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 پیشگفتار 

و ایع  بیعی  دید و کوتاه مدت  فراوانی و وعتغییرات ا لیمی از المله عواملی است که  

های مخرب حتی بالفاصله پا  از ساایهای ل را بیشتر کرده است. و وع سیالبهمچون سی

 ،شکسایی نشان از نیاز به تغییر رویه در بر،ورد با مقویه سیالب دارد.

هاای آبای، ها و پیکرههدن و زنادای در الاوار رود،اناانسان در آغااز  اکل ایاری تما

ضرورت به حفاظت و باور به "که  را پیشه کرد. مشکل از زمانی آغاز  د  همزیستی با سیالب
مد نظر انسان  رار ارفت. تا میانه  رن بیست  هزینه هاای فراوانای در   "توانایی کنترل سیل

یاا صاورت ارفات. باا ایان حاال های کنترل و حفاظت سیالب در دن،صوص سا،ت سازه  

 ارفات.های نا ی از سیالب افزایش یافته و اکوسیست  تحت تاثیر  رار میهمچنان ،سارت

های بزرگ و مخرب در دنیا، روند تاریخی مدیریت سیالب نشان داد که عموما پ  از سیالب

ی  روع مدیریت ریساک سایالب را ماتغییراتی در نحوه مدیریت سیالب ایجاد  ده است.  

پی آمریکا )سیالب  رن آمریکاا از نظار ا تصاادی  سیسیمی  1993توان بعد از سیل سال  

 دانست.

های های بازرگ را در دهاهنا ی از سایالب  رویکرد  توان تغییراتان نیز میدر کشور ایر

الساتان کاه حادود   1380ا،یر به ،وبی مشاهده نمود. به عنوان نمونه، پ  از سیل سال  

ضرورت تواله بیشتر به حفظ پو ش ایاهی و همچنین تعریف   اذا ت،برالای  کشته    500

ها  ارح هشادار سایل در هماان ساال  های آبخیزداری مدنظر  رار ارفات. همچناین رح

رود،انه   1395به سرانجام نرسید. پ  از سیل سال    ایبتهکه    بودالستان نیز در دستور کار  

وبی احساس اردید کاه منجار باه دز، یزوم والود یک نظام هماهنگی درون بخش آب به ،

 1397سال    ی اوا،رهاتهیه نظامنامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو  د. نهایتا پ  از سیل

و   سایالبدر زماان  مدیریت بحران  نیز مواردی همچون فرابخشی بودن    1398و اوایل سال  

 مربو ه مورد تواله  رار ارفت. ضرورت بازنگری بر،ی از  وانین و مقرراتنیز 

تر توساعه پایادار اسات. باه اساترده  اهدافانگیزه غایب مدیریت سیل، پشتیبانی  ا  ومعم

تواند الایگاه محوری در پیشبرد نتایج مطلوب االتمااعی، یل میویژه، مدیریت استراتژیک س 

منظوره پارادای  بر این اساس، و در تمایز با ماهیت تک زیستی و ا تصادی دا ته با د.محیط 

استراتژیک سیل نه تنها بار کااهش ریساک )بارای ماردم، ا تصااد و   کنترل سیل، مدیریت



و پیشابرد   های  بیعایفرآیناد تی باا  های همزیسافرصتبلکه بر الستجوی  زیست ،  محیط 

 کند.منافع چنداانه در  یفی از معیارها )اکویوژیکی، االتماعی و ا تصادی  تأکید می

سایل باه کاار   ی مدیریت ریساکها را براای از پاسخمدیریت استراتژیک سیل، مجموعه

همچنین این رویکرد، آورد. ت از ،دمات اکوسیست  را فراه  میهای حفاظایرد و فرصتمی

ریزی ارفته و نقشای را کاه مادیریت سایل در برناماهروابط درونی میاان ا ادامات صاورت

 دهد.کند مورد تأکید  رار میپیوسته حوضه آبریز و نواحی ساحلی ایفا میه به

ای از مجموعه  ایمللیکتاب سعی  ده است با استفاده از چندین مرالع معتبر بیناین    رد

های سانجیده و درسات در مادیریت ریزی و اتخاذ تصمی اصول اساسی و بنیادین برای پی

تاریخچه مدیریت سیل، تالش  ده است   در ابتدا با مروری بر.  اردداستراتژیک سیالب ارائه  

ن ساازی و عملیااتی نماودن ایایریت سنجیده سیالب، موانع پیادهکه با بررسی چیستی مد 

تطبیقی مدیریت ریسک سیل  فرآیند پ  از آن  یز مورد بررسی و تحلیل  رار ایرد.رویکرد ن

مدیریت استراتژیک سیل بندی کلی در  ایب  وانین  الیی  المعتشریح  ده و در نهایت نیز  

همچنین سعی  اده اسات   ده است.ئه   ارا  ،و همچنین اصول کلیدی مدیریت ریسک سیل

  در ایاران، 98و فاروردین    97حدی ا،یر )اسافند    در یک فصل الدااانه، با بررسی سیالب

های این سیالب در  ایب اصول و مفاهی  مدیریت استراتژیک سایالب تشاریح آمو،تهدرس 

الامع سایالب  اردد. در انتها نیز با عنایت به یکی از ایزامات که همان تدوین  انون مدیریت

و ماتن ترالماه  اده ایان  های  انون کنترل سیالب چین ذکر اردیادهکشور است، ویژای

 مندان و محققین ارائه  ده است.برداری عال ه انون برای بهره
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 فصل اول: مدیریت استراتژیك سیالب  

 مقدمه -1-1

مو عیات و مکاان و اوع آن ارتباا    های سیالب با  رایط ،اصِهمواره مسائل و چایش

ریت سیل از نظار ترکیاب پیشانهادی ا ادامات، های مدیدا ته است. در نتیجه، تمام برنامه

، درا مشترا درباره مدیریت اساتراتژیک سانجیده این تفاوت ها  متفاوت هستند. با والود

عماومی دربااره های ا،یر، همگرایی  ، در حال استرش است. به ویژه در سال(SFM)  1سیل

ه تعااریف  ده است. از الملاایجاد     FRM)  2مفاهی  ریسک و تعریف مدیریت ریسک سیل

  :توان به موارد زیر ا اره نمود ده در ،صوص مفهوم »مدیریت استراتژیک سیالب« میارائه  

داده   فرآیند   ◄ ازینه اردآوری  ارز یابی  ریسک،  ارزیابی  و  تحلیل  ا العات،  و  و  ها  ها، 

سازی و بازنگری تصمیمات برای کاهش، کنترل، پذیرش، یا بازتوزیع  یری، پیاده اتصمی  

 ی سیل.  هاریسک

سیاست  فرآیند   ◄ تطبیق  و  تعدیل  تحلیل،  صورت پیوسته  ا دامات  و  برای  ها  ارفته 

پذیری و  کاهش ریسک سیل ) امل اصالح احتمال بروز سیل و  دت آن و نیز آسیب 

  . آوری عوامل در معرض تهدید تاب

ضه  پیوسته حو هریزی به برنامه تر  وسیع مدیریت استراتژیک سیل، بخشی از رویکرد    ◄

ساحلی) محدوده  ریسک     یا  کاهش  بر  و  فرصت است  پیشبرد  و  سیل  های  های 

)محیط  دارد  تمرکز  ا تصادی  و  االتماعی  بازه  ه   زیستی،  در  ه   و  کنونی  در  رایط 

 تر .  زمانی بلندمدت 

صورت کامل حذف کرد بهریسک را توان ایبته این موضوع نیز رو ن است که  هراز نمی

مرتبط باا ساایر اهاداف کاالن االتمااعی صاورت های  حاظ هزینهکاهش ریسک با یاغلب  و  

 ایرد.        می

 اده و نگااه اساتانداردهای تعیین  اسااس در مقابل مدل ،طای مادیریت بر  ،این تعریف

تصمیمات متعارف و سنتی در حوزه کنترل اصلی که ویژای  ،ایرد رار می به آینده ی طعیت

 نا،ت این مه    یران مرتبط با حوزه سیل را به. همچنین این رویکرد الدید، مد استسیل  

ماروز باا  ارایط ا  ای  باه  اکل  ابال مالحظاهدهد که  رایط آینده ممکن است  سوق می

 
1 sound Strategic Flood Management 
2 Flood Risk Management 
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آوری را نیاز در ، تابارفتههای صورتدر تصمیمات و انتخابکند  تالش میبا د و  متفاوت  

تهیاه  مرساوم ت حلقاهمستمر پایش و مدا،له؛ تقوی فرآیند همچنین بر ضرورت نظر بگیرد.  

  .1-1کند ) کل یا همان مدیریت تطبیقی تأکید می ایری، ا دام و پایشها، تصمی دهدا
 

ریزی، اقدام، پایش، بازنگری و تطبیق در مدیریت استراتژیك چرخه پیوسته برنامه  -1-1  شكل

 سیل 
 

 ،مساتمر و ماداوم  یفرآیناد   ،، مادیریت ریساک سایالب2-1 کل    مطابق با  همچنین  

 . استمشتمل بر االرا، پایش، بازبینی و سازااری 

 ، الایگاه و نحوه ارتبا ات عمودی و افقای3ِ-1در نمودار ارائه  ده در  کل عالوه براین،  

هاای مختلاف در ساطوح محلای تاا ملای، باا موضاوع مادیریت ها و  رحمجموعه سیاست

 استراتژیک سیالب، نشان داده  ده است. 
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 بازبینی و سازگاری اجرا، پایش،  شامل    مستمر  فرآیند سیل یك    كریسمدیریت    -2-1شكل  

 

در صاورتیکه دهناد. حاکمیات ر  می  مختلاف  ساطوحها در  ایریتصمی بطور معمول،  

در  مختلفای ود، مشاکالت تر حاکمیت نادیده ارفته  پایین  سطوحهای ملی توسط  سیاست

ملای بادون در نظار های  راتژیهمچنین اساتدهد.  بندی منابع ملی ر  میاویویتدر  االرا و  

نشاان داده   3-1 اکل  در   اود.  منجر به نادیده ارفتن آناان می  ،های محلیارفتن چایش

باید به ا دامات و   هاریزی استراتژیک این مطلب والود دارد که تقاضادر بطن برنامه ده که  

ناد د کاه بتوانازنگری  اونای باباید به اونههای ملی  معیار  تبدیل  وند.دار  های معنی رح

و تواناایی را  ناساایی نماوده    آبریزدر سطوح محلی/حوضاهها  استراتژی  کارایری ابلیت به

باا   مرباو  باه مناا قهای  معیارد. به عنوان مثال  نرا دا ته با  محلی    مالحظاتتطبیق با  

 است. متفاوت های ک با سیالب معیارهای مرتبط با منا قبا  ،های  دید سیالب
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های مختلف در سطوح  ها و سیاست جایگاه و نحوه ارتباطات عمودی و افقی طرح  -3-1  شكل

 محلی تا ملی با مدیریت استراتژیك سیالب
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 سیر تحوالتمدیریت سیل:  -1-2

 اود، کلیساهای  رون وسطی و کلیساهای الامع انگلساتان دیاده می  درهمان اونه که  

 های حیااتیا را  نا،ته بودند و زیرسا،تهنیاز به زندای در کنار سیل  ،های باستانیتمدن

به آنهاایی مطابق با  یوه مرسوم در مصر باستان،   .دادند ترین نقا   رار میرا در مرتفع  ،ود

ریزی برناماهو براسااس  ایوه رومیاان،   دادههشادار    ،ند ارفتگی  وکه ممکن بود دچار آب

ضارورت اما باه تادریج، بادییل  دادند.  کاربری اراضی را با تواله به حساسیت سیل انجام می

، باعث  د تا از پردا،تن به ،اود و باور به توانایی در کنترل سیلدر مقابل سیالب  حفاظت  

ها و یست ، مهندسان در پی کنترل سیالبهای میانی  رن بدر اوایل و دهه. ند سیل غافل  و

ندهای اساترده، بحفاظت در برابر سیل بودند. معموالً این کار با ساا،ت ،اکریزهاا و سایل

 ااد. تصااور ایمناای نا اای از های وابسااته انجااام میهااای انحااراف، ساادها و سااازهکانال

در   ور مثاالبه  سا،ت و سازها را به ،ود اللب کرد )تواله   ده،  اظتهای حفد تسیالب

هایشاان محیط از رساوبات و    هااکوسیسات باا ایان ا ادامات،  نیواوریئان، یندن و  انگهای .  

یمز، رایان و داناوب ، در نتیجاه، اتسه، تپی، یانگسیسیدر می  به  ور مثال)  ند محروم  د 

 ها تحت تأثیر  رار ارفت.،دمات اکوسیست 

،ساارت ،  هاکارکردهای اکوسیسات به    وارده فراوانای و ،سارات  رغ  حفاظت سازهعلی

کاه   وم  د ی معلبیش از هر زمان دیگر  بنابراینسیل همچنان افزایش یافت و  های نا ی از  

معلاوم  اد کاه در نیمه دوم  رن بیست ،  نیاز به تغییر نگرش در مقابل سیالب والود دارد.  

. رویکرد الدیدی هستاالتماعی نیز  موضوعی  مهندسی، عالوه بر یک موضوع  مدیریت سیل 

،طرات و پیامدهای آن بارای الامعاه، اهمیات نسابی عالوه بر  ناسایی  که بتواند    نیاز بود

نگااه اسااس  بر    مدیریت استراتژیک سیل  مفهوم  ،بدین ترتیب.  ز ارزیابی نماید ها را نیریسک

 .  کل ارفت یسیستمنگاه تر و در مقیاس بلندمدت

رویکارد تطبیقای در ایری باا  اکلمفاهی  مادیریت ریساک امل  تکهای ا،یر،  در سال

و با   یعی ب  هایفرآیند ، ادامه یافت. براساس این رویکرد، با استفاده از  مدیریت ریسک سیل

نمایاد تاا ، تاالش میدا اته  هابر ،دمات اکوسیست   سیالب  ی کهتأثیر مثبتدرنظر ارفتن  

 لمداد   یا محدوده ساحلی) پیوسته حوضه هبخشی از مدیریت بهمدیریت سیالب را بعنوان  

 نشان داده  ده است. 4-1 . روند این تحوالت در  کلکند 
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 سیل  سیر تحول و تكامل مدیریت  -4-1  شكل

 

نقاش محاوری  ،این  بیل تغییارات  کل ایری و ارتقاءدر  ه های مسیالب اغلب، و وع

 :عنوان مثاله باند. دا ته

های اوییه  رن  در سال  :آمریکا  در ایاالت متحده   1927و    1917های  های سالسیل •

یافته، کنترل سیل در مقیاس محلی بود.  در کشورهای توسعه    ایببیست ، استراتژی  

»دور  به همچنان باعث  د تا ها د تایش المعیت و پتانسیل کشاورزی در سیالب افز

نواحی  هری  نگاه و  ارز مند  مزارع  از  سیالتأکید  وددا تن سیالب«  کنترل  ،  ب. 

نهادهای  بهدویت بعهده   یا  سطوح    دویتیها  این  ودر  ضعیفی  هماه  بود    بیننگی 

بنابراین،  مشترا والود دا ت.    زآبریهای  های مسئول کنترل سیل در حوضه سازمان

محلی   محدوده بر  مسئویین  در  حفاظت  اثر     لمرو   وا ع  و  بودند  متمرکز  ،ود ان 

مکانا دامات سایر  بر  ا دامات   ان  از  بود  ممکن  که  اهمیتی    آنهاها  متأثر  وند، 

و وع   اما  بزرگ  سیالب ندا ت.   ایاالت متحده    1927و    1917های  سالدر  های  در 

 . د  رویکرداین  ردتغییر  باعث 

افراد و جوامع محلی کوچك با ریتم طبیعت سازگار می شوند• تمایل به همزیستی با سیل

.اراضی حاصلخیز در سیالب دشت برای تولید غذا زهكش می شوند•

.جوامع دائمی در سیالب دشت ها استقرار می یابند•

(.هماهنگ نشده)سیل بندها ساخته می شوند •

گرایش به استفاده از 
سیالب دشت

.سازه های بزرگ مقیاس برنامه ریزی و پیاده می شوند•
گرایش به کنترل سیل و 

حفاظت در برابر آن

.مهندسی به تنهایی محدودیت دارد•

.تالش ها صرف افزایش تاب آوری جوامع محلی می شوند•

.تالش ها صرف کاهش نابودی خدمات اکوسیستم می شوند•

گرایش به کاهش 
خسارت های سیل

.بودجه ها محدود است و همه مشكالت اولویت یكسانی ندارند•

.مدیریت ریسك به عنوان راهی برای تناسب با منابع محدود شناخته می شود•

گرایش به مدیریت کارآمد 
ریسك

.دمدیریت تطبیقی در برخورد با عدم قطعیت تغییر اقلیم به صورت اثربخش دیده می شو•

تم سازگاری با فرایندهای طبیعی، هم برای کاهش موثر ریسك و هم بهبود کارکردهای اکوسیس•
.ترویج می شود

گرایش به فرصت ها و 
مدیریت سازگاری با ریسك
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تواله  پی و ساکرامنتو  سیسیهای آبریز می به حوضه باعث  د تا    1917  سال  سیالب 

که  .   ودبیشتری   معلوم  د  محلی  همچنین  حکمرانی    مدیریتسا،تارهای 

حوضه  های  بسیال سطح  در  نیازمند    نبوده بزرگ  مایی  و  دویت  پشتیبانی  از  رف 

را    بزرایهای  سیالب  ،ست دید در میدوِ   ، رابارهای1927فدرال هستند. در سال  

پائین  نهایت  سیسیدست دره می در  در  آورد که  به والود  سیست     باعث تخریب پی 

محلی اسیل نفر  بند  هزار  زمین،انه مجبور  دند  ردید و صدها  و  به  ی هاها  را   ان 

  این ر،داد، تراژدی ملی نام ارفت و بالفاصله تواله دویت مدت چند ماه ترا کنند.  

 ملی را به ،ود اللب کرد.  

