسیعی از سناریوهای امکان
پذیر آتی ،موثر با ند،
( 3پایش مستمر تغییرات،ارزیابی مجدد سناریوهای آینده ،و
( 4اصالح سیاستها ،استراتژیها و برنامههای سا،تاری به کلی مناسب.
حفظ انعطافپذیری در آینده از ریق روشهایی نظیر افزایش ارتفاع سازههای
حفاظتی یا تغییر مه در رویکرد ،مانند ترا یک هر ،میتواند هزینه اضافهتری
را بوالود آورد .به ور مثال درنظر ارفتن افزایش ارتفاع در سازههای حفاظتی
نیازمند تقویت پیها است که منجر به هزینه اضافی در سا،ت این سازهها ،واهد
د .ذکر این نکته ضروری است که بررسی روشهای ایجاد ظرفیت تطبیقی در
ارزیابی ازینهها ،به اونهای که بتوانند عدم طعیتهای آینده را در نظر بگیرند،
همواره بعنوان یکی از زمینههای پژوهشی در ،صوص موضوع ،واهد بود .در
سالهای ا،یر ،این پژوهشها منجر به اتخاذ استراتژیهای الدید دهاند ،که از
آن المله میتوان به تهیه برنامه بلندمدت مدیریت استراتژیک سیل برای مصب
رود،انه تایمز ا اره کرد که از نمونههای اوییه استراتژی تطبیقی به مار میآید.
این برنامه ،ا دامات ممکن را به عنوان تابعی از افزایش تراز دریا (از  0تا  4متر به
کل در،ت تصمی مشخص میکند .استرش در،ت تصمی  ،مشرو به افزایش
تراز دریا و تصمی ایریهای بلی است.
بنابراین ،ایجاد زیرسا،تهای تابآور ،بسیار فراتر از صارفاً کااهش احتماال ،ساارت باا
سازههای محک است و مدیریت تطبیقی نیز بسیار فراتار از صارفاً «منتظرباودن و نگااه
کردن »1است .هر دو موضوع ،الزء رویکردهاای هدفمناد در تهیاه و راحای اساتراتژی
هستند که مبتنی بر ریسک بوده و مه تار از آن ،باه دنباال مادیریت فعاال در ارایط
عدم طعیت هستند .پذیرش آینده به عنوان آیندهای نامعلوم ،پیامدهای عمیقی دارد کاه
wait and see
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با مدل ،طی تهیه استراتژی متفاوت است .مدل ،طی مبتنی بر یک نگاه طعیتر درباره
آینده است که در وا ع مبنا و ویژای تصمیمات سنتی کنترل سیل باوده اسات (الادول
. 3-1
جدول  :3-1تأیید وجود عدمقطعیت در سیل ،تأثیر عمیقی بر طراحی استراتژی دارد
مراحل تهیه

الگوی سنتی (قطعی) تهیه استراتژی و

الگوی تطبیقی (غیرقطعی) تهیه

استراتژی

تصمیمگیری

استراتژی و تصمیمگیری

تصمیمگیری

اهداف و نتایج مطلوب از پیش تعریف شده.

الگوی نوظهور اهداف و نتایج مطلوب.

درباره نیازها

مجموعه فعالیتها و منابع الزم تعریف شده.

پیکربندی انعطافپذیر منابع و اولویتها.

تصمیمگیری

فرآیند متوالی برنامهریزی ،طرحریزی و

درباره چگونگی
تحقق آنها

پیادهسازی.

تنظیم مستمر برنامهها ،طرحها و فعالیتهای
پیادهسازی با تغییر دنیای اطراف.
تطبیق مستمر اقدامات پائین به باال و

تدوین باال به پائین استراتژی.

استراتژیهای باال به پائین.

سیستم تصمیمگیری پایدار و ثابت.

درک تأثیرات

تغییر قابل پیشبینی آینده (قطعیتگرا)-

درونی و بیرونی

اقلیم ،جمعیت ،تنزل وضعیت ،ترجیحات و
غیره.

تغییر فرآیندهای تصمیم و اولویتها
تغییر نامعلوم در آینده -اقلیم ،جمعیت ،تنزل
وضعیت ،ترجیحات و غیره

( 3حفاظت و ارتقاء ،ادمات اکوسیسات  -اکوسیسات ها ،ادمات مهمای را در حوزههاای
مختلف تاامین ،تنظای  ،پشاتیبانی و فرهنگای ارائاه میکنناد ( اکل  . 7-1بادون در
نظرارفتن بهترین روش برای حفاظت و بهبود عملکرد اکوسیست ها ،ازینههای مدیریت
سیل میتواند منجر به اثرات مخرب برای اکوسیست ها ود ،نظیرتجربه حوضه دانوب که
انتخاب ازینه مدیریت سیل ،رایطی را ایجاد کرد که اصالح آن نیازمند ا ادامات ابال
مالحظهای با د .راهکارهای غیرسازهای مانند تغییرات کااربری اراضای ،ذ،یاره تااالب،
ارتبا مجدد سیالبد ت و غیره و راهکارهای سازهای منتخب نظیر مجراهای کناراذر،
مخازن کنتریی و همانند آن ،فرصاتهایی را بارای مادیریت همزماان ریساک و بهباود
،دمات اکوسیستمی بوالود میآورند .استفاده توامان از رو های ساازهای و غیرساازهای،
رویکردی مبتنی بر ه افزایی است که معموالً در نظر ارفته نمی ود و نمونههای بسایار
کمی والود دارد که به ور الدی دنبال ده با د .الهت تحقق اهداف حفاظت و بهبود
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اکوسیست ها از ریق مدیریت سیل ،الزم است محور توالاه تغییار کناد .همزیساتی باا
فرآیندهای بیعی باید به موضوعی محوری تبدیل ود -نظیر ایزامی که در ا دام ا،یار
سازمان محیطزیست انگلستان برای ارتقاء الایگاه فرآیندهای بیعی در مدیریت ریسک
سیل و اتخاذ «مدیریت بیعی ریسک سیل» در وانین اسکاتلند یحاظ ده است.
• فرصتهای مدیریت ریسک
برای تاثیر بر

• فرصتهای مدیریت ریسک
برای تاثیر بر

• امنیت غذایی
• امنیت آبی
• امنیت انرژی (از جمله برقابی)

• کاهش اثرات اقلیمی
• کیفیت آب
• کنترل بیماریها و آفات

خدمات
تنظیمکنندگی

خدمات
تامینکنندگی

خدمات پشتیبانی

خدمات فرهنگی
• فرصتهای مدیریت ریسک
برای تاثیر بر

• فرصتهای مدیریت ریسک
برای تاثیر بر

• الهامبخشی فرهنگی ،فکری و معنوی
• امور تفریحی از جمله اکوتوریسم

• کیفیت خاک -پراکندگی مواد مغذی در
سیالبدشتها و مسیلها

شكل  -7-1چهار ویژگی اکوسیستم سالم و فرصتهای متقابل در مدیریت ریسك سیل

 -5-1ویژگیهای برنامه مدیریت استراتژیک سیل
مدیریت ریسک سیل متناسب با اهداف اونااون ذکر ده ،آسان نیست .مادیران سایل
دیگر نمیتوانند فقط بر حفاظت سیل به روش مهندسی تکیه کنند ،بلکه باید در پای الماع
کردن یفی از تدابیر و ابزارها در برنامهریزی برای دساتیابی باه نتاایج ماورد نظار با اند.
مدیریت استراتژیک سایل بایاد باه عناوان فرآینادی مساتمر درنظار ارفتاه اود کاه باا
وا عیتهای آینده انطباق پیدا میکند و از منابع محادود زماان ،همات االتمااعی ،سارمایه
محیطزیستی و پاول ،بارای تحقاق مناافع چندااناه ،اساتفاده میکناد .بناابراین ،رویکارد
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استراتژیک با راحی مهندسی و پارادای استانداردهای ایمنی متفاوت است ،تفاوتی کاه در
ویژایهای برنامههای نوین دیده می ود .برنامه استراتژیک:
◄ مبتنی بر درک مناسب رفتار کل سیستم و اهداف اجتماعی و چگونگی تغییر آنها در
افق بلندمدتتر ،واهد بود.
◄ دانش ریسك و عدمقطعیت را برای فرآیند تصمی ایری به کار میایرد.
◄ به دنبال پیادهسازی مجموعهای از راهكارها و ابزارها در مدیریت ریسک است ،زیرا
مزیت چندین راهکار مدیریت ریسک سیل با ه  ،بیش از مجموع مزیتهای تکتک
ا دامات است (الدول . 4-1
◄ فرآیندی مستمر است که بطور مرتب پایش و بازنگری ده و با رایط آینده ،به
نسبتی که نا،ته می ود ،تطبیق مییابد .این رویکرد با فلسفه «پیادهسازی و
نگهداری» در رویکرد سنتی حفاظت در برابر سیل متفاوت است.
این چهار ویژای برنامه مدیریت استراتژیک سیل در کل ، 8-1الصه دهاند.
• تمام منشاها ،مسیرها و سیلزدگان
بالقوه و چگونگی تغییر احتمالی این موارد
در آینده را در نظر میگیرد.
• رفتارها را در مقیاسهای زمانی مختلف
(ساعت تا چند دهه) و مکانی (محلی تا
بینالمللی) منعکس میکند.
• مردم در توصیف نیازهای کوتاه مدت و
تعیین اهداف بلندمدت مشارکت میکنند.

• ریسک و عدمقطعیت برای اولویتبندی
اقدامات به کار میروند.
• سرمایهگذاریها متناسب با منافع تضمین
شده اجتماعی هستند.
• فرایند ساختارمند ارزیابی (تحلیل ،رایزنی
و تصمیمگیری) به طور رسمی
عدمقطعیت را منظور میکند.

پایش ،بازنگری
و تطبیق صورت
میگیرد

رفتار کل سیستم
و هدفهای کالن
اجتماعی را درک
میکند

مجموعهای از
راهکارها و ابزارها
را برای دستیابی
به اهداف پیاده
میکند

شناخت ریسک و
عدمقطعیت را در
تصمیمات به کار
میگیرد.

• از طریق فرایند مدیریتی که پیوسته در
واکنش به شناخت جدید تطبیق مییابد،
پیاده میشود.
• استراتژیها ،زیرساختها و شیوههای
بهرهبرداری ،بر پایه اطالعات جدید،
ظرفیت اصالح دارند.

• اقدامات کاهشی خطر سیل و پیامدهای
آن (در معرض بودن/آسیبپذیری)
به کار گرفته میشود.
• اقدامات پیش ،حین و پس از رویداد ،به
شیوه استراتژیک برنامهریزی شده و پیاده
میشوند.
• راهحلهای نوآورانه برای پاسخ گویی به
اهداف چندگانه ،دنبال میشوند.

شكل  -8-1ویژگیهای مدیریت استراتژیك سنجیده ریسك سیل
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جدول  -4-1خالصه راهكارها و ابزارهای مبنای استراتژیهای متنوع مدیریت ریسك سیل
دستهبندی اقدامات برای

نمونه گزینهها

مدیریت ریسک
تأثیرگذاری بر منشأ سیالب:

به طور مثال ،از طریق ذخیره در مبدأ یا نزدیک آن (پیکرههای آبی داخلی و
تاالبها ،مخازن تغذیه آب زیرزمینی ،باتالقها ،زمینهای باتالقی ،لجنزارها،
سامانههای زهکشی پایدار شهری).

کاهش احتمال سیلگرفتگی

مدیریت اراضی:
جنگلداری /سیالبدشت ،بیشهزارها ،برکهها و تاالبها ،شیارزنی /ترانشههای نفوذ،
مدیریت خاک ،نوارهای حفاظتی ساحلی و غیره.
تأثیرگذاری بر مسیر سیالب:
به طور مثال ،از طریق مدیریت مورفولوژیکی ،واریزهها و پوشش گیاهی ،ایجاد
تاالب و آبگیرهای سیل و نیز سازههای حفاظتی موقتی و دائمی ،پمپها و موانع
تأثیرگذاری بر «در معرضبودن»:
به طور مثال ،از طریق کنترل ساخت و ساز و برنامهریزی کاربری اراضی با آگاهی از
سیلخیزی؛ برنامهریزی تخلیه از جمله استفاده از پناهگاههای امن و مسیرهای روشن

کاهش پیامدهای بالقوه سیل

تخلیه
تأثیرگذاری بر آسیبپذیری:
به طور مثال ،از طریق آگاهیبخشی و آمادگی مردم و کسب و کارها ،فراهمآوردن
خدمات بازیابی پس از رویداد سیل (بیمه و کمکهای دولتی)
تأثیرگذاری بر تغییر آتی اقلیم:
استفاده از روشهای کمکربن .بسیاری از مدیران بلندپرواز ریسک سیل به دنبال

کاهش اثرات تغییر اقلیم و
جمعیت

راهحلهایی هستند که کربن را جذب میکنند ،به طور مثال ،از طریق استفاده از
تاالبهای موجود و احیای تاالبهای آسیبدیده برای جذب و ذخیره طبیعی کربن
تأثیرگذاری بر تغییر جمعیتی:
تأثیر مثبت بر رشد جمعیت ،ایجاد بههمپیوستگی در مدیریت سیل با امنیت غذا و
آب.
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 -6-1موانع پیادهسازی
الهت اثربخشی اساتراتژیهای مادیریت سایل ،الزم اسات یفای از مناافع بخشهاای
اونااون نظیر ریسک سیالب ،منابع آب ،توسعه ،انرژی و مواردی همانند آن در نظر ارفتاه
وند .این مه مستلزم آن است که مسئویین ملای ،منطقاهای و محلای ،ا میناان حاصال
کنند که سیاستها ،مقررات و رحهای مختلف به کل مناسبی تلفیق ده و فعاییتهاای
صورتارفته در یک سطح یا در یاک بخاش ،باا فعاییتهاای ساطوح یاا بخشهاای دیگار
هماهنگ هستند .بر این اساس ،برنامهریزی مدیریت سانجیده سایل نیازمناد پاارادایمی از
حکمرانی است که مبتنی بر همیاری بوده و الداسازی بین تخصصهای مختلف برنامهریزی
فضایی ،محد وده ساحلی ،حوضه آبریز ،منابع آب ،مهندسی سیل و مدیریت محیطزیستی را
کمرنگتر کند .ذکر این نکته ضروری است که انجاام ایان تلفیاق و ایجااد همااهنگی کاار
د واری است و دستیابی به هماهنگی افقایِ معناادار ،چاایش مهمای محساوب می اود و
مستلزم آن است که مدیران سیل که عادت به عملکرد در چارچوب مقررات و سلسالهمراتب
عمودیِ اداری دارند ،فرصت بیشتری برای ایجاد هماهنگی استردهتر در سطح افقی بوالاود
آورند.
عالوه باراین ،در بسایاری از برناماههای هدفمناد باه دییال مشاخص نشادن نقشهاا و
مسئوییتها نتوانستند کافهای سیاستی ،برنامهریزی و پیادهسازی را پار کنناد .باه اور
مثال ،تالشها برای مدیریت سیل در حوضه آبریز ایگواسو 1در برزیل ،به دییل فقدان توافاق
بین مراالع ملی ،منطقهای و محلی ،به نتیجه نرسید .نمونههای مشابهی نیز در اروپاا والاود
دارد .برای مثال ،سیاست سالهای ا،یر در انگلستان و ویز ،متأثر از اصل «فضاساازی بارای
آب» و در هلند« ،فضاسازی برای رود،انه» بوده است .چنین سیاستهایی به اور معماول
در تعارض با واکنش سیاسی و عمومی به رویداد سیل ،نظیر حفاظات بهتار در برابار سایل،
انتخابهااای توسااعه ا تصااادی در مقیاااس محلاای همچااون ،اسااتمرار سااا،ت و ساااز در
سیالبد تها و توافقات با صنعت بیماه باا تمرکاز بار کااهش احتماال سایل ،ارار دارد.
بنابراین« ،فضاسازی» فقط زمانی امکان پذیر است که این موارد در عمل انجاام اوند .اماا
نکته مه این است که تجربه عملی ،مدیریت استراتژیک ریسک سایل را تقویات میکناد و
مستلزم راهبری و همکاری فاف برای موفقیت است.
Iguassu
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مدیریت ریسک سیل در ایب ترکیبی از سیاستها ،استراتژیها و برنامهها که در ساطح
ملی ،منطقهای و محلی تدوین می وند ،بوالود میآیاد .زیرساا،تها و ترتیباات ساازمانیِ
موالود ،با محیط ،اص محلی ترکیب می وند و محادودیتهای مهمای را بارای مادیریت
ریسک سیل ایجاد کرده ،و فرصتهایی را ه برای آن فراه میکنند.
بر،الف مدل ،طی ،مبتنی بر نگاه طعی به آینده ،که از ویژایهای تصامیمات سانتی
کنترل سیل است ،ا،یراً مهندساان باه دنباال انجانادن تاابآوری و ظرفیات تطبیقای در
سناریوهای ،ود هستند .باور عدم طعیت رایط آیناده ،در مقایساه باا ارایط اماروز و یاا
زمانی که یک سا،تار برای نخستین بار راحی می اود ،بار ایان موضاوع تأکیاد دارد کاه
فرآیند پاایش و اصاالح ا ادامات بصاورت مساتمر بایاد انجاام اود .حلقاه تهیاه دادههاا،
تصمی ایری ،ا دام و پاایش در روش کالسایک مهندسای ،از ناو در تفکار اماروزی دربااره
مدیریت تطبیقی ظاهر می ود .مدیریت تطبیقی ریسک سایل ،باه عناوان فرآیناد مساتمر
ناسایی مسائل ،تعریف اهداف ،ارزیابی ریسکها ،ارزیاابی ازیناهها ،پیادهساازی ،پاایش و
بازنگری نا،ته می ود .در رایط عدم طعیت ،باتواله باه اینکاه تکاوین اهاداف بصاورت
پیوسته صورت می ایرد ،یذا الاری بودن مطایعه و مدا،له در سیست نیز همواره باید اداماه
یابد.
تمامی برنامههای مدیریت ریسک سایل از نظار الزئیاات و ا ادامات ،متفااوت هساتند،
هرچند ،چر،ه مشابهی از نظر فرآیندها مانند کل  ،1-1در تمام آنها مشاهده می اود .در
ادامه ،هر مرحله از این فرآیند عمومی ،مورد بحث رار میایرد.

درا ریسک سیل و چگاونگی مادیریت آن در یفای از مقیاسهاای زماانی و مکاانی،
موالب می ود تا بتوان به بهترین کل ممکن ،مبنای مناسابی را بارای اتخااذ تصامیمات
،وب ایجاد نمود .فعاییتهای برنامهریزی سنتی اغلب به اونهای است که الهت پیادهسازی
تفکر استراتژیک و ،الق از مقیاس زمانی بسیار کوتاه (غایباً تا بیست یا سی سال و مقیاس
مکانی ،یلی کوچک (یک الامعه محلی یا یک بازه استفاده میکند .دییل این امر این است
که تدوین چنین رویکردهایی باید در مدت زمان کوتاه صورت ایرد و غایباً بعناوان اساتمرار
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وضع موالود لمداد می وند ،در نتیجه ماهیت اساتراتژیک برناماههای تهیه اده تضاعیف
می وند.
بنابراین ،نخستین اام مها  ،ترسای کال سیسات ماورد نظار ( اکل  ، 1-2و توضایح
چگونگی انتقال فعاییتها از کوتاهمدت به بلندمدت و بایعک است (یعنی مشخص ود که
چگونه به تقاضاهای امروز پاسخ داده ،واهد د در حایی که از تحقق اهداف بلندمدتتر نیز
ا مینان حاصل می ود  .به ور مثال:
◄ مقیاس زمانی بلندمدت و بزرگ مقیاس از نظر مكانی (بر مبنای برنامهریزی
استراتژیک  -با درنظر ارفتن مقیاس زمانی  75تا  100سال یا بیشتر و مقیاس مکانی
بزراتر از کل آبخیزها ،حوضهها یا حتی کشورها ،ممکن است محدودیتهای
سا،تارهای موالود از نظر سازمانی یا فیزیکی به چایش کشیده ده و منجر به پیگیری
رویکردهای ،ال انه الدید ود .اتخاذ چنین رویکردی موالب می ود تا امکان تعیین
الهت استراتژیک فراه ده و ارفتار مسائل سیاسی محلی و رایط فعلی نشود.
چنین رویکردی به کل موفق در انجام مطایعات سیل مورد استفاده رار ارفته و
اکنون به مؤیفه عادی برنامهریزی در انگلستان و ویز در تدوین استراتژی بلندمدت برای
سرمایهاذاری ،تبدیل ده است .در ایاالت متحده ،کمیسیون رود،انه میسیسیپی،
تدوین چش انداز  200سایه توسعه منابع آب را در حوضه آبریز میسیسیپی آغاز کرده
است.
◄ مقیاس زمانی کوتاهمدت و میان مدت با مقیاس مكانی سیستم (برنامهریزی ا دامات
حیاتی  -در رایط ،اص مانند بازیابی پ از سیل ،ممکن است الزم با د بالفاصله
االزای سیست ِ کاهش ،سارت سیل که ،ود به سبب رویداد سیل ،سارت دیدهاند،
ترمی اردند .عدم تعمیر سیلبندها و دیوارههای ،سارتدیده ،در مواالهه با احتمال
و وع سیلهای مشابه در آینده نزدیک میتواند به زیانهای فجیع نا ی از ر،داد سیل
بینجامد .با این والود ،در انجام چنین ا دامات کوتاهمدت یا میانمدتی ،باید به چگونگی
تطبیق برنامههای کوتاهمدت با ا دامات بلندمدت تواله نمود و از انجام برنامههایی که
مانع ا دامات آینده ،واهند د ،االتناب اردد .در هر صورت ،ا دامات بازیابی تا حد
ممکن باید به اونهای با ند که انعطافپذیری الزم را در فعاییتهای مدیریت ریسک
سیل در آینده فراه نمایند .هنگامی که برنامهریزی پیش از سیل صورت ارفته با د،
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ممکن است در وضعیت بازیابی پ از سیل ،این امکان والود دا ته با د که بتوان
ازینههای بلندمدتتر مدیریت ریسک سیل ،نظیر تبدیل اراضی مکرر ،سارتدیده به
محدودههای ذ،یره بیعی سیل ،را االرا نمود.

شكل  -1-2شناسایی مقیاس مكانی و زمانی مناسب برای تصمیمات و تحلیل پشتیبان (براساس
کل سیستم) جهت اعمال مدیریت قابل قبول ،ضرورت دارد.

مرور کار ناسی ریسکها و فرصتها و درا چگونگی تغییر آنها در مقیاس زمانی ماورد
نظر ،همچنان نخستین اام مه در فرآیندهای مدیریت ریسک به حساب میآید .باتواله به
اهمیت این اام ،باید فرآیند ناسایی ریسکها و فرصتها الاامع باوده و دامناه وسایعی را
دربر بگیرد که از آن المله میتوان به توالاه ساا،تارمند باه اواهد موالاود دربااره تماام
النبههای ریسک سیل ،تحلیل چگونگی تغییار ریساکها در آیناده ،و ناساایی فرصاتها
الهت تحقق منافع چنداانه و وسیعتر ،ا اره کرد .این مرحلاه از فرآیناد ،نقاش مهمای در
کلدادن به تحلیل و تمرکز بر ا دامات در مراحل بعدی دارد ،و از این رو باید:
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◄ نگاهی جامع به منابع ریسك سیل و پیشرانهای تغییر داشته باشد .سیلها معموالً
نتیجه رویدادهای هیدرویوژی-هوا ناسی هستند که الریانهای رود،انه را افزایش
داده یا به توفانهای دریایی (هجوم امواج منجر می وند ،اما آنها تنها منابع اصلی به
مار نمیآیند .همچنین باید به سیلهای نا ی از تودههای یخ ،الریان ور های و
رواناب نا ی از رابار یا سیالب رود،انهای و نیز مسائلی مانند نشست زمین نیز تواله
دا ت .نشست زمین ،نا ی از بردا ت آب زیرزمینی ،فرآیندی است که به کل
ملموس بر ریسک سیل در هرهای مختلف الهان ،از ونیز ارفته تا بانکوا ،تأثیر
میاذارد -و هنوز در بسیاری از منا ق مانند الاکارتا، ،طری نزدیک و وا عی است.
بدون در نظرارفتن تمام النبههای مهمی که بر ریسک سیل تأثیر میاذارند ،ممکن
است استراتژیها ضعیف راحی ده و ریسکها به ا تباه تبیین وند .چگونگی
واکنش این منابع به تغییرات ا لی  ،توسعه باالدست ،سا،ت و ساز در سیالبد ت،
سازههایی که رژی الریان را مختل میکنند و رسوباذاری یا تغییر مورفویوژی مجرا،
همگی پرسشهای مهمی هستند که باید در مراحل اوییه برنامهریزی مورد بررسی رار
ایرند .در هر مورد ،باید برآورد تأثیر تغییرات بایقوه ،با استفاده از واهد کمّی موالود و
در صورت یزوم واهد کیفی ،صورت ایرد و در ناسایی ریسکها و فرصتها در نظر
ارفته وند .سپ می توان برآوردهای اوییه را به تدریج با المع آوری واهد الدید و
ا العات بیشتر ،تد یق نمود.
◄ جستجوی جدی برای فرصتهای بالقوه .کاهش ریسک سیل در نگاه محدود ( رایط
ایزویه و صرفاً برای مدیریت سیل  ،آسان است .اما انجام چنین کاری با احتساب ایجاد
منافع بیشتر برای الامعه و اکوسیست ها ،د وارتر است .چنانچه فرصتهای برنده-
برنده ،از المله به حداکثررساندن فرصتها برای تحقق منافع وسیعتر از ریق تاالبها،
بدنههای آبی ،تفریحات ،مدیریت اراضی و نظایر آن ،در ابتدای این فرآیند پررنگتر
دیده وند ،بیشتر میتوان انتظار دا ت که واکنشهای هماهنگی با چندین کارکرد در
مدیریت سیل کل بگیرد.
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مدیریت ریسک سیل اساساً با نتایج سر و کار دارد .معیار موفقیت بایاد در ایاب اهاداف
نهایی و فاف ،معیارهای سنجش نتیجه و فرآیند رو ن تصمی ایری توصیف ود.
بنابراین ،الزم است معیارهای مناسبی الهت تصمی ایری و سانجش موفقیات راحای
ده و به کار ارفته ود .ایان ماوارد ،پیشزمیناه تادوین معیارهاایی هساتند کاه رابطاه
مستقیمی با حوضه آبریز یا سیست مورد نظر دا ته و چایشهای ،اص پیش رو دارند ،کاه
از المله آنها میتوان به موارد زیر ا اره کرد:
◄تعیین اهداف کالن :1مرور و تد یق اهداف کالنتر با تواله به رایط محلی .این کار
باعث فاصلهارفتن از اهداف ملی نمی ود ،بلکه فرصتی ایجاد میکند که این اهداف با
تفصیل بیشتری تعریف وند.
◄تعیین اهداف مشخص :2با این روش ،در وا ع اهداف نهایی ،به اهداف مشخص
ا تصادی ،اکوسیستمی و االتماعی ،برای محدوده مورد نظر تبدیل ده و ماهیت برنامه
تدوین ده و ازینشها کل میایرد .توانایی همسانسازی اهداف چنداانه و پردا،تن
به تعارضات االتنابناپذیری که ممکن است بین اهداف به والود آید ،همچنان یک
چایش است؛ اما اار بصورت فاف رایط یا وضعیت مطلوب تبیین ود ،امکان این
همسانسازی یا رفع تعارضات ،فراه ،واهد د.
◄تعریف اقدامات خروجی :تبدیل اهداف مشخص به ا دامات کمّی ،روالی ،ویژای
اصلی تهیه برنامههای الامع است.
◄تبیین معیارهای موفقیت :وا عیتهای سیاسی ،ا تصادی و االتماعی همیشه بر سطح
آرمانارایی درباره نتایج مطلوب و اینکه چه نتایجی یک موفقیت در نظر ارفته ،واهند
د ،تأثیر میاذارند ،اما با این حال ،تبیین معیارهای موفقیت همواره با چایش همراه
است .تصمی ایران غایباً معیار موفقیت را از دو دیدااه بر میازینند :نخست،
،وشبینی ممکن -تعریف نتایجی که دستیابی به آنها در رایط ایدهآل ،وا عبینانه

goals
objectives
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انگا ته می ود -و دوم ،به ک انع دن -تعریف نتایج حدا لی که اثرات و ریسکها
ابل بحث نبوده و باید برای تأمین انتظارات بنیادی الامعه محقق وند.
معیارهای تدوین ده در این فرآیند ،امکان مقایسه عملکارد اساتراتژیهای الاایگزین و
ا دامات اویویتبندی ده برای مدیریت ریسک سیل را بوالود میآورد.

فرآیند رو ن تصمی ایری و واعاد آن ،ابازاری را بارای ارزیاابی افاف عملکارد یاک
استراتژی در برابر استراتژی دیگر ایجاد مینماید .ایان واعاد ،محاور فرآیناد برناماهریزی و
ارزیابی بوده و نقشآفرینی تمام اروداران را در امور زیر امکانپذیر میسازد:
◄تعریف معیارهای مورد نظر  .چه چیزی در حوضه یا آبخیز مورد نظر تأثیر مهمی
میاذارد؟ محدودههایی که فعاییت کشاورزی عمدهای دارند ،بر معیارهایی تمرکز
،واهند دا ت که توانایی حفظ امکان کشاورزی را بررسی میکنند .نواحی هری بر
معیارهایی تمرکز ،واهند دا ت که متواله ایمنی عمومی و زیاندیدای اموال با ند.
مه است که ازینش معیار به یوهای فاف انجام ود و نتایج ازینش با کسانی که
از این ا دام تأثیر میپذیرند ،به ا تراا اذا ته ود.
◄توافق درباره چگونگی سنجش اثرات .روش فاف و پذیرفته ده برای بررسی اثرات،
مؤیفه اصلی راحی استراتژی است .رویکردهای اونااونی از المله سود-هزینه
ریایی ده و نشده و امتیازدهی و وزندهی چندمعیاره والود دارد، .الصه معیارهای
متداول در الدول  1-2فهرست دهاند.
◄توافق در خصوص نحوه ترکیب معیارهای چندگانه .مدل تحلیلی میتواند کامپیوتری
بوده و یا محصول نظرات و امتیازدهی مشارکتکننداان به کمک ابزارهای تحلیلی
کامپیوتری با د .در هر دو حایت ،تخصیص وزنهای نسبی به هر یک از نتایج مطلوب
اهمیت دارد .آیا تلفات الانی مه تر از تلفات مایی است ،و اار چنین است ،تا چه اندازه؟
تخصیص وزن میتواند توسط تصمی ایران به یوه دیفی 1یا دیگر روشهای تصمی
ایری چندمعیاره و یا در ایب فرآیندهای وزندهی مشارکتی ضرایب توسط اروداران
Delphi
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انجام ود .عدم تخصیص وزن به عوامل ،به معنای یحاظ فرض وزن یکسان برای تمام
نتایج است ،که معموالً فرض مطلوبی نیست .نتیجه این روش ،تعیین رتبه نسبی برای
استراتژیهای مختلف است.
جدول  -1-2معیارهای معمول به کاررفته در تحلیل تطبیقی گزینهها
معیار پایه

نسبت فایده به هزینه

توصیف
سنجهای از کارایی اقتصادی را در قالب نسبت ارزش کنونی کل فایدهها به ارزش
کنونی کل هزینهها بهدست میدهد.
سنجهای از فایدهها و هزینههای گسترده (که قابل ریالی شدن نیستند) اقدام پیشنهادی

ارزش خالص کنونی

را بر اساس نتایج مطلوب بهدست میدهد .غالبا خدمات اکوسیستم و تلفات جانی را
شامل میشود.

ثبات
پایداری

توانایی عملکرد استراتژی/سیستم را در طیفی از آیندههای ممکن میسنجد.
سنجهای است از چگونگی پیشبرد رفاه اقتصادی ،اجتماعی و سالمت اکوسیستم
توسط استراتژی مورد نظر
سنجهای است از چگونگی تصمیمگیری و پیادهسازی .اطمینان یافتن از اینکه

انصاف

آسیبپذیرترین گروهها حفاظت میشوند و هیچ گروهی در اثر انتخاب صورت
گرفته محروم نمیشود (بدون جبران مناسب)

هزینههای کل دوره عمر
سرمایهای ،بهرهبرداری و
نگهداری
ظرفیت تطبیقپذیری و
انعطافپذیری

تأمین منابع مالی الزم برای نگهداری مستمر و کافی و بهروزرسانی اقدامات ،سازهای
و یا غیر سازهای ،و امنیت این منابع را میسنجد.
آیا این استراتژی یا سیستم میتواند اصالح شده و تطبیق یابد ،به گونهای که از عهده
شرایط آینده بدون هزینه قابل مالحظه یرآید؟
توصیف استفاده خالص کربن در استراتژی مورد نظر (رویکردهای سنتی

کاهش کربن

کنترل/حفاظت در برابر سیل ،کربنبر هستند؛ استفاده از تاالبها میتواند منافع مثبت
قابل مالحظهای داشته باشد و به شکل قابل مالحظهای در انتخابهای مدیریت
ریسک سیل محوریت پیدا کند)

◄توافق در خصوص نحوه تصمیمگیری با توجه عدمقطعیت در نتایج آینده .رایط آینده
در یک حوضه یا یک آبخیز به ناازیر با رایط کنونی متفاوت ،واهد بود ،هرچند
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تعیین مشخصات تغییر در آینده د وار است .با این والود ،نادیدهارفتن تغییرات بایقوه
نباید یک ازینه تلقی ود .بنابراین باید برنامهها براساس توانشان در عملکرد در رایط
مختلف ،ارزیابی وند .تصمی ایران باید آیندههای مختلف را بررسی کرده و
منطقیترین آنها را بعنوان ازینه محتمل آینده در منطقه ،تعیین نمایند .هرچند ا تصاد
نقش تعیین کننده در تعیین آینده با پیامدهای ک هزینه دارد ،اما برای انتخاب
محتملترین سناریوی آینده ،تواله به ازینههای ک هزینه با اثر بخشی الزئی ،منطقی
نیست.
◄توافق در خصوص نحوه اولویتبندی سرمایهگذاری .انتظار اینکه تمام نیازهای بودالهای
فوراً تأمین وند وا عبینانه نیست .بنابراین ،اویویتبندی در،واستها و ا دامات حائز
اهمیت است .چنین تصمیماتی باید براساس تحلیل د یق ریسکهای حاصل از هر
رویکرد ارفته ود و منا ق با باالترین سطح ریسک باید در اویویت رار ایرند.

ترسی سناریوهای آتی ،راهی برای غلبه بار مقاومات ذاتای بشار در برابار تغییار اسات.
بنابراین ،سناریوها میتوانند افقهای ذهن را بااز کارده و ارایط پاذیرش و دراِ تغییار را
بوالود آورند ،و در نتیجه میتوانند تصویر آینده الهان را کل دهند .بنابراین ،ایان رویکارد
میتواند منجر به اللب فرصتهای الدید پیشرو و االتناب از تأثیر نامطلوب یا سوء بردا ت
ا دامات آتی ود .ویژای تصمیمات مدیریت ریسک سیل ،عدم طعیت اسات .باا ناساایی
سناریوهای مختلف ،درا آینده و مه تر از آن چگونگی نقشآفرینی استراتژیهای مختلاف
در آینده ممکن می ود .سناریوسازی ،اوب آساان نیسات و مساتلزم ترکیبای از افتماان
،براان با مستندات و واهد کمّی ده است .بر،ی از واعد پایه در سناریوسازی ،اوب در
ادامه معرفی می وند:
ش بیندیشند و
◄ذهن باز نسبت به تغییر در آینده، .براان باید درباره تغییر با ح
صرفاً بر اساس روندهای موالود تصویرسازی نکنند .نگاه الامع به پیشرانهای بایقوهای
که ممکن است بر ریسک سیل در آینده تأثیر بگذارد ،باید مورد تواله و بحث رار
ایرد .در چنین فرآیندی است که وضع موالود را میتوان به چایش کشید و به نوآوری
مجال داد.
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◄متمایزکردن اقدامات مستقل از اقدامات هدفمند .تحوالت مستقل (یعنی تمام تحوالت
آینده که هدفمند و متأثر از ا دامات مدیریت ریسک سیل و سیاستهای ذیربط
نیستند و ا دامات هدفمند مدیریت ریسک سیل ،باید ابل ناسایی و تفکیک با ند.
بدون این تفکیک ،ممکن است منابع مایی به ا تباه برای فعاییتهایی تحت عنوان
فعاییتهای مربو به مدیریت ریسک سیل سرمایهاذاری وند ،در حایی که این
ا دامات برای مدیریت ریسک سیل الزم نبوده است .عالوه براین ،برای سناریوهای
مختلف باید میزان تأثیراذاری احتمایی مدیریت ریسک سیل بر تغییرات آینده
مشخص ود .به ور مثال ،از نظر ریسک سیل ،عدم سا،ت و ساز در سیالبد ت
برای رایط آینده مطلوب ،واهد بود ،اما احتماالً تحقق آن عملی نبوده و انجام آن تنها
در حیطه ا،تیارات مدیران ریسک سیل رار ندارد.
◄سازگاری بین عوامل تغییرپذیر و مبتنی بر شواهد .کلیه سناریوهای حاصل از ترکیب
عوامل برای تغییر آینده ،امکانپذیر یا دنی نیستند .سناریوهایی که دارای همخوانی
هستند ،از نظر ثبت فرضیات و اعمال سازااری در هر یک از مؤیفههای سناریو (ا لی ،
تغییرات المعیتی ،مورفویوژی و مانند آن  ،ابل ناسایی هستند.
◄توانایی انجام تحلیلهای کمّی .مدل ریسک سیل ،الهت برآورد دت سیل و پیامد
نا ی از سیلارفتگی ،و مدل هزینه ،الهت محاسبه هزینههای مختلف ازینههای
مدیریت ریسک سیل ،محور اصلی تحلیل سناریو را تشکیل میدهند .از نظر مفهومی،
تحلیل ریسک باید منعک کننده عملکرد کل سیست امل منشأ ،مسیرها و االزایی
که بر سر راه رار دارند و چگونگی تأثیرپذیری مؤیفههای ریسک از تغییر با د ( کل
 . 2-2اار مدل ریسک کل سیست به همراه سناریوهای کمّی ده تغییر به کار ارفته
وند ،استراتژیهای الایگزین میتوانند ارزیابی ده و برای انتخاب ازینه برتر در
ا،تیار ،براان رار ایرند.
روشهای مختلفی والود دارد که می توان از آنها برای تعیین سناریو های معنادار آینده
استفاده نمود .سناریوها را میتوان به کل ازیناههایی کاه باه صاورت اسساته در آیناده
هستند در نظر ارفت یا اینکه می توان رایط آینده را بصورت یف پیوساتهای از اتفا اات
منظور نمود .هر کدام از دو رویکرد برای در نظر ارفتن ارایط آیناده بصاورت پیوساته یاا
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اسسته ،در زمینه تدوین سیاستها ،استراتژی مدیریت ریسک سایل و راحای مهندسای،
معایب و محاسن ،اص ،ود را دارد:

شكل  -2-2نمونه عواملی که میتوانند بر ریسك سیل آینده و طراحی سناریو تأثیر بگذارند.

◄شرایط گسسته .در چنین رویکردی ،تعداد اندکی از (حدود چهار یا پنج سناریوهای
مختلف تدوین می ود .این رویکرد در لمرو سناریوهای االتماعی -ا تصادی (نظیر
ازارش ویژه هیات بیندول تغییر ا لی  1درباره سناریوهای انتشار  ،کاربرد استردهای
دارد .در این یوه ،مجموعهای از داستانهای روایی بر پایه تعداد اندکی از
الهانبینیهای مختلف تدوین می ود .سپ  ،عملکرد ا دامات ممکن برای مدیریت با
Intergovernmental Panel on Climate Change
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تواله به هر یک از این آیندههای اسسته ،و ا داماتی که عملکرد ،وبی در یف
استرده آیندههای ناسایی ده دارند ،ارزیابی می ود .مزیت مه این رویکرد مربو
به تحلیل سیاست است ،به دییل اینکه تحلیل سیاست باید با تواله به یف استرده
ویژایهای آینده دارای تنوع با د ،هرچند ممکن است بسیاری از این ویژایها ابلیت
کمّی دن را ندا ته با ند .این رویکرد ،از این نظر مورد تواله رار میایرد که تعداد
رایط تصویر ده برای آیندهها محدود بوده و بنابراین ،به آسانی ابل فه و مفاهمه
است .این روش در مطایعات آیندهپژوهی سیل در بریتانیا 1مورد استفاده رار ارفته
است .در این مطایعات ،تحلیل سناریو برای ناسایی سیاستهای کالن مدیریت ریسک
سیل و اثراذاری مثبت بر سیاستهای ملی به کار ارفته ده است ( کل  . 3-2بطور
مثال ،در انگلستان و ویز ،در کلایری استراتژی ایجاد فضا برای آب دفرا 2005( 2و
به دنبال آن ،برای تدوین انون سیل و مدیریت آب ( 2008موثر بوده است.

شكل  -3-2چهار سناریوی به کاررفته در پروژه مطالعه آینده پژوهی سیل در بریتانیا
UK Foresight Future Flooding
Defra’s Making Space for Water strategy
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◄سناریوسازی پیوسته :ا کال رویکرد سناریوسازی اسسته این است که با تعداد نسبت ًا
کمی از سناریوها سر و کار دارد .عالوه بر این ،تدوین سناریوها بل از تویید ورودیهای
کمّی الهت انجام تحلیل برای تصمی ایری ،نیاز به توضیحات تفصیلیتری دارد .رویکرد
الایگزین ،ناسایی عملکرد سیاستهای دیگر در فضای سناریویی پیوسته و چندبعدی
است .بطور معمول ،برای مشخصکردن متغیرهای اصلی عدم طعیت در تصمی ایری،
الزم است ویژایهای چنین سناریویی مشخص ود .تحلیل عملکرد ازینههای مختلف
برای مواالهه با سناریوی مورد نظر ،کمک میکند که بتوان ازینههایی را که دارای
عملکرد ابل بویی در یفی از رایط محتمل آینده هستند ،ناسایی نمود .این نوع
تحلیل ،در مقایسه با نتایج حاصل از رویکرد اسسته ،دارای مزیتهایی برای راحی
مهندسی است ،زیرا مبنایی را برای تحلیل کمّی ازینههای مهندسی مشخص کرده و
،صوصیات راحی آنها را بوالود میآورد.
با استفاده از هر یک از رویکردهاای بااال ،تصااویر چندااناه از آیناده اکل میایارد و
براساااس آن میتااوان ریسااک را بررساای نمااوده و اسااتراتژیهای باثبااات و انعطافپااذیر را
ناسایی نمود.

برای ارزیابی ریسک ،الزم است عملکرد اساتراتژیهای مادیریتی مختلاف ،باا توالاه باه
معیارهااای تعیین ااده و باار اساااس درا الااامع احتمااال و ااوع ر،اادادها ،پیاماادها و
عدم طعیتها ،مقایسه وند .بنابراین ،ارزیابی ریسک در ایاب فرآیناد چر،اهای اصاالح و
بهبود انجام می ود ،و این چر،ه تا زمانی ادامه مییابد که تصمیمات مناسب بارای اهاداف
مورد نظر ارفته ود .مه ترین النبههای این چر،ه در اکل  4-2نشاان داده اده و در
ادامه با الزئیات بیشتری تشریح میاردد.
 -1-7-2تدوین گزینهها -تدوین برنامههای استراتژی و اقدامات جایگزین

انتخاب ترکیب ،اصی از ا دامات و ابزارها در سابد تصامی ایری ،تاابعی از ویژایهاای
مکان مورد بررسی بوده و با افزایش نا،ت نسبت به آینده و آنچاه در آن ر ،واهاد داد،
تطبیق پذیری برای این انتخاب ادامه ،واهد یافت .باا اینکاه هایچ دساتورایعمل مشخصای
درباره انتخاب ترکیب ا دامات و ابزارهایی که بهترین رویکرد را برای مدیریت ریساک سایل
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پدید میآورند موالود نیست ،اما درا مشترکی از مؤیفههایی که تقریباً در همهالا ،بخشی از
سبد تصمی را تشکیل میدهند والود دارد ( کل . 5-2

شكل  -4-2چرخه بررسی ریسك در تحلیل و ارزیابی

فعاییتهای مشخص ده در باال ( کل  5-2در کنار ه  ،برای بهبود عملکارد مادیریت
ریسک سیل مورد استفاده رار میایرند و به رار زیر هستند:

شكل  -5-2مؤلفههای کلیدی سبد اقدامات و ابزارها برای مدیریت ریسك سیل
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اقدامات آگاهیبخشی درباره احتمال سیلگرفتگی

استراتژیهای مدیریتی مبتنی بر ریسک ،مستلزم درا بسیار عمیقتر نسبت به ریساک
های نا ی از سیل ،پیامرسانی درباره آنها ،و انا،ت بره کنشهاا باین ا ادامات باایقوه و
تغییر در ریسک است .پیامرسانی نه تنها موالب افزایش آااهی افراد (عموم مردم ،اروداران،
سرمایهاذاران و تصمی ایران می ود ،بلکه مهندسان و مدیران ریسک سایل را نیاز آاااه
میسازد .آااهی به درا بهتر موارد زیر میانجامد:
◄ریسک
◄ماهیت و احتمال سیلهای بایقوه
◄پیامدهای سطح اول ،دوم و سوم سیلارفتگی
سیاستها و ابزارهای محدودسازیِ در معرضبودن و اجتناب از پیامدهای بالقوه

مطمئنترین یوه کاهش ریسک ،کاهش در معرضبودن و االتناب از ساا،ت و سااز در
محدودههای مستعد سیلارفتگی است .ایبته افتن این حرف آسان است ،ویی انجام آن باه
دییل والود زیرسا،تهای موالود ،امارار معااش ،مساائل الامعاه محلای و نظاایر آن( ،ااار
ناممکن نبا د بسیار د وار است .با این والود ،با برنامهریزی فضاییِ ،وب ،میتوان ریساک
را با استفاده از روش های زیر کاهش داد:
◄برچیدن زیرسا،تهای حیاتی (بیمارستانها ،نیروااهها و مانند آن از سیالبد تها
◄ارتقاء سا،ت و سازهای حساس به آب.
در ایاالت متحده ،دستگاههای فدرال بنا به فرمان االرایی رئی المهور ،ملزم دهاند هار
الا که امکانپذیر است از الانمایی زیرسا،تهای حیاتی در سیالبد ت  500ساایه پرهیاز
نمایند ،و موا عی که امکانپذیر نیست ،از این مکانها در برابر تأثیر سیل حفاظت کنند.
اقداماتی برای کاهش آسیبپذیری و تخفیف پیامدهای بالقوه سیل

همزمان با فعاییتهای آااهیبخشی و کاهش در معرضبودن ،سامانههای هشدار سریع و
سا،ت پناهگاههای ایمن نظیر احداث سا،تمانهای بلنادتر و مطمئنتار از نظار ساازهای و
انتخاب محدودههایی هدفمند و با ارتفاع بیشتر در سیالبد ت نیز یوه معقول و اثربخشی
برای کاهش تلفات الانی در سیالب های بزرگ ایجاد میکند .انجاندن پناهگاههاای ایمان
44

فصل دوم :فرآیند تطبیقی مدیریت ریسك سیل

در فرآیند برنامهریزی و تعریف نقشهای دواانه برای سا،تمانها -به عنوان پناهگااه و نیاز
کارکرد اصلی آنها -نقش مهمی در کلایری تابآوری هری ،واهد دا ت.
اقداماتی برای کاهش احتمال سیل و حفاظت از مردم و اموال

ا دامات سازهای که به عنوان بخشی از مجموعه ا دامات ،پیاده می وند ،همچنان نقاش
مهماای در ماادیریت ریسااک و کاااهش احتمااال ساایلارفتگی ،واهنااد دا اات .در صااورت
برنامهریزی مناسب ،محدودههای نگهدا ات سایل ،ساامانههای ذ،یاره سایل ،سایلبندها،
سدها ،موانع سونامی و ،اکریزها ،همگی بخشهای منطقی استراتژی مدیریت ریسک سایل
را تشکیل میدهند .بسیاری از هرها ،راهکارهای سازهای و غیرسازهای را ترکیب میکنند-
بطور مثال انگهای ،یندن ،و بسایاری از اهرها در هلناد و نیواوریئاان از ریاق مواناع و
سیلبندها و همراه با ا دامات اونااون غیرسازهای حفاظت می اوند .باا ایان والاود ،هماه
راهکارهای کاهش احتمال سیلارفتگی نیاز به ا دامات با مقیاس بزرگ ندارند .ا ادامات در
مقیاس کوچک ،نظیر ا داماتی برای حفاظت از اموال فردی نیز به همان اندازه اهمیت دارند.
استفاده از روش های مدیریت پیشرفتهتر داراییها و اعمال تفکار مبتنای بار ریساک در
راحی و مدیریت سیست های حفاظت در برابر سیل ،به عنوان زیرمجموعه واکنش کلیتار،
به تدریج متداول می ود .به وریکه در حال حاضر رویکردهای مبتنی بر مالحظات مربو
به کل دوره عمر سازهها  ،با انجاندن استهالا دارایی یا ا اتباهات در ساا،ت ،و چگاونگی
تعمیر و تأمین منابع مایی در ول عمر یک ساازه ،باه عناوان مالحظاات محاوری تبادیل
دهاند .هرچند ،نگهداری از سازه ها همچنان به عنوان پا نه آ یل رویکردهای سازهای ،به
وت ،ود با ی است .بطور معمول ،تغییراتی که در سا،تارهای سازمانی بوالود میآیند و یا
تغییراتی که در اویویتهای سازمانهای مرتبط ایجاد می اود ،معماوالً باعاث می اود کاه
دستگاههای مرکزی از بازرسی و نگهداری مستمر سازههای مربو به حفاظات سایالب ،باه
اندازه کافی حمایت نکنند.
اقداماتی برای کمک به فرآیند بازیابی

برای االتناب از اثرات بلندمدت و اعتراض استرده مردم ،الزم است رایط الوامع محلی
سریعاً پ از و وع سیل ،به وضع اول ،ود بازاردانده اود .هرچناد ایان کاار معماوالً باه
سرعت بازیابی و به حایت اول برارداندن زیرسا،تهای حیاتی ،بازاشت مردم به ،اناهها ،و
یا الابجایی دائمی آنها بستگی دارد .عالوه براین ،فرآیند بازیابی بعد از سیل ،به میزان زیادی
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به تابآوری سا،تار حکمرانی و نیز به برنامهریزی انجام اده از بال بارای و اوع بالیاا در
محدوده مورد نظر وابسته است .همچنین ،هراوناه ساا،ت و سااز الدیاد بایاد باه رو ای
برنامهریزی ده انجام ود ،و باید از هر فرصتی برای پرهیز از تکرارِ مجدد ا تباهات اذ ته
و حصول ا مینان از عدایت در سا،ت و سازهای الدید استفاده نمود .در چناین ارایطی،
بیمه نقش کلیدی ایفا میکند ،و عالوه براین ،باید از فرصتهای بوالاود آماده بارای بهباود
تابآوری نسبت به سیل استفاده اردد.
سیاستها و ابزارهای مورد نیاز برای طراحی و پیادهسازی استراتژیهای جامع و مبتنی بر مجموعه
راهکارها