دار مسئوییت سا،ت و نگهداری  ، با تصویب کنگره، دویت فدرال عهده1928در سال   

رف بر  پی  د. سیاست تمرکز صِسیسیدست دره می ئینهای کنترل سیل در پاسازه

چایش  مواالهه با  برای    مشخص  د کهو   رار ارفت  ارزیابی  مورد  بندها به د ت  سیل

بزرگ  سیل بنابراین،  های  نیست.  تقویت  کافی  سیل  امل  کنترل  الامع  برنامه 

مجراسیل ظرفیت  بیعی  بهبود  رود،انه بندها،  میان های   ،   ، و  پیچ  برهای 

سیالب   هارود،انه  سیل و  رویداد  هنگام  در  فشار کن  عنوان  به  مه روها  و    ،های 

ذ،یره  روی  ا،ه   بسیال  ایسدهای  می بر  رود،انه  فرعی  تعریف    ،پیسیسیهای 

ریسک  رویکرد مدیریت  از دید  اینکه  با  ا دامات  د.  این  دا ت،    ،  عملکرد محدودی 

در   مهمی  پیشرفت  به  ویی  رسیدن  و  رویکرد  و  تغییر  به  ضرورت  نگاه  تواله 

         آمد.        در مقیاس حوضه به  مار می و هماهنگی ا دامات ها زیرسا،ت

سال  • در  سیل  ار   1953و    1947های  رویداد  سال  وپادر  مارس  در  اغلب    ،1947: 

موااله  دند.  اروپا  رود،انه های   آب با سیل  از  متأثر  پو ش  بروز سیل   دن سریع 

ترین  پ  از یکی از سردترین و برفی یی اتفاق افتاد که  ضخامت باالبرفی استرده و با  

با الهت    مرکز ک  فشار دن برف به سبب ورود یک  بود. آبایجاد  ده  ها  زمستان

 .  دا تند ای که بارندای  ابل مالحظه   غربی بود -النوبی

رود،انه   تمام  و  مال  رق  تقریباً  میانه  در النوب،  وا ع  اصلی  دچار  های  انگلستان 

و   از    30سیل  دند  بودند.    40بخش  سیل  درایر  هفته  دو  مدت  به  آن  بخشداری 

ارع از  های ،ود نقل مکان کردند و صدها هکتار از مزصدها نفر برای همیشه از ،انه 

 .  ند بین رفت
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سیل   از  پ   کوتاهی  رود،انه مدت  سال  های  سیل 1947ای  اروپا  ساحلی ،  های 

سال   در  را  از    1953ویرانگری  مد  و  از الزر  نا ی  موج  رویداد،  این  در  کرد.  تجربه 

از سازه  از بسیاری  آورد و  انگلستان،    حفاظتیهای  دریای  مال به النوب هجوم  در 

کرد   عبور  بلژیک،  و  اوج هلند  به  در  ب  این سیل  را  کست.  آنها  و    و  رسید  ،ود 

،صوصهشدار در  سیالب  ی  بود.  محدود  بسیار  یا  ندا ته  والود  های  ازه س   ،آن 

،انه   حفاظتی بودند،  ،واب  در  مردم  که  حایی  در  و  برد.  را  کست  ،ود  با  را  ها 

مصب    2400برآوردها،    براساس  در  دادند.  دست  از  را  ،ود  الان  اروپا  کل  در  نفر 

الان ،ود را از دست دادند.    حفاظتیهای  نفر در اثر  کست سازه  58یمز،  اود،انه تر

بر آسیبتأثیر مه  این سیل  تأکید  ایبته همانند سازه   پذیری استحکاماتها،  بود؛  ای 

روها و  بندها، سیالب اذاری در سیل افزایش سرمایه   ،اذ ته، واکنش به این رویدادها

 ابل ا مینان   های هشدار سریعسامانهمشخص  د که  همچنین،  های دیگر بود.  سازه

تأسی  سازمان ملی هشدار سیل  این اتفاق موالب  و    را ندارند وده و کارآیی الزم  نب

 .اردید الزر و مدی در انگلستان 

سال   • هند 2004آسیا،  ا یانوس  سونامی  زمین ،  ر،داد  در  :  هند  ا یانوس  در    26یرزه 

ای ،  2004دسامبر   مجموعه  و وع  سواحل  سونامی   زا  باعث  امتداد  در  ویرانگر  های 

کشته بر الا اذا ت و الوامع    000,230کشور، بیش از    14ا یانوس هند  د و در  

متر زیر آب برد. اندونزی به همراه سریالنکا، هند    30با ارتفاع تا    ساحلی را با امواالی

دیران  را متحمل  دند. این رویداد دو درس مه  برای م  اتترین ضربسخت   ،و تایلند 

   :سیل دا ت

در  رایط و وع ریسک  ریسک و انجام ا دامات مناسب     بل،   در صورتیکه از   نخست؛ 

به  د  نبتوانترین زمان پیش آااهی، اار  حتی با والود کوتاه کرده با ند،    بینیپیش را  

نشان دهند. پیش  مناسب واکنش  ،برای کاهش پیامدهاتوانند می ، د نبدهمردم هشدار 

ا یان سونامی  سامانه از  نه  هند،  سروس  هشدار  بر رهای  کمپین یع  نه  و  بود  های  ار 

 بخشی والود دا ت. آااهی

های حیاتی در  ول این رویداد بود.  رفتن زیرسا،تاز بین  دومین درس مه ؛ بازتابِ  

بیمارستان  از  از  بسیاری  بر،ی  در  المعیتی  مراکز  و  نقل  و  حمل  ،طو   ها، 
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مو عیت حساس  دا تند.  ترین  که  ها  رار  زمانی  در  حیاتی  کارکردهای  نتیجه،  در 

 از بین رفته بود.   ،بیشترین نیاز به آنها والود دا ت

های پیچیده هشدار  ای برای توسعه سامانه، تالش  ابل مالحظه بعد به    2004  سال  از 

سیل  احتمال  نقشه  تهیه  و  برنامه   ، ارفتگیسریع  بر  اثراذاری  و  برای  فضایی  ریزی 

اضطر در  رایط  ارفت  ، اریا دام  آزموده  موفهرچند  .  صورت  هنوز  تدابیر  این  قیت 

 . ارفتد ن،واهدر مسیر آزمایش  رار ، ویی به ناازیر  نشده

نشان   1-1الدول  های مه  در  رن اذ ته در  ،الصه این رویدادها، به همراه دیگر سیل

 داده  ده است. 

ا داماتی صورت  ،ادمیکزبان آک باتا این اوا،ر، با والود اینکه همیشه در مقیاس محلی و 

در   هاتوالاه انادکی باه حفاظ رابطاه ساودمند سایل و ،ادمات اکوسیسات اما  ارفت،  می

در در اواساط  ارن ناوزده ،  ،  بعنوان مثال د.  ریزی وا عی مدیریت سیل معطوف میبرنامه

ها نادیاده ارفتاه  اده باود، یکی از مواردی که تقریباً به  ور کامل ارزش اکویوژیکی تاالب

توساعه زهکشی ناواحی تااالبی بارای از  گره ایاالت متحده  انونی را به تصویب رساند که  کن

ه باکارد.  فاراه  میالزم را  های کنترل سیل، بوداله  و برای فعاییت  کردهایت  حمکشاورزی  

آبگرفتگای   دچاار  ای، کنگره ارزش چندانی برای این نواحی که به صاورت دورهعبارت دیگر

ها که در ماهیات د تسیالب  افعردهای  بیعی و منقدان درا کارک ائل نبود. ف   دند،می

د اتی تاأثیر اذا ات و در هاای سیالبوه رفتار با محیط  ود، بر  یاین  انون مشاهده می

غارب های  اغلب بخشدر  نگاه غایب    تبدیل بهدر ایاالت متحده تداوم یافت و  نیز   رن بعدی  

 در آن زمان اردید.

د ت، در بسیاری از پویاترین  هرهای الهاان البو ساز در سی  سکونت و سا،تامروزه،  

 ،اداماه دارد )باانکوا،  اانگهای، نیویاورا، ینادن  ،هاها و مصابرود،اناهوا ع در دیتاای  

های بیشاتری در معارض ،طار و دارایی  المعیتریئان و بسیاری دیگر . در این  یوه،  ونیوا

ساا،ت  نظیار) غایاب هساتند مچناان  ای ه رار ارفتاه و همانناد اذ اته، ا ادامات ساازه

در چاین، یاا تونال راه و مادیریت  هوتایه بند در حوضهای آببندهای عمده و دریچهسیل

 در کواالالمپور در کشور مایزی .  1SMARTرابار 
 

 
1 Stormwater Management And Road Tunnel 
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 سیل  مدیریت  روشگیری سیاست و در شكل  تاریخیهای  تأثیر سیل  -1-1جدول  
 اقدام تأثیر بر تفکر، سیاست و/ یا  رویداد سیل

پی و  سیسیهای آبریز میحوضه 1917سال 

  1927 سال  ، وآمریکاساکرامنتو، ایاالت متحده 

 آمریکا حده پی، ایاالت متسیسیدست میپائین
 

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

های بعد از آن، سه رودخانه  و دهه 1931سال 

 تسه و هوای چین: زرد، یانگ مهم
 

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

 در آمریکاهای عمده در ایاالت متحده سیل

های ای کمتر در سال )و تا اندازه  1936 ل سا

 ( 1951و   1937
 

 تقویت کرد.ضرورت مسئولیت ملی را  

ای در بیشتر های رودخانه، سیل1947در مارس 

اروپا رخ داد، مدت زمان کوتاهی پس از آن، 

های ساحلی ویرانگری را در سال  اروپا سیل

 تجربه کرد.  1953
 

های روشن و  ها و مسئولیتقشبه ن نیاز یی ومسائل امنیت غذاتوجه به 

 را تقویت نمود. های هشدار عملکرد سامانه

 در چین  1998و  1991های  سال 
تر و کارآمدتر  سازی اثربخشبازاندیشی درباره مسائل سیل: چگونگی پیاده 

 رویکردهای کاهش اثرات بالیا

پی ، ایاالت  سیسیمی 1997و  1993های  سال 

 آمریکامتحده 

از نظر اقتصادی، سیالب قرن ایاالت متحده بود. در پی این   ،1993سال  سیل

را در   قطعیتعدم( که گنجاندن 1996رویداد، مقررات جدیدی صادر شد )

 های جدید کنترل سیل الزامی کرد.ارزیابی و توجیه پروژه 

  سال  در راین و 1997، 1995،  1993های  سال 

 در انگلستان  1998

در گستره حوضه در مدیریت  ستراتژیک جدید ومطالبه رویکرد ابه منجر 

 ای گردید. ای و غیر سازه ریسک با استفاده از ترکیب اقدامات سازه 

   2004سال   سونامی آسیایی
ریزی مواقع  پذیری جوامع ساحلی و نیاز به هشدار، برنامهاهمیت آسیب

 آشکار ساخت.  را ریزی فضایی بهتر برای کاهش ریسکاضطراری و برنامه

 آمریکارلئان، ایاالت متحده ونیوا 2005ل اس

نیاز به   فاقد کارآیی الزم هستند وبندها ای دریافتند که سیلدر سطح گسترده 

رویکرد  الزم است در ارتباط با  .وجود داردبند درک بهتر عملکرد سیل

های  ریسکرسانی درباره و پیامپذیرش بیشتری ایجاد شود مدیریت ریسک 

 د.ورت دارنیز ضر باقیمانده 

 در هال، انگلستان  2007سال 
ضرورت در نظرگرفتن منشأهای مختلف سیل و گسترش مکانی رویدادها،  

 را آشکار ساخت.  مانند سیل ناشی از باران، رودخانه و جزر و مد

 سال ژاپن؛ 2011 سال  پاکستان؛ 2010سال 

 پیسیسیمی 2011

های  های سامانهمحدودیت ها،دشتارزیابی مجدد استفاده از سیالبنیاز به 

های حیاتی و پیشگیری از  آوری زیرساختز به بهبود تابای و نیاسازه 

 . را ضروری ساخت های ثانوی و سطح سومگیری ریسکشکل
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ای نه تنهاا بازتااب ماهیات در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، اتکا بر ا دامات سازه

ایان های ملای  سیاساتاسات کاه    آندهنده  ، بلکه نشاناست  رویارویی با مسائل مه  سیل

در .  ساتند هبر مقابله با سیل و کنتارل آن  مبتنی    ،همچنان به الای مدیریت سیل    کشورها

 ا ادامات بار تکیاهد ات و رسد استمرار ساا،ت و سااز در سیالببه نظر می  منا ق دیگر،

های و  راحی  بوده تاا محادودیتبازتاب فقدان بینش الزم )در بوداله منظوره،  ای تکسازه

  ها.د در سیاستموالو

هاای پذیرش مفاهی  ریسک و مدیریت ریسک سیل کافی نباوده و پارادای تنها  بنابراین،  

ارفتگی بر کاهش احتمال سیل  صرفاً  کهل،  کنترل سیهمان  حفاظت سنتی در برابر سیل یا  

)مانناد آنچاه در   ردهمچناان اداماه دا  ،ای تمرکاز دارناد های حفاظتی سازهاز  ریق سامانه

اکناون  چین والود دارد . هوآیو در رود،انه  آمریکاه ریئان ایاالت متحد وروتردام هلند، نیوا

متداول مدیریت سیل  روش به  ،هاو ارتقاء فرصت چایش تبدیل مفاهی  مدیریت ریسک  زمانِ

 است. 

های و نموناه باودهوالاود نم مویی برای کمک به دوره اذار راه الهانبا اینکه هیچ نقشه

بطاور . نماودتوان  ناسایی ایگوی موفق را میوالود دارد، اما بسیاری از االزای   اندکیالامع  

اتی در رویکارد الاامع های حیاای باه عناوان مؤیفاهتدابیر غیر سازهدر ایگوی موفق،  ،  مثال

کاه  اامل ماوارد زیار   ات مختلفایمساتند در  و    ایرند مورد تواله  رار میمدیریت ریسک  

 : ودتأکید میایری در مدیریت مدرن ریسک سیل این الهتبر  ،هستند 

 .اذاری که مبتنی بر مالحظه ریسک هستند های سرمایهانتخاب ◄

 . برابر سیلت در حفاظ  موالودِ  هایزیرسا،توضعیت و عملکرد   نا،ت ◄

فضایی  برنامه◄ ایجاد  ریزی  و    برای   مکانیالهت  تعداد آب  و    کنترل  سا،ت  نوع  و 

نواحی مستعد سیل امکاناتی  ) های دومنظوره  سا،تمان  ؛سازهای الدید در  که در کنار 

می  فراه   امنی  پناهگاه  درمانگاه،  یا  مدرسه  سیل    نظیر آورند،  مانند  عمل  برنامه 

چندمنظوره سیل )که نقش مثبتی در محیط های  هری    هایبنگالدش  و زیرسا،ت

 .   ند کنمی امکانات رفاهی و ،دمات اکوسیست  فراه   ها،دا ته و در حد فاصل سیل 

  و   آوری در برابر سیلتاب  یباعث ارتقاکه  و ساز سا،ت هایدستورایعمل ها و نامهآئین◄

  وند. می سیل بعدی  تابازیابی در  تسریع  
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ها  که به آمادای مردم در  و معنادار )درباره تمام سیل ابل ا مینان  های  بینیپیش◄

ضرورت صورت  در  و  نموده  کمک  سیل  تسریع    ،برابر  به  مردم  تخلیه  در  موالب 

از  بل تعیین   ، ده برای تخلیه در امتداد مسیرهای آماده    ود که ی می های امنپناهگاه

 ند. ا ده

با  دستگاه   بین بخشی  آااهی◄ مرتبط  و های  متخصصان  سیل،  مردم    مدیریت  عموم 

 الهت: 

سهل  • ا العات  تأمین  از  ریق  آمادای  سیل،  بهبود  درباره  نقشه  نظیر  ایوصول 

اواسط  ای و ساحلی از  های رود،انه ملی سیل که در انگلستان و ویز برای سیل 

ایمللی در دسترس  رار  در سطح بین صورت استرده  موالود بوده و ب   1990دهه  

 ند.ایرمی 

در الهت    ی انجام  دهها ، فعاییت های ا،یردر سال از رویداد سیل.    پ ابی  بازی •

سیل منابع  نقشه  منسج   ،تهیه  چارچوب  یک  از  استفاده  و  ص  با  ارفته  ورت 

است.  پیشرفت آمده  دست  به  نیز  مثالهایی  محیط بطور  سازمان  زیست  ، 

 کند. ی م  بارش منتشردرباره سیل نا ی از را  یانگلستان به  کل منظ  ا العات

   .های سیلصرفه برای البران ،سارت بیمه مطمئن و مقرون به   ◄

 ریسک سیل دقیق ترابعاد  -1-3

 ابتداپیش از آنکه الزئیات بیشتری درباره مدیریت استراتژیک سنجیده سیل ارائه اردد،  

. معماوالً، هماان اوناه کاه بسایاری از را درا کنای ریسک در مدیریت سایل  مفهوم  باید  

 اند، ریسک دو مؤیفه دارد؛ احتمال ر،داد و تأثیر )یا پیامد  آن رویداد.کرده ذکر پژوهشگران

د و نادهتر،  ایوده این درا سااده از ریساک را تشاکیل مید یقهای  از النبه  تعدادی

کند. این ابعاد ریسک یایری بر پایه ریسک را پر مارزیابی ساده ریسک و تصمی   بین کاف 

های نشان داده  ده و  اامل مویفاه 5-1در  کل  ،هد دبه دست میتری را   یقکه تصویر د

 زیر است؛

سیل  ◄ ر،داد  موضوعارفتگیاحتمال  این  احتمال    ، .  استرویدادو وع  بازتاب  که    ی 

،واهد  د  سیل  به  تک   منجر  مانند  سیل  یا )منشأ  بارندای  سلسله  یک  یا  بارندای 
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احتمال  توفان  نیز  و  آن   و مانند  دریایی  مو عیت مشخصی در  سیالب  اینکههای  به  ها 

ها، مجراها،  د ت و نیز عملکرد تاالب)با احتساب توپوارافی سیالب   د ت برسند سیالب

اصطالح مسیر سیالب . به  ور    های دیگر: بههای سیل و سازه بندها، دیواره سدها، سیل

رابار در    ارفتگی صرفاً همان احتمال ر،داد، احتمال سیل)و معموالً به ا تباه معمول  

ارفته   که  نظر  روش می  ود  در  است.  تغییر  حال  مدرنِ در  توصیف    های  تحلیل، 

سامانه  عملکرد  )احتماالتی  مثالها  سیلبطور  احتمال  کست  احتساب  نیز  بند   ، 

  ود.ی انجانده م 

زداان و نیز  سیل   1پذیریآسیب. این موضوع بازتاب  ارفتگیپیامدهای نا ی از سیل   ◄

 د ارفت: نسیل  رار ،واه  معرض در احتمایی است که 

معرض )ایف    زیستگاه  -2بودن در  مساحت  افراد،  یا  اموال  آن  معرف  مار  مانند  و  ها 

علیرغ  اینکه این  سیل معین  رار ایرند.  یک  است که ممکن است در معرض رویداد  

، بر،ی  به  ور مثالبودن ساده نیست.  درا در معرض   رسد، امابنظر می ساده  مفهوم  

در نظر ارفته    ثابتوانند  تمی  ،های مسکونی،انه   نظیر   د بایقوه در معرض سیلارمواز  

ممکن   وحش  بیشتر حیات  و  مردم، ،ودروها  مانند  دیگر  موارد  که  حایی  در   وند، 

بوده و در زمان سیل حاضر   با ند یا    بوده است دینامیک  . ساعتی در  حضور ندا ته 

می  روی  سیل  که  )ساعت  لوغی؛  ب روز  ا دامات  هنگ دهد  و  آن   مانند  و  ام 

ها این  .اذارند بودن تأثیر می در معرض میزان وده، هر دو بر   ده برای تخلیه محد انجام

تواله   مورد  سد  ایمنی  موضوع  در  احتماالتی  به  یوه  زمانی  که  هستند  مالحظاتی 

 هستند. نیز  ریزی مدیریت سیلبه برنامه  ورود حالدر   ا،یراً  در حاییکه، اند بوده 

پذیری  را آسیب   ارفتگیسیل   رایط دیدای در  پتانسیل ،سارت  -پذیریآسیب)ب   

 پذیری، سه النبه را باید در نظر ارفت: . برای فه  بهتر آسیب اویند 

یک    ، فرِشبطور مثالکند.  می   بیانرا    ،سارتپتانسیل ایجاد    -3مستعد بودن    1)

است  منزل   که  ابل  ممکن  ببیند  آسیب  ایانبا د تعمیر  آنقدر  ی،  الاهان  نوران  ا 

 
1 vulnerablity 
2 exposure 
3 susceptibility 
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یا    داده والان ،ود را از دست    یممکن است از بین بروند یا ،سارت ببیند و انسان

 ز،می  ود. 