باارای حصااول ا مینااان از اینکااه ویژایهااای ماادیریت مناسااب ریسااک ساایل ،در
استراتژیهای مدیریت در سطح حوضه ،منطقهای یا محلی ،انجانده ده است ،ممکن است
الزم با د مشوقهایی برای تصمی ایران محلی در نظر ارفته ود .به ور مثال ،باتواله به
اینکه معموالً تادوین راهکارهاای انطباقپاذیر در کوتااه مادت ،مساتلزم صارف هزیناههای
بیشتری است ،یذا ایجاد هزینه بیشتر در کوتاه مدت میتواند به عنوان یک مانع عمل کناد.
بنابراین ،باید مشوقهایی مانند کمکهای بالعوض و یارانهها را برای تشاویق تصامی ایران
محلی به استفاده از استراتژیهای تطبیقای مبتنای بار ریساک در نظار ارفات .همچناین
همیاری این تصمی ایران از ریق ا تراا در هزینهها ،میتواند منجر باه اساتفاده از ایان
بیل رویکردها ود .عالوه بر این ،ایزام به انتشار عمومی نقشههای ،طر و ریسک ،و االباری
کردن تواله به این بیل نقشهها برای برنامهریزان میتواند منجر باه تصامیمات بهتاری در
برنامهریزی فضایی اردد.
 -2-7-2تحلیل ریسک و عد قطعیت

این تحلیل در پشتیبانی فرآیند تصمی ایری؛ نخست بایاد تغییار در ریساک را تحلیال
کرده و پ از آن ،عدم طعیت برآورد صورتارفته را ناسایی نماید .تحلیل ریسک باید به
کل مناسبی منعک کننده عملکرد کل سیست با اد ( اکل  . 6-6اماا در هار صاورت،
انجام تحلیل ریسک به مفهوم نیاز به الزئیات بیشتر نیست .هدف نهایی ایان تحلیال نبایاد
حذف عدم طعیت با د ،چرا که از نظر عملی و فلسفی حاذف عادم طعیت ممکان نیسات،
بلکه باید درا آن و اهمیت آن در تصمیماتی که ارفته می ود ،مشخص ااردد .بناابراین،
الزئیات هر النبه (یعنی النبههایی مانند دادهها و مدلسازی بسته باه مقتضایات تصامی
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متفاوت ،واهد بود ،و زمانی میتاوان الزئیاات را کاافی دانسات کاه تصامی  ،صارفنظر از
عدم طعیت نا،ته ده در واهد موالود ،یکسان با ی بماند .چنانچه تحلیل انجام ده در
هر مرحله ا ناعکننده با د ،پاالیش بیشتر در تحلیل ضرورت ندارد.
 -3-7-2ارزیابی عملکرد با توجه به معیارهای تصمیم

ارزیابی عملکرد ،واهد الزم را برای ایجاد مبنایی بارای انتخااب اساتراتژی برتار فاراه
میکند .بهترین انتخاب بر توانایی بررسی عملکرد اساتراتژیهای الاایگزین ،بار معیارهاایی
متکی است که از بل برای انجام تصمی ایری درنظر ارفته ده است .بدین منظور ،بطاور
معمول عملکرد چند ازینه با ازینه مبنا یا همان ازینه مرالع مقایساه می اود .ذکار ایان
نکته ضروری است که معموالً توصیف همخوان حایت مبنای «انجامنادادن کااری» ،بررسای
ارزش ازینهها را امکانپذیر میسازد .این بررسی باید براساس تحلیل در مقیاسهای زماانی
و مکانی مورد نظر ،و در نظرارفتن هزینهها و منافع کل دوره عمر و نیز پروفیلهای ریسک
با د ( کل . 7-2
عالوه بار در نظراارفتن تواناایی یاک اساتراتژی یاا ا ادام معاین در تاأمین معیارهاای
مشخص ده برای عملکارد ،تصامی ایران بایاد مساائل اساتردهتر ابلیات عملیساازی و
پیادهسازی را نیز ارزیابی نمایند .معموالً تماام ایان عوامال باا ها در الادول ارزیاابی درج
می وند .بطور مثال ،استفاده از تخلیه منطقه را به عنوان یاک راهکاار غیرساازهای در نظار
بگیرید .الدول  2-2بر،ی از معیارها برای ارزیابی پیامدهای حاصل از تخلیه منطقه را نشان
میدهد .در تحلیل وا عی ،راهکار تخلیه با تواله به تمام معیارهاای در نظرارفته اده بارای
پیامدهای آن ،ضاوت ،واهد د ،و موا عی که امکانپذیر با د ،برآورد هزینهها ،مجموع یاا
سرانه (یا به ازای سازه انجانده ،واهد د.
جدول  -2-2نمونهای از جدول ارزیابی گزینه برای بهبود تخلیه در هنگام رویداد سیل
اقدام/نتیجه

کاهش تلفات

کاهش زیان

مطلوب

جانی

اموال

حفاظت از
شریانهای
حیاتی

حداقل خسارت به
تخلیه

کاهش تا نزدیک به

سازهها ،کاهش

صفر

زیان به اموال

هزینهها

تاثیر حداقل

شخصی

47

چالشهای
اجتماعی

فرآیند جابجایی،

تنها برخی اوقات

اسکان موقت،

میتواند استفاده

بازسازی سازهها،

شود ،اختالل

جبران خسارت فردی

اجتماعی زیاد

عوامل دیگر

خسارت به محیط
طبیعی را به حداقل
میرساند

مدیریت استراتژیك سیالب

شكل  -6-2چارچوب مدل ریسك کل سیستم که شالوده تحلیل معتبر را شكل میدهد.

شكل  -7-2پروفیل ریسك در دو گزینه .گزینه ب نسبت فایده به هزینه مورد انتظار بیشتری
نسبت به گزینه الف دارد ،ولی همچنین ،تحقق نسبت فایده به هزینه کمتر از  ،1محتملتر است.
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در صورت والود ا العات و فاف بودن اهداف و نتایج مورد انتظاار ،تعیاین اینکاه چاه
ا دامی باید انجام ود ،آسان ،واهد بود .اما در وا عیت ،عدم طعیت در ا العات و نتاایجی
که باید محقق وند ،این فرآیند را پیچیده میسازد .اارایش باه حفاظ تاوان سیسات های
ریسک سیل در رایط عملکرد ابل بول (یعنی االتناب از کست فاالعهبار ،محدودسازی
ریسک با یمانده ،به حداکثررساندن منافع محیطزیستی ،و االتناب از اتالف منابع با توالاه
به استردهترین مجموعه آیندههای ممکن ،بر نیاز به تغییر در فکر  -و ضرورت انتخابهاای
باثبات و پایدار -تأکید میکند.
راحی استراتژیهای مدیریت ریسک با توالاه باه ایان بیال عادم طعیتهای الادی،
مستلزم یوه الدید ارز یابی استراتژیهای الایگزین است .ابزارهای مفید و ابل اساتفاده،
از المله موارد زیر در حال تکامل هستند:
◄

تعریف باثباتبودن (پایداری) با توجه به طیفی از سناریوهای آینده و مجموعهای از

آیندههای ممكن .روشهایی پایدار ،از المله رضایتبخشی ،بهینهسازی و رویکردهای
ترکیبی والود دارد .در چنین رویکردهایی تالش می ود که یفی از معیارهای عملکرد
حدا لی تأمین ده (نظیر معیارهای مرتبط با ایمنی یا وانین ،مرتبط با حفاظت
زیستگاه یا حداکثر تلفات الانی و همزمان بازاشت سرمایهاذاری ،نظیر بررسی ارزش
،ایص کنونی ،حداکثر ود.
◄انعطافپذیری در استفاده از فرآیند تصمیمگیری چندمرحلهای .در رایط کنونی که
تغییرات زیادی در حال ر دادن است و عدم طعیت ابل توالهی والود دارد ،مدل
،طی تدوین استراتژی مدیریت ریسک سیل فا د اعتبار بوده ،و الزم است رویکردهای
تطبیقپذیر چندمرحلهای مورد استفاده رار ایرد (الدول  . 3-2بر این اساس ،مدیریت
تطبیقی فرصتی را برای اصالح استراتژی و مؤیفههای آن بوالود میآورد ،تا به نسبتی
که وا عیت در آینده نا،ته می ود و /یا پیشبینیهای تغییر آینده به دست میآید،
این اصالحات انجام ود .مفهوم فرآیندهای تصمی ایری چندمرحلهای ،براساس
رویکرد پیشرونده در تصمی ایری است ،بطوریکه بتوان از تصمیماتی که انتخاب آینده
را سلب میکنند ،پرهیز نمود یا تا حد امکان به تعویق اندا،ت.
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جدول  -3-2نمونه پاسخها به مدیریت عدمقطعیت
شیوه مدیریت عدمقطعیت

پایش و تصمیمگیری
شناخت بیشتر
اجتناب
پیدا کردن رویکردهای
باثبات
پیدا کردن رویکردهای
تابآور
طراحی سیستمهای
خودتنظیمگر
بیمه
طراحی سیستمهای ایمن در
شکست
اضافه طراحی (طراحی بیش
از نیاز)
تنوع بخشی

توصیف
پایش نقش محوری برای برنامهریزی تطبیقی به وجود میآورد-امکان تغییر
رویکردها را با شناختهتر شدن آینده فراهم میآورد.
پژوهش و توسعه فرصتهای مهمی را برای کاهش عدمقطعیت و هدفمندسازی
بهتر مدیریت ریسک فراهم میآورد.
اجتناب از در معرض قرارگیری سیل از طریق کنترل ساخت و ساز ،شیوه باثباتی
برای مدیریت عدمقطعیت فراهم میآورد.
پیادهسازی رویکردهایی که عملکرد قابل قبولی در طیف گسترده آینده ممکن
دارند.
گنجاندن توانایی مقابله با سیل و استمرار عملکرد
فراهم آوردن امکان تغییر سیستمهای طبیعی با تغییر اقلیم -برای نمونه ،سیستمهای
طبیعی مانند تاالبها به طور طبیعی تغییر خواهند یافت.
انتقال ریسک به طرفهای ثالث
برنامهریزی بابت شکست ،محدودسازی فرصت برای پدید آمدن ریسکها به
دنبال هم و تشدید آنها برای جامعه محلی
گنجاندن سطح مناسبی از اضافه طراحی -هزینه بیشتری خواهد داشت ولی
جنبههایی مهم میتواند سودمند باشد.
اتکا بر مجموعهای از راهکارهای مدیریتی به جای راهکار منفرد

◄ ایجاد ظرفیت انطباقپذیری در تصمیمات .عدم طعیت نه تنها بر برنامهریزی استراتژی
تاثیر دا ته ،بلکه تأثیر بنیادی بر یوه راحی مؤیفههای مشخص استراتژی دارد-
ارتقاء تابآوری و انطباقپذیری در تمام تدابیر و ابزارها.
با این والود ،اساساً «ازینش ،وب» ایان ا میناان را باه والاود مایآورد کاه ا ادامات
صورتارفته بهتر از سایر ا دامات پیشنهادی باوده اسات ،و تماام مساائل مها ا تصاادی،
االتماعی ،محیطزیستی و فنی برای یف کامل ازینهها در نظر ارفته ده است .ناسایی
استراتژی برتر معموالً بر فرآیندی به روش زیر استوار است:
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◄ پیچیدای انتخاب ،با غربال اوییه ساده می ود.
◄ تأثیری که انتخابهای استراتژیک مختلف بر ریسک و سرمایهاذاری مرتبط با آن
دارد ،به ،وبی درا ده و عدم طعیتها به رسمیت نا،ته می ود.
◄ اروداران در این درا سهی هستند.

با تواله به والود ا دامات و ابزارهای بسیار ابل استفاده در کاهش ریسک ،انتخااب آنهاا
کار چاایشبرانگیزی اسات .در ساادهترین اکل ،ممکان اسات بتاوان تنهاا از راهکارهاای
غیرسازهای استفاده نمود .اما در اغلب موا ع ،الزم است از پاسخهای بسیار پیچیده اساتفاده
ود ،و مناسبترین آنها ،غایباً باید از بین ترکیبهای نامحدود ،ناسایی ود.
استخراج نظرات ،براان ،راهکاار مناسابی بارای ناساایی تعادادی از امیادبخشترین
ازینهها محسوب می ود که پ از آن میتوانند برای ناسایی اثربخشی نسبی آنها از نظر
نتایج مطلوب و دیگر اثراتی که در رایط مختلف آتی ،واهند دا ات (از الملاه سایلهای
فرضی حدی در آینده و سیلهای تاریخی  ،ارزیابی و مقایسه وند ( کل . 8-2

شكل  -8-2قضاوت خبرگی در ترکیب با مدلهای ریسك سیستم (کیفی و کمّی)

مدل ریسک سیست میتواند از بررسی براساس دانش ،برای تا بیهساازی عاددی باا
استفاده از مدلهای فرآیندپایه ،متغیر با د .در هر یک از این موارد ،مه آن است که بدانی
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مدلهای ریسک سیست تنها واهدی را بارای تصامی ایران فاراه میکنناد ،ناه اینکاه
تصاامی را مشااخص سااازند .نتااایج تحلیاال ویژایهااا و اسااتراتژیهای مختلااف میتوانااد
مجموعهای از استراتژیهای بهینه را برای سطح معین هزینه و با تواله به معیارهای مختلف
نظیر معیارهای ا تصادی ،تلفات الانی و مانند آن پررنگ نماید .ایبتاه ،هایچ بهیناه مطلقای
والود ندارد ،و انتخاب ازینه برتر معموالً بر اسااس وزندهای نسابی باه هار یاک از نتاایج
مطلوب صورت میایرد .آیا تلفات الانی مه تر از ،سارت به اموال است ،و اار چنین است،
با چه ضریبی؟ تعیین وزن میتواند توسط تصمی ایران به یوه دیفی یا ساایر فرآینادهای
تصمی ایری یا از ریاق فرآینادهایی کاه ااروداران را در تعیاین ضارایب وزنای د،ایات
میدهند ،انجام ود، .روالی مدل ،رتبهبندی نسبی هر یک از مجموعه راهکارها با تواله به
هر سناریو است .فرآیند امتیازدهی ممکن است مبنای کناراذا اتن بر،ای مجموعاهها باه
دییل عدم پاسخگویی به اهداف رار ایرد .همچنین ممکن است نشان دهد که هیچ یاک از
مجموعهها راضیکننده نیستند و مجموعههای الدید باید تهیه ود.

پ از ناسایی استراتژیهایی که معیارهای پایه را تأمین میکنند ،این مجموعهها باید
براساس امکانپذیری االرایای غرباال اوند ( اکل  . 9-2در ایان فرآیناد ،اساتراتژیهای
الایگزین با د ت بیشتری برای تعیین امکان به کارایری آنها در رایط فیزیکی و االتماعی
موالود در زمان غربال ،بررسی می وند .ا تباه معمول در این کار ،حذف ازیناههایی اسات
که وضع موالود را امکانناپذیر میدانند .به الهات ا میناان از حفاظ نوآوراناهترین بایاد از
حذف آنها االتناب نمود .هرچند در نهایت ،بر،ی از استراتژیها کنار اذا ته ،واهناد اد.
بطور مثال ،آیا اتکا بر بیمه امکانپذیر است؟ آیا فضای کافی برای سا،ت سیلبند یا دیاواره
در محدوده هری موالود والود دارد؟ آیا منابع کافی برای تأمین بوداله این پروژهها والود
دارد؟ در ایان ااام ،متخصصاان مهندسای ،محیطزیساتی ،االتمااعی و تصامی ایران بایااد
همکاری کنند تا دالیل امکانناپذیری راهکاری ،اص را ناسایی و به د ت مستند نمایناد.
همچنین باید درباره اینکه آیا حذف یک یا چند راهکار ،عملیبودن یک اساتراتژی ،ااص را
کاهش میدهد یا ،یر ،تصمی ایری ود ،و بار ایان اسااس نبایاد توالاه بیشاتری باه آن
معطوف می ود.
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شكل  -9-2غربال امكانپذیری پیادهسازی

برای کاهش دادن ریسک و پیشگیری از افزایش نامناسب آن ،ا داماتی باید صورت ایرد.
در رایط آینده نامعین ،ممکن است پیادهسازی مرحله نخست یک استراتژی چندمرحلهای،
یا ا دام در یک محدوده ،اص ،مناسب با د .ا دام مورد نظر ممکان اسات نیازمناد مهلات
زمانی والنی در دوره تغییر سیاست ملی یا تصمیمات برنامهریزی نیز با د .پیادهسازی این
استراتژی بیتردید نیازمند تغییر در رفتار بسیاری از اروداران ،واهاد باود ،ایان تغییارات
یف وسیعی از تغییرات را دربر میایرد ،از یوهای که مهندسان ،راحیهای تفصایلی را
انجام میدهند تا یوهای که صاحبان ،انهها رفتاار میکنناد ،و ایوهای کاه برناماهریزان
تصمی میایرند (الدول . 4-2

و تی برنامه مدیریت ریسک سیل پیاده ده با د و بیعت فرصات یافتاه با اد تاا در
برابر این برنامه عک ایعمل نشان دهد ،ارزیابی عملکرد برنامه امکانپذیر ،واهد د.
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جدول  -4-2تغییرات مطلوب در رفتار و اطالعات و ابزارهای پشتیبان این تغییرات
مخاطبان هدف

اطالعات و ابزارها-نمونه

تغییر رفتاری مطلوب-نمونه

اطالعات فراهم شده در طرح ملی بیمه سیل
خرید بیمه سیل

ارتفاع بالقوه آبگرفتگی

ترفیع/مقاومسازی خانه

اطالعات درباره کمکهای دولتی برای مقاومسازی
محاسبه خسارت به خانوارها در ترازهای گوناگون آبگرفتگی

مالکان خانه

اطالعات درباره کمکهای دولتی
مشخصات فنی

ترفیع/مقاومسازی خانه

تبیین منافع مالی
محاسبه خارت به خانوارها در ترازهای گوناگون آبگرفتگی
نمونه برنامههای اضطراری
ارتفاع آبگرفتگی بالقوه

تهیه برنامه اضطراری

مسیرهای تخلیه

افرادی که در
محدودههای
دارای سیلبند و
پیکرههای آبی
ترفیعیافته زندگی
میکنند

چکلیست کارها و زمانبندی
مسیرهای نشانهگذاری شده تخلیه
هشدار با ایمیل

تخلیه بنا به درخواست

چکلیست کارهایی که باید انجام شود
تبیین پیامدهای عدم تخلیه

بازرسی سیلبندها بابت مشکالت

برنامه بازرسی سیلبندها

پشتیبانی از طرحهای ایمنی سیلبند با تامین منابع برای نگهداری

گزارشهای بازرسی

و بهرهبرداری

بررسی سیستم سیلبند ،بیان پیامدهای ناشی از نقایص
گزارشهای بازرسی و بررسیها

مالک سیلبند

نگهداری سیلبندهای مطمئن ،تعمیر و بازسازی در صورت نیاز،

اعالم عمومی نقایص

آگاهسازی مردم درباره خطر شکست یا روگذری سیلبندها

درک بهتر دیون
اجرای طرحهای دولت

دولتهای
منطقهای و محلی

جوامع فنی

اطالعات درباره شمار افرادی که در خطر قرار دارند
برآوردهای خسارت به شریانهای حیاتی و تاثیرات اقتصادی

تدوین و تداوم طرحهایارتقاء ایمنی سیلبندها

ضرورت رعایت مقررات درباره سیلبندها
توضیح چگونگی طراحی سیلبندها و محدودیتهای استفاده از

استانداردها و اطالعات کنونی درباره مشکالتی که این استانداردها بهوجود آوردهاند

آنها

بررسی استانداردهای پیشنهادی جدید
سازوکارهای موجود البیگری

البی برای تامین بودجه الزم برای ارتقاء سیلبندها

توسعه دهندگان،
زمینداران و
سازندگان خانه

برنامههای موجود آموزش و آگاهی بخشی عمومی
منافع بلندمدت برای کارفرمایان و مشتریان و پایداری جامعه محلی

ترویج مفاومسازی در ساخت و سازهای جدید و بازسازی
تهیه گزارش درباره تدوین و پیشرفت طرح ارتقاء ایمنی

رسانهها

اطالعات درباره رعایت ضوابط

سیلبندها

آموزش مردم درباره پیامدهای بالقوه شکست سیلبند

آموزش مردم درباره مسایل سیلبندها

آمار اقالمی که با سیلبندها حفاظت میشوند

تربیت متخصصان امور سیلبند
افزایش آگاهی دانشآموزان درباره شرایط جغرافیایی ،منافع و

دانشآموزان

برنامههای آموزشی

ریسکها

بازدیدهای میدانی

تشویق والدین به یادگیری چگونگی تخلیه و تمرین

گنجاندن در درسهای تاریخ و جغرافیا

فراهم آوردن منافع مالی برای افرادی که برای کاهش خسارت

بیمهگزاران

با باالبردن ساختمانها ،مقاومسازی و تهیه برنامههای اضطراری
اقدام میکنند.
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معیارهای موفقیت و ا داماتی که باید صورت میارفتند ،همزمان باا پیادهساازی ،بارای
تهیه برنامه پایش تحقق معیارهای موفقیت و ناسایی کاستیها و مشکالت باایقوه باه کاار
میروند.
ا دامی فوری باید برای پردا،تن به کاستیها در برناماهای کاه بهه پیوساتگی سیسات
مدیریت ریسک سیل را تهدید میکند ،صورت ایرد .اما در هر صورت ،باید زمان کافی برای
ارزیابی کامل عملکرد برنامه درنظر ارفته ود .پاسخ بسیار ساریع بارای تعادیل برناماه در
واکنش به یک رویداد ،ارزیابی کل دوره عمر برنامه را بیاثر میکند .یک برنامه همه الانباه،
برای پردا،تن به وضعیتهای اونااون تدوین ،واهد د ،و یک کاستی در پردا،تن به یک
وضعیت ،ممکن است بازتاب عملکرد سیست در یف وضعیتهای اونااون نبا د.
به کلی کامالً متفاوت ،تمرکز در پیادهسازی برنامه مدیریت ریسک سیل میتواند کامالً
بر سا،ت راهکارهای سازهای و االرای فعاییتهاای غیرساازهای با اد ،و توالاه انادکی باه
سامانههای پایش الزم برای ارزیابی عملکرد برنامه ود .این وضعیت غایباً پ از پیادهسازی
بدتر ه می ود ،به ویژه زمانی که پایش در انتهای فهرست اویویتها رار ایرد و سازمان با
کمبود بوداله نیز روبرو با د.

و تی بازبینی عملکرد سیست نشان دهد که سیست نیازمند تغییر است ،مدیران ریسک
سیل باید به رو نی این وضعیت را برای تصمی ایران سطوح عاییتر توصیف کنند و به آنان
نشان دهند که ضرورت چنین تعدیلهایی ،بخشی از االرای دورهای مدیریت ریساک سایل
است .با تواله به عدم طعیتهای موالود در سیسات های بیعای ،مصاایح استفاده اده در
سا،ت راهکارهای سازهای ،و واکنش عمومی به ا دامات غیرسازهای ،ضرورت انجاام چناین
تعدیلهایی کامالً عادی است .سپ تصامی ایران بایاد دربااره ا ادامات بعادی باه توافاق
برسند.
و تی دربااره تعادیلهایی کاه در برناماه بارای تاأمین معیارهاای موفقیات الزم اسات،
تصمی ایری د ،یا مشخص اردید که معیارهاای موفقیات بایاد تعادیل اوند ،مادیریت
ریسک سیل دور الدیدی را آغاز میکند.
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 -1-3قوانین طالیی مدیریت استراتژیک سیل
رویکردهای مدیریت سیل در الهان در ول دوران تکامل یافتهاند و همچنان در پاسخ به
رویدادهای سیل به تحول ادامه میدهند؛ اویویتهاا در حاال تغییار اسات و پیچیادای در
الوامع و مطایبات از مدیران سیل در حال افزایش است .سایرز و همکاران ( 2014بار ایان
باور هستند که تعداد اندکی از اصول برای دستیابی به مدیریت سنجیده استراتژیک سیل در
عمل محوریت دارند .اصول پیشنهادی آنها ،اصول کاملی نبوده و همچنین حارف آ،ار نیاز
نیستند .این اصول ،رو الزم را برای پیشرفت در این حوزه مشخص میکنند ،با اینکاه در
بسیاری از موارد ممکن است کفایت الزم را ندا ته با ند" .ده انون الیی" پیشنهادی باه
رح زیر است:
 -1بپذیرید که حفاظت مطلق امكانپذیر نیست و برای فراتاار از حاادود برنامااهریزی کنیااد.