ارزش 2) به کار می   -1   بیان سطح ،سارت  برای  ارز ی که  مثالرود.  نظام  ،  بطور 

پویی  ود، یا به  کل بومی آن مشخص    ،،سارت ممکن است بر پایه ا تصاد سنتی 

اف )یعنی  مار  وزن راد کشته  ود  موارد،  این  در  در   ده .  است  نسبی ممکن  های 

 د. ن،اص تعیین  و به  کلیسطح ملی و یا 

 

 های ریسك را نیز باید درک کرد.برای درک ریسك، مؤلفه  -های ریسكمؤلفه  -5-1  شكل

 

نا ی از رویداد سیل و/ یا سازااری با تغییر    آسیبِ  توانایی بازیابیِ  -2آوری   تاب3)

 و مؤثر روی دهد.   داربه  کل زمان کند که ممکن است می  بیانرا 

اسات.   ریساک  هاای آااهاناه در مادیریتنیااز انتخابدرا ابعاد چنداانه ریسک، پیش

زا یا از  ریاق فشاارهای بارون- مانند و تمام ابعاد آنهاها در اذر زمان ثابت با ی نمیریسک
 

1 value 
2 resilience 
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ری تا اندازه زیادی فراتر از دایره تأثیرااذا  تغییر ا لی  یا توسعه االتماعی ا تصادی که  نظیر)

ش دساتخو -بندها یا سایل سیل هدفمند )بیمه ییا در پاسخ به ا دامو  مدیران سیل است   

، ساا،ت و سااز در بطاور مثاالدهناد )ریساک را افازایش می  ،تغییر است. بر،ی تغییرات

 ،ی دیگر:رفتن حافظه مردم درباره سیل و مانند آن  و برد ت، از بینسیالب

بند،  ارفتگی از  ریق سا،ت سیل با کاهش احتمال سیل   -دهند ریسک را کاهش می   ◄

  بینی و هشداراز  ریق بهبود پیش   ،سیل  و وع   در زمان  در معرض بودن  احتمالکاهش  

 ظرفیت نهادی.  ایجاد از  ریق یا با کمک به بازیابی از رویداد اذ ته  ، و سیل

، بیمه به مایکان امکان  بطور مثالها.  افراد و سازمان   بین  -دهند را انتقال می   ریسک  ◄

به  ور  می  است  ممکن  ریسک  دهند.  انتقال  دیگران  به  را  ،ود  ریسک  سه   دهد 

های بیمه تجاری یا به دویت انتقال یابد، و  به  رکت   ،از  ریق البران ،سارتمستقی   

نقش  و   ،صوصی   ارانبیمه  االتماعی،  و  سیاسی  بازتاب  رایط  با  ایفا    دویتی،  نسبی 

 ده ،ود را از  ریق  اران ممکن است مقداری از ریسک تجمیع کنند. سپ  بیمه می 

سرمایه  به  پیشنهاد  یا  مجدد  بیمه  بالیا  راردادهای  اوراق  رضه  از  ریق  به  ،  1اذاران 

انتقال دهند. در بر،ی کشورها، برای کمک به حفظ بازار بیمه،    های مجدد الهانیبیمه 

بیمه  حق  س برای  تعیین  ها  حاکنند می قف  این  در  با یمانده.  ریسک  از    ییت،  بیشتر 

پو ش مشخص سطح  سقف  )با  بیمه  حق  توسط  صندوق   ، یافته  به  است  های  ممکن 

بیمه  تمام  که  یابد  انتقال  دوره   اران مشترکی  پائین در  دعاوی  که  میانگین هایی  از  تر 

 .  ،واهند دا تسه   ،است

 هدف مدیریت سیل چیست؟ -4 -1

ف توسعه پایدار است. به ویژه، مدیریت اهد ا  از  سیل، پشتیبانیایب برای مدیریت  زه غانگی

زیستی و تواند الایگاه محوری در پیشبرد نتایج مطلوب االتماعی، محیط استراتژیک سیل می

منظوره پارادای  کنتارل سایل، ا تصادی دا ته با د. بر این اساس، و در تمایز با ماهیت تک

زیست ، بلکه ریسک )برای مردم، ا تصاد و محیط  سیل نه تنها بر کاهش مدیریت استراتژیک

های  بیعی و پیشبرد منافع چنداانه در  یفی فرآیند های همزیستی با  بر الستجوی فرصت

الهات مناابع الزم  مصایحه بین  کند.  از معیارها )اکویوژیکی، االتماعی و ا تصادی  تأکید می

 
1 Catastrophe Bonds 
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مناابع محادود را   و کارآماِدکرد اثاربخش  هزیناهای  مبنا،  حاصال از آنو منافع  هزینه کرد  

  .6-1 دهد ) کلتشکیل می

 

 
 سیل   اصلی مدیریت استراتژیك ریسك  فاهدا  -6-1  شكل

 

پایداری در رویکرد استراتژیک مدیریت سیل، فراتر از صرفاً حفظ در نظر ارفتنِ ،  بنابراین

: تصاور نادرساتی کاه در های کنترل سیل در درازمدت استسازه  پیوستگی سیستمی  هبه

های های الهان متداول است. این پایداری  امل ارتقاء ساالمت اکوسیسات شبسیاری از بخ

 فاهاد اف کاالن باه  اهاد اایان    ش تبدیلرو.  استنیز  مرتبط، الوامع و ا تصاد در بلندمدت  

سه روش پردا،تن به . به ویژه، دهد ریت استراتژیک ریسک را  کل میسیاستی، ماهیت مدی

بسیار مها    ،های مدیریت استراتژیک ریسکبه برنامهتبدیل آنها  ها و  یر در سیاستئله زمس

 است:

ها، باه ارفته بارای مادیریت سایالبو ا ادامات صاورت سیلماهیت  -کارآیی و انصاف   1)

ه  بیعی در فراوانی و استره سایل، با  ذاتیِ  ،ودی ،ود عادالنه نیستند: نابرابری مکانیِ

هساتند. این ناعادالنه باودن   اصلی  الدید، علتتصمیمات  اذ ته و    اماتا د   همراه اثرات

همزیستی هرچه بیشتر با •
تمکارکردها و فرآیندهای اکوسیس

ری ارتقاء اثرات سودمند سیل گی•
برای تنوع زیستی

حفاظت مناسب میراث فرهنگی•

تا )تصمیم گیری عادالنه و برابر•
(حد امکان

راد کاهش مناسب ریسک برای اف•
ا و جوامع محلی ناشی از سیل ب

منشاهای مختلف 

کاهش مناسب ریسک اقتصادی•

کاهش ریسک 
اقتصادی

کاهش ریسک 
مردم و جوامع

بهبود خدمات 
اکوسیستمی

ارتقاء رفاه 
اجتماعی

 به کارگیری منابع محدود برای ...
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یک اروه یا مکان به  دادن  یتبه اویو  به ناچار منجرهر ا دامی برای مدیریت ریسک سیل  

، معمولافزاید. به  ور   ود و بدین ترتیب بر نابرابری و ناعدایتی مینسبت به دیگری می

توالاه کنناد اماا اذاری  سرمایه  حاصل از  ردن سودحداکثرکبه  ایران باید  تصمی اارچه  

توزیع  اده و ی عادالنه فرآیند با اذاری سرمایهانجام  کهنیز برسند ا مینان این به  باید 

 کند. پذیرترین ا شار الامعه حفاظت میاز آسیب

 حصول ا مینان از ایجاد  رایط بارای .  کند ایجاد میرا    یمشکالت  عملتحقق این امر در  

دارای بایذاتاه های دیگار، و درنظر نگرفتن همین  رایط برای اروهیک اروه،    زاحفاظت  

در مقایساه باا   ااروه  حفاظت برای یاکاز    یسطح باالتر  کردن  ؛ فراه عدم عدایت است

حفاظات بارای و یکساان  سطح مشاترا    همچنین، ایجاددیگر نیز ناعادالنه است.  اروه  

ارای کاارآیی مناساب نخواهاد نیز با د، دامکان پذیر  عملی نیست و حتی اار    نیز  ه  هم

های ریاق اساتراتژیبه بهترین  کل از    ،تر ریسک سیلارایش به مدیریت عادالنهبود.  

بینی بهتر و ساز و کارهای پیش  نظیرای ملی که در دسترس همگان  رار دارند )غیرسازه

در   یواکنشادامات   ااهای سا،تمانی و بهبود  نامهآئینارتقاء استانداردها و  ؛  سیل  هشدار

. چنین رویکردی تاأثیر بیشاتری بار عادایت و اصاول  ودمحقق می  ، رایط اضطراری 

های مهندسی دارد که ماهیتااً حلپذیری، در مقایسه با راهتماعی بر پایه آسیبعدایت اال

  .2-1 مانند )الدولویی بر،ی دیگر محروم می کردهمنافعی را نصیب بر،ی 

یافته و ه  کشورهای در حال توسعه ؛ ه  کشورهای توسعهتطبیقی  آوری و مدیریتتاب   2)

آور باوده و  اادر باه ساازااری باا تغییارات به الوامعی هستند که تاب  دنبال رسیدنه  ب

عملی تبدیل کنند. هنوز   اتها را به ا دامکو ند تئورینا نا،ته آینده با ند. هر دو می

یاک الامعاه  اود  باعث میچه چیزی  والود ندارد که نشان دهد    دستورایعمل مشخصی

 .تشکیل دهد یا مدیریت تطبیقی را  یآورتابهای  راحیو یا بنیان ،  ود آورتاب

آوری را یک ،صوصایت رو باه ایری است که تابهرچند، درا مشترکی در حال  کل

داند که تاا انادازه ای باا ماوارد زیار حاصال تکوین در افراد، الامعه محلی یا سازمان می

 د: ومی
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  تژیك ریسك بر تصمیمات مدیریت استراآن  تأثیر    و  فرهنگی -عدالت اجتماعی  :2-1  جدول

 سیل 

 قاعده/ معیار  اصول عدالت 
معنای آن در  

 مدیریت ریسک سیل 

پیامدهای بالقوه برای مدیریت 

 ریسک سیل 

 ای( برابری )رویه 

با تمام شهروندان  

باید یکسان رفتار  

 شود 

همه شهروندان باید  

اوی در  فرصت مس

مدیریت ریسک سیل 

 شته باشند دا

پذیری  تمرکز بیشتر بر کاهش آسیب 

های دولت برای  و کمکبوده 

فراهم ه تواند برای همسازگاری می

عدالتی ذاتی در  از بی  -شود

ای که به نفع اقلیت های سازه حلراه 

 کند.است پرهیز می

قاعده حداکثری 

 )توزیعی(

های منتخب  گزینه

فع را  باید بیشترین ن

درآمدها  برای کم

 د نش داشته با

نابع باید برای  م

پذیرترین اقشار  آسیب

 گیری شوند هدف 

نیاز به شناسایی، و هدفمندسازی  

پذیرترین ها به سمت آسیب کمک

اقشار جامعه وجود دارد، حتی وقتی 

توان در بازده اقتصادی بیشتری را می

 جایی دیگر یافت. 

 کردن حداکثر

 )توزیعی(  منافع

های  نهگزی

شده باید  انتخاب 

بیشترین کاهش  

ریسک را در ازای  

شده  منابع استفاده 

 داشته باشند 

شده های فراهمکمک

برای برخی اعضای  

جامعه، بیشترین نفع را  

 برای جامعه داشته باشد 

ای از  وعهمنیاز به شناسایی مج

است که بیشترین کاهش   هاراهکار

  ریسک را در ازای حداقل منابع 

بیشترین    -دست ده به د مصرفی

پذیرترین  سک برای آسیب کاهش ری

اقشار، به احتمال زیاد در قالب  

ای فراهم  راهکارهای غیر سازه 

کمک دولت به   بطور مثال، شود، می

ها در سازگاری و بهبود مالکان خانه 

های  حلآمادگی و غیره، و راه 

شود  می لحاظ   مناطقیای  برای سازه 

 رند. که فعالیت اقتصادی باالیی دا
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استرده استراتژی   -هازیرسا،ت   آوری تاب افزایش   • مجموعه  بر  مبتنی  ازهای    ای 

  تکیه آوری بیشتری را در مقایسه با  ای، معموالً تاب ای و غیر سازه های سازه واکنش 

به   راهکار  یک  تنها  می بر  استراتژی هرچند .  آوردوالود  واکنش  ،  بر  مشتمل  های 

  منا ق ترین ریسک در ک  های  ابل  بول  ز مؤیفه ای، همچنان امنفرد و تدابیر سازه 

تاب بود،واهد   » راحی  و  .  سا،ت  در  راحی،  را  نوآورانه  رویکردی  آور« 

این سازه بهره از  زمان .  کند معرفی می ها  برداری  از  برای  و ایعی  دیدتر  هایی که 

نان  تواند این ا میآور می افتد، روش  راحی تاب های مورد انتظار اتفاق می سیالب

،   ور مثاله  ب)والود ،واهد دا ت  عملکرد    ی از ح  ابل  بویسطند که  را ایجاد ک 

می   آورتاب در  راحی   انتظار  بندها،  سیل  که  رایط  رود  برای  از  وا عی  زمانی 

عدم کارآیی  همچنین  و  تخریب  وند  نباید  کرد،    تجاوز   راحی   مقادیر مفروض در

نباید   در  رایط  اونه ه  بآنها  که  با د  هشدارای  ایجاد    ،بدون  به  فاالعه  منجر 

  . وند 

حفاظت، عملکرد ،ود را از دست    فرآیند هایی که در  رایط سیالبی و در  زیرسا،ت •

بازیابی  داده  باید  ابلیت  و سریع  اند،  با ند  عادی    دا ته  وضعیت  به  مو ع  به 

  ویژای را ایجاد نمود. در وا ع در این  توان  با انتخاب  راحی مناسب می .  براردند 

انتخاب می هایی، روش چنین سازه  راحی   نیاز  آنها    بازسازی ود که الهت  هایی 

مایی  ابل  ایعاده تخصصی یا تجهیز منابع  های فوق ریزی پیچیده، مهارتبه برنامه 

 .                 با د نتواله 

سریع  دتپیش • افزایش  از  االتناب  ازسیل،    اثرات  نیاز  ا مینان    تداوم  حصول 

حیزیرسا،تعملکرد   الدول  .  استاتی  های  در  که  از   د ا اره    1-2همانطور   ،

اثرات  درس  که  بود  این  آسیا  سونامی  مه   پدیده  های  در    انتشار  نسبت  به این 

انرژی، حمل و نقل، ارتبا ات و  های  بدییل تخریب زیرسا،تهای الهانی،  زنجیره 

اضطراری مؤیفه الهت    .    د تشدید    ،،دمات  این   ناسایی  در  حیاتی  های 

ی  هابخش الزم است روابط بین االزاء دا،لی در یک بخش و روابط بین  ها،  بکه  

مشخص  ود  که    ،مختلف  مفهوم  باید بدین  عمل  تعریف  ده    اتا دامبین    در 

 . والود دا ته با د  یهماهنگ 
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های تطبیقی،  سازی استراتژی  راحی و پیاده   -های مدیریت تطبیقیاتخاذ استراتژی  •

   :است زیر در موارد  بر ،ال یت و نوآوری متکی 

ازینه واکنش انتخاب     1) که  را  هایی  آینده  تأثیر  های  یا  تحت  و  نداده   رار 

   ، نکند  ایجادانتخاب آینده  ای  ید غیر ضروری بر

برای  واکنش به کار ارفتن     2) امکان  ای  از سناریوه یف وسیعی  هایی که 

   ،موثر با ند ، پذیر آتی

 و  ،  سناریوهای آینده دد ،ارزیابی مجتغییراتپایش مستمر   3)

 .مناسب  یبه  کل های سا،تاریها و برنامه ها، استراتژیسیاست اصالح  4)

انعطاف  آینده  حفظ  در  روش پذیری  نظیر  از  ریق  سازه هایی  ارتفاع  های افزایش 

تری  تواند هزینه اضافه می  ، رویکرد، مانند ترا یک  هرحفاظتی یا تغییر مه  در  

برا   آورد.  سازه ر   وه  بوالود  در  ارتفاع  افزایش  ارفتن  درنظر  های حفاظتی  مثال 

ها ،واهد ست که منجر به هزینه اضافی در سا،ت این سازه ا  هاتقویت پی نیازمند  

ایجاد   د. ذکر این نکته ضروری است که بررسی روش  ظرفیت تطبیقی در  های 

ازینه  اونه ارزیابی  به  که  ها،  را   طعیت عدمبتوانند  ای  آینده  بگیرند،   ن  در های  ظر 

یکی   بعنوان  زمینه همواره  موضوع    پژوهشی  هایاز  ،صوص  بود.  در  در  ،واهد 

از    کهاند،  الدید  ده  هایاستراتژی منجر به اتخاذ    هااین پژوهش های ا،یر،  سال

بلندمدت مدیریت استراتژیک سیل برای مصب  تهتوان به  می المله  آن   برنامه  یه 

آید.  یه استراتژی تطبیقی به  مار می های اوینه که از نمو  ا اره کرد  یمز ارود،انه ت

متر  به   4تا   0این برنامه، ا دامات ممکن را به عنوان تابعی از افزایش تراز دریا )از  

رو  به افزایش  کند. استرش در،ت تصمی ، مش کل در،ت تصمی  مشخص می 

 های  بلی است. ایری تراز دریا و تصمی  

بسیار فراتر از صارفاً کااهش احتماال ،ساارت باا   ،آوربهای تازیرسا،تایجاد  بنابراین،  

نگااه بسیار فراتار از صارفاً »منتظرباودن و  نیز  است و مدیریت تطبیقی    محک های  سازه

رویکردهاای هدفمناد در تهیاه و  راحای اساتراتژی الزء ، موضوع « است. هر دو1کردن

فعاال در  ارایط   مادیریت  دنبااله  باتار از آن،  و مه   بودهمبتنی بر ریسک    هستند که

نامعلوم، پیامدهای عمیقی دارد کاه ای آینده طعیت هستند. پذیرش آینده به عنوان  عدم

 
1 wait and see 
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تر درباره  طعی . مدل ،طی مبتنی بر یک نگاهمتفاوت استبا مدل ،طی تهیه استراتژی  

 کنترل سیل باوده اسات )الادولسنتی ویژای تصمیمات در وا ع مبنا و  آینده است که  

1-3 .  

 
 ، تأثیر عمیقی بر طراحی استراتژی داردقطعیت در سیلعدم  تأیید وجود  :3-1  جدول

مراحل تهیه  

 استراتژی 

( تهیه استراتژی و قطعیالگوی سنتی )

 گیریتصمیم 

( تهیه  غیرقطعیالگوی تطبیقی )

 گیریاستراتژی و تصمیم 

 گیریتصمیم
 درباره نیازها 

 . شده و نتایج مطلوب از پیش تعریف اهداف

 . ها و منابع الزم تعریف شدهفعالیتمجموعه 

 .اهداف و نتایج مطلوب  نوظهور الگوی

 . هاپذیر منابع و اولویتپیکربندی انعطاف

 گیریتصمیم
درباره چگونگی 

 حقق آنها ت

ریزی و ریزی، طرحمتوالی برنامه فرآیند

 . سازیپیاده

 .باال به پائین استراتژی تدوین

های  فعالیتها و ها، طرحتنظیم مستمر برنامه

 .نیای اطرافسازی با تغییر دپیاده

باال و  به تطبیق مستمر اقدامات پائین

 . پائینبه  های باالاستراتژی

درک تأثیرات  
 درونی و بیرونی

 .گیری پایدار و ثابتسیستم تصمیم 

  -گرا( بینی آینده )قطعیتتغییر قابل پیش

اقلیم، جمعیت، تنزل وضعیت، ترجیحات و 

 .غیره

 ها های تصمیم و اولویتآیندرف تغییر 

تنزل اقلیم، جمعیت،  -تغییر نامعلوم در آینده

 وضعیت، ترجیحات و غیره

 

هاای ها ،ادمات مهمای را در حوزهاکوسیسات   -حفاظت و ارتقاء ،ادمات اکوسیسات    3)

 . بادون در 7-1کنناد ) اکل  مختلف تاامین، تنظای ، پشاتیبانی و فرهنگای ارائاه می

مدیریت های  ازینه،  هاعملکرد اکوسیست   حفاظت و بهبودبرای    ش رونظرارفتن بهترین  

که  حوضه دانوب ها  ود، نظیرتجربهمنجر به اثرات مخرب برای اکوسیست تواند  سیل می

آن نیازمند ا ادامات  ابال   اصالحکه    کرد  را ایجاد  یانتخاب ازینه مدیریت سیل،  رایط

ره تااالب، تغییرات کااربری اراضای، ذ،یا  ای مانند راهکارهای غیرسازهای با د.  مالحظه

مجراهای کناراذر،   نظیرای منتخب  د ت و غیره و راهکارهای سازهبارتبا  مجدد سیال

هایی را بارای مادیریت همزماان ریساک و بهباود فرصات  همانند آن،و    یکنتری  مخازن

ای، زهای و غیرساااستفاده توامان از رو های ساازهآورند.  می  بوالود  ی،دمات اکوسیستم

های بسایار و نمونه ود نظر ارفته نمی معموالً درافزایی است که  مبتنی بر ه   یرویکرد

حفاظت و بهبود اهداف  تحقق  الهت  کمی والود دارد که به  ور الدی دنبال  ده با د.  
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همزیساتی باا  ، الزم است محور توالاه تغییار کناد.ها از  ریق مدیریت سیلاکوسیست 

ا دام ا،یار ایزامی که در  نظیر    -تبدیل  ود  محوری  موضوعیه  های  بیعی باید بفرآیند 

های  بیعی در مدیریت ریسک فرآیند الایگاه    ءزیست انگلستان برای ارتقاسازمان محیط 

  ده است. یحاظسیل و اتخاذ »مدیریت  بیعی ریسک سیل« در  وانین اسکاتلند 

 

 
 در مدیریت ریسك سیلهای متقابل  چهار ویژگی اکوسیستم سالم و فرصت  -7-1شكل  

 

 برنامه مدیریت استراتژیک سیلهای ویژگی -1-5

، آسان نیست. مادیران سایل ذکر  دهاونااون    فاهد امدیریت ریسک سیل متناسب با  

الماع کنند، بلکه باید در پای  تکیهمهندسی  روش بر حفاظت سیل به   فقط توانند  دیگر نمی

. ی برای دساتیابی باه نتاایج ماورد نظار با اند ریز یفی از تدابیر و ابزارها در برنامه  کردن

 اود کاه باا   درنظار ارفتاهی مساتمر  فرآیناد باه عناوان  مدیریت استراتژیک سایل بایاد  

و از منابع محادود زماان، همات االتمااعی، سارمایه   کند پیدا میهای آینده انطباق  وا عیت

، رویکارد نبناابرایکناد.  اساتفاده می  ،مناافع چندااناهبارای تحقاق    ،زیستی و پاولمحیط 

فرصت های مدیریت ریسک •
برای تاثیر بر

یالهام بخشی فرهنگی، فکری و معنو•

امور تفریحی از جمله اکوتوریسم•

فرصت های مدیریت ریسک •
برای تاثیر بر

در پراکندگی مواد مغذی-کیفیت خاک•
سیالب دشت ها و مسیل ها

فرصت های مدیریت ریسک •
برای تاثیر بر 

امنیت غذایی•

امنیت آبی•

(از جمله برقابی)امنیت انرژی •

فرصت های مدیریت ریسک •
برای تاثیر بر

کاهش اثرات اقلیمی•

کیفیت آب•

کنترل بیماری ها و آفات•

خدمات 
گیتنظیم کنند

خدمات 
یتامین کنندگ

خدمات فرهنگی انیخدمات پشتیب
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است، تفاوتی کاه در   متفاوتاستراتژیک با  راحی مهندسی و پارادای  استانداردهای ایمنی  

 . برنامه استراتژیک: ودمیدیده  نوینهای های برنامهویژای

و چگونگی تغییر آنها در    ف اجتماعیاهدادرک مناسب رفتار کل سیستم و  مبتنی بر    ◄

 تر ،واهد بود.      افق بلندمدت 

 ایرد. به کار می   ایریتصمی   فرآیند را برای  قطعیتعدمریسك و  دانش  ◄

ابزارهامجموعهسازی  پیاده   دنباله  ب  ◄ و  راهكارها  از  ریسک    ای  مدیریت   زیرا  ،استدر 

ریسک سیل   مزیت راهکار مدیریت  از  با ه   چندین  بیش  مزیت ،  تک  های تک مجموع 

  .  4-1 ا دامات است )الدول

اس فرآیند   ◄ مستمر  که  ی  مرتب  ت  بازنگریبطور  و  به     ده  پایش  آینده،  با  رایط  و 

می  که  نا،ته  »پیاده می   تطبیق  ، ود نسبتی  فلسفه  با  رویکرد  این  و  یابد.  سازی 

 است.  متفاوتنگهداری« در رویکرد سنتی حفاظت در برابر سیل 

 اند.،الصه  ده 8-1 این چهار ویژای برنامه مدیریت استراتژیک سیل در  کل

 

 
 سیل  های مدیریت استراتژیك سنجیده ریسكویژگی  -8-1  شكل

اقدامات کاهشی خطر سیل و پیامدهای•
(  آسیب پذیری/در معرض بودن)آن 

.به کار گرفته می شود

ه اقدامات پیش، حین و پس از رویداد، ب•
پیاده شیوه استراتژیک برنامه ریزی شده و

.می شوند

به  برای پاسخ گویینوآورانهراه حل های •
.اهداف چندگانه، دنبال می شوند

ندی برای اولویت بو عدم قطعیتریسک•
.اقدامات به کار می روند

مین سرمایه گذاری ها متناسب با منافع تض•
.شده اجتماعی هستند

رایزنی تحلیل،)فرایند ساختارمند ارزیابی •
به طور رسمی ( و تصمیم گیری

.عدم قطعیت را منظور می کند

ته در از طریق فرایند مدیریتی که پیوس•
ی یابد، متطبیقواکنش به شناخت جدید 

.پیاده می شود

استراتژی ها، زیرساخت ها و شیوه های •
بهره برداری، بر پایه اطالعات جدید، 

.اصالح دارندظرفیت

ن سیل زدگاو مسیرها، منشا هاتمام •
ین موارد و چگونگی تغییر احتمالی ابالقوه

.در آینده را در نظر می گیرد

رفتارها را در مقیاس های زمانی مختلف •
محلی تا )و مکانی ( ساعت تا چند دهه)

.منعکس می کند( بین المللی

مردم در توصیف نیازهای کوتاه مدت و •
.نندتعیین اهداف بلندمدت مشارکت می ک

تم رفتار کل سیس
و هدف های کالن 
اجتماعی را درک 

می کند

پایش، بازنگری
و تطبیق صورت

می گیرد

مجموعه ای از 
راهکارها و ابزارها 

ی را برای دستیاب
به اهداف پیاده 

می کند

و شناخت ریسک
عدم قطعیت را در

ار تصمیمات به ک
.می گیرد
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 متنوع مدیریت ریسك سیل  هایابزارهای مبنای استراتژیخالصه راهكارها و    -4-1  جدول

بندی اقدامات برای  دسته 

 مدیریت ریسک 
هانمونه گزینه   

گرفتگیسیل احتمالکاهش   

 : منشأ سیالبتأثیرگذاری بر 

های آبی داخلی و دیک آن )پیکرهدر مبدأ یا نز از طریق ذخیره طور مثال،ه ب

زارها، های باتالقی، لجنها، زمین تغذیه آب زیرزمینی، باتالق زنا، مخ هاتاالب 

 های زهکشی پایدار شهری(. سامانه

 مدیریت اراضی:

ذ، های نفوها، شیارزنی/ ترانشهها و تاالب زارها، برکهدشت، بیشه داری/ سیالب جنگل 

 ی ساحلی و غیره.نوارهای حفاظت مدیریت خاک،

 : مسیر سیالبتأثیرگذاری بر 

ها و پوشش گیاهی، ایجاد از طریق مدیریت مورفولوژیکی، واریزه طور مثال،ه ب

 ها و موانع های حفاظتی موقتی و دائمی، پمپتاالب و آبگیرهای سیل و نیز سازه

بالقوه سیل پیامدهای کاهش   

 «:بودندر معرض تأثیرگذاری بر »

ریزی کاربری اراضی با آگاهی از از طریق کنترل ساخت و ساز و برنامه طور مثال،ه ب

های امن و مسیرهای روشن ریزی تخلیه از جمله استفاده از پناهگاهخیزی؛ برنامهسیل 

 تخلیه

 : پذیریآسیب تأثیرگذاری بر 

ردن آو ی مردم و کسب و کارها، فراهمبخشی و آمادگاز طریق آگاهی  طور مثال،ه ب

 های دولتی(سیل )بیمه و کمک  خدمات بازیابی پس از رویداد

تغییر اقلیم و    کاهش اثرات

 جمعیت

 :تغییر آتی اقلیمتأثیرگذاری بر 

بسیاری از مدیران بلندپرواز ریسک سیل به دنبال کربن. کم  هایاز روش استفاده

ده از ق استفااز طری طور مثال،ه بکنند، که کربن را جذب می هستند  هایی حلراه

 دیده برای جذب و ذخیره طبیعی کربنهای آسیب های موجود و احیای تاالب تاالب 

 : تغییر جمعیتی تأثیرگذاری بر 

مدیریت سیل با امنیت غذا و در  پیوستگی مه ایجاد بهتأثیر مثبت بر رشد جمعیت، 

 آب. 
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 سازیموانع پیاده -1-6

هاای  یفای از مناافع بخشی مادیریت سایل، الزم اسات  هاالهت اثربخشی اساتراتژی

اونااون نظیر ریسک سیالب، منابع آب، توسعه، انرژی و مواردی همانند آن در نظر ارفتاه 

ای و محلای، ا میناان حاصال مستلزم آن است که مسئویین ملای، منطقاه وند. این مه   

هاای فیق  ده و فعاییتهای مختلف به  کل مناسبی تلها، مقررات و  رحکنند که سیاست

هاای دیگار هاای ساطوح یاا بخشارفته در یک سطح یا در یاک بخاش، باا فعاییتصورت

جیده سایل نیازمناد پاارادایمی از ریزی مدیریت سانبرنامه  هماهنگ هستند. بر این اساس،

ریزی های مختلف برنامهحکمرانی است که مبتنی بر همیاری بوده و الداسازی بین تخصص

زیستی را وده ساحلی، حوضه آبریز، منابع آب، مهندسی سیل و مدیریت محیط فضایی، محد 

کاار تلفیاق و ایجااد همااهنگی  تر کند. ذکر این نکته ضروری است که انجاام ایان  کمرنگ

 اود و د واری است و دستیابی به هماهنگی افقایِ معناادار، چاایش مهمای محساوب می

مراتب لکرد در چارچوب مقررات و سلسالهمستلزم آن است که مدیران سیل که عادت به عم

تر در سطح افقی بوالاود استرده  عمودیِ اداری دارند، فرصت بیشتری برای ایجاد هماهنگی

 آورند. 

هاا و های هدفمناد باه دییال مشاخص نشادن نقشبسایاری از برناماهعالوه باراین، در  

را پار کنناد. باه  اور   سازیریزی و پیادههای سیاستی، برنامهها نتوانستند  کافمسئوییت

در برزیل، به دییل فقدان توافاق   1ها برای مدیریت سیل در حوضه آبریز ایگواسومثال، تالش 

های مشابهی نیز در اروپاا والاود نتیجه نرسید. نمونهای و محلی، به  بین مراالع ملی، منطقه

ضاساازی بارای های ا،یر در انگلستان و ویز، متأثر از اصل »فدارد. برای مثال، سیاست سال

هایی به  اور معماول آب« و در هلند، »فضاسازی برای رود،انه« بوده است. چنین سیاست

یر حفاظات بهتار در برابار سایل، می به رویداد سیل، نظدر تعارض با واکنش سیاسی و عمو

هااای توسااعه ا تصااادی در مقیاااس محلاای همچااون، اسااتمرار سااا،ت و ساااز در انتخاب

با صنعت بیماه باا تمرکاز بار کااهش احتماال سایل،  ارار دارد.   ها و توافقاتد تسیالب

انجاام  اوند. اماا   بنابراین، »فضاسازی« فقط زمانی امکان پذیر است که این موارد در عمل

کناد و ه مه  این است که تجربه عملی، مدیریت استراتژیک ریسک سایل را تقویات مینکت

 مستلزم راهبری و همکاری  فاف برای موفقیت است.

 
1 Iguassu 
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ها که در ساطح ها و برنامهها، استراتژیمدیریت ریسک سیل در  ایب ترکیبی از سیاست

  و ترتیباات ساازمانیِها  . زیرساا،تآیاد بوالود می  ، وند ای و محلی تدوین میملی، منطقه

های مهمای را بارای مادیریت دیت وند و محادوموالود، با محیط ،اص محلی ترکیب می

 .کنند برای آن فراه  میه  هایی را ، و فرصتکردهایجاد ریسک سیل 

 سانتی  تصامیماتهای  ویژایاز  که    ،بر نگاه  طعی به آیندهمبتنی  بر،الف مدل ،طی،  

آوری و ظرفیات تطبیقای در انجانادن تااب دنبااله بامهندساان ا،یراً کنترل سیل است،  

یاا  واماروز   ارایط در مقایساه باا  ، رایط آیناده  طعیتعدمد. باور ،ود هستن  سناریوهای

بار ایان موضاوع تأکیاد دارد کاه  اود، تین بار  راحی میزمانی که یک سا،تار برای نخس

هاا، داده  . حلقاه تهیاهبصاورت مساتمر بایاد انجاام  اود  اتا اداماصاالح  پاایش و    فرآیند 

فکار اماروزی دربااره ی، از ناو در تکالسایک مهندسا  روش ایری، ا دام و پاایش در  تصمی 

مساتمر  فرآیناد  ود. مدیریت تطبیقی ریسک سایل، باه عناوان مدیریت تطبیقی ظاهر می

ساازی، پاایش و ها، پیادهها، ارزیاابی ازیناه، ارزیابی ریسکاهداف ناسایی مسائل، تعریف  

بصاورت  باتواله باه اینکاه تکاوین اهاداف ، طعیتعدم رایط در  ود.  یبازنگری  نا،ته م

ایرد، یذا الاری بودن مطایعه و مدا،له در سیست  نیز همواره باید اداماه پیوسته صورت می

 یابد. 

، هساتند   متفااوت  ،های مدیریت ریسک سایل از نظار الزئیاات و ا اداماتبرنامه  یتمام

 اود. در در تمام آنها مشاهده می  ،1-1  مانند  کل  هافرآیند هرچند، چر،ه مشابهی از نظر  

 ایرد.مورد بحث  رار می ،عمومی فرآیند هر مرحله از این ادامه، 

، هاای زماانی و مکاانیدرا ریسک سیل و چگاونگی مادیریت آن در  یفای از مقیاس 

تصامیمات اتخااذ    بهترین  کل ممکن، مبنای مناسابی را بارای ود تا بتوان به  موالب می

سازی ای است که الهت پیادهاغلب به اونهریزی سنتی  های برنامه. فعاییتنمود  ایجاد،وب  

مقیاس و  )غایباً تا بیست یا سی سال   بسیار کوتاه  از مقیاس زمانی  و ،الق  تفکر استراتژیک  

کند. دییل این امر این است ازه  استفاده می،یلی کوچک )یک الامعه محلی یا یک بمکانی  

اساتمرار بعناوان غایباً باید در مدت زمان کوتاه صورت ایرد و دهایی چنین رویکرکه تدوین  
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 اده تضاعیف های تهیهماهیت اساتراتژیک برناماه، در نتیجه   وند وضع موالود  لمداد می

 .     وند می

 ، و توضایح 1-2 ورد نظار ) اکل، نخستین اام مها ، ترسای  کال سیسات  مابنابراین

مشخص  ود که به بلندمدت و بایعک  است )یعنی    دتمها از کوتاهفعاییت  انتقالچگونگی  

نیز تر بلندمدت فاهد اتحقق  که از پاسخ داده ،واهد  د در حاییتقاضاهای امروز  به  چگونه  

 : ور مثاله ب .  ودا مینان حاصل می

زمانی  ◄ و    مقیاس  مقیاسبلندمدت  مكانی  بزرگ  نظر  برنامه   بر)  از  ریزی  مبنای 

سال یا بیشتر و مقیاس مکانی    100تا    75مقیاس زمانی    رفتن درنظر ا با    -استراتژیک 

حوضه   بزراتر آبخیزها،  کل  کشورها،  از  حتی  یا  است  ها  های  محدودیت ممکن 

منجر به پیگیری  و     دهسازمانی یا فیزیکی به چایش کشیده  از نظر  سا،تارهای موالود  

امکان تعیین ا   ود تموالب می  ود. اتخاذ چنین رویکردی    ،ال انه الدید رویکردهای  

فراه    استراتژیک  و  ارفتار  و     دهالهت  محلی  سیاسی  نشودمسائل  فعلی  .   رایط 

در   موفق  به  کل  رویکردی  استفاده  مطایعات  انجام  چنین  مورد  ارفته سیل  و    رار 

برای    استراتژی بلندمدتتدوین  ریزی در انگلستان و ویز در  اکنون به مؤیفه عادی برنامه 

ایاالت متحده، کمیسیون رود،انه می  ده استتبدیل    ،اذاریسرمایه پی،  سیسی. در 

پی آغاز کرده  سیسیسایه توسعه منابع آب را در حوضه آبریز می  200انداز تدوین چش  

 است. 

زمانی  ◄ مقیاس  کوتاه  مقیاس  با  مدت  میان  و  ا دامات  )برنامه   سیستممكانی  مدت  ریزی 

ا  -حیاتی  بازیابی پ   با د بالفاصله  در  رایط ،اص مانند  ز سیل، ممکن است الزم 

سیست ِ  که    االزای  سیل  دیده ،ود  کاهش ،سارت  سیل ،سارت  رویداد  سبب    ، اند به 

دیوتعمیر سیل  عدم ترمی  اردند.   و  با  های ،سارتاره بندها  مواالهه  احتمال  دیده، در 

سیل  های فجیع نا ی از ر،داد  تواند به زیان های مشابه در آینده نزدیک می سیل   و وع

چگونگی  به  ، باید  یمدتمدت یا میان ا دامات کوتاه   انجام چنین ، در  با این والودبینجامد.  

هایی که  برنامه انجام  و از    نمودمدت با ا دامات بلندمدت تواله  های کوتاه تطبیق برنامه 

آینده ،واهند  د  ا دامات  اردد  ،مانع  بازیابی    در هر صورت،.  االتناب  تا حد ا دامات 

با ند که  اونه ه  بباید  ممکن   های مدیریت ریسک  را در فعاییت الزم  پذیری  انعطاف ای 

ریزی پیش از سیل صورت ارفته با د، که برنامه   هنگامی .  نمایند فراه   سیل در آینده  
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سیل،   از  بازیابی پ   وضعیت  در  است  که  ممکن  با د  دا ته  والود  امکان  بتوان  این 

دیده به  تبدیل اراضی مکرر ،سارت  یرنظتر مدیریت ریسک سیل،  های بلندمدت ازینه 

 . ، را االرا نمودهای ذ،یره  بیعی سیلمحدوده 
 

 
 اساستصمیمات و تحلیل پشتیبان )بربرای  شناسایی مقیاس مكانی و زمانی مناسب    -1-2  شكل

 ضرورت دارد.  قابل قبول،مدیریت    جهت اعمال کل سیستم(  

 

ها و درا چگونگی تغییر آنها در مقیاس زمانی ماورد ها و فرصتریسک  ناسیکار  مرور  

باتواله به آید.  می  حسابهای مدیریت ریسک به  فرآیند نظر، همچنان نخستین اام مه  در  

وسایعی را ها الاامع باوده و دامناه ها و فرصت ناسایی ریسک فرآیند اهمیت این اام، باید  

توالاه ساا،تارمند باه  اواهد موالاود دربااره تماام ه  ن بتواکه از آن المله می  دربر بگیرد

ها ها در آیناده، و  ناساایی فرصاتهای ریسک سیل، تحلیل چگونگی تغییار ریساکالنبه

در نقاش مهمای  ،  فرآیناد   ازا اره کرد. این مرحلاه    ،ترو وسیعالهت تحقق منافع چنداانه  

 این رو باید:و از دادن به تحلیل و تمرکز بر ا دامات در مراحل بعدی دارد،  کل
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پیشران  ینگاه  ◄ و  سیل  ریسك  منابع  به  باشدجامع  داشته  تغییر  سیلهای  معموالً  .  ها 

هیدرویوژی رویدادهای  الریان-نتیجه  که  هستند  افزایش  هوا ناسی  را  رود،انه  های 

بع اصلی به  اتنها منآنها   وند، اما  های دریایی )هجوم امواج  منجر می داده یا به توفان 

ن بمی مار  همچنین  سیل آیند.  به  توده اید  از  نا ی  ور ه های  الریان  یخ،  و  های  ای 

تواله    نیز   ای و نیز مسائلی مانند نشست زمینسیالب رود،انه یا  رابار   ی از  نارواناب  

زمین،   نشست  زیرزمینی،  دا ت.  آب  بردا ت  از  به  کل  است  ی  فرآیند نا ی  که 

ا الهان،  مختلف  در  هرهای  سیل  ریسک  بر  بانکواملموس  تا  ارفته  ونیز  تأثیر    ، ز 

 و هنوز در بسیاری از منا ق مانند الاکارتا، ،طری نزدیک و وا عی است. -اذاردمی 

تأثیر می بدون در نظرارفتن تمام النبه  بر ریسک سیل  ممکن  اذارند،  های مهمی که 

ریسک استراتژیاست   و  ضعیف  راحی  ده  چگونگی  ها  تبیین  وند.  ا تباه  به  ها 

مای  واکنش  ا لی ن  تغییرات  به  سیالب نابع  در  ساز  و  سا،ت  باالدست،  توسعه  د ت،   ، 

اذاری یا تغییر مورفویوژی مجرا،  کنند و رسوب هایی که رژی  الریان را مختل می سازه

 رار    بررسی ریزی مورد  های مهمی هستند که باید در مراحل اوییه برنامه همگی پرسش

فاده از  واهد کمّی موالود و  با است   ، قوهتغییرات بای  برآورد تأثیر باید  ایرند. در هر مورد،  

در نظر  ها  ها و فرصت و در  ناسایی ریسک د  ریصورت ا  ،در صورت یزوم  واهد کیفی 

 واهد الدید و    المع آوری به تدریج با  را  برآوردهای اوییه  می توان   وند. سپ     ارفته

 تد یق نمود.   ،ا العات بیشتر

 رایط  نگاه محدود ). کاهش ریسک سیل در  القوههای بفرصتبرای  جستجوی جدی    ◄

  ایجاد  احتساببا  انجام چنین کاری  اما  ، آسان است.  و صرفاً برای مدیریت سیل   ایزویه 

اکوسیست  بیشتر  منافع   و  الامعه  فرصت   ،هابرای  چنانچه  است.  برندهد وارتر  -های 

ها،  تاالب  ریقاز    تروسیع ها برای تحقق منافع  حداکثررساندن فرصت به  برنده، از المله  

تفریحهای  بدنه و  اتآبی،  اراضی  مدیریت  ا  نظایر،  در    ترپررنگ   فرآیند این  بتدای  آن، 

در  با چندین کارکرد    یهماهنگ   هایواکنش توان انتظار دا ت که  بیشتر می  وند،  دیده  

 . مدیریت سیل  کل بگیرد
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ف اهاد اایج سر و کار دارد. معیار موفقیت بایاد در  ایاب ل اساساً با نتدیریت ریسک سیم

 ایری توصیف  ود.    رو ن تصمی  فرآیند نتیجه و سنجش ، معیارهای  فافنهایی و 

 راحای موفقیات  سانجش  و  ایری  الهت تصمی   یمعیارهای مناسبالزم است  بنابراین،  

رابطاه وین معیارهاایی هساتند کاه  زمیناه تاد ایان ماوارد، پیشکار ارفته  ود.  ه   ده و ب

، کاه دارند های ،اص پیش رو  یا سیست  مورد نظر دا ته و چایشآبریز  مستقیمی با حوضه  

 توان به موارد زیر ا اره کرد:میآنها از المله 

با تواله به  رایط محلی. این کار  کالن   ف اهد ا  تد یق: مرور و  1کالن ف  اهداتعیین  ◄ تر 

کند که این اهداف با  ایجاد می ، بلکه فرصتی   ودنمی ملی    ف اهد اارفتن از  فاصله باعث  

 تفصیل بیشتری تعریف  وند.  