همیشه سیل بزراتری والود ،واهد دا ت .با این والود ،استانداردهای راحی مهندسی ،هر
چقدر در سطح باال تعیین ده با ند ،فراتر از آن نیز والود ،واهاد دا ات .بطاور معماول،
حفاظت سازهای ،حفاظت را بارای رویادادهایی کاه فراوانتار و ک پیامادتر هساتند ،ایجااد
میکند .در حایی که برای رویدادهای با فراوانی ک و پیامد زیاد ،تمهیدات حفاظتی کمتری
در نظر ارفته می ود .اارچه سازههای مهندسی نیز ممکن است دچار کسات اوند ،اماا
ا دامات غیرسازهای نیز مانند سامانههای هشدار سریع یا برنامههای تخلیه که بارای کااهش
پیامدهای سیل انجام می وند ،مستعد کست هستند .با پاذیرش ریساکهای با یماناده و
االتناب ناپذیر بودن درالهای از کسات ،بار ایجااد تاابآوری در تماام النباههای فرآیناد
برنامااهریزی (برنامااهریزی توسااعه ااهری ،سااازههای کنتاارل ساایل ،سااامانههای هشاادار،
آئیننامههای سا،تمانی و غیره و «مادیریت کسات» باه الاای نادیادهارفتن آن تمرکاز
می ود.
 -2سیلگرفتگی تا اناادازهای مطلااوب اساات .سیالبد اتها اراضای حاصالخیزی بارای
کشاورزی هستند و کاالها و ،دمات اونااونی از المله ذ،یره بیعی سیل را بارای الامعاه
فراه میکنند .فضاسازی برای رود،انه و دریا ،رایط استفاده از توان بیعی این فضاها در
ذ،یره کردن سیالب و مستهلکسازی انرژی آن را ایجاد کارده ،از اکوسیسات های حیااتی
حفاظت میکند و احتمال سیلارفتگی را در مکانی دیگر کاهش میدهد .حفاظ پیوساتگی
الریانهای سیل و حمل رسوبات ،زیستگاهها را حفاظ کارده و نیاز حفاظات مورفویاوژیکی
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دیتاها و تاالبها را صورت میدهد .نیاز محدودههای پائیندست به رساوب میتواناد سابب
کاااهش اباال مالحظااه حفاظاات بیعاای ساایل ااود (ماننااد دیتااای یانگتسااه و دیتااای
میسیسیپی .
 -3مبنای تصمیمات را بر درک ریسك و عدمقطعیت قرار دهید .باه اول معاروف« :عاایی،
د من ،وب است» .الستجوی بیپایان برای دانش کامل نظیر دادههاا ،ا العاات و مادلها
باارای انجااام تحلیلهااا ،نبایااد دییاال تااأ،یر در توسااعه ازینااهها ،انتخابهااا و پیادهسااازی
فعاییتهای مناسب در مدیریت سیل با د .فرآیند مدیریت استراتژیک سایل تکرار اونده و
انطباقپذیر است ،ا العات بهتر را به محض فراه دن در نظر میایرد و پیش از رفتن به
اام بعدی ،منتظر چیزهایی نمیماند کاه احتمااالً الازء ا العاات دسات نیاافتنی هساتند.
عاادم طعیت در ا العااات بایااد مشااخص با ااد و انتخابهااای صااورتارفته بایااد در براباار
عدم طعیت ،باثبات/پایدار با ند.
 -4بدانید که آینده با گذشته متفاوت خواهد بود .الهان در حال تغییر است .تغییار ا لای ،
تغییر المعیت ،تغییرات در وضعیت سازهها و دیگر تغییرات االتماعی بدین معناا اسات کاه
فرآیندهای برنامهریزی که بر آیندهای بیه اکنون تمرکاز دا اته با اند ،دیگار پاذیرفتنی
نیستند.
 -5تنها بر یك راهكار تكیه نكنید ،بلكه مجموعهای از پاسخها را به کااار بگیریااد .مادیریت
استراتژیک سیل مستلزم تواله به استردهترین مجموعه ممکن از ا دامات مادیریتی اسات.
این یوه امل پیادهسازی سیاستها و تدابیری است که در الهت کاهش احتمال و کاهش
پیامدهای سیلارفتگی (با مدیریت در معرضبودن و نیز آسیبپذیری عمل کرده و در عین
حال از فرصت بهبود ،دمات اکوسیست  ،ا تصاد و الامعه بهرهبرداری میکند.
 -6از منابع محدود ،به شكل کارآ و عادالنه باارای کاااهش ریسااك اسااتفاده کنیااد .ساطح
تالشها در مدیریت سیل و پیامدهای آن باید متناسب با ماهیت ریسکها با د ،نه بر اساس
استانداردهای عمومی مهندسی برای حفاظت .استراتژیهای مدیریت باید براساس مالحظات
مربو به کارآیی ا دامات کاهشدهنده راحی وند ،و فقط بر حسب تحقق کاهش ریسک
و منابع الزم استوار نبا اد ،و باه عادایت و تواناایی باه حداکثررسااندن فرصاتهای بهباود
اکوسیست نیز تواله نماید.
 -7مسئولیتهای نظام حكمرانی و اجرایی را مشخص کنید .نقش دویتها ،کسب و کارها و
دیگر سازمان ها امل الوامع و افراد تأثیرپذیر باید به رو نی مشخص ود .هار ساطحی از
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دویت ،از ملی تا استانی و محلی ،نقش ،اصای در مادیریت ریساک ایفاا میکنناد .تقسای
مسئوییت و پشتیبانی مایی فعاییتهای مدیریت ریسک سیل ،و ا مینان از مشارکت کامال
راهبری در تمام سطوح ،منجر به کلایری درا مشترا از فرآیندهایی می اود کاه در
مدیریت سیالبد ت دنبال می وند .مدیریت اثربخش ریسک سیل همچناین مساتلزم آن
است که ا دامات در مقیاس حوضه آبریز انجام ود تاا از تعارضاات باالدسات -پائیندسات
االتناب ده و /یا این تعارضات به حدا ل برسد .باید رویههایی برای همکاری مساتمر باین
دستگاههایی که مسئوییتهای موازی یا به ه مرتبط دارند ،تدوین ود.
 -8ریسك و عدمقطعیت را به صورت اثربخش و گسترده تفهیم کنید .تصامی ایران و نیاز
مردم باید ریسکهایی را که با آنها روبرو هستند ،درا کنند .بطور معماول انا،ت کاافی
نسبت به این ریسک ها والود ندارد .غایباً پ از سیل ،افراد ،سارتدیده ادعا میکنند کاه
هیچک به آنان درباره ریسک پیش رو نگفته بود .بارای تساهیل در درا مناساب ریساک
سیل ،باید از ابزارهایی مانند نقشههای ریسک ،بکههای االتمااعی و فرآینادهای آموز ای
استفاده ود .ا العرسانی اثربخش ،باعث می ود که افراد مسئوییتهای ،اود را در کماک
به مدیریت ریسک و ضرورت انجام ا دامات ،اص ،درا کنند .ا العرسانی دربااره ریساک،
بعد از و وع فاالعه، ،یلی دیر است.
 -9مشارکت گروداران را در فرآیند تصمیمگیری ارتقا دهید .مردمی که در معرض ریساک
سیل رار دارند و کلیت الامعه ،منافع مشروعی در تصمیماتی که به نمایندای از آنها ارفته
می ود ،دارند .بنابراین ،مدیریت اثربخش ریسک سیل ،مستلزم حضاور ااروداران در تماام
فرآیندهای تصمی ایری است و مبتنی بر فرآیندها و منابع مناسبی است که برای مادیریت
مشارکت آنها الزم است .بناابراین ،موفقیات ،بار ایفاای نقاش فعاال ااروداران در توساعه،
پیادهسازی ،و به کل فزایندهای در عملکرد ا دامات مدیریت ریساک سایل متکای اسات،
بهاونهای که همزیستی با سیل را به الای مقابله با آن محقق سازد.
 -10شرایط موجود را بشناسید و با دیگر فرآیندهای برنامهریزی هماهنگ شوید .الزئیات هر
اونه استراتژی ،بسته به ریسکهای ،اصی که با آنها روبرو ،واهی د ،متفاوت ،واهد بود.
این استراتژی نباید به سطوح دیخواهی از حفاظت که رار است محقق ود ،وابسته با اد و
یا به ور مصنوعی به ازینههایی که در نظر میایرد ،محدود اود .بناابراین ،راحای هار
اونه استرا تژی، ،اص مو عیت مورد نظر ،واهد بود ،ویی چارچوب تحلیل و ارزیابی آن باید
با تمام وضعیتها ،ابل انطباق با د.
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 -2-3اکول لیدی پیشنهادی بانک جهانی
بانک الهانی نیز در سال  2012در اازارش الاامعی کاه در ،صاوص مادیریت سایالب
هری ارائه نمود 12 ،اصل کلیدی زیر را برای مدیریت بهه پیوسته ریسک سیالب پیشنهاد
نموده است .نگاهی به این اصول نشااندهنده ه پو اانی مناساب آنهاا باا اصاول مادیریت
استراتژیک سیالب و بهویژه ضرورت تمرکز بر النباههای مادیریت ریساک در رویکردهاای
منتخب مدیریت سیالب است.
 -1هر سیالب داری سناریوی ریسك متفاوتی است (یک برناماه از بال تعیین اده بارای
مدیریت سیل والود ندارد  .آااهی از نوع سیل ،مناابع بوالاود آورناده آن و احتماال و اوع
سیل ،داراییهای موالود و آسیبپذیری ،ابزاری برای بررسی میزان ابلیت و کارایی مدیریت
ریسک سیالب است .تناسب ابزار در نظر ارفته ده با ارایط و فضاا بسایار مها باوده و
والود یک مانع سیل در یک مکان ا تباه ،ممکن است وضعیت سیالب را و،ی تر نماید .به
این صورت که ممانعت از ورود روانابهاا و سایالب باه سیسات زهکشای و تخلیاه آن باه
رود،انه ،باعث هدایت سیالب به منا ق آسیبپذیر میاردد .در چنین رایطی ،حتی والود
سیست هشدار سیل نیز تاثیر کمی بر کاهش ،طرات نا ی از سیالبهای نااهاانی ،واهاد
دا ت.
 -2برنامهها و طرحهای مدیریت سیالب بایستی از عهده تغییرات و عدمقطعیتهای آینده بر

بیاید .تأثیر هرنشینی بر مدیریت سیالب در زمان حال و آینده بسیار اهمیت دا ته و ایان
در حایی است که تأثیر آن در آینده به ور کامل ابل پیشبینی نیست .عاالوه بار ایان در
حالحاضاار ،بهتاارین ماادلهای پیشبین ای ساایالب و ا لاای بااه مقاادار اباالتوالهی دارای
عدم طعیت هستند .این موضوع به دییل آن است که آینده ا لای متااثر از رفتاار غیر ابال
پیشبینی بشر بر ا لی بوده و همچنین سناریوهای آیناده ا لیمای نیاز باه ور معماول در
برنامهریزیها مدنظر رار نمیایرد .بنابراین برای افزایش ساطح آماادای ،توساعه ابزارهاا و
معیارهاای الزم الهات انا،ت عاادم طعیتها و ساناریوهای متفااوت سایالب در اارایط
تغییرات ا لیمی ،الزمه مدیریت صحیح ریسک سیالب است.
 -3رشد سریع شهرنشینی نیاز به هماهنگ نمودن مدیریت ریسك سیالب بااا حكمراناای و

برنامهریزی منظم شهری دارد .مدیریت و برنامهریزی هری هماهنگ ده با مدیریت ریسک
سیالب ،یک نیاز کلیدی است که در تعامل با کاربری زمین ،مناا ق پناهگااهی، ،ادمات و
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زیرسا،تها رار دارد .سا،ت استرده و سریع سا،تمان در منا ق اهری ،فرصاتی را باه
والود میآورد که بتوان از ابتدا در سکونتااههای الدید ،مدیریت بهه پیوسته سیالب را در
نظر ارفت .همچنین یکی از مسائل مطرح در مدیریت هری ،بحث بهرهبرداری و نگهاداری
کافی از تأسیسات مدیریت سیالب است.
 -4یك استراتژی بههمپیوسته نیازمند استفاده از اقدامات سازهای وغیرسازهای و معیارهااای

مناسب برای"کسب تعادل صحیح" است .ا دامات سازهای وغیرسازهای دو اروه ا دام متفااوت
برای اعمال مدیریت بهه پیوسته ریسک سیالب بوده کاه باه الهات آنکاه مکمال یکادیگر
هستند ،نباید الدا از ه درنظر ارفته وند .هر کدام از آنها به کاهش ریسک سیالب کمک
کرده ،اما استراتژی که دارای بیشترین تاأثیر اسات ،همیشاه از ترکیاب ا ادامات اوناااون
تشکیل می ود .تشخیص راهها و روشهای مختلف کاهش ریسک سیل ،از ایان نظار حاائز
اهمیت است که بتوان روشهایی را انتخاب نمود که در زماان حاال و در آیناده ،باه هادف
نزدیکترند.
 -5اقدامات سازهای و مهندسی بزرگ میتوانند ریسك را از باالدست به پاییندست منتقاال

کنند .ا دامات سازهای که ،وب راحی دهاند ،زمانی که به ور مناساب اساتفاده اردناد
میتوانند تأثیر ابلتوالهی در کاهش ،طرات سیالب دا ته با ند .به هر حال ویژاای ایان
سازهها این است که در یک مو عیت، ،طر سیل را کاهش می دهناد ،اماا در الاای دیگار،
،طر سیل را افزایش می دهند .یذا الزم است کاه مادیران سایالب در بکاارایری ایان ناوع
ا دامات ،تاثیرات آن ها را در سطح و استره وسیعی از حوضاه آبریاز (باا یحااظ باالدسات و
پاییندست  ،بصورت یکجا و باه در نظر دا ته با ند.
 -6از بینبردن کامل ریسك سیالب غیرممكن است .ا دامات سازهای مهندسی برای مقابله
با سطوح ابتدایی تعریف ده راحی دهاند و احتمال کست آنهاا والاود دارد .راحای
ا دامات غیرسازهای نیز معموالً به اونهای است کاه منجار باه اللاوایری از ،طارات سایل
نمی وند ،بلکه باعث کاهش ،طر می وند .بنابراین ،همیشه یک ریسک با یماناده والاود
،واهد دا ت که بایستی برای آن برناماهریزیهای الزم صاورت ایارد .همچناین ا ادامات
بایستی به اونهای راحی وند که چنانچه دچار کست وند، ،طرات و ،سارات کمی را
به همراه دا ته با ند.
 -7بسیاری از اقدامات مدیریت سیالب ،منافع مضاعفی فراتر از نقش مدیریت خااود ساایالب

دارند .ارتبا بین مدیریت سیالب ،راحی ،مدیریت و برنامهریزی و تغییر ا لی بسیار مها
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است .به عنوان مثال ایجاد فضای سبز در منا ق هری ارز مند بوده و به تناوع زیساتی و
اللوایری از ارم دن هر کمک مینماید و همچنین میتواند به ایجاد فضایی الهت ا فاء
حریق ،تویید غذای هری و تخلیه در ارایط اضاطراری کماک نمایاد .بهباود مادیریت و
همچنین مرمت و نگهداری ظرفیات سیسات زهکشای و کااهش ریساک سایالب ،از نظار
سالمتی نیز سودمند است.
 -8درنظر گرفتن پیامدهای گسترده اکولوژیكی و اجتماااعی ناشاای از هزینااههای ماادیریت

سیالب مهم است .حتی اار هزینهها و منافع با اساتفاده از رواباط ا تصاادی افاف تعریاف
وند ،تصمی ایری صرفاً بر مبنای ا تصاد صورت نمیایارد .بر،ای از اثارات اکویاوژیکی و
االتماعی ،مانند نبود همبستگی االتماعی و تنوع زیستی را نمیتاوان باه آساانی در رواباط
ا تصادی در نظر ارفت .بنابراین ضاوتهای کیفی بر روی این مسائل استرده ،باید توساط
مدیران ،الوامع در معرض ،طر ،برنامهریزان و متخصصان ریسک سیالب ،صورت پذیرد.
 -9شفافسازی مسئولیت ساخت و سازها و اجرای برنامه های ریسك ساایالب مهاام اساات.

مدیریت بهه پیوسته ریسک سیالب ،اغلب در بین انگیزههای پویا و متفااوت تصامی ایری
در سطح بینایمللی ،منطقهای ،هری و الوامع صورت میایرد .ا،تیار و مایکیات دوالانباه
مشکالت سیل از سوی سمتهای مرتبط و ا خاص ،تأثیر مثبتی بر کاهش ریسک و ،طار
دارد.
 -10پیاده سازی اقدامات مدیریت ریسك سیالب ،نیازمند همكاااری بساایاری از گااروداران

است .همکاری مؤثر مردم در همه سطوح و مراحال مادیریت ریساک ،یاک عامال کلیادی
موفقیت است .مشارکت ،موفقیت و ظرفیت و سطح توانمندیها را افزایش داده و تعارضاات
را کاهش میدهد .این ا دامات مستلزم آن است که با یک رهبری وی و ا ع و تعهادی از
سطح ملی تا دویتهای محلی همراه با د.
 -11ارتباطات مستمر برای افزایش آگاهی و تقویت آمادگی الزم است .ارتبا ات مداوم ماانع
از این می ود که مردم ریسک سیالب را فراموش کنند .یک فاالعه بیعی بزرگ ،کمتار از
دو نسل در حافظه با ی میماند ،اما در هر صورت تداوم ا الع رسانی در مورد اتفا ات ا،یار
ضروریتر بهنظر میرسند .حوادثی که دت کمتری دارند ،در کمتر از ساه ساال فراماوش
می وند.
 -12برنامه ریزی برای احیاء سریع بعد از وقوع سیل و انجام بازسازی برای ظرفیتسازی الزم

جهت رخدادهای احتمالی بعدی ضروری است .در زمان و اوع سایل ،چنانچاه بهتارین ایوه
64

فصل سوم :قواعد طالیی و اصول کلیدی

مدیریت ریسک سیالب نیز بکار رفته با د ،تداوم سیل ،به ،رابی منجر ،واهد د .در ایان
موا ع ،مه این است که برای انجام فعاییتهای مربو به احیای سریع ،برنامه والود دا ته
با د .این مه  ،امل برنامهریزی برای در دسترس بودن منابع انسانی و مایی کافی ،واهاد
بود .بهترین برنامههای بازسازی از فرصتهای سا،ت مجدد استفاده میکنند تا الوامع ایمن
و ویتری بسازند ،تا در آینده ظرفیت مقابله بهتری با سیالب دا ته با ند.
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 -1-4مقدمه
در اوا،ر اسفند ماه سال  1397و اوایل فروردین  ،1398ساه ساامانه پربااران در ایاران،
سیالبهای با دت و ،سارات باال را ایجاد کردند.
سامانه اول از  26اسفند تا  2فروردین بخشهاای اساتردهای از اساتانهای الساتان و
مازندران را در معرض سیالب رار داد .به ،صوص سیلارفتگی والنی مدت هر آق ال از
المله مشکالت عدیده این سامانه بار ی بود .سامانه دوم از  2فروردین تا  6فروردین عمدتاً
منجر به و وع سیالب در النوب غرب کشور و در استانهای یرستان و ،وزستان اردید .پ
از آن مجدداً در  11و  12فروردین نیز موج سوم بارندای همچنان در منطقه الناوب غارب
باعث سیل ارفتگی بسیاری از منا ق و ایجاد ،سارات مایی و الانی اردیاد .در اول ایان
موج سوم بارندای ،رود،انه کر،ه بیشترین آورد را در  50سال اذ ته تجربه نمود.
در ول این مدت سیالبهای نا ی از رابارهایی نیز در بر،ی نقا دیگار ایاران اتفااق
افتاد که بزراترین آن ،از منظر بروز ،سارات مایی و الاانی ،مرباو باه اهر ایراز در 5
فروردین بود ( 19میلیمتر بارش در ول  14د یقه .
بنا بر ازارش سازمان مدیریت بحران کشور ،در و ایع سیل ا،یر 25 ،استان کشور امل
 200هر و  4304روستا تحت تأثیر سیالب و غیان رود،انهها رار ارفتند .از المله بیش
از  60هزار واحد هری و روستایی تخریب دند و بیش از  75هزار واحد مسکونی هری و
روستایی آسیب دیدند .در این حوادث 3285 ،نفر مصادوم و بیماار باه مراکاز و واحادهای
درمانی مراالعه کردند که از این تعداد 1411 ،نفر به مراکز درمانی انتقاال یافتناد و 1874
نفر نیز در محل حادثه درمان دند .همچنین متأسافانه  76نفار در آساتانس ساال الدیاد و
نخستین روزهای بهار سال  1398الان ،ود را از دست دادند که  21نفر از آنها مرباو باه
وا عه سیل نااهانی یراز بوده است .کل ،سارات نا ی از سیالب ،حدود  35000میلیاارد
تومان برآورد اردید (سازمان مدیریت بحران کشور. 1398 ،
مقایسهای بین بارش در سه حوضه آبریز رهسو-اراانرود ،کارون و کر،اه در ساالهای
مختلف با سال آبی  97-98توسط رکت مدیریت مناابع آب ایاران صاورت ارفات کاه در
کلهای  1-4تا  3-4نمایش داده ده است .در ایان نمودارهاا میتاوان بزراای و ادت
بارشها در این سه حوضه آبریز را در ول نی رن ا،یر مشاهده کرد.
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شكل  -1-4بارش تجمعی ساالنه سال آبی  97-98در مقایسه با برخی سالهای شاخص نیم قرن
اخیر در حوضه آبریز قرهسو-گرگانرود
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شكل  -2-4بارش تجمعی ساالنه سال آبی  97-98در مقایسه با برخی سالهای شاخص نیم قرن
اخیر در حوضه آبریز کارون بزرگ
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شكل  -3-4بارش تجمعی ساالنه سال آبی  97-98در مقایسه با برخی سالهای شاخص نیم
قرن اخیر در حوضه آبریز کرخه

در سال آبی  ،97-98میزان ورودی به سدهای مخزنی کشور تا پایان فروردین  98حدود
 60میلیارد متر مکعب بود که نسبت به مدت مشابه آن در سال اذ ته  ،حدود چهار برابار
افزایش یافته است .برای بیان بزرای این عدد کافی است تواله ود که کل ظرفیت مخاازن
سدهای در حال بهرهبرداری کشور در آن سال ،معادل 50میلیارد مترمکعب بوده است .تنها
در ماه فروردین  ،98حدود  28میلیارد متر مکعب ورودی به سدهای کشور بود کاه معاادل
 47درصد از کل ورودی سدها از ابتدای ساال آبای  97-98اسات کاه بزراای حجا آورد
سیالبهای ا،یر را نشان میدهد .نکته حائز اهمیت این که ورودی سدهای کشور صارفاً در
فروردینماه  ،98بیش از کل ورودی یک سال آبی اذ ته بوده است.
تمامی موارد ا اره ده در ،صوص سیالب مورد ا اره بیانگر آن است کاه ایان بحاران،
ویژایهای منحصر به فردی برای آمو،تن تجربه دا ته است.
الملهای در مباحث مدیریت بحران عنوان می ود که "هیچااه یک بحران ،وب را هادر
ندهید" .این المله بیانگر دو مورد زیر است:
• مستندسااازی کااافی در ،صااوص تجااارب و تاادوین درسآمو،تااهها باارای ماادیریت
بحرانهای آتی
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• استفاده از فرصت ایجاد ده پ از و وع بحران ،در الهات ایجااد ظرفیتهاای الزم
انونی ،نهادی و مدیریتی (سازهای و غیرسازهای
یذا همچون بسیاری از سیالبهای تاریخی در دنیا ،سیلهای اسفند و فروردین فوقایذکر
و همچنین سیلهای تاریخی دیگر در ایران ،ابلیت ایجاد دو مورد باال در الهت اساتفاده از
فرصت پیش آمده را در ا،تیار رار دادهاند .این تجارب و درسآمو،تهها ،در صاورت توالاه
کافی به آنها و مستندسازی مناسب ،در ایب مادیریت اساتراتژیک سایالب کاه در فصاول
اذ ته به آن ا اره د ،میتوانند ریسک و مخا رات آتی سیالب در بسایاری از مناا ق را
کاهش دهند.
نمونه های دیگری از و ایع سیالب در ایاران کاه منشاأ اصاالحاتی در مباحاث مادیریت
سیالب دهاند را میتوان سیل سال  1380الساتان و سایل  1395رود،اناه دز ناام بارد.
بررسیهای صورت ارفته در ،صوص سیل سال  1380الساتان کاه بایش از  500کشاته
برالای اذا ت و عنوان نخست فجایع سیل ثبت ده کشور را به ،ود ا،تصاص داده اسات
(رتبه یک تلفات انسانی سیل در سال  2001در الهان  ،اهمیت پو ش ایاهی و النگلی در
کاهش سیالب را به ور ،اص نشان داد .فعاییتهای استرده انسانی و تغییر کاربریهاا در
محدوده النگل الستان ،از المله عوامل اصلی و اوع ایان سایل انا،ته اد .پا از آن،
ضرورت پردا،تن به رحهای آبخیزداری و همچنین تعریف رح هشدار سیل الستان ،کاه
ایبته هیچااه به سرانجام نرسید ،از المله درسآمو،تههای آن سیل بود.
همچنین پ از سیل سال  1395رود،انه دز ،اتفاق مهمی در مادیریت سایالب کشاور
روی داد .این اتفاق مه  ،تدوین "نظامنامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو" باود .همانگوناه
که در فصول بل ا اره د ،ایجاد هماهنگی و تعریف مسائوییتها و وظاایف در مادیریت
ریسک سیل ،از اهمیت باالیی بر،وردار است .به همین منظور ،وزارت نیرو در راستای ایجاد
هماهنگی بیشتر و نیز ایجاد یک رهبری متمرکاز در راساتای مادیریت سایالب ،نظامناماه
مذکور را تدوین و عملی نمود که ایبته نمودهایی از عملکرد آن در سیلهای سال آبای -98
 97نیز به ،وبی مشاهده اردید .متن کامل این نظامنامه در پیوست ایف ارائه ده است.
باتواله به توضیحات ذکر ده ،در ادامه سعی اردیده تا براساس مستندات و مشااهدات
سیلهای سال آبای  ،97-98درسآمو،تاههایی در راساتای مباحاث مادیریت اساتراتژیک
سیالب در چارچوب مطایب ارائه ده در فصول بلی این کتاب ارائه ود.
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 -2-4درسآموختهها
در  27فروردین سال  ،1398به دستور رئی المهور ،هیأتی تحت عناوان "هیاات ویاژه
ازارش ملی سیالبها" تشکیل د که بررسی کار ناسانه و بی رفانه ابعااد مختلاف سایل
مذکور را بر عهده دا ت .تا زمان تهیه و تدوین کتاب حاضر ،ازارشهای موردی این هیاات
به صورت رسمی منتشر ده است اما ازارش نهایی آن همچنان انتشار رسمی نیافته اسات.
با این حاال ،ماواردی کاه در اداماه باه عناوان درسآمو،تاهها عناوان می اود ،براسااس
تحلیلهای نویسنداان این کتاب و ا العات و مباحث مطارح اده در اللساات عماومی و
رسانهها است.
در این بخش سعی ده است باا بهرهایاری از اصاول و واعاد تشاریح اده مادیریت
استراتژیک سیالب ،درسآمو،تههای سیالب ا،یر (اسفند  97و فروردین  98تفسیر ده و
تطابق آنها با واعد مذکور بررسی اردد.
مدیریت ریسك سیالب الزم است نه مقابله با سیالب

همانگونه که در مفاهی مدیریت استراتژیک سیالب عنوان د ،مقابله با سایالب راهکاار
نهایی نیست ،بلکه با تعیین ریسکها و آسیبپذیریها ،امکان مادیریت و کااهش ،ساارات
ایجاد میاردد .در سیالبهای مذکور ،عمده ،سارات الانی مربو به سیل یراز و پا از
آن یرستان و الستان بود .در بیشتر این موارد ،آسیبپذیری و در معرض بودن به عناوان دو
عامل اصلی افزایش ریسک بسیار تاثیراذار بوده است .والود ساا،ت و ساازهای اهری در
حری و حتی بستر رود،انهها ،عدم رعایت استانداردهای سا،ت و ساز در محدوده مسیلها،
مسدود کردن بر،ی از مسیلها به دییل عدم و وع سیالب در سایهای متمادی ،شکسایی و
نظایر آن ،از المله مواردی بودند که آسیبپذیری را افزایش داده و به تباع آن مخاا رات و
ریسک سیالب را تشدید کرده بودند .و وع سیل در روزهای تعطیلای عیاد ناوروز و حضاور
مسافران در هر یراز که عمدتا آ نایی چنادانی باا ساابقه مسایلهای اهری و ارایط
،اص رابارها و سیلهای نااهانی یراز ندا تند ،و همچنین الریان اصلی سیالب در محل
توریستی هر (دروازه رآن تماماً از المله عوامل در معرض بودن و مویفههای ریسک سیل
بوده است .همچنین از دیگر ابعاد ریسک ،همانگونه که پایش از ایان ها در فصاول بلای
عنوان د ،ریسکهای مرتبط با احتمال سیلارفتگی است .به ور مثال در سیل ا،یار در
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منطقه آق ال ،والود بر،ی زیرسا،تها همچون راهها ،الادههای ارتبا ی و راهآهن ،به الهات
هموار و پست بودن منطقه ،باعث محصور دن بر،ی از منا ق و عدم امکان تخلیاه سایل
اردید که همین امر مسبب غر ابی دن محدودهای استرده برای مدت زمان والنی اد
که ،ود ،سارات بسیاری درپی دا ت .بنابراین ،همانگونه که مشاهده مایااردد مطاابق باا
توضیحات ارائه ده در بخش ابعاد ریسک ،نا،ت ابعاد و مویفههای ریساک در دو زمیناه
احتمال رویداد و پیامدهای رویداد ،در مدیریت ریسک سیل بسیار تاثیراذار ،واهد بود.
بدیهی است که حفاظت از حری و بساتر رود،اناهها و مسایلها کاه ایبتاه راهکارهاای
انونی آن نیز مشخص بوده ،میتوانست بخش زیادی از ،ساارات ماایی و الاانی را کااهش
دهد .بنابراین ،باتواله به تجارب بدست آمده ،تدوین مجدد اوانین حفاظات رود،اناهها باا
مسئوییتها و وظایف مشخص و رو ن نهادها میتواناد باه عناوان یاک درسآمو،تاه ،باه
کاهش ریسک سیالبهای آتی و مدیریت ریسک کمک ایانی کناد (در اداماه ایان فصال
مجددا به این موارد ا اره ده است .
همانگونه که پیش از این ذکر اردید ،نگاه صارفاً ساازهای در الهات مقابلاه باا سایالب،
نمیتواند به تنهایی در مادیریت سایالب ماوثر با اد .هرچناد ،ساا،ت دایکهاا ،مخاازن،
دیوارههای ساحلی و حفاظتی و سایر سازهها ،در کنترل سیالب نقش ایفا میکنناد ،اماا تاا
زمانی که ابعاد ریسک سایالب در هار منطقاه مشاخص نشاود ،اساتفاده از ایان روش هاا،
راهکارهای کاملی برای مدیریت سیالب نخواهد بود.
همچنین نگاه همزیستی با سیالب ،احتماالً بعنوان اویین رویکرد بشر در مواالهه با سیل،
را میتوان مجدداً در الهت مدیریت ریسک سیالب مدنظر رار داد .بنابراین ،در این راساتا و
با هدف کاهش ریسک سیالب ،بحث تابآوری الوامع در برابر سیالب مطرح میاردد .عالوه
براین ،همانگونه که پیش از این نیز در واعد الیی عنوان د ،درا این مسایه که سیالب
تا حدودی می تواند پیامدهای مثبت نیز دا ته و منشأ فوایدی برای محیط زیست با د نیاز
میتواند به پذیرش رویکرد مدیریت ریسک سیالب به الای مقابله با آن کمک کند.
نیاز به وجود ساختاری برای هماهنگی بین سازمانها ،ارگانها و وزارتخانههای مرتبط

همانگونه که ذکر اردید ،هماهنگی و تعیین فاف مسئوییتها و وظایف ارکان مختلاف،
در سه مرحله پیش ،حین و پ از و وع سایالب ،در مادیریت اساتراتژیک سایالب بسایار
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اثراذار است .این مورد در بندهای  7و  10واعد الیی و بند  9اصاول کلیادی منادرج در
فصل بل به ،وبی تاکید ده است.
تدوین نظامنامه مادیریت سایالب در وزارت نیارو کاه تنهاا دربرایرناده مسائوییتها و
هماهنگیهای بخاش آب کشاور در مادیریت سایالب اسات ،بخاش زیاادی از ایان مسایر
فافسازی مسئوییتها و تسهیل هماهنگیها را ی کرده است .اما تجربه سیلهای ا،یار
نشان داد که تنها این هماهنگی درون بخاش آب کاافی نیسات .ااید بتاوان بایش از 10
سازمان ،اراان و وزارت،انه را در مدیریت سیالب د،یل دانست .در انون مادیریت بحاران
کشور ،در حایت کلی ،وظایف بسیاری از اراانها مشخص ده که بخش زیاادی از آنهاا در
رایط سیالب نیز در چهار مرحله پیشگیری ،آمادای ،پاسخ و بازسازی ،در مدیریت بحاران
د،یل هستند .اه این اراانها در کل  4-4نمایش داده ده است .در مااده ( 1اهاداف
مدیریت بحران در ایران – در انون مدیریت بحاران  -تشاریح اده اسات کاه «باهمنظور
ارتقای توانمندی الامعه در امور پیشبینی و پیشگیری ،کاهش ،طر و آسیبپذیری ،پاساخ
مؤثر در برابر مخا رات بیعی ،حوادث و بحرانها ،تأمین ایمنی ،تقویت تابآوری با ایجااد
مدیریت یکپارچه در امر سیاستگذاری ،برنامهریزی ،ایجاد هماهنگی و انسجام در زمیناههای
االرائی و پژوهشی ،ا العرسانی متمرکز ،ساماندهی و بازسازی منا ق آسیبدیده و نظاارت
د یق بر فعاییت دستگاههای ذیربط در حوزه حوادث و سوانح و کمک به توسعه پایدار برای
مدیریت بحران کشور احکام زیر وضع می ود».
بنابراین ،با والود اساتردای نهادهاا /ساازمانها و همچناین مسائوییت هاا در مادیریت
سیالب ،ضرورت تدوین "نظامنامه ملی مدیریت سیالب" آ کار می ود که مطابق با آن باید
وظایف و مسائوییتها بصاورت کامال ،افاف و مشاخص اود .چایشهاای نباود چناین
نظامنامهای را به ،وبی میتوان در سیالب ا،یر مشاهده کرد .عدم همکاریهاای الزم باین
سازمانها برای حفاظت از حری و بستر رود،انهها ،عدم رعایت استانداردهای سا،ت و ساز
در منا ق پر،طر ،فاف نبودن مسئوییتها در ،صوص ترمی و بازسازی سازههای کنتارل
سیل در منا ق مختلف ،نبود یک مرکز واحد ا العرسانی ،تدا،ل بر،ی مسئوییتها و انجام
کارهای موازی به ،صوص در حین و وع سیالب و  ...از المله موارد کاامالً رو ان نا ای از
عدم والود نظامنامه ملی یاد ده است.
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شكل  -4-4مهم ترین وزارتخانهها ،سازمانها و ارگانهای مرتبط با مدیریت سیالب

نیاز به وجود نقشههای جامع خطرپذیری سیل

مطابق با آنچه اذ ت ،ابعاد ریسک سیالب بسیار استرده بوده و مادیریت ایان ریساک
نیازمند نا،ت کامل ابعاد آن است .این ابعاد دردو دسته احتماال ر،اداد سایلارفتگی و
احتمال و وع پیامدهای سایلارفتگی تقسای بندی ادهاند .در سااییان اذ اته مطایعاات
مختلفی در ،صوص سیالب در کشور صورت ارفته که عمدتاً بر دسته اول (و آن ها تنهاا
بخشی از این دسته یعنی احتمال و وع سیل ،متمرکاز بودهاناد .اارچاه بخاش زیاادی از
نا،ت ریسک سیل مربو به منشأ سیالب است که در منا ق مختلف کشور نیاز تااکنون
مطایعات استرده ای در ارتبا با آن انجام ده است ،اما در همان دسته اول ،بخش دیگری
از نا،ت ریسکها مربو به رایط زیرسا،تها و مجاری آبی است که نیازمند مطایعاات
الدااانه است .همچنین در دسته دوم ابعاد ریسکها ،بررسای آسایبپذیری و تاابآوری در
منا ق مختلف از المله مطایعات تکمیلی مورد نیاز است.
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به هرحال انجام تمامی مطایعات الزم در ،صوص ریسک و ،طرات سیالب ،باید منجر به
تهیه نقشههایی الامع در ،صوص ،طرپذیری و ریسک سیالب در کشور ود.
با تواله به ویژایهای ذکر ده از مدیریت استراتژیک سیالب و همچنین واعد و اصول
عنوان ده برای آن ،انعطافپذیری و سازااری با رایط احتمایی آینده از المله موارد ابال
تواله در ا دامات بوده است .یذا در تهیه نقشههای الامع ،طرپذیری نیاز بایاد ساناریوهای
تغییرات آتی با تواله به روند ر د و توسعه پیشبینای اده در آیناده و همچناین ارایط
تغییر ا لی مد نظر رار ایرد.
والود چنین نقشههایی کمک ایانی به مدیریت سیالب در هر چهار مرحله پیشاگیری،
آمادای ،پاسخ و بازسازی ،واهد کرد.
لزوم وجود مرجعی متمرکز در خصوص پیش بینی بارش و رواناب (سیالب)

مدیریت سیالب نیازمند والود ا العات کافی در ،صاوص پیشبینیهاا اسات .هرچناد،
انجام پیشبینیها باید با هدفی مشخص یا به عبارت دیگر برآورد رواناب و سیالب در منا ق
مختلف صورت ایرد .در حال حاضر مرالع اصلی پیشبینیهاای باارش در کشاور ساازمان
هوا ناسی است .پیشبینیهاا عمادتاً در ایاب ساه دساته کلای کوتاهمادت ،میانمادت و
بلندمدت صورت میایرند .برد زمانی این پیشبینیها در کل  5-4نشان داده ده است.
زمان ا ر
تا

ساعت
پیشبینی اق یمی

خی ی کوتاهمدت
ساعت
تا

بیش از

برد زمانی
پیشبینیهای
هواشناسی

کوتاهمدت
ساعت تا

روز
میانمدت
تا

ب ندمدت
ماه تا
تعمیمیافته

روز

تا

روز

شكل  -5-4برد زمانی پیشبینیهای هواشناسی
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با افزایش برد زمانی پیشبینیها ،عدم طعیات آن نیاز افازایش مییاباد .باا ایان حاال
بسیاری از برنامهریزیهای استراتژیک عمومااً بار مبناای پیشبینیهاای بلندمادت صاورت
میایرند که بیشترین میزان عدم طعیت را دارند .هرچند والود عدم طعیت بدییل ماهیت
موضوع پیشبینی است و تنها میتوان با توسعه تکنویوژیها تا حدودی از عادم طعیات آن
کاست .در این ،صوص والود زیرسا،تهای مناسب المعآوری و پردازش دادهها نیز بسایار
کمک کننده ،واهد بود .اما بحث اصلی تبدیل این پیشبینیهای باارش باه روانااب اسات،
چراکه تعیین رواناب حاصله میتواند مبنای پیشبینی سیالب رار ایرد .در حال حاضر داده
ها و ا العات مربو به روانابها و دبی رود،اناه هاا در وزارت نیارو توییاد ،الماع آوری و
پردازش می ود و ارتبا منسج و فرآیند تعریف دهای برای تبدیل پیشبینیهای بارش
به رواناب های نا ی از آن حتی در رایط بغرنج و وع سیالب ها والود ندارد .عاالوه باراین،
تجربه سیل ا،یر نشان داده است که مراالع مختلف (بر،ای از ارکتهای آب منطقاهای،
رکت توسعه منابع آب و نیروی ایاران و همچناین موسساه تحقیقاات آب کاه همگای از
نهادها/اراانهای وابسته به وزارت نیرو هستند پیشبینیهای مختلف و متفاوتی چه از یحاظ
مقدار ،دت و چه از یحاظ برد زمانی پیشبینی برای سیالبها ،دا تهاند.
تمام این موارد اویای آن است که والود یاک مرکاز ملای در ،صاوص دادههاای آب و
هوا ناسی که مرالع اصلی پیشبینیها نیز میتواند با د ،بسیار ضروری است.
باتواله به موارد ذکر ده ا دامات زیر را می توان پیشنهاد نمود:
◄ تشکیل مرکز ملی دادههای آب و هوا ناسی
◄ تشکیل مرالع ملی برای پیشبینیهای بارش و رواناب
◄ تجهیز زیرسا،تهای المعآوری و تحلیل و پردازش دادههای آب و هوا ناسی
ایبته الزم به ذکر است که در ماده  14انون الدید مدیریت بحران نیز ،به تکمیل ابکه
پایش و هشدار سیل با مسئوییت اصلی سازمان هوا ناسی و همکااری وزارت نیارو و وزارت
الهادکشاورزی ا اره ده است.
باتواله به نقش وزارتخانهها /نهادهای مرتبط باا موضاوع مادیریت سایل ،و والاود نهااد
ورای عایی آب بعنوان یک نهاد بین بخشی (و فرابخشی  ،کلایری و فعاییت مرکز ملای
دادهها می تواند ذیل ورای عایی آب صورت ایرد .بدیهی است با تشکیل این مرکاز ،کلیاه
فعاییتهای بینبخشی (و فرابخشی مرتبط با موضوع مدیریت منابع آب که مادیریت سایل
نیز از المله آنهاست ،می تواند در چارچوب این مرکز ملی انجام ود.
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لزوم ایجاد سازوکارهای تقویتی و تشویقی در خصوص بیمه سیالب

همانگونه که پیش از این عنوان د ،یکی از راههای مادیریت ریساک ،انتقاال آن اسات.
بیمه سیالب به عنوان یکی از روشهای اصلی در انتقال ریسک ،از المله راهحلهاای پاساخ
به عدم طعیتها در مدیریت استراتژیک اسات .همچناین کاارکرد بسایار زیاادی در زماان
بازیابی پ از و وع سیل ،واهد دا ت .در صورت والود نقشههای ،طرپذیری سیالب برای
منا ق مختلف براساس آسیبپذیری و در معرض بودن ،الزم است دویات چاه در ،صاوص
بیمهازاران و چه بیمه داان ،رایطی را ایجاد نماید تا ضریب نفوذ بیماه سایل در کشاور
افزایش یابد .براساس ا العات موالود ،کمتر از  10درصد ،سارات سایل ا،یار (ساال آبای
 97-98مشمول بیمه بودهاند که ایبته این مورد در میانگین الهاانی انادکی بیشاتر اسات.
مطایعات و آمارها نشان می دهند که رابطه متقابلی بین بیمه سیل (و ایبتاه در حایات کلای
بیمه و ر د و توسعه ا تصادی یک الامعه والود دارد .با این حال ،الزم است دویات الهات
مدیریت بخشی از ریسک سیالب ،باا اساتفاده از ساازوکارهای تشاویقی و حتای یاراناهای،
رایط افزایش نفوذ بیمه سیل در الامعه را ایجاد نماید.
یکی دیگر از ویژای های بیمه سیل عالوه بر البران ،سارات و کمک به بازیاابی پا از
سیل ،کاهش کلی ،طر سیالب در هر منطقه است .تعیین حق بیمه سیل در نقا مختلاف
که غایبا بر اساس نقشههای ،طرپذیری صورت میایرد ،میتواند بر،ی از ،انوارها که بنا به
دالیل مختلف امکان ،رید بیمه را ندارند ،ترغیب به دوری از منا ق پر،طر و یا اساتفاده از
امکانات کاهش ،طر سیل به الهت بهرهمندی از تخفیفات بیمه کند .با ایان حاال ،افازایش
حق بیمه در منا ق پر،طر، ،ود میتواند عاملی برای کاهش نفوذ بیمه سیل به ،صوص در
ا شار ک درآمد ود که در این رایط ،بحاث عادایت و انصااف باه عناوان یکای از اصاول
مدیریت سیالب ،د هدار ،واهد د .بنابراین ،حضاور دویات و ارائاه ساازوکارهایی الهات
اللوایری از ایجاد چنین رایطی اهمیت مییابد .با تواله به اینکه هرچه نفوذ بیمه در یاک
الامعه (به ،صوص الوامع با ،طرپذیری باال کمتر با د ،هزیناهها و چایشهاای دویات در
مرحله بازیابی پ از و وع سیل افزایش مییابد ،یذا دویت نیاز میتواناد بخشای از ریساک
،ود را با ارائه تسهیالت الزم برای افزایش پو ش بیمه ،انوارهای کا درآماد (کاه بخاش
عمدهای از ،سارات را عموماً امل می وند  ،منتقل نماید و انعطافپذیری مدیریت ،ود را
افزایش دهد.
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نیاز به فرهنگسازی و آگاهیرسانی عمومی بیشتر در خصوص ریسك سیالب

اعده الیی هشات از مادیریت اساتراتژیک سایالب ،بحاث آااهیرساانی عماومی در
،صوص سیالب را مطرح میکند .افزایش آااهیرسانی عماومی در برابار سایالب از ماوارد
افزایش تاب آوری الوامع است که از المله موارد تاثیراذار در مدیریت ریساک سایالب نیاز
محسوب می ود .عموماً حافظه تاریخی در ،صوص چنین و ایعی بسیار کوتاهمدت اسات و
در صورت عدم تداوم آااهیرسانی ،ذهن عموم الامعاه ،مجادداً ،اایی از پیامادهای چناین
و ایعی می ود .تداوم دوره ،شکسایی در دو دهه ا،یر یکی از دالیلای اسات کاه ،طارات
سیل را از حافظه عمومی تا حدودی پاا کرده است .ایبته همانگونه که در اکلهای 1-4
تا  3-4نشان داده ده است ،بیسابقه بودن سیلهای مذکور نیز ،ود مزید بار علات اده
است.
برای روع بحث آموزش و آااهیرسانی در یک منطقه الزم است مشخص ود که مردم
تا چه حد موضوع سیالب در آن منطقه را الدی میایرند .مطایعات و بررسای هاای انجاام
ده در منا ق سیالبی ا،یر نشان داده است که پیش از و وع سیالب ،مردم اعتقاد چندانی
به ،طرهای پیش رو ندا ته و آن را الادی نمیارفتناد و حتای در زماان نیااز باه تخلیاه
منطقه ،مردم در مقابل نیروهای نظامی و انتظامی مقاومت میکردهاند .فیل هایی کاه ماردم
پیش از دت سیل ها و حتی در زمان و وع سیل دید ارفته و در فضاای مجاازی پخاش
می کنند بیانگر این موضوع است که آنها آااهی کافی به اساتردای ،طارات سایل ندارناد
(این موضوع در ،صوص سیل نااهانی یراز کامالً مشهود است .
از المله آموزشها و آااهیهایی که باید مدنظر رار ایرد ،آ نایی عموم با منشأ سیل و
نحوه کلایری آن است .بدیهی است در صورت افزایش سطح آااهی مردم ،میزان باورهای
نادرست نظیر عمدی بودن سیلهای ایجاد ده و یا ورود مسائل ومیتی و مذهبی در میزان
،سارات وارده ،کاهش ،واهد یافت.
بنابراین ،یکی از مه ترین دستاوردهای آماوزش و آااهیساازی عماومی ،اعتمادساازی
است که نقش موثری در تبعیت مردم از هشدارها در رایط و وع بحران دارد .این آموزشها
میتواند در ایب انتشار نقشاههای ،طرپاذیری ،ابکههای االتمااعی و حتای آماوزش در
سطوح مختلف با د.
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ظرفیتسازی فنی و انسانی مناسب در زمینه بهرهبرداری و نگهداری زیرساختهای آبی