مشخص ا هداتعیین  ◄ وا ع  :  2ف  در  روش،  این  مشخص    ف اهد ابه    ، نهایی  ف اهد ا  با 

و ماهیت برنامه     ده برای محدوده مورد نظر تبدیل    ،و االتماعی  یا تصادی، اکوسیستم

چنداانه و پردا،تن   ف اهد اسازی  . توانایی همسان ردیامی ها  کل   ده و ازینش تدوین

االتناب تعارضات  است  به  ممکن  که  یک    اهداف  بینناپذیری  همچنان  آید،  والود  به 

است؛   یا وضعیت  اار اما  چایش  این ،  تبیین  ودمطلوب    بصورت  فاف  رایط  امکان 

 فراه  ،واهد  د.   ،سازی یا رفع تعارضاتهمسان

خروجیتعریف  ◄ به    فاهد اتبدیل    :اقدامات  ویژای  ،  ،روالیکمّی    ا داماتمشخص 

 . استهای الامع تهیه برنامه  اصلی

های سیاسی، ا تصادی و االتماعی همیشه بر سطح  : وا عیتمعیارهای موفقیت  تبیین◄

ارایی درباره نتایج مطلوب و اینکه چه نتایجی یک موفقیت در نظر ارفته ،واهند آرمان 

همراه  چایش  معیارهای موفقیت همواره با    تبیین  ،با این حال  اذارند، اما د، تأثیر می 

تصمی  است می .  بر  دیدااه  دو  از  را  موفقیت  معیار  غایباً  نخست،  ایران  ازینند: 

ممکن،وش  نتا  -بینی  ایده تعریف  در  رایط  آنها  به  دستیابی  که  وا ع یجی  بینانه  آل، 

 
1 goals 
2 objectives 
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نتایج  - دنو دوم، به ک   انع   - ودانگا ته می  اثرات و ریسک   تعریف  ها حدا لی که 

  ابل بحث نبوده و باید برای تأمین انتظارات بنیادی الامعه محقق  وند. 

های الاایگزین و ژی، امکان مقایسه عملکارد اساتراتفرآیند  ده در این  معیارهای تدوین

 .     آوردبوالود میمدیریت ریسک سیل را برای  ده بندیا دامات اویویت

بارای ارزیاابی  افاف عملکارد یاک را  ایری و  واعاد آن، ابازاری  رو ن تصمی   فرآیند 

ریزی و برناماه فرآیناد نماید. ایان  واعاد، محاور دیگر ایجاد میاستراتژی  استراتژی در برابر  

 سازد:پذیر میرا در امور زیر امکان ارودارانآفرینی تمام و نقش بودهارزیابی 

معیاره◄ نظر تعریف  مورد  مهمی  ای  تأثیر  نظر  مورد  آبخیز  یا  حوضه  در  چیزی  چه   .

محدوده می  عمدهاذارد؟  کشاورزی  فعاییت  که  دارنهایی  تمرکز  ای  معیارهایی  بر  د، 

را   امکان کشاورزی  توانایی حفظ  بر  کنند.  بررسی می ،واهند دا ت که  نواحی  هری 

ایمنی عمومی و   با  زیان معیارهایی تمرکز ،واهند دا ت که متواله  اموال  د. ن دیدای 

د و نتایج ازینش با کسانی که  و ای  فاف انجام   مه  است که ازینش معیار به  یوه 

 به ا تراا اذا ته  ود.    ،پذیرند ا دام تأثیر می از این 

اثرات◄ اثرات،    برای بررسی  ده  و پذیرفته    فاف  روش .  توافق درباره چگونگی سنجش 

است استراتژی  اصلی  راحی  سود مؤیفه  المله  از  اونااونی  رویکردهای  نه  هزی-. 

و  یریای وزن  ده  و  امتیازدهی  و  ،الصه  نشده  دارد.  والود  چندمعیاره  معیارهای  دهی 

 اند.فهرست  ده  1-2 متداول در الدول 

خصوصتوافق  ◄ چندگانه  نحوه  در  معیارهای  می ترکیب  تحلیلی  مدل  کامپیوتری  .  تواند 

محصول   یا  و  امتیازدهی   نظرات بوده  تحلیلی    کننداانمشارکت   و  ابزارهای  کمک  به 

هر یک از نتایج مطلوب به  های نسبی  کامپیوتری با د. در هر دو حایت، تخصیص وزن 

تر از تلفات مایی است، و اار چنین است، تا چه اندازه؟  اهمیت دارد. آیا تلفات الانی مه 

دیفی تصمی    توسط تواند  تخصیص وزن می  به  یوه  رو  1ایران    های تصمی ش یا دیگر 

  اروداراندهی مشارکتی ضرایب توسط  وزن های  فرآیند و یا در  ایب  ی چندمعیاره  ایر

 
1 Delphi 
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تمام  برای  وزن یکسان  یحاظ فرض  معنای  عوامل، به  به    تخصیص وزن  عدمانجام  ود.  

برای  رتبه نسبی  تعیین  ،  روش . نتیجه این  نیستمطلوبی  فرض  نتایج است، که معموالً  

 ت.اس ی مختلف هااستراتژی 

 

 هابه کاررفته در تحلیل تطبیقی گزینه معمول معیارهای  -1-2  جدول

 توصیف  معیار پایه 

 نسبت فایده به هزینه 
ها به ارزش ای از کارایی اقتصادی را در قالب نسبت ارزش کنونی کل فایده سنجه 

 دهد. دست می ها به کنونی کل هزینه 

 ارزش خالص کنونی
)که قابل ریالی شدن نیستند( اقدام پیشنهادی   ی گستردههاهزینهها و ای از فایدهسنجه 

دهد. غالبا خدمات اکوسیستم و تلفات جانی را  دست می را بر اساس نتایج مطلوب به

 شود.شامل می 

 سنجد. های ممکن می توانایی عملکرد استراتژی/سیستم را در طیفی از آینده ثبات 

 پایداری 
سالمت اکوسیستم اقتصادی، اجتماعی و چگونگی پیشبرد رفاه ای است از سنجه 

 توسط استراتژی مورد نظر

 انصاف 
سازی. اطمینان یافتن از اینکه گیری و پیادهای است از چگونگی تصمیمسنجه 

شوند و هیچ گروهی در اثر انتخاب صورت ها حفاظت می پذیرترین گروهآسیب 

 سب(شود )بدون جبران مناگرفته محروم نمی 

وره عمر های کل دهزینه 
برداری و  ای، بهره سرمایه

 نگهداری 

ای روزرسانی اقدامات، سازهتأمین منابع مالی الزم برای نگهداری مستمر و کافی و به

 سنجد. ای، و امنیت این منابع را می و یا غیر سازه

پذیری و  ظرفیت تطبیق 
پذیریانعطاف  

از عهده  ای که ابد، به گونهاصالح شده و تطبیق یتواند آیا این استراتژی یا سیستم می 

 شرایط آینده بدون هزینه قابل مالحظه یرآید؟ 

 کاهش کربن

توصیف استفاده خالص کربن در استراتژی مورد نظر )رویکردهای سنتی 

تواند منافع مثبت ها می بر هستند؛ استفاده از تاالب کنترل/حفاظت در برابر سیل، کربن

مدیریت  هایای در انتخابقابل مالحظه  ای داشته باشد و به شکلمالحظهقابل 

 ریسک سیل محوریت پیدا کند( 

 

با توجه  تصمیم  در خصوص نحوه توافق  ◄ .  رایط آینده  در نتایج آینده  قطعیت عدمگیری 

بود ،واهد  متفاوت  کنونی  با  رایط  ناازیر  به  آبخیز  یک  یا  حوضه  یک   هرچند  ، در 
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ارفتن تغییرات بایقوه  والود، نادیده این  د وار است. با  در آینده  تعیین مشخصات تغییر  

 رایط  در    توانشان در عملکرد براساس  ها  برنامه بنابراین باید  نباید یک ازینه تلقی  ود.  

تصمی   ، مختلف آینده ارزیابی  وند.  باید  و  ایران  کرده  بررسی  را  مختلف  های 

ا تصاد  هرچند د. تعیین نماین ، در منطقهوان ازینه محتمل آینده  بعنترین آنها را منطقی 

کننده   تعیین  آیندهنقش  تعیین  پیامدهای  در  انتخاب    اما،  داردهزینه  ک    با  برای 

هزینه با اثر بخشی الزئی، منطقی  های ک  ترین سناریوی آینده، تواله به ازینه محتمل

 نیست. 

ای  . انتظار اینکه تمام نیازهای بوداله گذاریبندی سرمایهاولویتدر خصوص نحوه  توافق  ◄

وا ع ف تأمین  وند  بنابوراً  نیست.  ا دامات  در،واستبندی  اویویت راین،  بینانه  و  حائز  ها 

است براهمیت  باید  تصمیماتی  چنین  ریسک   اساس .  د یق  حاصل  تحلیل  هر    از های 

 ک باید در اویویت  رار ایرند.  با باالترین سطح ریس ارفته  ود و منا قرویکرد 

راهی برای غلبه بار مقاومات ذاتای بشار در برابار تغییار اسات.   سناریوهای آتی،  ترسی 

تغییار را   پاذیرش و دراِ ارایط  و    کاردهبااز  های ذهن را  توانند افقسناریوها می  بنابراین،

الهان را  کل دهند. بنابراین، ایان رویکارد توانند تصویر آینده  می، و در نتیجه  بوالود آورند 

رو و االتناب از تأثیر نامطلوب یا سوء بردا ت های الدید پیشبه اللب فرصت  تواند منجرمی

اسات. باا  ناساایی    طعیتعدمویژای تصمیمات مدیریت ریسک سیل،  آتی  ود.  ا دامات  

های مختلاف آفرینی استراتژیتر از آن چگونگی نقشو مه   سناریوهای مختلف، درا آینده

 افتماانو مساتلزم ترکیبای از یسات  یوسازی ،اوب آساان ننار. س  ودممکن میدر آینده  

 ده است. بر،ی از  واعد پایه در سناریوسازی ،اوب در  واهد کمّی  مستندات و،براان با  

 د:ن ومعرفی می ادامه

. ،براان باید درباره تغییر با ح   ش  بیندیشند و  آینده  در  ذهن باز نسبت به تغییر◄

ای  های بایقوه . نگاه الامع به پیشران سازی نکنند د تصویرصرفاً بر اساس روندهای موالو

بگذارد تأثیر  آینده  در  سیل  ریسک  بر  است  ممکن  بحث  رار    ، که  و  تواله  مورد  باید 

به چایش کشید و به نوآوری  توان  ی است که وضع موالود را می فرآیند ایرد. در چنین  

 مجال داد. 
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)یعنی تمام تحوالت   مستقل تحوالت  .  از اقدامات هدفمندمستقل  متمایزکردن اقدامات  ◄

سیاست و  سیل  ریسک  مدیریت  ا دامات  از  متأثر  و  هدفمند  که  ذیربط آینده  های 

با ند. و تفکیک  باید  ابل  ناسایی    ، نیستند  و ا دامات هدفمند مدیریت ریسک سیل

این   مایی  ،  تفکیکبدون  منابع  است  ب ممکن  ا تباه  عنوان  ی  هایفعاییت رای  به  تحت 

بهاهفعاییت مربو   سیل    ی  ریسک  که  اذاری  وند،  سرمایه مدیریت  حایی  این در 

سیل   ریسک  مدیریت  برای  است.  ا دامات  نبوده  برای  الزم  براین،  ی  سناریوها عالوه 

سیل  میزان   باید   مختلف  ریسک  مدیریت  احتمایی  آینده    اتتغییر  بر   تأثیراذاری 

مثاله  ب.  مشخص  ود از   ور  س   نظر ،  و  در سیالب ریسک سیل، عدم سا،ت  د ت از 

و انجام آن تنها  نبودهتحقق آن عملی اما احتماالً آینده مطلوب ،واهد بود، برای  رایط 

 مدیران ریسک سیل  رار ندارد.  ات در حیطه ا،تیار

ترکیب .  و مبتنی بر شواهدسازگاری بین عوامل تغییرپذیر  ◄ از  کلیه سناریوهای حاصل 

ی  همخوان  ی که دارای دنی نیستند. سناریوهای  پذیر یاتغییر آینده، امکان  عوامل برای

ا لی ،  )های سناریو  در هر یک از مؤیفه   سازااری ثبت فرضیات و اعمال    از نظر ،  هستند 

 . ابل  ناسایی هستند ،   تغییرات المعیتی، مورفویوژی و مانند آن

تحلیل  توانایی ◄ کمّیانجام  سیل  .های  ریسک  برآورد  دت    ،مدل  پیامد  سیل  الهت  و 

هزینهسیلاز  نا ی   مدل  و  هزینه   ، ارفتگی،  محاسبه  ازینه الهت  مختلف  های  های 

از نظر مفهومی،  دهند.  می   مدیریت ریسک سیل، محور اصلی تحلیل سناریو را تشکیل

عملکرد کل سیست   امل منشأ، مسیرها و االزایی    منعک  کننده تحلیل ریسک باید  

های ریسک از تغییر با د ) کل  فه که بر سر راه  رار دارند و چگونگی تأثیرپذیری مؤی

 ده تغییر به کار ارفته  . اار مدل ریسک کل سیست  به همراه سناریوهای کمّی  2-2

استراتژی  می  وند،  الایگزین  برای  های  و  ارزیابی  ده  برتر  انتخابتوانند  در    ازینه 

 .  د ن رار ایر،براان  ا،تیار 

معنادار آینده های  سناریوتعیین   ایبروالود دارد که می توان از آنها های مختلفی  روش 

 آینادهصاورت اسساته در  ه  هایی کاه باازیناه  به  کلتوان  . سناریوها را میاستفاده نمود

اتفا اات ای از  یف پیوساتههستند در نظر ارفت یا اینکه می توان  رایط آینده را بصورت 

بصاورت پیوساته یاا  کدام از دو رویکرد برای در نظر ارفتن  ارایط آینادههر  منظور نمود.  
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، استراتژی مدیریت ریسک سایل و  راحای مهندسای، هاسیاستتدوین  در زمینه  اسسته،  

 معایب و محاسن ،اص ،ود را دارد:

 

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

چهار یا پنج  سناریوهای  ود  د ح از )  تعداد اندکیدر چنین رویکردی،  .  گسسته  شرایط ◄

می   مختلف االتماعیتدوین  سناریوهای  در  لمرو  رویکرد  این  )  - ود.    نظیرا تصادی 

بین ازارش ویژه   ا لی    دول هیات  انتشار   1تغییر  ای  کاربرد استرده   ، درباره سناریوهای 

مجموعه  این  یوه،  در  داستان دارد.  از  پایه  ای  بر  روایی  اندکی های  از    تعداد 

مدیریت با برای   ود. سپ ، عملکرد ا دامات ممکن  تدوین می   مختلفی  هابینیالهان

 
1 Intergovernmental Panel on Climate Change 
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آینده این  از  یک  هر  به  در  یف  تواله  ،وبی  عملکرد  که  ا داماتی  و  اسسته،  های 

مربو   این رویکرد  مه   مزیت   ود.  ارزیابی می   ،  ده دارند اییهای  ناس استرده آینده 

اینکه ه  ب  ، است  تحلیل سیاستبه   با تواله به  یف استرده    باید   یاستیل س تحل  دییل 

ها   ابلیت  این ویژای بسیاری از هرچند ممکن است  ،دارای تنوع با د های آینده  ویژای 

تعداد  که  ایرد  مورد تواله  رار می این رویکرد، از این نظر  را ندا ته با ند.     دنیکمّ

فه  و مفاهمه  ی  ابل  به آسانمحدود بوده و بنابراین،  ها  آینده رایط تصویر  ده برای  

این   مطایعات    روش است.  در    پژوهیآینده در  استفاده  رار   1بریتانیاسیل  ارفته    مورد 

های کالن مدیریت ریسک  ، تحلیل سناریو برای  ناسایی سیاستمطایعات  ایناست. در  

بطور   .  3-2  ) کل  ه استهای ملی به کار ارفته  د ثراذاری مثبت بر سیاستاسیل و  

  و  2005)  2دفرا   ایجاد فضا برای آب   ایری استراتژیو ویز، در  کلگلستان  ، در انمثال

 . است موثر بوده  2008سیل و مدیریت آب ) انون برای تدوین  آن،  دنباله  ب

 بریتانیا در    سیل  آینده پژوهیچهار سناریوی به کاررفته در پروژه مطالعه   -3-2  شكل

 
1 UK Foresight Future Flooding 
2 Defra’s Making Space for Water strategy 
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نسبتاً   تعداد است که با    اینازی اسسته  : ا کال رویکرد سناریوس سناریوسازی پیوسته◄

های  تدوین سناریوها  بل از تویید ورودی بر این،    عالوهاز سناریوها سر و کار دارد.    کمی

رویکرد  تری دارد. نیاز به توضیحات تفصیلی ، ایریبرای تصمی  تحلیل انجام ی الهت کمّ

چندبعدی  و  وسته  در فضای سناریویی پی  دیگرهای  الایگزین،  ناسایی عملکرد سیاست

ایری،  در تصمی     طعیتعدمکردن متغیرهای اصلی  برای مشخصبطور معمول،  است.  

های مختلف   ود. تحلیل عملکرد ازینه   های چنین سناریویی مشخص الزم است ویژای 

مورد   سناریوی  با  مواالهه  می برای  کمک  بتواننظر،  که  دارای  که  را  هایی  ازینه   کند 

این نوع  هستند،  ناسایی نمود.  ینده   یفی از  رایط محتمل آعملکرد  ابل  بویی در  

دارایتحلیل رویکرد اسسته،  از  نتایج حاصل  با  مقایسه  برای  راحی  مزیت   ، در  هایی 

و    کرده  سی مشخصمهند   هایازینه مبنایی را برای تحلیل کمّی  زیرا    ،استمهندسی  

 آورد. می  بوالودرا ،صوصیات  راحی آنها 

د و ریاامیآیناده  اکل  تصااویر چندااناه از  اال،  یک از رویکردهاای بابا استفاده از هر  

پااذیر را های باثبااات و انعطافو اسااتراتژیرا بررساای نمااوده ریسااک تااوان براساااس آن می

 . ناسایی نمود

باا توالاه باه  مختلاف،مادیریتی  های  عملکرد اساتراتژیالزم است  برای ارزیابی ریسک،  

پیاماادها و و ااوع ر،اادادها، درا الااامع احتمااال  اساااس  ااده و باار نمعیارهااای تعیی

ای اصاالح و چر،اه  فرآیناد د. بنابراین، ارزیابی ریسک در  ایاب  نمقایسه  و  ،ها طعیتعدم

تصمیمات مناسب بارای اهاداف که  یابد میادامه ا زمانی تر،ه چو این ،   ودانجام می  بهبود

نشاان داده  اده و در   4-2  این چر،ه در  اکل  هایترین النبهمه مورد نظر ارفته  ود.  

 . ارددتشریح میادامه با الزئیات بیشتری 

 های استراتژی و اقدامات جایگزینتدوین برنامه  -هاتدوین گزینه  -2-7-1

هاای ، تاابعی از ویژایایریتصامی   ا دامات و ابزارها در سابد از    یترکیب ،اصانتخاب  

به آینده و آنچاه در آن ر  ،واهاد داد،    نا،ت نسبتبا افزایش  و  مورد بررسی بوده  مکان  

 دساتورایعمل مشخصای. باا اینکاه هایچ  یافتادامه ،واهد  پذیری برای این انتخاب  تطبیق  

ه بهترین رویکرد را برای مدیریت ریساک سایل ترکیب ا دامات و ابزارهایی کانتخاب  درباره  
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بخشی از  ،االیی که تقریباً در همههادرا مشترکی از مؤیفهاما  ، موالود نیستآورند  پدید می

  .5-2 دهند والود دارد ) کلرا تشکیل میتصمی  سبد 
 

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

 

مادیریت   عملکاردود  بهببرای    ،در کنار ه    5-2  ) کل ده در باال  های مشخصفعاییت

 و به  رار زیر هستند: ایرند مورد استفاده  رار میریسک سیل 

 

 سیل  اقدامات و ابزارها برای مدیریت ریسكهای کلیدی سبد  مؤلفه  -5-2  شكل
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 گرفتگی بخشی درباره احتمال سیل اقدامات آگاهی 

نسبت به ریساک تر  درا بسیار عمیق  مستلزم  ،ریسک  مبتنی بر  یهای مدیریتاستراتژی

ا ادامات باایقوه و   نبایهاا  کنشبره    انا،تو    آنها،رسانی درباره  پیامهای نا ی از سیل،  

، ارودارانافراد )عموم مردم، موالب افزایش آااهی رسانی نه تنها تغییر در ریسک است. پیام

مدیران ریسک سایل را نیاز آاااه بلکه مهندسان و   ود،  میایران   اذاران و تصمی سرمایه

 انجامد:سازد. آااهی به درا بهتر موارد زیر میمی

 ریسک◄

 های بایقوه ماهیت و احتمال سیل ◄

 ارفتگی پیامدهای سطح اول، دوم و سوم سیل ◄

 بودن و اجتناب از پیامدهای بالقوه در معرض  ها و ابزارهای محدودسازیِسیاست 

بودن و االتناب از ساا،ت و سااز در ترین  یوه کاهش ریسک، کاهش در معرضمطمئن

باه ویی انجام آن    ارفتگی است. ایبته افتن این حرف آسان است،های مستعد سیلمحدوده

)ااار  ،آن نظاایرموالود، امارار معااش، مساائل الامعاه محلای و   هایزیرسا،توالود  دییل  

توان ریساک می ،،وب ریزی فضاییِبرنامهبا ، ا این والودبناممکن نبا د  بسیار د وار است. 

 :دادزیر کاهش  استفاده از روش هایرا با 

   هاد تاز سیالب  نند آن ها و مانیروااه ها، )بیمارستان  های حیاتیبرچیدن زیرسا،ت◄

 ارتقاء سا،ت و سازهای حساس به آب. ◄

اند هار ملزم  ده ،المهورفرمان االرایی رئی های فدرال بنا به در ایاالت متحده، دستگاه

ساایه پرهیاز   500د ت  های حیاتی در سیالبپذیر است از الانمایی زیرسا،تالا که امکان

 ها در برابر تأثیر سیل حفاظت کنند. پذیر نیست، از این مکانکاننمایند، و موا عی که ام

 سیل پذیری و تخفیف پیامدهای بالقوهاقداماتی برای کاهش آسیب 

های هشدار سریع و بودن، سامانهبخشی و کاهش در معرضهای آااهیبا فعاییت  همزمان

ای و از نظار ساازهتار ئنهای بلنادتر و مطمسا،تماناحداث  نظیرهای ایمن  سا،ت پناهگاه

نیز  یوه معقول و اثربخشی  د تارتفاع بیشتر در سیالببا  و هایی هدفمند محدودهانتخاب  

هاای ایمان . انجاندن پناهگاهکند ایجاد می  بزرگسیالب های  برای کاهش تلفات الانی در  
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ناهگااه و نیاز به عنوان پ  -هاهای دواانه برای سا،تماننقش  تعریفریزی و  برنامه  فرآیند در  

 آوری  هری ،واهد دا ت.بایری تا کل نقش مهمی در -کارکرد اصلی آنها

 مردم و اموال از  اقداماتی برای کاهش احتمال سیل و حفاظت 

 وند، همچنان نقاش پیاده می  ،ای که به عنوان بخشی از مجموعه ا داماتا دامات سازه

در صااورت واهنااد دا اات. ارفتگی ،مهماای در ماادیریت ریسااک و کاااهش احتمااال ساایل

بندها، های ذ،یاره سایل، سایلهای نگهدا ات سایل، ساامانهمحدوده،  ریزی مناسببرنامه

های منطقی استراتژی مدیریت ریسک سایل همگی بخش  ،سدها، موانع سونامی و ،اکریزها

 -کنند ای را ترکیب میای و غیرسازهدهند. بسیاری از  هرها، راهکارهای سازهل مییشکترا  

مواناع و از  ریاق  ریئاان  وها در هلناد و نیوا انگهای، یندن، و بسایاری از  اهر  ور مثالطب

، هماه والاود اوند. باا ایان  ای حفاظت میاونااون غیرسازه  ا داماتو همراه با    بندهاسیل

مقیاس بزرگ ندارند. ا ادامات در ا دامات با  ارفتگی نیاز به  راهکارهای کاهش احتمال سیل

 به همان اندازه اهمیت دارند. اموال فردی نیز برای حفاظت از یا دامات رنظیمقیاس کوچک، 

تفکار مبتنای بار ریساک در اعمال و ها تر داراییمدیریت پیشرفتهروش های    استفاده از

تار، کلی واکنشهای حفاظت در برابر سیل، به عنوان زیرمجموعه  راحی و مدیریت سیست 

مربو    رویکردهای مبتنی بر مالحظاتل حاضر  در حا   وریکهه  ب ود.  متداول می  تدریجه  ب

، با انجاندن استهالا دارایی یا ا اتباهات در ساا،ت، و چگاونگی هاسازه  کل دوره عمربه  

مالحظاات محاوری تبادیل عناوان  مایی در  ول عمر یک ساازه، باه  منابع  تعمیر و تأمین  

به   ،ایرویکردهای سازه  آ یل  پا نهعنوان  ه  بهمچنان  از سازه ها  ، نگهداری  هرچند اند.   ده

یا و    آیند ی سازمانی بوالود میدر سا،تارهاکه    یتغییراتبطور معمول،  ی است.  با  وت ،ود  

 اود کاه معماوالً باعاث می  اود،های مرتبط ایجاد میهای سازماناویویتتغییراتی که در  

ه سایالب، با های مربو  به حفاظاتسازهبازرسی و نگهداری مستمر  از  های مرکزی  دستگاه

 اندازه کافی حمایت نکنند. 

 بازیابی فرآیند بهاقداماتی برای کمک 

الوامع محلی الزم است  رایط  ،  مردم  برای االتناب از اثرات بلندمدت و اعتراض استرده

باه   معماوالًایان کاار  هرچناد  به وضع اول ،ود بازاردانده  اود.    ،سیل  و وعپ  از    اًسریع

و ها،  ازاشت مردم به ،اناههای حیاتی، ببرارداندن زیرسا،تسرعت بازیابی و به حایت اول  

زیادی بازیابی بعد از سیل، به میزان  فرآیند عالوه براین، بستگی دارد.  آنها  یا الابجایی دائمی  
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ر بالیاا دو اوع از  بال بارای انجام  اده ریزی برنامهنیز به آوری سا،تار حکمرانی و به تاب

رو ای هراوناه ساا،ت و سااز الدیاد بایاد باه  همچنین،  وابسته است.  محدوده مورد نظر  

ا تباهات اذ ته تکرارِ مجدد از  پرهیزبرای ی فرصتهر از باید  ده انجام  ود، و ریزیبرنامه

در چناین  ارایطی، .  استفاده نموددر سا،ت و سازهای الدید    عدایتا مینان از  حصول  و  

بهباود بوالاود آماده بارای های فرصتز عالوه براین، باید اکند، و  می  بیمه نقش کلیدی ایفا

 استفاده اردد. آوری نسبت به سیل تاب

های جامع و مبتنی بر مجموعه  سازی استراتژیطراحی و پیادهمورد نیاز برای ها و ابزارهای سیاست 

 راهکارها 

در  ،ریسااک ساایلمناسااب ماادیریت  هااایویژای اینکااهاز  ا مینااان حصااولباارای 

ممکن است انجانده  ده است،  ای یا محلی،سطح حوضه، منطقههای مدیریت در استراتژی

باتواله به ،   ور مثاله  ب ود.    در نظر ارفتهایران محلی  هایی برای تصمی الزم با د مشوق

های در کوتااه مادت، مساتلزم صارف هزیناهپاذیر تادوین راهکارهاای انطباقاینکه معموالً  

. عمل کناد یک مانع  عنوان  ه  بتواند  می  مدت  در کوتاهبیشتر  ، یذا ایجاد هزینه  است  بیشتری

ایران تشاویق تصامی برای  را  ها  های بالعوض و یارانههایی مانند کمکمشوقباید  ،  بنابراین

در نظار ارفات. همچناین های تطبیقای مبتنای بار ریساک  استراتژی  محلی به استفاده از

ایان   منجر باه اساتفاده از  تواند میها،  ا تراا در هزینهاز  ریق  ایران  این تصمی همیاری  

االباری های ،طر و ریسک، و ، ایزام به انتشار عمومی نقشهعالوه بر این.   ود بیل رویکردها  

در   یتصامیمات بهتارمنجر باه  تواند  ریزان میها برای برنامهتواله به این  بیل نقشه  کردن

 .ارددریزی فضایی برنامه

 قطعیتعد ل ریسک و تحلی  -2-7-2

ایری؛ نخست بایاد تغییار در ریساک را تحلیال تصمی   فرآیند ر پشتیبانی  این تحلیل د

ارفته را  ناسایی نماید. تحلیل ریسک باید به برآورد صورت   طعیتعدم،  پ  از آنکرده و  

اماا در هار صاورت،   . 6-6 ) اکل د با اعملکرد کل سیست  منعک  کننده    ی کل مناسب

ست. هدف نهایی ایان تحلیال نبایاد نیتر  ت بیشالزئیاانجام تحلیل ریسک به مفهوم نیاز به  

سات، نیممکان   طعیتعادمحاذف با د، چرا که از نظر عملی و فلسفی    طعیتعدمحذف  

. بناابراین، اارددمشخص   ود،  بلکه باید درا آن و اهمیت آن در تصمیماتی که ارفته می

قتضایات تصامی  سازی  بسته باه مها و مدلهایی مانند دادهالزئیات هر النبه )یعنی النبه
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نظر از صارفتاوان الزئیاات را کاافی دانسات کاه تصامی ،  متفاوت ،واهد بود، و زمانی می

تحلیل انجام  ده در ه در  واهد موالود، یکسان با ی بماند. چنانچه   د  نا،ته   طعیتعدم

 کننده با د، پاالیش بیشتر در تحلیل ضرورت ندارد.ا ناعهر مرحله 

 تصمیم  توجه به معیارهای  ارزیابی عملکرد با  -2-7-3

ی برتار فاراه  اتژاساترایجاد مبنایی بارای انتخااب ،  واهد الزم را برای عملکرد  ارزیابی

 یمعیارهاایبار  های الاایگزین،  بر توانایی بررسی عملکرد اساتراتژی  انتخاب. بهترین  کند می

ر، بطاور بدین منظو.  ایری درنظر ارفته  ده استمتکی است که از  بل برای انجام تصمی 

. ذکار ایان  اودمی مقایساهمرالع همان ازینه عملکرد چند ازینه با ازینه مبنا یا   عمولم

نادادن کااری«، بررسای معموالً توصیف همخوان حایت مبنای »انجامنکته ضروری است که  

های زماانی تحلیل در مقیاس   اساس بر  باید سازد. این بررسی  پذیر میها را امکانارزش ازینه

های ریسک نافع کل دوره عمر و نیز پروفیلها و مورد نظر، و در نظرارفتن هزینهو مکانی م

  .7-2 با د ) کل

معیارهاای  تاأمیندر  معاینبار در نظراارفتن تواناایی یاک اساتراتژی یاا ا ادام عالوه  

ساازی و لیات عملیتر  ابایران بایاد مساائل اساتردهعملکارد، تصامی برای   ده  مشخص

درج رزیاابی ادر الادول  باا ها   زیابی نمایند. معموالً تماام ایان عوامال  رانیز  سازی را  پیاده

ای در نظار را به عنوان یاک راهکاار غیرساازه منطقه ، استفاده از تخلیهبطور مثال.   وند می

نشان را  منطقه تخلیهبرای ارزیابی پیامدهای حاصل از    بر،ی از معیارها  2-2  بگیرید. الدول

 اده بارای رهاای در نظرارفتههکار تخلیه با تواله به تمام معیادهد. در تحلیل وا عی، رامی

ها، مجموع یاا پذیر با د، برآورد هزینه،  ضاوت ،واهد  د، و موا عی که امکانپیامدهای آن

 سرانه )یا به ازای سازه  انجانده ،واهد  د.

 
 اد سیلینه برای بهبود تخلیه در هنگام رویدای از جدول ارزیابی گزنمونه  -2-2  جدول

اقدام/نتیجه  

 مطلوب

کاهش تلفات  

 جانی 

کاهش زیان  

 اموال

حفاظت از  

های  شریان

 حیاتی 

 هاهزینه 
های  چالش

 اجتماعی
 عوامل دیگر 

 تخلیه 
به کاهش تا نزدیک 

 صفر 

حداقل خسارت به 

ها، کاهش سازه

زیان به اموال  

 شخصی

 تاثیر حداقل 

جابجایی،   فرآیند

اسکان موقت،  

ها، بازسازی سازه 

 ن خسارت فردی جبرا

تنها برخی اوقات  

تواند استفاده  می

شود، اختالل  

 اجتماعی زیاد 

خسارت به محیط  

طبیعی را به حداقل  

 رساند می
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دهد.سیستم که شالوده تحلیل معتبر را شكل میچارچوب مدل ریسك کل    -6-2  شكل  

بیشتری   ظارانتمورد  نسبت فایده به هزینه   بپروفیل ریسك در دو گزینه. گزینه    -7-2  شكل

تر است.، محتمل1دارد، ولی همچنین، تحقق نسبت فایده به هزینه کمتر از   الفنسبت به گزینه    
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تعیاین اینکاه چاه در صورت والود ا العات و  فاف بودن اهداف و نتایج مورد انتظاار،  

در ا العات و نتاایجی    طعیتعدمدر وا عیت،    اماباید انجام  ود، آسان ،واهد بود.    ا دامی

های حفاظ تاوان سیسات سازد. اارایش باه  را پیچیده می  فرآیند که باید محقق  وند، این  

بار، محدودسازی عملکرد  ابل  بول )یعنی االتناب از  کست فاالعه رایط  ریسک سیل در  

ز اتالف منابع  با توالاه زیستی، و االتناب اریسک با یمانده، به حداکثررساندن منافع محیط 

 هاایبانتخاو ضرورت   -های ممکن، بر نیاز به تغییر در فکر  ترین مجموعه آیندهبه استرده

 کند.تأکید می -و پایدار باثبات

های الادی،  طعیتعادمهای مدیریت ریسک با توالاه باه ایان  بیال   راحی استراتژی

ت. ابزارهای مفید و  ابل اساتفاده، های الایگزین اس مستلزم  یوه الدید ارز یابی استراتژی

 هستند: تکاملاز المله موارد زیر در حال 

باثبات◄   مجموعه)پایداری(  بودن  تعریف  و  آینده  سناریوهای  از  طیفی  به  توجه  از  با  ای 

ممكنآینده رضایتپایداری  یهاوش ر.  های  المله  از  بهینه ،  رویکردهای  بخشی،  و  سازی 

که  یفی از معیارهای عملکرد   ود تالش می کردهایی چنین رویدر ترکیبی والود دارد. 

)  تأمینحدا لی   معیارهای ده  ایم  نظیر  با  حفاظت مرتبط  با  مرتبط  یا  وانین،  نی 

نظیر بررسی ارزش    ،اذاریزیستگاه یا حداکثر تلفات الانی  و همزمان بازاشت سرمایه 

 حداکثر  ود.  ،،ایص کنونی

از  انعطاف◄ استفاده  در  در  ایچندمرحلهگیری  یمصمت   فرآیندپذیری  که  .  کنونی   رایط 

و   است  دادن  ر   حال  در  زیادی  دارد   طعیتعدم تغییرات  والود  توالهی  مدل   ابل   ،

رویکردهای  الزم است  ، و  فا د اعتبار بوده،طی تدوین استراتژی مدیریت ریسک سیل  

مدیریت    ،ر این اساس ب .  3-2  )الدول  مورد استفاده  رار ایردای  پذیر چندمرحلهتطبیق 

به نسبتی  تا  ،  آوردبوالود می   های آن برای اصالح استراتژی و مؤیفه را  تطبیقی فرصتی  

آید،  های تغییر آینده به دست می بینی ود و/ یا پیش آینده  نا،ته می در  که وا عیت  

انجام  ود.   اصالحات  چندمرحله تصمی    هایفرآیند مفهوم  این  برایایری   اساس، 

از تصمیماتی که انتخاب آینده  بطوریکه بتوان  است،  ایری  صمی  رونده در ترویکرد پیش 

 یا تا حد امکان به تعویق اندا،ت. نمود کنند، پرهیز را سلب می 
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 قطعیت عدمها به مدیریت  نمونه پاسخ  -3-2  جدول

قطعیت شیوه مدیریت عدم  توصیف  

گیریپایش و تصمیم  
امکان تغییر  -آوردی ریزی تطبیقی به وجود مبرنامهپایش نقش محوری برای 

 آورد.تر شدن آینده فراهم می را با شناختهرویکردها 

 شناخت بیشتر 
قطعیت و هدفمندسازی  های مهمی را برای کاهش عدم پژوهش و توسعه فرصت 

 آورد.بهتر مدیریت ریسک فراهم می 

 اجتناب
رل ساخت و ساز، شیوه باثباتی اجتناب از در معرض قرارگیری سیل از طریق کنت

 آورد.می قطعیت فراهم برای مدیریت عدم 

پیدا کردن رویکردهای  
 باثبات 

سازی رویکردهایی که عملکرد قابل قبولی در طیف گسترده آینده ممکن پیاده

 دارند.