همانگونه که در بخش ابعاد ریسک سایل در فصال اول عناوان اد ،در بحاث احتماال
سیلارفتگی ،دو مویفه تاثیراذار تعریف اردید :احتمال و وع رویدادی که منجار باه سایل
،واهد د (منشأ سیل مانند تکبارندای یا یک سلساله بارنادای یاا توفانهاای دریاایی و
مانند آن و نیز احتمال اینکه سیالبها به مو عیت مشخصای در سیالبد ات برساند (باا
احتساااب توپااوارافی سیالبد اات و نیااز عملکاارد تاالبهااا ،مجراهااا ،ساادها ،ساایلبندها،
دیوارههای سیل و سازههای دیگر :به اصطالح مسیر سیالب  .به ور معمول (و معماوالً باه
ا تباه  ،احتمال سیل ارفتگی صرفاً همان احتمال ر،داد رابار در نظر ارفته می ود .یاذا
زیرسا،تهای کنترل سیل از المله عوامل بسیار مه تاثیرااذار بار احتماال سایلارفتگی
منا ق هستند.
سدها به عنوان بزراتارین زیرساا،تها و ساازههای کنتارل سایالب ،در صاورت عادم
بهرهبرداری صحیح میتوانند مخا رات بسیاری به ،صوص در زمان سیالب ایجاد کنند .باه
عبارت دیگر ،این سازههای عظی میتوانند از یک فرصت و ابزار مناساب در الهات کااهش
مخا رات و ریسک سیالب ،به یک عامل تهدید کننده الوامع (به ،صاوص در پاییندسات
تبدیل وند.
بنابراین ،والود منابع انسانی متخصص و آموزش دیده ،در سیست بهرهبرداری و نگهداری
این سازهها ،بسیار حائز اهمیت است.
عالوه بر نیروی انسانی ماهر ،والود دستورایعمل بهرهبرداری و به عباارت دیگار منحنای
فرمان عملکرد مخزن در رایط سیالبی از دیگار ایزاماات مادیریت سایالب اسات .هرچناد
براساس یافتهها ،در بر،ی از سدهای بازرگ کشاور ،دساتورایعملهای مشاخص و از پایش
تدوین ده والود ندارد و در بسیاری از موارد ،تصامی ایریها براسااس ارایط اضاطراری
صورت میایرد .ایبته ذکر این نکته ضروری است کاه بطاور معماول در مطایعاات ارکت
مهندسین مشاور راح سدها ،دستورایعملهایی برای ایان منظاور تادوین میااردد اماا در
مرحله بهرهبرداری ،غایباً توالهی به این دستورایعملها نمی ود که یا نا ی از عدم کاارآیی
این دستورایعملها بوده و یا اعتماد کافی به آنها والود ندارد .بنابراین ،تادوین (و در صاورت
نیاز بازنگری این دستورایعملها از المله مواردی است که الهت کاهش ریساک سایالب و
مدیریت آن در منا ق ،با والود ریسک ابلمالحظه برای و وع سیالب ،ایزامی است.
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تصمی ایریهای صورت ارفته در زمان سیالب ،به ،صوص در سیالب ماورد ا ااره ،در
،صوص بهرهبرداری از مخازن سادها در ارایط سایالبی را میتاوان متاأثر از عوامال زیار
دانست:
◄ محافظه کاری بیش از حد نا ی از سابقه والنی ،شکسایی :و وع ،شکسایی والنی
و به مدت بیش از یک دهه و ،ایی بودن مخازن سدها و مشاکالت تاأمین آب نا ای از
آن ،باعث د تا با و وع بارشهای ابلمالحظه در زمستان (بهمان مااه  ، 97مادیران و
تصمی ایران ذیربط سعی در افزایش ذ،یره مخازن و افزایش اعتمادپاذیری تاامین آب
در تابستان نمایند.
◄ تعدد مراالع پیشبینی بارش و رواناب :همانگونه که ذکر اد  ،براسااس بررسایهای
صورت ارفته ،در حال حاضر پیشبینیهای کوتاهمدت مربو به بارش و نیاز روانااب از
ریق مراالع مختلفی اعالم می وند .بر،ی از این پیشبینیها صرفاً باه صاورت کیفای
بوده و بطور معمول کمّی نمی وند (نظیر بر،ی از ا،طاریههای ساازمان هوا ناسای  ،و
بر،ی دیگر نیز تنها به اعالم میزان بارش اکتفا کرده و مقادیر رواناب نا ی از آن را اعالم
نمیکنند (نظیر پیشبینیهای سازمان هوا ناسی  .فارغ از اینکه منابع اصلی نقشاههای
هوا ناسی مورد استفاده توسط هرکادام از مراالاع الهات پایش بینای ،میتواناد دارای
تفاوتهایی با ند ،نحوه تحلیل نقشاهها و روش ریزمقیااس کردنهاا و مادلهای ماورد
استفاده الهت تبدیل بارش به رواناب ،نیز با ه متفاوتند .بنابراین والود تفاوتهای ذکار
ده موالب می ود که نتایج متفاوتی برای پیشبینی سایالب در یاک ر،اداد سایالب
حاصل ود.
◄ د ت پایین پیشبینیها و عدم اعتماد به آنها :همانگونه که می توان تو اع دا ات باه
هرحال پیشبینیها با تواله به برد زمانی ان ،ذاتاً احتماالتی بوده و عدم طعیت بااالیی
دارند .همچنین با تواله به میزان د ت نقشههای مناابع مختلاف نیاز ایان پیشبینیهاا
متفاوت ،واهند بود .براین اساس ،اارچه پیشبینیهای کوتاهمادت ،یعنای تاا حادود 5
روزه ،از د ت مناسبی بر،وردارند اما این د ت بدییل والود عدم طعیت ها ،صرفاً ابلیت
این را دارند که ا دامات مربو به رایط بحرانی ،فعال وند اما برای ایجاد زمینه ابال
بول برای آمادای در مقابل سیالبهای بزرگ کافی نیستند.
از المله موارد دیگری که در بررسیهای صورت ارفته پ از سیالبهای مذکور میتوان
بردا ت نمود ،عدم اعتماد کافی به پیشبینیهای ارائه ده است .عموماً پیشبینیهاای
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فصلی صورت ارفته توسط سازمان هوا ناسی به دییل ذات احتماالتی آنها د ت بااالیی
ندارند .از المله آنکه پیشبینی اعالم ده در انتهای تابساتان  ،97ساال آبای  97-98را
سایی زیر نرمال عنوان نمود و همچنین پیشبینیهای صاورت ارفتاه در ابتادای پااییز،
پاییز را در حد نرمال و زمستان را زیر نرمال بیان کردهاند .این پراکندای پیشبینیهاا و
همچنین سابقه ذهنی موالود از ساییان اذ ته در ،صاوص عادم طعیات هاای ابال
مالحظه در ،صوص پیش بینی ها ،باعث عدم ا مینان بزرگ به سایر پیشبینیها (حتی
پیشبینیهای کوتاهمدت با د ت باال د بطوری که تصمی ایریها را حتای تاا اروع
سیالبها تحت تاثیر رار داد.
◄ تعدد تصمی ایران :نظیر بسیاری از تصمی ایریهای دیگار ،در ارایط سایالبی نیاز
تعدد تصمی ایران والود دارد که ایبته عدم مدیریت صحیح آنها میتواند باعث مشکالت
عدیده ای ود .در وا عه سیالب مذکور ،علیرغ عمل به نظامنامه سیالب و تشکیل ستاد
فرماندهی سیالب ،باز ه تعدد تصمی ایران مشکلساز بود .تعادد تصامی ایاران ،باه
،صوص در رایط پیش از و وع سیالب و عمدتاً در حد فاصل ماههای دی تا فاروردین،
به وضوح ابل مشاهده است .تشکیل کمیتههای متعدد در سازمانهای مختلف منطقهای
و تصمی ایریهای انتزاعی (و حتی فاردی  ،مشاکالت متعاددی را ایجااد نماود .حتای
میتوان متفاوت بودن متوییان بهرهبرداری سادهای بازرگ در یاک حوضاه آبریاز نظیار
حوضه آبریز کارون بزرگ را نیز به این مورد اضافه کرد (با اینکه مطابق نظامنامه مدیریت
سیالب ،عمده تصمی ایریها باید در سطح ملی انجام می د .
مورد دیگری که می توان در این بخش به آن ا اره نمود ،حضور مقامات و مدیران ار اد
در محدوده و وع سیالب و منطقه تحت رایط بحرانی در زماان بحاران اسات .هرچناد
حضور مدیران ار د میتواند به ا دامات آتی کمک کند ،اما مشکالتی را نیاز در ارایط
بحران و برای تصمی ایریهای یحظهای ایجاد مینماید که الزم است در بحرانهای آتی،
تمهیدات الزم در این ،صوص مد نظر رار ایرد.
◄ د،ایت مسایل سیاسی ،االتماعی و ومیتی :باتواله به اینکه رایط االتماعی ،از المله
عوامل تأثیراذار در رایط سیالب است ،بنابراین الزم است در کنار عوامل فنی ،عوامال
االتماعی نیز برای رایط سیالبی مد نظر رار ایرد .در تجرباه ا،یار سایالب ،مدا،لاه
عوامل سیاسی یا ومیتی ،تصمی ایریها را تحت تاثیر رار داد .همچناین عادم اعتمااد
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بسیاری از مردم به هشدارهای داده ده در الهت تخلیه منا ق نیز که میتواند مبناای
سیاسی-االتماعی دا ته با د ،باعث ایجاد تغییرات در تصمی ایریها اردید.
◄ و وع دو سیالب حدی پشت سره  :اتفا ی کاه در سایالب الناوب غارب کشاور باه
،صوص در مورد سیالبهای فروردینماه ر داد ،عدم اعتقاد به و وع دو سیالب بازرگ
حدی به فاصله بسیار کوتاه از ه بود .هرچند از نظر ا العات تاریخی موالود ،تا حدودی
این اعتقاد درست است ،اما باه هار حاال بیعات از اوانین و راردادهاای ماا پیاروی
نمیکند .پ از و وع سیالب اول در فرودینماه ،عمده مخازن پار اد و تقریبااً حجا
مخزن کافی برای کنترل سیالب دوم والود ندا ت .ایبتاه بعاد از اذ ات ایان وا عاه و
تکمیل دن ا العات و داده ها ،ضاوت در ،صوص این عملکرد صحیح نیست ،اما اار
اعتماد بیشتری در ،صوص پیشبینیها والود دا ت ،امکان اتخاذ تدابیر منطقی تار در
،صوص رهاسازی حداکثری از مخازن سدها ایجاد می د.
◄ فقدان دستورایعمل پویا و مدون عملکرد مخزن در رایط اضطراری :همانگونه که ذکر
اردید ،یکی از مشکالت سدهای در دست بهرهبرداری در کشور ،عدم دسترسی باه یاک
دستورایعمل پویای عملکرد مخزن در رایط سیالبی است .ایبته اید بارای بسایاری از
سدها بر روی کاغذ این دستورایعمل موالود با د اما عملی بودن آن در رایط بحرانی و
همچنین پویایی و انعطافپذیری آن و نیز والاود اعتمااد در ،صاوص آن ،بسایار حاائز
اهمیت است .الزم است در این ،صوص ا دامات مناسب پیش از و وع سیالبهای حدی
آینده در حوضههای آبریز با پتانسیل ر،داد سیالب های بزرگ صورت ایرد.
◄ نگرانی از مسائل ایمنی سدها و تاسیسات وابسته :بطور معمول ،مسایل ایمنای سادها
در تصمی ایریهای عملکرد مخازن ،تاثیراذارند .هرچند افرا و تفریط در این ،صوص
الایز نیست .در مورد سد کر،ه ،به دییل آنکه با اذ ت حادود  20ساال از بهرهبارداری
آن ،هیچگاه تراز مخزن سد به تراز نرمال نرسایده باود ،نگرانیهاای ایمنای ساد بسایار
تاثیراذار بوده است (نگرانیهایی نظیر سرعت آبگیری در مخزن ،افزایش فشار باالبرناده
در زیر سازه سرریز ،نگرانی از عملکرد صحیح دریچههای سرریز و ...
این نگرانی ها و اتفا ات ر داده در زمان و وع سیالب ،باعث تغییر در تصمی ایریها به
صورت مقطعی و کوتاه مدت اردید.
◄ فشار فضای مجاازی :فضاای مجاازی و رساانه هاا محال تباادل ا العاات باا درالاه
صحتهای مختلف است .در زمانهای پیش ،حین و پا از و اوع سایالبهای ماذکور،
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فضای مجازی مملو از ایعات و ا العات (و در بسیاری از موارد غلط بود .بنا به اذعاان
بسیاری از کار ناسان ،فضای مجازی تااثیر ابال مالحظاه ای بار تصامی ایریها دارد.
بنااابراین ،در موا ااع بحااران ،الزم اساات یااک تاای ماادیریتی در ایاان ،صااوص ضاامن
آااهی رسانی فاف و صحیح به مردم ،فشار نا ای از ا العاات منتشار اده در فضاای
مجازی را کنترل نماید.
موارد فوق ،عواملی بودند که میتوان آنها را بسیار تاثیرااذار بار تصامیمات بهرهبارداری
مخازن در رایط سیالبی (به ،صوص در سیالبهای مورد ا اره دانست .بنابراین ،با ثبات
تجارب حاصل از مدیریت بحران و مستندسازی آنها ،سعی در رفع نوا ص و تقویت و بهباود
عملکرد دا ت.
 -3-4الزامات و اقدامات الز
براساس تجربیات و درسآمو،تههای ذکر ده در بخش بل میتوان ایزامات و ا ادامات
الزم را مطااابق ااکل  6-4در سااه بخااش ظرفیتسااازی ااانونی ،ظرفیتسااازی نهااادی و
برنامهریزی ا دامات مدیریتی (سازهای و غیرسازهای در الهت افازایش تاابآوری و کااهش
ریسک سیالب دستهبندی نمود.
در این زمینه میتوان به بر،ی از ا دامات الزم در زمینه مدیریت ریسک سیالب در ایب
سه دسته بندی فوق به رح زیر ا اره نمود .سعی ده است که این ا دامات در دستهبندی
کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت مشخص اردند:
• تدوین و ابالغ انون مدیریت الامع سیالب در کشور (کوتاه مدت
• ایجاد مرکز ملی دادههای آب و هوا ناسی (کوتاهمدت
• آموزش و سازماندهی ظرفیتهای مردمای و محلای بارای مواالهاه باا سایالب
درالهت کاهش آسیبپذیری (کوتاه مدت
• تهیه نظامنامه مدیریت سیالب در سطح ملی ،استانی و دا،ل سازمانی دساتگاه
های متویی و تاثیراذار (میان مدت
• انجام مطایعات رح الامع ،طرپذیری سیل (میان مدت
• توسعه و تجهیز سامانههای پیشبینی ،پایش و هشدار سیل با اویویت حوضههای
آبریز با ،طرپذیری باال (میانمدت
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•
•
•
•
•
•

تمرکز بر تکمیل ساازههای کنتارل سایالب و همچناین رحهاای آبخیازداری
باال،ص در منا ق با ،طرپذیری باال (میان مدت
ایجاد و تقویت ساز و کارهای الزم برای آزادسازی و رفع تصرفات حری و بساتر
رود،انهها (میان مدت
اصالح نظام مهندسی سا،ت و ساز در اراضی سیالبد ات رود،اناههای مها
کشور با رویکرد افزایش تابآوری (میان مدت
راهاندازی اتاق دیسپاچینگ ملی آب با امکانات الزم و کافی به منظور پشاتیبانی
بهنگام مدیریت ر،دادهای وابسته به آب (بلندمدت
پیادهسازی بیماه سایالب در کشاور بار مبناای نقشاههای ،طرپاذیری مراکاز
المعیتی (بلندمدت
تخصیص اعتبارات ساالنه مدیریت ریسک و ایع سیل و ،شکسایی (مستمر

ایجاد ظرفیت های قانونی
بازنگری قوانین موجود و و ع قوانین جدید و ...

ظرفیتسازی نهادی
تشکیل یا بازنگری نهادی و ساختاری ،ش افسازی مس ولیتها و وظای و ...

برنامهریزی اقدامات مدیریتی سازه ای و یرسازه ای
افزایش تا آوری و کاهش ریسک سیال

و ...

شكل  -6-4اقدامات و الزامات کلی در خصوص مدیریت ریسك سیالب

در زمینه ایجاد ظرفیتهای انونی ،تدوین و ابالغ انون مدیریت الامع سیالب در کشور
به عنوان یکی از ا دامات پیشنهادی کوتاهمدت عنوان اردید .در زمان انتشاار ایان نو اتار،
بازنگری پیشنوی انون الامع آب کشور (الایگزین انون توزیع عادالنه آب در دستور کار
وزارت نیرو رار دارد .مطابق با تجربیات مختلف الهانی ،بر،ی کشورها عمدتا تمامی ماوارد
مربو به بخش آب را در انون آب ا اره کرده و الزئیات ماوارد ،ااص همچاون مادیریت
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سیالب ،حفاظت و پیشگیری از آیودای آب و  ...را در ایب دستورایعملها و یا آئیننامههایی
در انون ا اره میکنند .در بر،ی دیگر از کشورها ،ایان ماوارد در ایاب انونهاای فرعای
تعریف ده و در کنار انون ملی آب رار میایرند .در هر دو حایت سعی میااردد از ذکار
الزئیات مسائل موضوعی در انون الامع آب االتناب اردد .چین از المله کشاورهایی اسات
که در کنار انون ملی آب ،وانین فرعی دیگری از المله انون کنترل سیل را تدوین و ابالغ
کرده است .این انون علیرغ آنکه در سال  1998تدوین ده است باا ایان حاال در ایاب
مدیریت استراتژیک سیالب ،ویژایهایی دارد که برای کماک باه باازنگری و تادوین ماوارد
انونی سیالب در کشور بسیار حائز اهمیت است.
انون کنترل سیالب ،با رویکرد مدیریت سیالب ،در چین در سال  1997تدوین و اباالغ
اردید .این انون در  8فصل و  66ماده تهیه ده است .فصول مختلف انون و تعاداد ماواد
هر فصل در الدول  1-4ارائه ده است.
جدول  -1-4فصول و مواد قانون کنترل سیالب چین
شماره فصل

عنوان فصل

تعداد مواد

1

مقررات عمومی

8

2

برنامهریزی کنترل سیل

9

3

کنترل و پیشگیری

11

4

مدیریت نواحی و سازههای کنترل سیل

9

5

کنترل و مقابله با سیل

10

6

ا دامات تضمینی

6

7

مسئوییت حقو ی

12

8

ماده تکمیلی

1
66

مجموع

یکی از ویژایهای این اانون ،فافساازی در مسائوییتهای ساازمانها و اراانهاا در
زمینه پیشگیری و کنترل سیل است .همچنین والود وانین بازدارنده از الملاه ویژایهاای
دیگر این انون است.
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در این انون ،به ،وبی بحاث ایازام تبعیات برناماه مادیریت سایل از ساایر برناماههای
باالدستی همچون برنامه حوضه آبریز ،برنامه توسعه ملی ا تصاادی و االتمااعی بیاان اده
است و در کل تبعیت منافع محلی از منافع ملی به صراحت عنوان ده است.
تاکید بر بهه پیوستگی باالدسات-پاییندسات ،ساواحل رود،اناه ،آب-زماین ،ا ادامات
سازهای و غیرسازهای و سیل،-شکسایی ،از دیگر محتویات برنامه کنترل سیل چین است.
متن کامل ترالمه ده انون کنترل سیالب چین برای استفاده عال همندان و محققاان،
در پیوست ب ارائه ده است.
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پیش گفتار
انون کنترل سیل المهوری ،لق چین 1در بیست و هفتمین االالس کمیته دائمی
هشتمین کنگره ملی ،لق ،در تاریخ  29آاوست  1997به تصویب رسید و با دستور ماره
 88رئی المهوری ،لق چین در  29آاوست  1997ابالغ اردید.
فصل اول :مقررات عمومی
ماده  :1این انون با هدف پیشگیری و کنترل سیل ،اعمال ا دامات احتیا ی بهمنظور
کاهش سوانح و بالیای نا ی از الاری دن سیل و آبارفتگی ،حفظ امنیت الان و مال
مردم و حفاظت از پیشرفت مدرنیزاسیون سوسیاییستی وضع ده است.
ماده  :2در سازههای کنترل سیل باید اصول برنامهریزی یکپارچه ،مالحظات کلی ،تمرکز بر
پیشگیری ،ا دامات یکپارچه برای عالجبخشی و تبعیت منافع محلی از منافع عمومی رعایت
ود.
ماده  :3احداث سازههای کنترل سیل باید در برنامه توسعه ملی ا تصادی و االتماعی یحاظ
ود.بوداله کنترل سیل باید بر اساس اصل "سرمایهاذاری دویت با پردا،ت منطقی توسط
ذینفعان" تامین ود.
ماده  :4اکتشاف و حفاظت منابع آب باید منو به ترتیبات کلی برای کنترل سیل و رعایت
اصل "ترکیب ارتقای مزایا و رفع معایب" با د.
کنترل رود،انهها و دریاچهها و سا،ت و سازهای کنترل سیل باید مطابق با برنامههای
الامع حوضههای آبریز رود،انهها بوده و با توسعه منابع آب در حوضههای آبریز رود،انهها
یکپارچه ود.
منظور از برنامههای الامع ذکر ده در این انون ،برنامههایی برای توسعه منابع آب و
پیشگیری و کنترل بالیای بیعی وابسته به آب است.

 1چین دارای سا،تار حکومت سوسیاییستی است و توسط حزب کمونیست چین در ایب نظام سیاسی تکحزبی اداره می ود.
این حزب بر  22استان 5 ،منطقه ،ودمختار 4 ،هر زیرنظر مستقی دویت مرکزی (پکن ،تیانجین ،انگهای و چونگکینگ و
 2منطقه ویژه اداری (هنگکنگ و ماکائو حکومت میکند .در متن این انون بارها از استانها ،منا ق ،ود مختار و هرداریها
نام برده ده که منظور از هرداریها ،هرهایی است که مستقیما زیرنظر دویت مرکزی هستند.
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ماده  :5سازهها و ا دامات کنترل سیل باید با منظور کردن حوضههای آبریز رود،انهها یا
منا ق اداری و مطابق با سیست برنامهریزی یکپارچه در سطوح مختلف و نیز ایزامات
مدیریت حوضههای آبریز رود،انهها و همچنین اداره منا ق اداری االرا ود.
ماده  :6کلیه واحدها و افراد باید بق انون متعهد به محافظت از سازههای کنترل سیل و
مشارکت در کنترل و مقابله با سیل با ند.
ماده  :7دویتهای ،لق در تمام سطوح باید هدایت یکپارچه سازههای کنترل سیل را
تقویت کنند ،دپارتمانها و واحدهای مربو ه را سازماندهی کنند ،نیروهای االتماعی را
بسیج کنند ،به پیشرفت علمی و فناوری وابسته با ند ،رود،انهها و دریاچهها را به رو ی
برنامهریزی ده مهار کنند ،و ا دامات الزم برای پیشبرد سا،ت و سازهای کنترل سیل به
منظور تحکی و تقویت ظرفیت کنترل سیل را انجام دهند.
دویتهای ،لق در تمام سطوح باید دپارتمانها و واحدهای مربو ه را سازماندهی کرده و
نیروهای االتماعی را برای ا مینان از کنترل و مقابله با سیل و بازسازی و امدادرسانی پ
از فاالعههای سیل یا آبگرفتگی ،بسیج کنند.
دویتهای ،لق در تمام سطوح باید از نواحی ذ،یره و نگهدا ت سیل کمک ارفته و پ از
ذ،یرهسازی و نگهدا ت سیل ،بر اساس تمهیدات دویتی ،غرامت و کمک های مایی ارائه
دهند.
ماده  :8دپارتمان حفاظت آب هیات دویت ،تحت هدایت این هیات ،وظایف معمول
سازماندهی ،هماهنگی ،نظارت و راهنمایی برای ا دامات کنترل سیل را در سراسر کشور بر
عهده دارد .آژان های حوضههای رود،انه که توسط دپارتمان حفاظت آب هیات دویت
برای رود،انههای اصلی ایجاد ده است ،وظایف هماهنگی ،نظارت و مدیریت کنترل سیل
را در حوزه لمرو ،ود که در وانین و مقررات اداری پیش بینی ده و مورد تایید دپارتمان
حفاظت آب هیات دویت است ،انجام میدهند.
دپارتمان سا،ت و ساز و سایر دپارتمانهای مربو به هیات دویت ،تحت هدایت این هیات،
مسئوییت سازههای مربو به کنترل سیل را در حیطه ا،تیارات و وظایف ،ود بر عهده
دارند .دپارتمان حفاظت آب دویتهای ،لق محلی در سطح هرستان یا باالتر ،تحت
هدایت دویتهای ،لق در همان سطح ،مسئول وظایف معمول سازماندهی ،هماهنگی،
نظارت و هدایت ا دامات کنترل سیل در منا ق اداری مربو ه ،ود هستند .دپارتمانهای
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سا،ت و ساز و سایر ادارات مربو ه زیر مجموعه دویتهای ،لق محلی در سطح هرستان
یا باالتر ،تحت هدایت دویتهای ،لق در همان سطح ،مسئوییت سازههای مربو به کنترل
سیل را در حیطه ا،تیارات و وظایف ،ود برعهده دارند.
فصل دوم :برنامهریزی کنترل سیل
ماده  :9برنامهریزی کنترل سیل ،امل برنامهریزی کنترل سیل حوضه رود،انههای بزرگ
و دریاچههای تعیین ده توسط دویت ،برنامه کنترل سیل سایر رود،انهها و دریاچهها و
همچنین برنامهریزی منطقهای کنترل سیل ،به ترتیبات کلی برای پیشگیری و کنترل
حوادث نا ی از سیل و آبگرفتگی در حوضه رود،انه ،اص ،مسیر رود،انه و یا منطقه
ا الق می ود.
برنامهریزی کنترل سیل باید منطبق بر برنامهریزی الامع حوضه رود،انه ،اص یا منطقه
با د .برنامهریزی منطقهای کنترل سیل باید منطبق بر برنامهریزی کنترل سیل برای حوضه
رود،انه ،اص با د.
برنامهریزی کنترل سیل ،مبنای کنترل رود،انهها و دریاچهها و سا،ت و سازهای کنترل
سیل است.
ماده  :10برنامهریزی کنترل سیل برای رود،انههای بزرگ و دریاچههای تعیین ده توسط
دویت ،مطابق با برنامهریزی الامع حوضه رود،انهها و دریاچهها ،باید توسط دپارتمان
حفاظت آب هیات دویت با همکاری سایر بخشهای مربو ه و دویت(های ،لق استان(ها ،
منطقه(های ،ودمختار و هرداری(ها  ،تدوین ده و برای تصویب به هیات دویت ارائه
ود.
برنامهریزی کنترل سیل برای رود،انهها و دریاچههای دیگر یا برنامهریزی منطقهای کنترل
سیل ،مطابق با برنامهریزی الامع حوضه رود،انه و برنامهریزی الامع منطقهای ،بطور
الدااانه باید توسط دپارتمان حفاظت آب دویتهای ،لق محلی در سطح هرستان یا باالتر
از آن با همکاری سایر دپارتمانها یا منا ق مربو ه تدوین ده و برای تأیید به دویتهای
،لق در همان سطح ارسال ود و سپ برای ثبت در سطح باالتر بعدی به دپارتمانهای
حفاظت آب دویتهای ،لق ارائه ود .برنامهریزی کنترل سیل برای رود،انهها و
دریاچههای دربرایرنده دو یا چند استان ،منا ق ،ودمختار و هرداریها ،باید توسط
آژان حوضه رود،انه مربو ه با همکاری دپارتمانهای حفاظت آب و سایر ادارات مربو ه
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تحت نظر دویت(های استان(ها  ،منطقه(های ،ودمختار و هرداری(ها  ،که آب رود،انه
یا دریاچه را تخلیه میکنند ،تدوین ده و پ از آن که دویت(های ،لق استان(ها ،
منطقه(های ،ودمختار و هرداری(ها آن را بررسی کرده و نظرات ،ود را ارائه دادند ،برای
تأیید به دپارتمان حفاظت آب هیات دویت ارائه ود.
برنامهریزی کنترل سیل هری ،مطابق با برنامهریزی کنترل سیل حوضه رود،انه و
برنامهریزی منطقهای کنترل سیل دویت در سطح باالتر بعدی ،باید توسط دپارتمان حفاظت
آب ،دپارتمان سا،ت و ساز و سایر ادارات مربو ه تحت نظر دویت ،لق هری که وظیفه
سازماندهی دپارتمانهای یاد ده را در حوزه برعهده دارد ،تنظی ده و از ریق بررسی
و تأیید رویههای تعیین ده توسط هیات دویت ،در برنامهریزی کلی هری رار ایرد.
اصالحیه برنامهریزی کنترل سیل باید منو به تأیید اراان اصلی تصویب کننده با د.
ماده  :11تدوین برنامه کنترل سیل ،ضمن رعایت اصل ا مینان از پروژههای کلیدی و در
نظر ارفتن همزمان سایر موارد ،و تلفیق کنترل سیل با مقابله با ،شکسایی و نیز ترکیب
ا دامات مهندسی با ا دامات غیر سازهای ،باید به ور کامل انون سیل،-شکسایی ،ارتبا
باالدست و پاییندست و سواحل رود،انه و ایزامات کنترل سیل در ا تصاد ملی را در نظر
بگیرد و با برنامهریزی ملی زمین و برنامهریزی کلی کاربری اراضی نیز هماهنگ با د.
برنامهریزی کنترل سیل باید امل موارد حفاظت ده ،اهداف و وظایف کنترل سیل،
سازههای کنترل سیل و برنامههای عملیاتی ،تعیین محدوده منطقه سیل ،نواحی ذ،یره و
نگهدا ت سیل و منطقه حفاظت ده کنترل سیل با د و اصول استفاده از نواحی ذ،یره و
نگهدا ت سیل را نیز مشخص نماید.
ماده  :12دویتهای ،لق محلی در سطح هرستان یا باالتر در منا ق ساحلی که با
وفانهای ساحلی تهدید می وند ،باید در برنامهریزی کنترل سیل منا ق مربو ه ،ود
حفاظت در برابر وفانهای ساحلی ،تقویت سازههای سیست مقابله با وفان از المله
موج کنها (دایکهای ساحلی  ،دریچههای الزر و مدی و پناهگاهها و النگلهای ساحلی،
و نظارت بر راحی و احداث سا،تمانها برای تامین ایزامات حفاظت در برابر وفانهای
ساحلی را ،یحاظ نمایند.
ماده  :13دویتهای ،لق محلی در سطح هرستان یا باالتر در منا ق کوهستانی که ممکن
است و وع سیل در آنها باعث رانش زمین و ریزش ال و الی و سنگ ود ،و در سایر
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منا قی که بارش سیلآسا در کوهستانها به ور مکرر اتفاق میافتد ،باید دپارتمانهای
متویی مدیریت زمین ناسی و معدنی را سازماندهی نمایند .دپارتمانهای حفاظت آب و
سایر دپارتمانهای مربو ه باید تحقیق کلی در مورد ،طرات پنهان رانش زمین ،ریزش ال
و الی و سنگ ،تعیین محدوده منا ق برای کنترل کانونی و ا دامات پیشگیری و کنترل را
انجام دهند.
الانمایی هرها ،دهستانها و سایر منا ق مسکونی و همچنین کار،انهها ،معادن و ،طو
راهآهن و بزراراهها باید به اونهای با د که ،طر این نوع سیل کوهستانی آنها را تهدید
ننماید .برای مواردی که در مکانهای تهدید ده توسط سیل کوهستانی سا،ته دهاند،
باید ا دامات پیشگیرانه انجام ود.
ماده  :14دویتهای ،لق محلی در منا ق مستعد آبگرفتگی نظیر د تها ،فرورفتگیها،
بکههای رود،انهای و منا ق ساحلی ،درهها و حوضهها باید برنامهریزی برای حذف و
کنترل آبگرفتگیها ،سازماندهی دپارتمانها و واحدهای مربو ه برای انجام ا دامات کنتریی
مربو ه ،بهبود سیست های تخلیه و توسعه انواع و ا سام محصوالت با دوام در مقابل
آبگرفتگی را انجام داده و ا دامات یکپارچه برای کنترل سیل، ،شکسایی ،ور و لیایی
دن اراضی را برنامهریزی کنند.
دویتهای ،لق هرها و دهستانها باید مدیریت و سا،ت سیست های تخلیه آبگرفتگی و
ایستگاههای پمپاژ در منا ق هری را تقویت کنند.
ماده  :15دپارتمان حفاظت آب هیات دویت باید با همکاری دپارتمانها و دویتهای ،لق
مربو ه در استانها ،منا ق ،ودمختار و هرداریها ،برنامهریزی برای کنترل مصبهای
رود،انه یانگ تسه ،زرد ،مروارید ،ییائو ،هوآی و های را تدوین کند.
احیاء اراضی و بازپ ایری زمین از دریا در مصبهای ذکر ده در پارااراف بل باید
مطابق با برنامهریزی کنترل مصب با د.
ماده  :16زمین مورد استفاده الهت تنظی مجدد مسیر رود،انه که در برنامهریزی کنترل
سیل راحی ده و زمین مورد استفاده برای ،اکریزها که در پروژههای سا،ت و ساز
برنامهریزی ده ،ممکن است پ از تایید توسط دپارتمان زمین و دپارتمان حفاظت آب ،به
عنوان منا ق ذ،یره برنامهریزی ده تعیین اردیده و برای تصویب ،به دویت ،لق در سطح
هرستان یا باالتر از آن در محدوده ا،تیارات مجاز تفویض ده توسط هیات دویت ،ارائه