پیدا کردن رویکردهای  
آور تاب  

 گنجاندن توانایی مقابله با سیل و استمرار عملکرد

های  سیستمطراحی 
گرتنظیمخود  

های  برای نمونه، سیستم -های طبیعی با تغییر اقلیمییر سیستمن امکان تغفراهم آورد

 ها به طور طبیعی تغییر خواهند یافت.طبیعی مانند تاالب 

 های ثالثانتقال ریسک به طرف بیمه 

های ایمن در  طراحی سیستم
 شکست 

ها به  برای پدید آمدن ریسک ریزی بابت شکست، محدودسازی فرصت برنامه

 م و تشدید آنها برای جامعه محلی دنبال ه

اضافه طراحی )طراحی بیش  
 از نیاز( 

هزینه بیشتری خواهد داشت ولی  -گنجاندن سطح مناسبی از اضافه طراحی 

 تواند سودمند باشد. هایی مهم می جنبه

 راهکار منفردای از راهکارهای مدیریتی به جای اتکا بر مجموعه تنوع بخشی 

 

ریزی استراتژی  نه تنها بر برنامه    طعیتعدم.  ماتتصمی  پذیری درظرفیت انطباق  ایجاد◄  

مؤیفه دا ته تاثیر   بر  یوه  راحی  بنیادی  تأثیر  بلکه  دارد،  استراتژی  مشخص    -های 

                                  .پذیری در تمام تدابیر و ابزارهاآوری و انطباق ارتقاء تاب 

آورد کاه ا ادامات را باه والاود مای  ایان ا میناان  »ازینش ،وب«  ، اساساًوالودبا این  

اسات، و تماام مساائل مها  ا تصاادی، پیشنهادی باوده  ا دامات  سایر  ارفته بهتر از  صورت

است.  ناسایی   در نظر ارفته  دهها  زیستی و فنی برای  یف کامل ازینهاالتماعی، محیط 

 است:استوار زیر  به روش ی فرآیند استراتژی برتر معموالً بر 
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  ود.پیچیدای انتخاب، با غربال اوییه ساده می  ◄

انتخاب ◄   که  و سرمایه تأثیری  ریسک  بر  مختلف  استراتژیک  با آن  های  مرتبط  اذاری 

  ود. ها به رسمیت  نا،ته می  طعیت عدمو  ده دارد، به ،وبی درا 

 در این درا سهی  هستند.   اروداران◄ 

 انتخااب آنهاااستفاده در کاهش ریسک،   ابل    بسیار  ا دامات و ابزارهایوالود  با تواله به  

راهکارهاای از  تنهاا  ممکان اسات بتاوان  ترین  اکل،  برانگیزی اسات. در ساادهکار چاایش

اساتفاده   های بسیار پیچیدهپاسخالزم است از  موا ع،  اما در اغلب  .  استفاده نمودای  غیرسازه

 های نامحدود،  ناسایی  ود.   ترکیب باید از بینا، غایباً ترین آنه، و مناسب ود

ترین از امیادبخش  تعادادیاستخراج نظرات ،براان، راهکاار مناسابی بارای  ناساایی  

توانند برای  ناسایی اثربخشی نسبی آنها از نظر می  پ  از آنکه     ودمحسوب میها  ازینه

های ،واهند دا ات )از الملاه سایل  آتی  ط مختلفدر  راینتایج مطلوب و دیگر اثراتی که  

  .8-2 های تاریخی ، ارزیابی و مقایسه  وند ) کلفرضی حدی در آینده و سیل

 کمّی(  های ریسك سیستم )کیفی وقضاوت خبرگی در ترکیب با مدل  -8-2  شكل

 

ساازی عاددی باا تواند از بررسی براساس دانش ،برای تا  بیهمدل ریسک سیست  می

متغیر با د. در هر یک از این موارد، مه  آن است که بدانی    ،پایهفرآیند های  ده از مدلاستفا
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، ناه اینکاه کنناد میایران فاراه   های ریسک سیست  تنها  واهدی را بارای تصامی مدل

توانااد های مختلااف میهااا و اسااتراتژیسااازند. نتااایج تحلیاال ویژایتصاامی  را مشااخص 

هینه را برای سطح معین هزینه و با تواله به معیارهای مختلف های بای از استراتژیمجموعه

 ی. ایبتاه، هایچ بهیناه مطلقاپررنگ نماید ا تصادی، تلفات الانی و مانند آن نظیر معیارهای 

دهای نسابی باه هار یاک از نتاایج وزناسااس  بر  معموالً  برتر    هازینانتخاب  والود ندارد، و  

ت، و اار چنین است، ر از ،سارت به اموال اس ت. آیا تلفات الانی مه ایردصورت میمطلوب  

های فرآیناد   ساایرایران به  یوه دیفی یا  تصمی   توسط تواند  با چه ضریبی؟ تعیین وزن می

را در تعیاین ضارایب وزنای د،ایات  اناارودارهایی کاه  فرآیناد یا از  ریاق  ایری  تصمی   

راهکارها با تواله به   بندی نسبی هر یک از مجموعهانجام  ود. ،روالی مدل، رتبه  ،دهند می

ها باه امتیازدهی ممکن است مبنای کناراذا اتن بر،ای مجموعاه  فرآیند هر سناریو است.  

هیچ یاک از  رار ایرد. همچنین ممکن است نشان دهد که    اهدافدییل عدم پاسخگویی به  

 های الدید باید تهیه  ود. کننده نیستند و مجموعهها راضیمجموعه

ها باید این مجموعه  ،کنند تأمین میهایی که معیارهای پایه را  استراتژی  پ  از  ناسایی

های ، اساتراتژیرآیناد ف . در ایان  9-2  پذیری االرایای غرباال  اوند ) اکلبراساس امکان

االتماعی الایگزین با د ت بیشتری برای تعیین امکان به کارایری آنها در  رایط فیزیکی و  

هایی اسات ازیناه حذف وند. ا تباه معمول در این کار، بررسی می  ،موالود در زمان غربال

بایاد از ترین  حفاظ نوآوراناها میناان از    به الهات  دانند.ناپذیر میوضع موالود را امکانکه  

ها کنار اذا ته ،واهناد  اد. استراتژیاز  ، بر،ی  هرچند در نهایت  .حذف آنها االتناب نمود

بند یا دیاواره پذیر است؟ آیا فضای کافی برای سا،ت سیل، آیا اتکا بر بیمه امکانلمثا  بطور

والود ها  این پروژه  در محدوده  هری موالود والود دارد؟ آیا منابع کافی برای تأمین بوداله

ایران بایااد االتمااعی و تصامی  ،زیساتی؟ در ایان ااام، متخصصاان مهندسای، محیط دارد

مستند نمایناد.   ناپذیری راهکاری ،اص را  ناسایی و به د تل امکانهمکاری کنند تا دالی

بودن یک اساتراتژی ،ااص را همچنین باید درباره اینکه آیا حذف یک یا چند راهکار، عملی

آن   ایری  ود، و بار ایان اسااس نبایاد توالاه بیشاتری باهتصمی   ،یر،دهد یا  ش میکاه

   ود.معطوف می
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      سازی ری پیادهپذیغربال امكان  -9-2  شكل

ایرد. ، ا داماتی باید صورت آندادن ریسک و پیشگیری از افزایش نامناسب    برای کاهش

ای، سازی مرحله نخست یک استراتژی چندمرحلهدر  رایط آینده نامعین، ممکن است پیاده

با د. ا دام مورد نظر ممکان اسات نیازمناد مهلات   اسبمن  ،یا ا دام در یک محدوده ،اص

سازی این ریزی نیز با د. پیادهزمانی  والنی در دوره تغییر سیاست ملی یا تصمیمات برنامه

ایان تغییارات ،واهاد باود،    ارودارانتغییر در رفتار بسیاری از    نیازمند  تردید  یاستراتژی ب

های تفصایلی را ای که مهندسان،  راحی یوه  ایرد، ازتغییرات را دربر میاز   یف وسیعی  

ریزان ای کاه برناماهکنناد، و  ایوهها رفتاار میای که صاحبان ،انهدهند تا  یوهانجام می

  .   4-2ل دوایرند )التصمی  می

و تی برنامه مدیریت ریسک سیل پیاده  ده با د و  بیعت فرصات یافتاه با اد تاا در 

 د  د. پذیر ،واهایعمل نشان دهد، ارزیابی عملکرد برنامه امکانبرابر این برنامه عک 
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 این تغییرات   پشتیبان تغییرات مطلوب در رفتار و اطالعات و ابزارهای   -4-2  جدول
 نمونه -اطالعات و ابزارها  نمونه-طلوبتغییر رفتاری م مخاطبان هدف

 مالکان خانه 

 خرید بیمه سیل 

 سازی خانهترفیع/مقاوم 

 اطالعات فراهم شده در طرح ملی بیمه سیل 

 گرفتگی آب ارتفاع بالقوه 

 سازی های دولتی برای مقاوم اطالعات درباره کمک 

 گرفتگی محاسبه خسارت به خانوارها در ترازهای گوناگون آب 

 انهسازی خوم ترفیع/مقا

 های دولتی اطالعات درباره کمک 

 مشخصات فنی 

 تبیین منافع مالی 

 گرفتگی محاسبه خارت به خانوارها در ترازهای گوناگون آب 

در  افرادی که 
های  محدوده 

بند و دارای سیل
های آبی  پیکره

یافته زندگی ترفیع
 کنندمی 

 تهیه برنامه اضطراری

 های اضطراری نمونه برنامه 

 گی بالقوه گرفتآب ارتفاع 

 مسیرهای تخلیه 

 بندیلیست کارها و زمانچک

 تخلیه بنا به درخواست 

 گذاری شده تخلیه مسیرهای نشانه 

 هشدار با ایمیل 

 لیست کارهایی که باید انجام شود چک

 تبیین پیامدهای عدم تخلیه 

 بندها برنامه بازرسی سیل  بندها بابت مشکالت بازرسی سیل 

بند با تامین منابع برای نگهداری  های ایمنی سیل پشتیبانی از طرح 

 برداریو بهره 

 های بازرسی گزارش 

 نقایص بند، بیان پیامدهای ناشی از بررسی سیستم سیل 

 بندمالک سیل 
بندهای مطمئن، تعمیر و بازسازی در صورت نیاز، نگهداری سیل 

 بندها سازی مردم درباره خطر شکست یا روگذری سیل آگاه 

 هاو بررسی  ی بازرسیهاگزارش 

 اعالم عمومی نقایص 

 درک بهتر دیون 

 های دولت اجرای طرح 

های  دولت 

 ای و محلی منطقه
 بندها هایارتقاء ایمنی سیل طرح تدوین و تداوم 

 اطالعات درباره شمار افرادی که در خطر قرار دارند 

 های حیاتی و تاثیرات اقتصادیبرآوردهای خسارت به شریان 

 بندهال ررات درباره سی ضرورت رعایت مق

 جوامع فنی 

های استفاده از بندها و محدودیت توضیح چگونگی طراحی سیل 

 آنها

 اند وجود آوردهاستانداردها و اطالعات کنونی درباره مشکالتی که این استانداردها به

 بررسی استانداردهای پیشنهادی جدید 

 بندها ای تامین بودجه الزم برای ارتقاء سیل ر البی ب
 گریسازوکارهای موجود البی 

 های موجود آموزش و آگاهی بخشی عمومی برنامه 

توسعه دهندگان،  
داران و زمین

 سازندگان خانه 

 منافع بلندمدت برای کارفرمایان و مشتریان و پایداری جامعه محلی  سازی در ساخت و سازهای جدید و بازسازیترویج مفاوم

 ها رسانه

پیشرفت طرح ارتقاء ایمنی   تهیه گزارش درباره تدوین و

 بندها سیل 

 بندهاآموزش مردم درباره مسایل سیل 

 بند متخصصان امور سیل تربیت 

 اطالعات درباره رعایت ضوابط 

 بند آموزش مردم درباره پیامدهای بالقوه شکست سیل 

 شوند ها حفاظت می بندآمار اقالمی که با سیل 

 آموزان دانش

ه شرایط جغرافیایی، منافع و آموزان دربارافزایش آگاهی دانش 

 ها کریس

 مرین تشویق والدین به یادگیری چگونگی تخلیه و ت

 های آموزشی برنامه 

 بازدیدهای میدانی 

 های تاریخ و جغرافیاگنجاندن در درس

 رانزاگبیمه

فراهم آوردن منافع مالی برای افرادی که برای کاهش خسارت  

های اضطراری  یه برنامه سازی و تهها، مقاومبا باالبردن ساختمان 

 کنند.اقدام می 

 مشتریان انجام شود تواند برای اقداماتی که می 
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ساازی، بارای پیاده  باا  همزمانارفتند،  معیارهای موفقیت و ا داماتی که باید صورت می

ها و مشکالت باایقوه باه کاار تهیه برنامه پایش تحقق معیارهای موفقیت و  ناسایی کاستی

    روند.می

سیسات    پیوساتگیه هبکاه    ایها در برناماهفوری باید برای پردا،تن به کاستی  یا دام

زمان کافی برای باید  ،  اما در هر صورت  صورت ایرد.  ،کند ک سیل را تهدید مییریت ریسمد 

. پاسخ بسیار ساریع بارای تعادیل برناماه در درنظر ارفته  ودارزیابی کامل عملکرد برنامه  

 همه الانباه،. یک برنامه  د کنمیاثر  را بیبرنامه  واکنش به یک رویداد، ارزیابی کل دوره عمر  

یک کاستی در پردا،تن به یک های اونااون تدوین ،واهد  د، و  ن به وضعیتبرای پردا،ت

 های اونااون نبا د.    وضعیت، ممکن است بازتاب عملکرد سیست  در  یف وضعیت

تواند کامالً سازی برنامه مدیریت ریسک سیل میبه  کلی کامالً متفاوت، تمرکز در پیاده

ه ای با اد، و توالاه انادکی باهاای غیرساازهعاییتای و االرای فبر سا،ت راهکارهای سازه

سازی های پایش الزم برای ارزیابی عملکرد برنامه  ود. این وضعیت غایباً پ  از پیادهسامانه

با  سازمان رار ایرد و ها زمانی که پایش در انتهای فهرست اویویتبه ویژه  ود،  میه   بدتر  

 با د. روبرو نیز کمبود بوداله 

تغییر است، مدیران ریسک سیست  نیازمند  ی عملکرد سیست  نشان دهد که  و تی بازبین

تر توصیف کنند و به آنان ایران سطوح عاییسیل باید به رو نی این وضعیت را برای تصمی 

سایل   ای مدیریت ریساکهایی، بخشی از االرای دورهنشان دهند که ضرورت چنین تعدیل

 اده در های  بیعای، مصاایح استفادهسیسات   دری موالود  ها طعیتعدم. با تواله به  است

چناین انجاام  ای، ضرورت  غیرسازه  ا داماتای، و واکنش عمومی به  سا،ت راهکارهای سازه

ایران بایاد دربااره ا ادامات بعادی باه توافاق عادی است. سپ  تصامی  کامالً  هاییتعدیل

 برسند. 

 الزم اسات،  معیارهاای موفقیاتیی کاه در برناماه بارای تاأمین  هاه تعادیلو تی درباار

ایری  د، یا مشخص اردید که معیارهاای موفقیات بایاد تعادیل  اوند، مادیریت تصمی 

 کند. ریسک سیل دور الدیدی را آغاز می
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 و اصول کلیدی  ییطال  فصل سوم: قواعد 

 سیلمدیریت استراتژیک  قوانین طالیی -3-1

اند و همچنان در پاسخ به تکامل یافته  در  ول دوران سیل در الهان ی مدیریترویکردها

هاا در حاال تغییار اسات و پیچیادای در دهند؛ اویویترویدادهای سیل به تحول ادامه می

بار ایان    2014سایرز و همکاران )یش است.  و مطایبات از مدیران سیل در حال افزا  الوامع

رای دستیابی به مدیریت سنجیده استراتژیک سیل در صول باز ا تعداد اندکیکه  هستند   باور

، اصول کاملی نبوده و همچنین حارف آ،ار نیاز آنها  د. اصول پیشنهادینعمل محوریت دار

کنند، با اینکاه در ینیستند. این اصول،  رو  الزم را برای پیشرفت در این حوزه مشخص م

پیشنهادی باه  "ده  انون  الیی"بسیاری از موارد ممکن است کفایت الزم را ندا ته با ند. 

  رح زیر است:
 ریزی کنیااد.پذیر نیست و برای فراتاار از حاادود برنامااهبپذیرید که حفاظت مطلق امكان  -1

 راحی مهندسی، هر ، استانداردهای  والودهمیشه سیل بزراتری والود ،واهد دا ت. با این  

بطاور معماول، چقدر در سطح باال تعیین  ده با ند، فراتر از آن نیز والود ،واهاد دا ات. 

، ایجااد هساتند  پیامادترتار و ک فراوانکاه  یرویادادهایحفاظت را بارای ای،  حفاظت سازه

 ی، تمهیدات حفاظتی کمتررویدادهای با فراوانی ک  و پیامد زیاد  برایدر حایی که    .کند می

اماا  ،های مهندسی نیز ممکن است دچار  کسات  اوند سازهاارچه  .   وددر نظر ارفته می

های تخلیه که بارای کااهش های هشدار سریع یا برنامهای نیز مانند سامانها دامات غیرسازه

های با یماناده و ست هستند. با پاذیرش ریساک وند، مستعد  کپیامدهای سیل انجام می

 فرآیناد های  آوری در تماام النباهای از  کسات، بار ایجااد تاابدراله  االتناب ناپذیر بودن

های هشاادار، های کنتاارل ساایل، سااامانهریزی توسااعه  ااهری، سااازهریزی )برنامااهبرنامااه

فتن آن تمرکاز ارهای سا،تمانی و غیره  و »مادیریت  کسات« باه الاای نادیادهنامهآئین

  ود.می

ها اراضای حاصالخیزی بارای د اتسیالب  مطلااوب اساات.ای  تا اناادازهگرفتگی  سیل  -2

بارای الامعاه را المله ذ،یره  بیعی سیل  ازو کاالها و ،دمات اونااونی   هستند کشاورزی  

. فضاسازی برای رود،انه و دریا،  رایط استفاده از توان  بیعی این فضاها در کنند فراه  می

های حیااتی کوسیسات را ایجاد کارده، از اآن  سازی انرژی  سیالب و مستهلک  ،یره کردنذ

دهد. حفاظ پیوساتگی ارفتگی را در مکانی دیگر کاهش میو احتمال سیل  کند میحفاظت  

فویاوژیکی رها را حفاظ کارده و نیاز حفاظات موهای سیل و حمل رسوبات، زیستگاهالریان
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تواناد سابب دست به رساوب میهای پائیندهد. نیاز محدودهمی  صورتها را  دیتاها و تاالب

تسااه و دیتااای باال مالحظااه حفاظاات  بیعاای ساایل  ااود )ماننااد دیتااای یانگکاااهش  ا

 پی .سیسیمی

باه  اول معاروف: »عاایی،  قرار دهید.  قطعیتعدممبنای تصمیمات را بر درک ریسك و   -3

ها هاا، ا العاات و مادلدادهنظیر پایان برای دانش کامل جوی بید من ،وب است«. الست

سااازی و پیاده هاااانتخابها، یاال تااأ،یر در توسااعه ازینااهنبایااد دی ،هاااباارای انجااام تحلیل

مدیریت استراتژیک سایل تکرار اونده و   فرآیند در مدیریت سیل با د.    مناسبهای  فعاییت

و پیش از رفتن به   ایرددر نظر می  فراه   دن  به محضپذیر است، ا العات بهتر را  انطباق

نیاافتنی هساتند. ا العاات دسات  الازء  ماند کاه احتمااالً  منتظر چیزهایی نمی  ،اام بعدی

ارفته بایااد در براباار صااورت هااایانتخاببا ااد و  مشااخصدر ا العااات بایااد   طعیتعاادم

 با ند. پایدار/، باثبات طعیتعدم

تغییار ا لای ،   الهان در حال تغییر است.  گذشته متفاوت خواهد بود.بدانید که آینده با  -4

ا و دیگر تغییرات االتماعی بدین معناا اسات کاه ه، تغییرات در وضعیت سازهتغییر المعیت

ای  بیه اکنون تمرکاز دا اته با اند، دیگار پاذیرفتنی ریزی که بر آیندههای برنامهفرآیند 

 نیستند.       