121

مدیریت استراتژیك سیالب

وند .اار زمین منا ق ذ،یره برنامهریزی ده ،در پروژههای دیگر مورد استفاده با ند،
دپارتمان زمین و دپارتمان حفاظت آب باید با بخشهای مربو ه برای تایید زمین ،مشاوره
کنند.
تعیین محدوده منا ق ذ،یره برنامهریزی ده بق پارااراف بلی این بند باید اعالم
رسمی ود.
هیچ تاسیسات صنعتی یا معدنی که مربو به کنترل سیل نبا د نباید در منا ق ذ،یره
برنامهریزی ده احداث ود .اار رایط ویژهای والود دا ته با د که بر اساس آن ،وا عاً
الزم با د پروژههای صنعتی و معدنی دویتی ،زمینهایی را در منا ق ذ،یره برنامهریزی
ده فوقایذکر ا غال نمایند ،باید مطابق رویههای تعیین ده توسط دویت برای
سرمایهاذاری در سا،ت ،تصویب ده و با دپارتمان حفاظت آب مربو ه مشورت ود.
زمینی که مطابق با برنامهریزی کنترل سیل ،برای توسعه یا کاوش کانالهای انسانسا،ت
تخلیه سیالب تعیین می ود ،میتواند در ایب منا ق ذ،یره برنامهریزی ده عنوان ده
در پارااراف بلی این ماده تلقی اردد و باید برای تأیید به دپارتمان زمین و دپارتمان
حفاظت آب دویت ،لق در سطح استان یا باالتر از آن با همکاری سایر دپارتمانها و منا ق
مربو ه ارسال ده و در محدوده ا،تیارات مجاز تفویض ده توسط هیات دویت ،برای
تصویب دویت ،لق در سطح استان یا باالتر از آن ارائه ود.
ماده  :17احداث سازههای کنترل سیل یا سایر سازههای آبی و نیروااههای برقآبی در
رود،انهها و دریاچهها باید با ایزامات برنامهریزی کنترل سیل مطابقت دا ته با د .مخازن
باید با تواله به ایزامات برنامهریزی کنترل سیل ،ظرفیت ذ،یرهسازی کافی برای کنترل
سیل را دا ته با ند.
هنگامی که ازارش مطایعه امکانسنجی سازههای کنترل سیل یا سایر سازههای آبی و
نیروااههای برقآبی مندرج در پارااراف بل ،بق مراحل تعیین ده توسط دویت برای
سرمایهاذاری در سا،ت ،الهت تصویب ارائه می ود ،سند تایید توسط دپارتمان حفاظت
آب مربو ه در ،صوص انطباق با ایزامات برنامهریزی کنترل سیل باید به پیوست ارائه اردد.
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فصل سوم :کنترل و پیشگیری
ماده  :18برای پیشگیری و کنترل سیل در رود،انهها ،باید به ذ،یرهسازی و همچنین
تخلیه سیل تواله ود .باید با تواله به نقش کامل ظرفیت تخلیه سیل مجرای رود،انهها و
تنظی و ذ،یره سیل در مخازن ،فرورفتگیها و دریاچهها ،از تخلیه هموار رواناب سیل و
تشدید حفاظت مجرای رود،انهها و ا دامات الزم برای الیروبی در فواصل منظ مطابق با
رایط محلی ،ا مینان حاصل ود.
در راستای پیشگیری و کنترل سیل در رود،انهها ،باید تدابیر و ا دامات محافظت و
استرش پو ش النگلی ،مرتع و سایر پو شهای ایاهی حوضه رود،انهها ،حفظ منابع آب
و تشدید کنترل همه الانبه آب و ،اا در حوضه رود،انهها ،مدنظر رار ایرد.
ماده  :19در تنظی مجدد مسیرهای رود،انه و احداث پروژههای عمرانی در الهت
بین باالدست و پایین

ساماندهی مسیر رود،انه یا محافظت از ،اکریزها ،باید به ارتبا
دست ،سواحل و نیز ،ط سیر رود،انه تواله ود.
برنامهریزی مسیر الریان رود،انه و مسیر مجدد تنظی ده رود،انههای بزرگ مشخص
ده توسط دویت ،باید توسط آژان های حوضه رود،انه انجام ود و برای تصویب به
دپارتمان حفاظت آب هیات دویت ارائه ود.
برنامهریزی مسیر الریان رود،انه و تنظی مجدد مسیر سایر رود،انهها باید توسط
دپارتمانهای حفاظت آب دویتهای محلی در سطح هرستان یا باالتر انجام ود و در
همان سطح برای تصویب به دویتهای ،لق ارائه ود .برنامهریزی مسیر الریان رود،انه و
تنظی مجدد مسیر رود،انههای دربرایرنده دو یا چند استان ،منطقه ،ودمختار و
هرداری و نیز رود،انههای مرزی استانها ،منا ق ،ودمختار و هرداریها ،باید تحت
هدایت آژان های حوضه رود،انه مربو ه ،توسط دپارتمانهای حفاظت آب دویتهای ،لق
استانها ،منا ق ،ودمختار و هرداریها انجام ده و پ از بررسی و اظهار نظر دویتهای
،لق مربو ه ،برای تصویب به دپارتمان حفاظت آب هیات دویت ارسال ود.
ماده  :20در صورتی که تنظی مجدد مسیر رود،انهها یا دریاچهها امل آبراهههای ابل
کشتیرانی با د ،باید به ایزامات ناوبری و دیدااههایی که از بل برای اداره حمل و نقل ،از
دپارتمانهای مربو ه در،واست می ود ،تواله کامل ود.
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تنظی مجدد آبراهههای ابل کشتیرانی باید مطابق با ایزامات ایمنی کنترل سیل در
رود،انهها و دریاچهها و دیدااههایی با د که از بل از دپارتمانهای حفاظت آب در،واست
ده است.
تنظی مجدد مسیر رود،انهها در رود،انههای مناسب برای ایقرانی با ایقهای چوبی و
بامبو 1یا در منا ق ماهیگیری ،باید نیازهای این نوع حمل و نقل و توسعه ماهیگیری را در
نظر ارفته و باید از بل از دپارتمانهای النگلداری و یالت نظر،واهی ود .ایقرانی با
ایقهای چوبی و بامبو در مسیرهای رود،انه نباید بر ایمنی عبور سیل و سازههای کنترل
سیل تأثیر بگذارد.
ماده  :21کنترل رود،انهها و دریاچهها باید از اصول کنترل یکپارچه در راستای سیست های
آبی ،همراه با کنترل در سطوح مختلف به منظور تقویت حفاظت و ا مینان از عبور هموار
الریان ،پیروی کند.
مسیرهای اصلی رود،انهها و دریاچههای اصلی تعیین ده توسط دویت ،رود،انههای بزرگ
و دریاچههایی که دربرایرنده دو یا چند استان ،منا ق ،ودمختار یا هرداریها هستند،
رود،انهها و دریاچههای مرزی استانها ،منا ق ،ودمختار یا هرداریها و همچنین
رود،انهها و دریاچههایی که به عنوان مرزهای ملی (،طو مرزی عمل میکنند ،با تواله
به تعیین دپارتمان حفاظت آب هیات دویت ،باید تحت کنترل آژان های حوضه رود،انه و
دپارتمانهای حفاظت آب دویتهای ،لق استانها ،منا ق ،ودمختار و هرداریها در
محلی که رود،انهها و دریاچهها تخلیه می وند ،با ند .سایر رود،انهها و دریاچهها ،با
تواله به تعیین دپارتمان حفاظت آب هیات دویت یا سازمانهای مجاز آن ،باید تحت کنترل
دپارتمانهای حفاظت آب دویتهای ،لق محلی در سطح هرستان یا باالتر با ند.
دامنه کنترل هر رود،انه یا دریاچه دارای ،اکریز باید دربرایرنده محدوده آب ،کرانهها،
سواحل ،ناحیه عبور سیل، ،اکریزها و دایکهای محافظتی بین ،اکریزهای دو رف با د.
دامنه کنترل هر رود،انه یا دریاچه بدون ،اکریز باید امل محدوده آب ،کرانهها ،سواحل و
ناحیه عبور سیل بین تراز حداکثر سیل یا تراز راحی ده سیل با د.

1

Bamboo rafting
ایقرانی با بامبو یکی از ورزشهای سنتی چین محسوب می ود که ،استگاه آن به منطقه اوانگژو بازمیاردد .امروزه ایقرانی
با بامبو عالوه بر اهداف ورز ی ،بهعنوان یکی از الاذبههای تفریحی و ارد گری کشور چین نا،ته می ود.
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دامنه رود،انهها و دریاچههای تحت کنترل مستقی آژان های حوضه رود،انه ،با تواله به
مفاد پارااراف بلی این ماده ،باید توسط آژان های حوضه ،با همکاری دویتهای ،لق
محلی مربو ه در سطح هرستان یا باالتر تعیین وند .دامنه کنترل سایر رود،انهها و
دریاچهها باید توسط دویتهای ،لق محلی مربو ه در سطح هرستان یا باالتر ،مطابق با
مفاد پارااراف بلی این ماده تعیین وند.
ماده  :22استفاده از زمین و حری ساحلی در محدوده کنترل هر رود،انه یا دریاچه باید
مطابق با ایزامات تخلیه سیل و الریان آب با د.
در محدوده کنترل هر رود،انه یا دریاچه ،احداث سا،تمانها یا سازههایی که مانع الریان
سیل وند ،ریختن زبایه و پسماند یا فعاییتهای موثر بر پایداری الریان رود،انه،
صدمهزدن به ایمنی سواحل و ،اکریزها و یا سایر فعاییتهایی که منجر به ایجاد مانع در
مقابل الریان سیل می وند ،ممنوع است.
کا ت در،تان یا ایاهان سا ه بلند که مانع الریان سیل در مسیرهای رود،انه مورد
استفاده برای تخلیه سیل وند ،ممنوع است.
در مسیرهای رود،انهای که کشتیرانی در آنها میتواند ایمنی ،اکریزها را به ،طر بیندازد،
محدودیتهای سرعت باید اعمال ود .عالئ محدودیت سرعت باید با مشورت بین
دپارتمانهای حمل و نقل و حفاظت آب تنظی ود.
ماده  :23محدود کردن دریاچه برای کشاورزی ممنوع است .دریاچههای احیا ده باید
مطابق با استانداردهای تعیین ده توسط دویت برای کنترل سیل استفاده ده و به رو ی
برنامهریزی ده از زمینهای کشاورزی بازپ ایری وند.
محدود کردن مسیرهای رود،انه برای کشت ممنوع است .اار محدود کردن وا عاً ضروری
با د ،بررسی علمی باید انجام ود و از نظر عدم والود مانع در مقابل تخلیه سیل و الریان
آب ،به تأیید دپارتمان حفاظت آب برسد و برای تصویب به دویت ،لق در سطح استان یا
باالتر از آن ارائه ود.
ماده  :24دویتهای ،لق محلی باید با برنامهریزی ،برای ایجاد مسیر عبور سیل در
رود،انهها ،ساکنان را انتقال دهند.
ماده  :25آژان های رود،انهها و دریاچهها باید رایط کا ت و نگهدا ت در،تان محافظ
را در امتداد سواحل و ،اکریزها ایجاد نمایند .در،تان محافظ در کنار سواحل و ،اکریزها
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نباید بدون مجوز طع وند .اار کسی صد طع آنها را دارد ،باید از آژان های رود،انهها
و دریاچهها مجوز ارفته و تشریفات الزم را برای صدور پروانه طع انجام دهد و ا دامات الزم
برای احیا و کا ت مجدد در،تان را نیز مدنظر رار دهد.
ماده  :26برای آن دسته از پلها ،باراندازها ،اسکلهها و سایر سازههای مهندسی انقطاعی
رود،انه که به ور الدی الریان آب را محدود یا مسدود میکنند ،دپارتمان حفاظت آب
مربو ه میتواند بق استانداردهای کنترل سیل ،به دویت ،لق در سطح هرستان یا
باالتر ،در محدوده ا،تیارات تفویض ده توسط هیات دویت ،ازارش دهد تا دستور بازسازی
و یا حذف آنها در یک مهلت مقرر به واحد مجری ابالغ اردد.
ماده  :27سا،ت پلها ،اسکلهها ،الادهها ،معابر، ،طو یویه ،کابلها و سازههای مهندسی
برای بهرهبرداری یا تخلیه آب که نیاز به طع رود،انهها و ،اکریزها دا ته و یا روی
رود،انهها رار میایرند ،باید با استانداردهای کنترل سیل ،برنامهریزی ،طو ساحلی،
ایزامات ناوبری و سایر ایزامات فنی مطابقت دا ته با ند و نباید ایمنی ،اکریزها را به ،طر
اندا،ته ،بر ثبات رایط رود،انه تأثیر اذا ته و یا مانع عبور رواناب سیل وند .پیش از
آنکه ازارش مطایعه امکانسنجی پروژه مورد نظر ،بق مراحل تعیین ده توسط دویت در
سا،ت سرمایهای ،برای تصویب ارائه ود ،رح مهندسی موالود در ازارش ،از یحاظ
مطابقت با ایزامات کنترل سیل که در باال ذکر د ،باید تحت بررسی و تأیید دپارتمان
حفاظت آب رار ایرد.
اار سازههای مهندسی ذکر ده در پارااراف بل نیاز به ا غال زمین در محدوده کنترل هر
رود،انه یا دریاچه ،یا برش فضای بیش از مسیر رود،انه یا دریاچه ،یا عبور از بستر رود،انه
دا ته با ند ،واحد سا،تمانی باید مو عیت و محدوده پروژه را بل از اتمام تشریفات مربو
به روع پروژهها ،بق انون ،برای بررسی و تأیید به دپارتمان حفاظت آب مربو ه ارائه
نماید .ترتیبات پروژه احداث سازه ،مو عیت و محدوده پروژه باید مطابق با تصویب دپارتمان
حفاظت آب پیگیری ود.
ماده  :28دپارتمان حفاظت آب حق بازرسی از سازههای مهندسی سا،ته ده بق مفاد
این انون را در محدوده کنترل رود،انهها یا دریاچهها دارد .در زمان بازرسی دپارتمان
حفاظت آب از سازه مورد نظر ،مورد تحت بازرسی باید ا العات و مطایب مربو ه را به ور
وا عی ارائه دهد.
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سازههای مهندسی ذکر ده در پارااراف بل ،پ
آب مورد تایید رار ایرند.

از اتمام باید توسط دپارتمان حفاظت

فصل چهارم :مدیریت نواحی و سازههای کنترل سیل
ماده  :29ناحیه کنترل سیل به معنی ناحیهای است که الریان سیل احتماالً آن را غر اب
میکند و به عنوان منطقه سیلزده ،منطقه ذ،یره و نگهدا ت سیل یا منطقه حفاظت ده
کنترل سیل بقهبندی می ود.
منظور از منطقه سیل زده ،منطقهای است که سیالب ،بدون محافظت به آن میرسد.
ناحیه ذ،یره و نگهدا ت سیل به معنی فرورفتگی یا دریاچهای از ،اکریزهای ،ارالی دارای
دهانه انحراف ،برای ذ،یره مو ت سیالب است.
منظور از منطقه حفاظت ده کنترل سیل ،منطقهای است که با سازههای کنترل سیل
بق استانداردهای کنترل سیل محافظت می ود.
دامنه یک منطقه سیلزده ،یک ناحیه ذ،یره و نگهدا ت سیل یا یک منطقه حفاظت ده
کنترل سیل باید در برنامهریزی کنترل سیل یا رح حفاظت در مقابل سیل مشخص ده و
به دویت ،لق در سطح استانی یا باالتر از آن ،مطابق با دامنه ا،تیارات داده ده توسط
هیات دویت ،ازارش ود و در صورت تصویب ،به عموم اعالم اردد.
ماده  :30دویتهای ،لق در تمام سطوح باید بق برنامهریزی کنترل سیل ،مدیریت
استفاده از زمین را در منا ق مختلف کنترل سیل اعمال کنند.
ماده  :31دویتهای ،لق محلی در تمام سطوح باید هدایت ایمنی و احداث سازهها در
منا ق کنترل سیل را تقویت کرده و دپارتمانها و واحدهای مربو ه را برای انجام آموزش
کنترل سیل در بین واحدها و ساکنان منا ق کنترل سیل سازماندهی نمایند تا برای
افزایش آااهی آنها از کنترل سیل ،دانش کنترل سیل را عمومی کنند.
آنها باید مطابق برنامهریزی کنترل سیل و رحهای پیشگیری سیل ،سیست کنترل سیل و
همچنین سیست های هیدرویوژی ،هوا ناسی ،مخابرات ،پیشهشدار و پایش سیالب و
آبارفتگی را به منظور بهبود ابلیت کنترل سیل االرا کنند .همچنین باید واحدها و
ساکنان منا ق کنترل سیل را سازماندهی کنند تا به ور فعال در ا دامات کنترل سیل
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رکت کرده و با تواله به رایط محلی ،تمهیداتی برای کنترل سیل و االتناب از سیل
انجام دهند.
ماده  :32دویتهای ،لق استانها ،منا ق ،ودمختار و هرداریها ،در محلهایی که
منا ق سیل زده یا نواحی ذ،یره و نگهدا ت سیل در آنها وا ع ده است ،باید بق
برنامهریزی کنترل سیل ،دپارتمانها و واحدهای مربو ه را برای تنظی ا دامات ایمنی و
سا،تمانی در منا ق سیلزده و نواحی ذ،یره و نگهدا ت سیل سازماندهی کنند تا ر د
المعیت در نواحی ذ،یره و نگهدا ت سیل را کنترل کرده ،ساکنان را به رو ی برنامهریزی
ده از نواحی ذ،یره و نگهدا ت سیل منتقل نموده و سایر موارد ضروری ا دامات ایمنی و
حفاظتی را انجام دهند.
منا ق و واحدهایی که به ور مستقی از نواحی ذ،یره و نگهدا ت سیل بهرهمند می وند،
باید تعهدات البران ،سارت و کمک به نواحی ذ،یره و نگهدا ت سیل را بنا به در،واست
دویت مد نظر دا ته با ند .هیات دویت و دویتهای ،لق ذیربط استانها ،منا ق
،ودمختار و هرداریها باید سیستمی را برای حمایت و البران ،سارت و کمک به نواحی
ذ،یره و نگهدا ت سیل ایجاد کنند.
هیات دویت و دویتهای ،لق ذیربط استانها ،منا ق ،ودمختار و هرداریها میتوانند
ا داماتی را برای کنترل ایمنی و سا،ت و ساز در منا ق سیلزده و نواحی ذ،یره و
نگهدا ت سیل و ا داماتی نیز برای حمایت ،البران ،سارات و کمکهایی به نواحی ذ،یره
و نگهدا ت سیل مدنظر رار دهند.
ماده  :33در مواردی که پروژه سا،ت و ساز برای کنترل سیل در منطقه سیلزده یا ناحیه
ذ،یره و نگهدا ت سیل نبا د ،تأثیر احتمایی سیل بر پروژه سا،ت و ساز و تأثیر احتمایی
پروژه سا،ت و ساز بر کنترل سیل باید ارزیابی ده و نتایج ارزیابی تأثیر سیل ازارش ده
و ا دامات پیشگیرانه ارائه ود.
هنگامی که ازارش مطایعات امکانسنجی پروژه سا،ت بق روشهای تعیین ده توسط
دویت برای سا،ت و ساز سرمایهای ،برای تصویب ارسال می ود ،این ازارش باید
دربرایرنده نتایج بررسی و تأیید ارزیابی اثر سیل توسط دپارتمان حفاظت آب مربو ه با د.
ازارشهای ارزیابی اثر سیل برای منا ق نفتی ،راهآهن ،بزراراهها ،معادن ،نیروااههای
برقآبی ،تاسیسات ارتبا از راه دور و ،طو یویهای که باید در نواحی ذ،یره و نگهدا ت
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سیل سا،ته وند ،باید دربرایرنده برنامههای کنترل سیل و پیشگیری از سیل با ند که
توسط ،ود واحدهای سا،ت و ساز تنظی ده است .هنگامی که پروژه سا،ت به
بهرهبرداری میرسد یا مورد استفاده رار میایرد ،سازههای کنترل سیل آنها باید از الانب
دپارتمان حفاظت آب تأیید وند، .انههای سا،ته ده در نواحی ذ،یره و نگهدا ت سیل
باید دارای سقفهای مسطح با ند.
ماده  :34سازههای کنترل سیل باید متمرکز بر هرهای بزرگ و متوسط، ،طو راهآهن و
بزراراهها و همچنین رکتهای کلیدی بزرگ بوده و ایمنی آنها را تضمین کنند.
هرها ،منا ق توسعه ا تصادی ،منا ق صنعتی و معدنی و پایگاههای مه تویید محصوالت
کشاورزی که تحت تهدید سیالب هستند باید به عنوان منا ق کلیدی مورد حفاظت رار
ارفته و سازههای الزم برای کنترل سیل سا،ته ود .در سا،ت و سازهای هری،
هیچک نمیتواند بدون مجوز ،رود،انهها ،اودالها ،انهار منشعب ده و آبگیرها ،استخرها
یا فرورفتگیها را پر کرده یا مسدود نماید و یا ،اکریزهای موالود را که برای کنترل سیل
استفاده می وند ،تخریب کند .اار وا عاً ضروری است که آنها پر یا مسدود ده و یا تخریب
اردند ،باید موافقت دپارتمان حفاظت آب اللب ده و پرونده برای تأیید به دویت ،لق هر
ازارش ود.
ماده  :35در ،صوص سازههای کنترل سیل متعلق به دویت ،باید بل از تکمیل و پذیرش
پروژهها بق رح مصوب ،دامنه اداره و حفاظت از آنها توسط دویتهای ،لق در سطح
هرستان یا باالتر از آن تعیین ود.
دامنه حفاظت از سازههای کنترل سیل متعلق به تعاونیها باید با تواله به مقررات دویتهای
،لق استانها ،منا ق ،ودمختار و هرداریها ،در دامنه حفاظت از سازههای کنترل سیل
تعیین اردد .انفجار ،حفر چاه ،معدن سنگ ،بردا ت ،اا یا سایر عملیاتی که باعث به
،طر اندا،تن ایمنی سازههای کنترل سیل ود ،ممنوع است.
ماده  :36دویتهای ،لق در تمام سطوح باید دپارتمانهای مربو ه را برای تشدید بازرسی،
نظارت و مدیریت منظ بر روی سدها و مخازن سازماندهی نمایند .برای سدهای در معرض
،طر که مطابق با استانداردهای راحی برای سیالب نبوده و ایزامات دفاعی ضد زیزیه را
ندارند ،یا نقص الدی در کیفیت دارند ،دپارتمان مسئول سدها باید واحدهای مربو ه را
سازماندهی کند تا ا دامات الزم برای رفع ،طرات و تقویت سدها را انجام دهد و باید برای
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رفع این ،طرات یا بازسازی سدها یک مهلت زمانی تعیین کرده و دویتهای مربو ه نیز
باید به بوداله مورد نیاز اویویت دهند .برای مخازن سدهایی که احتمال کسته دن آنها
والود دارد ،باید ا دامات اضطراری برای ترمی سریع و رحهایی برای تخلیه مو ت ساکنان،
از پیش تدوین ود.
دویتهای ،لق در تمام سطوح و دپارتمانهای مربو ه باید نظارت و مدیریت سدهای با له
را تقویت کرده و تدابیری اتخاذ کنند تا از کست این سدها در اثر سیالب اللوایری ود.
ماده  :37هیچ واحد و خصی نمیتواند به سازههای کنترل سیل مانند سدها، ،اکریزها،
آبگیرها ،پو ش سنگچین سواحل ،ایستگاههای پمپاژ و سیست های تخلیه ،تاسیسات
هیدرویوژیکی و ارتبا ی و دستگاهها و ا الم آماده به کار برای کنترل سیل آسیب رسانده،
آنها را ا غال کرده و یا از بین ببرد.
فصل پنجم :کنترل و مقابله با سیل
ماده  :38روسای اداری دویتهای ،لق در همه سطوح ،به همراه دپارتمانهای مسئول
کارهای مختلف ،باید مسئوییت کلی ا دامات کنترل سیل تحت یک فرماندهی متمرکز را بر
عهده بگیرند.
ماده  :39هیات دویت ،ستاد دویتی کنترل سیل را که مسئول هدایت و سازماندهی ا دامات
کنترل و مقابله با سیل در سراسر کشور است ،با نمایندای ،ود در دپارتمان حفاظت آب
زیرنظر هیات دویت ،ایجاد میکند.
ستاد کنترل سیل برای رود،انههای بزرگ و دریاچههای تعیین ده توسط دویت میتواند
توسط افراد مسئول دویتهای مربو ه استانها ،منا ق ،ودمختار و هرداریها و افراد
مسئول آژان های این رود،انهها و دریاچهها ایجاد و تشکیل ود ،که باید سازههای کنترل
و مقابله با سیل را در حوزه لمرو ،ود کنترل کنند و نمایندایهای ،ود را در آژان های
رود،انهها و دریاچهها دا ته با ند.
دویتهای ،لق محلی در سطح هرستان یا باالتر از آن که مسئول کنترل و مقابله با سیل
هستند ،باید ستادهای کنترل سیل را با افراد متویی ادارات مربو ه ،پاداانهای محلی و
ادارات نیروهای مسلح ،لق ،ایجاد کنند .تحت هدایت ستاد کنترل سیل در سطح باالتر
بعدی و دویتهای ،لق در همان سطح ،ستاد کنترل سیل ،باید سازههای کنترل و مقابله با
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سیل را کنترل کرده و نمایندایهای ،ود را در دپارتمانهای حفاظت آب در همان سطح
دا ته با د .در صورت یزوم ،ستاد کنترل سیل میتواند با تواله به تصمی دویتهای ،لق
هرها ،سازمانهای هری را تحت مدیریت دپارتمانهای سا،ت و ساز ،با مسئوییت
رسیدای به وظایف معمول کنترل و مقابله با سیل در منا ق هری ،تحت رهبری واحد
ستاد کنترل سیل ،ایجاد کند.
ماده  :40دویتهای محلی در سطح هرستان یا باالتر از آن که مسئول کنترل و مقابله با
سیل هستند ،مطابق با برنامههای الامع حوضههای رود،انه ،با تواله به رایط وا عی
سازههای کنترل سیل و براساس استانداردهای کنترل سیل تعیین ده توسط دویت ،باید
رحهای پیشگیری از سیل ( امل ا دامات مقابله با سیلهای ،سارتبار را تدوین کنند.
رحهای پیشگیری از سیل برای رود،انههای یانگ تسه ،زرد ،هوآی و های باید توسط
ستاد دویتی کنترل سیل تدوین و برای تصویب به هیات دویت ارائه ود .رحهای
پیشگیری از سیل برای رود،انههای دیگر که امل دو یا چند استان ،منا ق ،ودمختار و
هرداریها هستند باید توسط آژان های حوضه رود،انههای مربو ه با همکاری دویتهای
،لق استانها ،منا ق ،ودمختار و هرداریهای مربو ه تدوین ده و برای تصویب به
هیات دویت یا سازمان مجاز آن ارائه ود .در صورت تصویب ،رحهای پیشگیری از سیل
باید توسط دویتهای ،لق محلی انجام وند.
ستادهای کنترل سیل در تمام سطوح و دپارتمانها یا واحدهای مسئول کنترل و مقابله با
سیل باید مطابق با رحهای پیشگیری از سیل ،مقدمات کنترل و مقابله با سیل را فراه
کنند.
ماده  :41ستادهای کنترل سیل زیر نظر دویتهای ،لق استانها ،منا ق ،ودمختار و
هرداریها ،بق انون سیل در محل ،ود ،تاریخ روع و پایان فصلهای سیل را تعیین
میکنند.
هنگامی که وضعیت آب هر رود،انه یا دریاچه به سطح آب تضمین ده یا ظرفیت الریان
ایمن نزدیک می ود ،یا هنگامی که سطح آب هر مخزن به تراز سیالب راحی نزدیک
می ود ،یا هنگامی که ،طر بزرای برای سازههای کنترل سیل ر میدهد ،ستادهای
کنترل سیل زیر نظر دویت ،لق مربو ه در سطح هرستان یا باالتر از آن میتوانند فصل
سیل اضطراری اعالم کنند.
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ماده  :42موانع موالود در مسیر رود،انهها یا دریاچهها که مانع عبور سیل می وند ،بق
اصل "هرکسی که موانع را اذا ته آنها را بر،واهد دا ت" ،باید در یک مهلت زمانی با
دستور ستادهای کنترل سیل بردا ته وند .اار موانع در مهلت زمانی بردا ته نشده با ند،
ستاد کنترل سیل باید با هزینه فردی که موانع را رار داده ،ا دام به حذف االباری آن کند.
بنا به رایط اضطراری سیل ،ستاد دویتی کنترل سیل یا ستاد کنترل سیل مجاز مربو ه در
سطح استانها ،منا ق ،ودمختار و هرداریها حق دارند در ،صوص پلها ،باراندازها،
اسکلهها و سایر سازههای مهندسی بر روی رود،انه که به ور الدی الریان آب را طع یا
مسدود میکنند ،ا دامات اضطراری را انجام دهند.
ماده  :43در

ول سیالب ،دپارتمانهای مربو

به هوا ناسی ،هیدرویوژی و

ا یانوس ناسی باید ا العات زمانوا عی در مورد آب و هوا و هیدرویوژی و همچنین
پیشبینی وفان را برای ستادهای مربو ه کنترل سیل در ایب کارکردها و وظایف مربو ه
،ود ارائه دهند ،دپارتمانهای مخابراتی باید به ارائه ،دمات برای ارتبا ات کنترل و مقابله
با سیل اویویت داده و دپارتمانهای مربو به حمل و نقل ،برق و تأمین ا الم مورد نیاز نیز
باید ارائه ،دمات برای کنترل و مقابله با سیل را در اویویت رار دهند.
ارتش آزادیبخش ،لق ،نیروهای پلی مسلح ،لق و به نظامیان باید وظایف مقابله با
سیل و عملیات اضطراری که توسط دویت به آنها سپرده ده است را انجام دهند.
ماده  :44در ول سیالب ،استفاده از مخازن ،آبگیرها ،سدها و سایر سازههای مهندسی آب
باید منو به هدایت ،کنترل و نظارت ستادهای کنترل سیل مربو ه با ند.
در ول فصل سیالب ،هیچ مخزنی نمیتواند بدون مجوز ،آب را باالتر از تراز محدودکننده
سیل ذ،یره کند و استفاده از ظرفیت کنترل سیل فراتر از تراز محدودکننده مخازن در هر
فصل باید تحت هدایت ،کنترل و نظارت ستاد کنترل سیل مربو ه با د .در ول فصل
سیالب نا ی از ذوب برف ،هر مخزنی که در باالدست رود،انه یا دریاچهای مسئول کنترل
سیل نا ی از ذوب برف می ود ،باید موافقت ستاد کنترل سیل مربو ه را ا،ذ کرده و
تخلیه الریان ،ود را تحت نظارت آن انجام دهد.
ماده  :45در فصل سیالب اضطراری ،ستاد کنترل سیل باید مطابق با رایط کنترل و
مقابله با سیل ،حق تعیین محل مصایح ،تجهیزات ،وسایل حمل و نقل و نیروی انسانی را در
حوزه لمرو ،ود دا ته با د و نیز حق تصمی ایری برای بردا ت ،اا ،ا غال زمین ،طع
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در،تان ،از بین بردن موانع اللوایری از الریان آب و ا دامات اضطراری دیگر را نیز دارا
با د .در صورت یزوم ،دپارتمانهای امنیت عمومی و کنترل ترافیک ،بق تصمی ستاد
کنترل سیل ،باید کنترل ترافیک را در ،شکی و در منا ق آبی االرا کنند.
مصایح ،تجهیزات و وسایل حمل و نقل که بق مفاد پارااراف بلی تخصیص داده دهاند
باید بالفاصله پ از فصل سیل بازاردانده وند .اار آسیب دیده با ند و یا ادر به بازاشت
نبا ند ،باید البران ،سارت مناسب صورت ارفته و یا ا دامات دیگری مطابق مقررات
مربو ه دویت انجام ود .کسانی که بردا ت ،اا ،ا غال زمین یا طع در،تان را انجام
دادهاند باید پ از فصل سیل ،برای انجام تشریفات الزم بق انون به دپارتمان صایحه
مراالعه کنند .دویت ،لق محلی مربو ه باید عملیات احیای زمینی که ،اا آن بردا ت
ده و کا ت در،تان طع ده را سازماندهی کند.
ماده  :46در صورتی که تراز آب یا الریان هر رود،انه یا دریاچه با تواله به استانداردهای
تعیین ده توسط دویت ،به رایط نیاز به استفاده از ناحیه ذ،یره و نگهدا ت سیل برسد،
هیات دویت ،ستاد دویتی کنترل سیل ،ستادهای کنترل سیل حوضه رود،انه ،دویت ،لق و
ستاد کنترل سیل استان ،منطقه ،ودمختار یا هرداری باید با تواله به رایط روع
استفاده از ناحیه ذ،یره و نگهدا ت سیل و رویههای مصوب مندرج در رح پیشگیری از
سیل ،تصمی الزم در مورد روع استفاده از ناحیه ذ،یره و نگهدا ت سیل را ا،ذ نمایند.
هیچ واحد یا خصی نمیتواند مانع استفاده از ناحیه ذ،یره و نگهدا ت سیل ده یا
استفاده از آن را به تأ،یر اندازد .در صورت ممانعت یا ایجاد تأ،یر ،دویت ،لق محلی
مربو ه در سطح هرستان یا باالتر از آن باید با توسل به زور آن را االرا کند.
ماده  :47پ

از و وع سیل و آبارفتگی ،دویت ،لق مربو ه باید دپارتمانها و واحدهای

مربو ه را برای ا مینان از امدادرسانی در منطقه حادثهدیده ،در رابطه با تأمین ضروریات
مرا بتهای بهدا تی و مصونیت تأمین تجهیزات امدادی ،تأمین امنیت عمومی ،از سرایری
فعاییتهای مختلف تویید ،بازسازی ،انهها و همچنین تعمیر سازههای مهندسی تخریب
ده در سیالب در حوزه لمرو آن ،سازماندهی نماید.
بازسازی سازههای کنترل سیل باید در برنامههای سا،ت و ساز ساالنه دپارتمانهای مربو ه
اویویت دا ته با د.
دویت بیمه سیل را تشویق و حمایت میکند.

133

مدیریت استراتژیك سیالب

فصل ششم :اقدامات تضمینی
ماده  :48دویتهای ،لق در تمام سطوح باید تدابیری را برای بهبود سطح کلی
تخصیصهای کنترل سیل اتخاذ کنند.
ماده  :49تنظی مجدد مسیر رود،انهها و دریاچهها و سا،ت و ساز و نگهداری از سازههای
کنترل سیل باید بق اصل "ثبات درت تجاری و درت مایی" و با مسئوییت تقسی ده
در سطوح مختلف ،به ترتیب توسط مقامات مرکزی و مقامات محلی ،تأمین مایی وند.
سا،ت و نگهداری از سازههای کنترل سیل در هرها باید توسط دویتهای ،لق هرها
تأمین مایی وند.
رکتها و موسسات مربو به ،طو یویه نفتی، ،طو راهآهن ،معادن ،برق و مخابرات در
منا ق در معرض سیل باید از منابع ،ود بودالهای را برای ایجاد و تقویت سازههای الزم
برای ،ودایمنی سازههای کنترل سیل تامین کنند.
ماده  :50بخش مایی دویت مرکزی باید در منا قی که ،اکریزها و سدهای رود،انههای
بزرگ و دریاچههای تعیین ده توسط دویت دچار سیل ،سارتبار و آبارفتگی می وند،
بوداله الزم را برای مقابله با سیل و عملیات اضطراری و بازسازی سازههای کنترل سیل که
توسط سیالب تخریب دهاند ،تخصیص دهد .دویتهای ،لق استانها ،منا ق ،ودمختار و
هرداریها باید بخشی از بودالههای مایی ،ود را برای مقابله با سیل و عملیات اضطراری
در منا ق آسیبدیده از سیل ،سارتبار و آبارفتگی در منا ق اداری ،ود و همچنین
نوسازی سازههای مهار سیل که توسط سیالب تخریب دهاند ،ا،تصاص دهند.
ماده  :51دویت ،صندو ی برای پروژههای حفاظت آب با هدف نگهداری و سا،ت سازههای
میکند .هیات دویت باید ا دامات ویژهای را برای این

کنترل سیل و حفاظت از آب تأسی
صندوق مقرر نماید.
استانها ،منا ق ،ودمختار و هرداریها در منا ق درمعرض تهدید سیل ،میتوانند به
منظور تقویت سا،تمان سازههای کنترل سیل و بهبود ظرفیت کنترل سیل در منا ق
اداری ،ود و با تواله به مقررات مربو ه هیات دویت ،هزینهای برای سا،ت ،نگهداری و اداره
پروژههای رود،انه در منا ق حفاظت ده کنترل سیل وضع نمایند.
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ماده  :52دویتهای ،لق محلی در تمام سطوح که مسئول کنترل سیل هستند ،باید
مطابق مقررات مربو ه هیات دویت ،نیروی کار روستایی را با نسبت مناسب برای سا،ت و
نگهداری از سازههای کنترل سیل بهکار ایرند.
ماده  :53هیچ واحد یا خصی نمیتواند از تخصیص بوداله و ا الم مورد نیاز برای کنترل
سیل و تسکین حوادث اللوایری کند.
نهادهای حسابرسی دویتهای ،لق در تمام سطوح باید نظارت را از ریق حسابرسی در
استفاده از بوداله برای کنترل سیل و کاهش ،سارتها تقویت کنند.
فصل هفتم :مسئولیت حقوقی
ماده  :54هر متخلفی از مفاد ماده  17این انون که بدون ا،ذ سند تأیید دپارتمان حفاظت
آب برای برنامهریزی ،ود ،سازههایی برای کنترل سیل و یا سایر سازههای آبی و نیروااه
برقآبی در رود،انهها و دریاچهها احداث کند ،باید ملزم به تو ف ا دام غیر انونی ده و
تشریفات مربو به ا،ذ سند تایید برای برنامهریزی را انجام دهد.
در مواردی که نقض ایزامات موالود در سند تایید برای برنامهریزی ،به ور الدی بر کنترل
سیل تأثیر بگذارد ،به متخلف دستور داده می ود که سازههای ،ود را در یک مهلت زمانی
مقرر از بین ببرد .در مواردی که نقض ایزامات در سند تایید برای برنامهریزی ،بر کنترل
سیل تأثیر بگذارد اما بتوان ا دامات اصالحی را انجام داد ،به متخلف دستور داده می ود که
در یک مهلت زمانی ا دام به البران کند و ممکن است به ور همزمان مشمول الریمهای
بین  10000تا 100000یوان اردد.
ماده  :55به هر متخلف از مقررات ماده  19این انون که از مسیر برنامهریزی مجدد
رود،انه و سا،ت پروژههای هدایت مجرای رود،انه یا محافظت از ،اکریزها پیروی نکند،
در صورتیکه سازه کنترل سیل تحت تاثیر رار ایرد ،باید دستور داده ود که این عمل
غیر انونی را متو ف کرده ،به حایت اوییه براردانده و یا سایر روشهای اصالحی را به کار
ببرد .ضمن آنکه ممکن است به ور همزمان مشمول الریمهای بین  10000تا
100000یوان ود.
ماده  :56به هر متخلف از مفاد پاراارافهای دوم و سوم ماده  22این انون که مرتکب
یکی از ا دامات زیر ود ،دستور تو ف عمل غیر انونی ،رفع موانع و یا استفاده از سایر

135

مدیریت استراتژیك سیالب

ور همزمان الریمهای بین  10000تا

راهحلها صادر می ود و ممکن است به
100000یوان برای آن درنظر ارفته ود:
 -1احداث سا،تمانها یا سازههایی که مانع تخلیه سیل در محدوده کنترل رود،انهها و
دریاچهها وند.
 -2ریختن زبایه و پسماند یا مشارکت در فعاییتهایی که بر پایداری الریان رود،انهها تأثیر
اذا ته ،به ایمنی سواحل و ،اکریزها آسیب رسانده و یا سایر فعاییتهایی که مانع تخلیه
سیل در مسیرهای رود،انه در محدوده کنترل رود،انهها و دریاچهها ود؛ یا
 -3کا ت در،تان یا ایاهان سا ه بلند مانع الریان سیل در مسیر رود،انههایی که برای
تخلیه سیل استفاده می وند.
ماده  :57به هر متخلف از مفاد پارااراف دوم ماده  15و ماده  23این انون که بازپ ایری
زمین از دریا دا ته و یا با کشاورزی ،دریاچه یا رود،انه را محدود کند ،دستور داده می ود
که عمل غیر انونی را متو ف کرده ،زمین را به حایت اوییه براردانده و یا از روشهای
اصالحی دیگر استفاده کند و ممکن است به ور همزمان مشمول الریمهای تا سقف
 50000یوان ود .اار متخلف ،نه زمین را به حایت اوییه برارداند و نه راهحلهای اصالحی
دیگری را به کار ایرد ،دپارتمان صایحه باید این کار را با هزینه فرد متخلف انجام دهد.
ماده  :58هر متخلف از مفاد ماده  27این انون که نتواند تصویب رح مربو به سا،ت و
ساز را از دپارتمان حفاظت آب مربو ه دریافت کند ،یا نتواند از مو عیت و مرز مطابق با
تصویب دپارتمان حفاظت آب در سا،ت سازههای مهندسی در محدوده کنترل رود،انهها و
دریاچهها پیروی کند ،باید دستور داده ود تا عمل غیر انونی را متو ف کرده و تشریفات
الزم را برای بررسی و تأیید تکمیل کند .اار سا،ت سازههای مهندسی به ور الدی بر
سازه کنترل سیل تأثیر بگذارد ،باید به متخلف دستور داده ود که آنها را در یک مهلت
زمانی از بین ببرد .اار وی در این مهلت نتواند این کار را انجام دهد ،دپارتمان صایحه باید
آنها را با هزینه واحد سازنده به االبار از بین ببرد .اار بتوان برای البران تأثیر در تخلیه سیل
ا دام کرد ،به متخلف دستور داده می ود که در یک مهلت زمانی ا دام به البران کند و
ممکن است به ور همزمان مشمول الریمهای بین  10000تا 100000یوان ود.
ماده  :59هر متخلف از مفاد پارااراف اول ماده  33این انون که ازارش ارزیابی اثر سیل
برای یک پروژه سا،ت و ساز که برای کنترل سیل در منطقه سیل زده یا ناحیه ذ،یره و
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نگهدا ت سیل در نظر ارفته نشده را نتواند ارائه دهد ،موظف می ود اصالحات را در یک
مهلت زمانی انجام دهد .در صورت عدم انجام این کار در مهلت مقرر ،برای متخلف باید
الریمهای تا سقف  50000یوان در نظر ارفته ود.
به هر متخلف از مفاد پارااراف دوم ماده  33این انون که پروژه سا،ت و ساز را مورد بهره
برداری یا استفاده رار میدهد در حایی که سازههای کنترل سیل هنوز توسط دپارتمان
حفاظت آب به تصویب نرسیدهاند ،باید دستور تو ف بهرهبرداری یا استفاده و دریافت تایید
سازه کنترل سیل در یک مهلت زمانی صادر ود و ممکن است به ور همزمان الریمهای تا
سقف  50000یوان برای متخلف در نظر ارفته ود.
ماده  :60هر متخلف از مفاد ماده  34این انون که بدون مجوز ،رود،انهها ،اودالها ،انهار
منشعب ده و آبگیرها ،استخرها یا فرورفتگیها را مسدود کند ،یا ،اکریزهای دیمی
موالود را که برای کنترل سیل در هر استفاده می ود تخریب نماید ،باید توسط دویت
،لق هر دستور تو ف این عمل غیر انونی و بازاشت به حایت اوییه یا راهحلهای دیگر به
وی داده ود.
ماده  :61به هر متخلفی از این انون که به ،اکریزها ،آبگیرها ،پو ش سواحل ،ایستگاههای
پمپاژ ،سیست های تخلیه یا سایر سازههای کنترل سیل ،یا تاسیسات هیدرویوژیکی یا
مخابراتی و یا تجهیزات کنترل سیل و یا ا الم الزم برای کنترل سیل ،سارت وارد کرده و یا
آنها را ا غال یا تخریب کند ،باید دستور تو ف عمل غیر انونی و اصالح آن داده ود و
ممکن است به ور همزمان الریمهای تا سقف  50000یوان برای آن در نظر ارفته ود.
اار ،سارتی ایجاد ده با د ،متخلف مطابق انون ،مسئوییت مدنی ،واهد دا ت .در
صورت مجازات اداری ،مقررات مجازاتهای اداری برای امنیت عمومی اعمال می ود .اار
الرمی صورت ارفته با د ،مسئوییت کیفری بق انون بررسی می ود.
ماده  :62هرکسی که مانع کار یکی از کارمندان دپارتمانهای حفاظت آب یا آژان های
حوضه رود،انه که مطابق انون وظایف ،ود را انجام میدهد ،ود یا وی را تهدید کند ،باید
در صورت ایجاد الرم از نظر مسئوییت کیفری بق انون رسیدای ود .اار الرمی صورت
نگرفته با د ،مقررات مجازاتهای اداری برای امنیت عمومی اعمال می ود.
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ماده  :63هرک

از بوداله و ا الم الزم برای کنترل سیل و کاهش ،سارتها اللوایری

کرده یا آن را تصرف کند ،در صورت ارتکاب الرم ،از نظر مسئوییت کیفری باید بق انون
رسیدای ود .اار الرمی صورت نگرفته با د ،باید مجازاتهای اداری صادر ود.
ماده  :64مجازاتها و ا دامات اداری مقرر در این فصل به استثنای مقررات ماده  60این
انون ،توسط دپارتمانهای حفاظت آب دویتهای ،لق در سطح هرستان یا باالتر از آن یا
توسط آژان های حوضه رود،انه ،در حیطه ا،تیارات اعطا ده توسط دپارتمان حفاظت
آب زیر نظر هیات دویت ،صورت میایرد .با این حال مجازاتهای اداری برای امنیت عمومی
مندرج در مواد  61و  62این انون توسط نهادهایی تعیین می ود که در آییننامه مجازات
اداری امنیت عمومی پیشبینی ده است.
ماده  :65هر کارمند دویتی که یکی از اعمال زیر را مرتکب ود ،در صورتی که این عمل
الرمی محسوب ده با د ،بق انون از نظر مسئوییت کیفری بازپرسی می ود .اار الرمی
صورت نگرفته با د ،مجازاتهای اداری صادر می ود.
 -1با نقض مقررات ماده  ،17ماده  ،19پارااراف دوم یا سوم ماده  ،22ماده  ،27یا ماده 34
با تأثیر الدی بر کنترل سیل؛
 -2سوء استفاده از درت ،صور در وظایف ،و یا کسب منافع خصی ،منجر به ،سارات
سنگین به سازههای کنترل و مقابله با سیل؛
 -3امتناع از االرای رحهای پیشگیری از سیل ،کنترل سیل و دستورایعملهای عملیاتی
اضطراری یا برنامههای عملیاتی کنترل سیل مانند برنامههای ذ،یره و نگهدا ت سیل یا
ا دامات یا برنامههای اعزام و بهرهبرداری در فصول سیل؛ یا
 -4تخلف از مقررات این انون که باعث ایجاد یا تشدید ،سارات نا ی از سیل به منا ق
مجاور یا واحدهای دیگر ود.
فصل هشتم :ماده تكمیلی
ماده  :66این انون از ژانویه 1998الاری ،واهد بود.
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