مادیریت   ها را به کااار بگیریااد.ای از پاسخكیه نكنید، بلكه مجموعهتنها بر یك راهكار ت  -5

ا دامات مادیریتی اسات. از  ترین مجموعه ممکن  هاستراتژیک سیل مستلزم تواله به استرد

ها و تدابیری است که در الهت کاهش احتمال و کاهش سازی سیاستاین  یوه  امل پیاده

پذیری  عمل کرده و در عین ودن و نیز آسیببارفتگی )با مدیریت در معرضپیامدهای سیل

 د. کنی میداربرحال از فرصت بهبود ،دمات اکوسیست ، ا تصاد و الامعه بهره

ساطح   از منابع محدود، به شكل کارآ و عادالنه باارای کاااهش ریسااك اسااتفاده کنیااد.  -6

ه بر اساس ها با د، نها در مدیریت سیل و پیامدهای آن باید متناسب با ماهیت ریسکتالش 

ات مالحظبراساس های مدیریت باید استانداردهای عمومی مهندسی برای حفاظت. استراتژی

فقط بر حسب تحقق کاهش ریسک و  دهنده  راحی  وند،  کارآیی ا دامات کاهش  همربو  ب

های بهباود باه عادایت و تواناایی باه حداکثررسااندن فرصاتو ،  استوار نبا اد   و منابع الزم

 .واله نماید نیز ت اکوسیست 

ها، کسب و کارها و نقش دویت  کنید.مشخص  های نظام حكمرانی و اجرایی را  مسئولیت  -7

ها  امل الوامع و افراد تأثیرپذیر باید به رو نی مشخص  ود. هار ساطحی از زماندیگر سا
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کنناد. تقسای  دویت، از ملی تا استانی و محلی، نقش ،اصای در مادیریت ریساک ایفاا می

ا مینان از مشارکت کامال و  های مدیریت ریسک سیل،  یبانی مایی فعاییتمسئوییت و پشت

کاه در  اود  میهایی  فرآیند ایری درا مشترا از  ل ک  منجر به    ،راهبری در تمام سطوح

 وند. مدیریت اثربخش ریسک سیل همچناین مساتلزم آن د ت دنبال میمدیریت سیالب

دسات پائین  -است که ا دامات در مقیاس حوضه آبریز انجام  ود تاا از تعارضاات باالدسات

 باینی همکاری مساتمر  هایی براباید رویهاین تعارضات به حدا ل برسد.  االتناب  ده و/ یا  

  ود. تدوین ،مرتبط دارند های موازی یا به ه ییتهایی که مسئودستگاه

ایران و نیاز تصامی   اثربخش و گسترده تفهیم کنید.به صورت  را    قطعیتعدمریسك و    -8

. بطور معماول  انا،ت کاافی درا کنند   ،هایی را که با آنها روبرو هستند مردم باید ریسک

کاه کنند  دیده ادعا میاد ،سارت. غایباً پ  از سیل، افرک ها والود نداردنسبت به این ریس

بارای تساهیل در درا مناساب ریساک ک  به آنان درباره ریسک پیش رو نگفته بود. هیچ

های آموز ای فرآیناد های االتمااعی و های ریسک،  بکهابزارهایی مانند نقشهسیل، باید از  

در کماک  های ،اود راافراد مسئوییت ود که اعث میباثربخش، رسانی ا الع. استفاده  ود

 ،دربااره ریساکرسانی  ا العدرا کنند.    ،ا دامات ،اصانجام  به مدیریت ریسک و ضرورت  

 ،یلی دیر است. ،فاالعهو وع از  بعد 

مردمی که در معرض ریساک   .گیری ارتقا دهیدتصمیم  فرآیندرا در    گرودارانمشارکت    -9

امعه، منافع مشروعی در تصمیماتی که به نمایندای از آنها ارفته سیل  رار دارند و کلیت ال

در تماام   اارودارانمستلزم حضاور    ،، مدیریت اثربخش ریسک سیلبنابرایندارند.    ، ودمی

مادیریت برای  است که    یها و منابع مناسبفرآیند بر  مبتنی  ایری است و  های تصمی فرآیند 

در توساعه،   اارودارانبار ایفاای نقاش فعاال    ،. بناابراین، موفقیاتالزم استمشارکت آنها  

ای در عملکرد ا دامات مدیریت ریساک سایل متکای اسات، سازی، و به  کل فزایندهپیاده

 ای که همزیستی با سیل را به الای مقابله با آن محقق سازد.اونهبه

هر الزئیات    شوید.هماهنگ ریزی های برنامهفرآیندشرایط موجود را بشناسید و با دیگر    -10

های ،اصی که با آنها روبرو ،واهی   د، متفاوت ،واهد بود. اونه استراتژی، بسته به ریسک

و  وابسته با اد  ،حفاظت که  رار است محقق  وداز  یاین استراتژی نباید به سطوح دیخواه

محدود  اود. بناابراین،  راحای هار   ،ایردهایی که در نظر میصنوعی به ازینهیا به  ور م

تژی، ،اص مو عیت مورد نظر ،واهد بود، ویی چارچوب تحلیل و ارزیابی آن باید اونه استرا

  ابل انطباق با د. ،هابا تمام وضعیت
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  لیدی پیشنهادی بانک جهانی اکول  -3-2

ص مادیریت سایالب الاامعی کاه در ،صاو  در اازارش   2012سال    بانک الهانی نیز در

پیوسته ریسک سیالب پیشنهاد ه ریت بهاصل کلیدی زیر را برای مدی 12،  هری ارائه نمود

پو اانی مناساب آنهاا باا اصاول مادیریت دهنده ه نموده است. نگاهی به این اصول نشاان

های مادیریت ریساک در رویکردهاای مرکز بر النباهویژه ضرورت تاستراتژیک سیالب و به

 منتخب مدیریت سیالب است. 

 اده بارای تعیینک برناماه از  بال  )ی  هر سیالب داری سناریوی ریسك متفاوتی است -1

و احتماال و اوع بوالاود آورناده آن  ، مناابع  سیل  آااهی از نوع.  مدیریت سیل والود ندارد 

بررسی میزان  ابلیت و کارایی مدیریت  برایپذیری، ابزاری های موالود و آسیبسیل، دارایی

ار مها  باوده و ریسک سیالب است. تناسب ابزار در نظر ارفته  ده با  ارایط و فضاا بسای

به   .  تر نماید ممکن است وضعیت سیالب را و،ی   ،والود یک مانع سیل در یک مکان ا تباه

هاا و سایالب باه سیسات  زهکشای و تخلیاه آن باه صورت که ممانعت از ورود رواناب  این

حتی والود   ،اردد. در چنین  رایطیپذیر میباعث هدایت سیالب به منا ق آسیب  ،رود،انه

های نااهاانی ،واهاد سیالبنا ی از  تاثیر کمی بر کاهش ،طرات  سیل نیز  ر  سیست  هشدا

 دا ت. 
های آینده بر  قطعیتمدیریت سیالب بایستی از عهده تغییرات و عدمهای  ها و طرحبرنامه  -2

تأثیر  هرنشینی بر مدیریت سیالب در زمان حال و آینده بسیار اهمیت دا ته و ایان   بیاید.

بینی نیست. عاالوه بار ایان در ثیر آن در آینده به  ور کامل  ابل پیشدر حایی است که تأ

توالهی دارای ی ساایالب و ا لاای  بااه مقاادار  اباالبینااهای پیشحاضاار، بهتاارین ماادلحال

 طعیت هستند. این موضوع به دییل آن است که آینده ا لای  متااثر از رفتاار غیر ابال عدم

 ور معماول در اریوهای آیناده ا لیمای نیاز باهبینی بشر بر ا لی  بوده و همچنین سنپیش

ش ساطح آماادای، توساعه ابزارهاا و ایرد. بنابراین برای افزایها مدنظر  رار نمیریزیبرنامه

ها و ساناریوهای متفااوت سایالب در  اارایط  طعیتمعیارهاای الزم الهات  انا،ت عاادم

 الزمه مدیریت صحیح ریسک سیالب است. ،تغییرات ا لیمی
مدیریت ریسك سیالب بااا حكمراناای و  هماهنگ نمودن  ریع شهرنشینی نیاز به  رشد س  -3  

 ده با مدیریت ریسک   هماهنگریزی  هری  مدیریت و برنامه  ریزی منظم شهری دارد.برنامه

که در تعامل با کاربری زمین، مناا ق پناهگااهی، ،ادمات و است  سیالب، یک نیاز کلیدی  
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در منا ق  اهری، فرصاتی را باه   و سریع سا،تمان. سا،ت استرده   رار داردها  زیرسا،ت

سیالب را در  پیوسته هبهدید، مدیریت های الااهآورد که بتوان از ابتدا در سکونتوالود می

برداری و نگهاداری نظر ارفت. همچنین یکی از مسائل مطرح در مدیریت  هری، بحث بهره

 تأسیسات مدیریت سیالب است.از کافی 
ای و معیارهااای  ای وغیرسازهنیازمند استفاده از اقدامات سازهپیوسته مهبهیك استراتژی  -4

ای دو اروه ا دام متفااوت ای وغیرسازه دامات سازها است. "حیحکسب تعادل ص"مناسب برای

ریسک سیالب بوده کاه باه الهات آنکاه مکمال یکادیگر   پیوسته هبهبرای اعمال مدیریت  

رفته  وند. هر کدام از آنها به کاهش ریسک سیالب کمک نباید الدا از ه  درنظر ا  ،هستند 

همیشاه از ترکیاب ا ادامات اوناااون   ،اما استراتژی که دارای بیشترین تاأثیر اسات  ،کرده

از ایان نظار حاائز   ،های مختلف کاهش ریسک سیلها و روش  ود. تشخیص راهتشکیل می

باه هادف حاال و در آیناده، در زماان که  را انتخاب نمود  هایی  روش   اهمیت است که بتوان

 ترند.نزدیک
دست منتقاال  توانند ریسك را از باالدست به پایینمهندسی بزرگ می  ای واقدامات سازه  -5

اند، زمانی که به  ور مناساب اساتفاده اردناد  دهای که ،وب  راحی  ا دامات سازه  کنند.

به هر حال ویژاای ایان  توالهی در کاهش ،طرات سیالب دا ته با ند.توانند تأثیر  ابلمی

 ،در الاای دیگار  می دهناد، امااطر سیل را کاهش  ،  ،ها این است که در یک مو عیتسازه

دهند. یذا الزم است کاه مادیران سایالب در بکاارایری ایان ناوع می،طر سیل را افزایش  

ها را در سطح و استره وسیعی از حوضاه آبریاز )باا یحااظ باالدسات و تاثیرات آن  ،ا دامات

 باه  در نظر دا ته با ند. بصورت یکجا و  ،دست ینپای

ای مهندسی برای مقابله ا دامات سازه  بردن کامل ریسك سیالب غیرممكن است.یناز ب  -6

 راحای هاا والاود دارد. اند و احتمال  کست آن ده  راحی  دهبا سطوح ابتدایی تعریف  

جار باه اللاوایری از ،طارات سایل ای است کاه مناونهه  بای نیز معموالً  ا دامات غیرسازه

همیشه یک ریسک با یماناده والاود بنابراین،  .  می  وند   کاهش ،طر وند، بلکه باعث  نمی

های الزم صاورت ایارد. همچناین ا ادامات ریزی،واهد دا ت که بایستی برای آن برناماه

 ای  راحی  وند که چنانچه دچار  کست  وند، ،طرات و ،سارات کمی رابایستی به اونه

 به همراه دا ته با ند. 
ساایالب  خااود  بسیاری از اقدامات مدیریت سیالب، منافع مضاعفی فراتر از نقش مدیریت   -7

 مها ریزی و تغییر ا لی  بسیار  ارتبا  بین مدیریت سیالب،  راحی، مدیریت و برنامه  دارند.
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زیساتی و  است. به عنوان مثال ایجاد فضای سبز در منا ق  هری ارز مند بوده و به تناوع

تواند به ایجاد فضایی الهت ا فاء نماید و همچنین مین  هر کمک می د اللوایری از ارم

حریق، تویید غذای  هری و تخلیه در  ارایط اضاطراری کماک نمایاد. بهباود مادیریت و 

از نظار   ،همچنین مرمت و نگهداری ظرفیات سیسات  زهکشای و کااهش ریساک سایالب

 سالمتی نیز سودمند است.
های ماادیریت  هزینااهناشاای از  کولوژیكی و اجتماااعی  ظر گرفتن پیامدهای گسترده ادرن  -8

ها و منافع با اساتفاده از رواباط ا تصاادی  افاف تعریاف حتی اار هزینه  سیالب مهم است.

ایارد. بر،ای از اثارات اکویاوژیکی و ایری صرفاً بر مبنای ا تصاد صورت نمی وند، تصمی 

باه آساانی در رواباط تاوان  میرا ناالتماعی و تنوع زیستی    مانند نبود همبستگی  ،االتماعی

توساط   د بای  ،مسائل استردههای کیفی بر روی این  . بنابراین  ضاوتدر نظر ارفتا تصادی  

 صورت پذیرد. ،ریزان و متخصصان ریسک سیالب، الوامع در معرض ،طر، برنامهمدیران
  ای ریسك ساایالب مهاام اساات.سازی مسئولیت ساخت و سازها و اجرای برنامه هشفاف  -9

ایری های پویا و متفااوت تصامی اغلب در بین انگیزه  ،ریسک سیالب  پیوسته هبهریت  مدی

ایرد. ا،تیار و مایکیات دوالانباه ای،  هری و الوامع صورت میایمللی، منطقهدر سطح بین

های مرتبط و ا خاص، تأثیر مثبتی بر کاهش ریسک و ،طار مشکالت سیل از سوی  سمت

 دارد.
  گاارودارانند همكاااری بساایاری از  نیازم   ، پیاده سازی اقدامات مدیریت ریسك سیالب  -10  

ریساک، یاک عامال کلیادی   مادیریت  همکاری مؤثر مردم در همه سطوح و مراحال  است.

ها را افزایش داده و تعارضاات موفقیت است. مشارکت، موفقیت و ظرفیت و سطح توانمندی

یک رهبری  وی و  ا ع و تعهادی از آن است که با    مستلزمت  دهد. این ا دامارا کاهش می

 های محلی همراه با د.طح ملی تا دویتس 

ارتبا ات مداوم ماانع   ارتباطات مستمر برای افزایش آگاهی و تقویت آمادگی الزم است.  -11

کمتار از   ، ود که مردم ریسک سیالب را فراموش کنند. یک فاالعه  بیعی بزرگاز این می

ا،یار  نی در مورد اتفا ات، اما در هر صورت تداوم ا الع رساماند در حافظه با ی می  دو نسل

 فراماوش در کمتر از ساه ساال    ،رسند. حوادثی که  دت کمتری دارند نظر میهتر بضروری

  وند.می
سازی الزم  بازسازی برای ظرفیت  انجامبرنامه ریزی برای احیاء سریع بعد از وقوع سیل و    -12

در زمان و اوع سایل، چنانچاه بهتارین  ایوه   است.ادهای احتمالی بعدی ضروری  جهت رخد
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مدیریت ریسک سیالب نیز بکار رفته با د، تداوم سیل، به ،رابی منجر ،واهد  د. در ایان 

، برنامه والود دا ته احیای سریعهای مربو  به  انجام فعاییتبرای  این است که  موا ع، مه   

کافی ،واهاد ریزی برای در دسترس بودن منابع انسانی و مایی  برنامه   املمه ،  . این  با د 

تا الوامع ایمن کنند میمجدد استفاده های سا،ت های بازسازی از فرصت. بهترین برنامهبود

      تا در آینده ظرفیت مقابله بهتری با سیالب دا ته با ند.        ،تری بسازند و  وی
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 مقدمه -4-1

، ساه ساامانه پربااران در ایاران، 1398اوایل فروردین  و    1397در اوا،ر اسفند ماه سال  

 های با  دت و ،سارات باال را ایجاد کردند.سیالب

های الساتان و ای از اساتانهاای اساتردهفروردین بخش  2اسفند تا    26سامانه اول از  

 ال از ارفتگی  والنی مدت  هر آقعرض سیالب  رار داد. به ،صوص سیلمازندران را در م

فروردین عمدتاً   6فروردین تا    2مشکالت عدیده این سامانه بار ی بود. سامانه دوم از  المله  

های یرستان و ،وزستان اردید. پ  منجر به و وع سیالب در النوب غرب کشور و در استان

ن نیز موج سوم بارندای همچنان در منطقه الناوب غارب فروردی  12و    11از آن مجدداً در  

از منا ق و ایجاد ،سارات مایی و الانی اردیاد. در  اول ایان   باعث سیل ارفتگی بسیاری

 سال اذ ته تجربه نمود. 50موج سوم بارندای، رود،انه کر،ه بیشترین آورد را در 

  دیگار ایاران اتفااق های نا ی از رابارهایی نیز در بر،ی نقادر  ول این مدت سیالب

 5الاانی، مرباو  باه  اهر  ایراز در افتاد که بزراترین آن،  از منظر بروز ،سارات مایی و  

 د یقه . 14میلیمتر بارش در  ول  19فروردین بود )

استان کشور  امل   25بنا بر ازارش سازمان مدیریت بحران کشور، در و ایع سیل ا،یر،  

ها  رار ارفتند. از المله بیش الب و  غیان رود،انهروستا تحت تأثیر سی 4304 هر و   200

هزار واحد مسکونی  هری و  75و روستایی تخریب  دند و بیش از هزار واحد  هری  60از 

نفر مصادوم و بیماار باه مراکاز و واحادهای   3285روستایی آسیب دیدند. در این حوادث،  

 1874درمانی انتقاال یافتناد و    نفر به مراکز  1411درمانی مراالعه کردند که از این تعداد،  

نفار در آساتانس ساال الدیاد و  76متأسافانه نفر نیز در محل حادثه درمان  دند. همچنین 

نفر از آنها مرباو  باه   21الان ،ود را از دست دادند که    1398نخستین روزهای بهار سال  

میلیاارد   35000وا عه سیل نااهانی  یراز بوده است.  کل ،سارات نا ی از سیالب، حدود  

  .1398تومان برآورد اردید )سازمان مدیریت بحران کشور، 

های اراانرود، کارون و کر،اه در ساال-سوی بین بارش در سه حوضه آبریز  رهامقایسه

توسط  رکت مدیریت مناابع آب ایاران صاورت ارفات کاه در  97-98مختلف با سال آبی 

تاوان بزراای و  ادت مودارهاا مینمایش داده  ده است. در ایان ن  3-4تا    1-4های   کل

    رن ا،یر مشاهده کرد.ها در این سه حوضه آبریز را در  ول نیبارش 
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های شاخص نیم قرن در مقایسه با برخی سال  97-98بارش تجمعی ساالنه سال آبی    -1-4شكل  

 گرگانرود -سواخیر در حوضه آبریز قره

 

های شاخص نیم قرن مقایسه با برخی سال  در  97-98بارش تجمعی ساالنه سال آبی    -2-4شكل  

 اخیر در حوضه آبریز کارون بزرگ 
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های شاخص نیم در مقایسه با برخی سال  97-98بارش تجمعی ساالنه سال آبی    -3-4شكل  

 قرن اخیر در حوضه آبریز کرخه

 

حدود  98میزان ورودی به سدهای مخزنی کشور تا پایان فروردین   ،97-98در سال آبی  

ابار حدود چهار بر،    در سال اذ تهآن  یارد متر مکعب بود که نسبت به مدت مشابه  میل  60

افزایش یافته است. برای بیان بزرای این عدد کافی است تواله  ود که کل ظرفیت مخاازن 

تنها   است.بوده  میلیارد مترمکعب    50معادلدر آن سال،  برداری کشور  سدهای در حال بهره

میلیارد متر مکعب ورودی به سدهای کشور بود کاه معاادل   28، حدود  98  در ماه فروردین

کاه بزراای حجا  آورد اسات    97-98دی سدها از ابتدای ساال آبای  کل ورواز  درصد    47

نکته حائز اهمیت این که ورودی سدهای کشور صارفاً در   دهد.های ا،یر را نشان میسیالب

 ه است.سال آبی اذ ته بود، بیش از کل ورودی یک 98ماه فروردین

ه ایان بحاران، تمامی موارد ا اره  ده در ،صوص سیالب مورد ا اره بیانگر آن است کا

 های منحصر به فردی برای آمو،تن تجربه دا ته است.ویژای

ااه یک بحران ،وب را هادر هیچ" ود که  ای در مباحث مدیریت بحران عنوان میالمله

 . این المله بیانگر دو مورد زیر است:"ندهید 

ها باارای ماادیریت آمو،تااهسااازی کااافی در ،صااوص تجااارب و تاادوین درس مستند  •

 های آتیبحران

0

100

200

300

400

500

600

700

800

  
بار

(
تر
یم
میل

)

       سا   

       سا  اخیر     داک ر 

       سا   

سا  اخیر   متوس  

       سا  اخیر     داقل 

       سا   



 

 
 

 72 

 مدیریت استراتژیك سیالب  

هاای الزم استفاده از فرصت ایجاد  ده پ  از و وع بحران، در الهات ایجااد ظرفیت •

 ای ای و غیرسازه انونی، نهادی و مدیریتی )سازه

ایذکر ردین فوقهای اسفند و فروهای تاریخی در دنیا، سیلیذا همچون بسیاری از سیالب

یت ایجاد دو مورد باال در الهت اساتفاده از های تاریخی دیگر در ایران،  ابلو همچنین سیل

ها، در صاورت توالاه آمو،تهاند. این تجارب و درس فرصت پیش آمده را در ا،تیار  رار داده

کافی به آنها و مستندسازی مناسب، در  ایب مادیریت اساتراتژیک سایالب کاه در فصاول 

بسایاری از مناا ق را توانند ریسک و مخا رات آتی سیالب در   ته به آن ا اره  د، میاذ 

 کاهش دهند.

های دیگری از و ایع سیالب در ایاران کاه منشاأ اصاالحاتی در مباحاث مادیریت نمونه

رود،اناه دز ناام بارد.   1395الساتان و سایل    1380توان سیل سال  اند را میسیالب  ده

کشاته   500الساتان کاه بایش از    1380ه در ،صوص سیل سال  های صورت ارفتبررسی

 ت و عنوان نخست فجایع سیل ثبت  ده کشور را به ،ود ا،تصاص داده اسات برالای اذا

در الهان ، اهمیت پو ش ایاهی و النگلی در   2001)رتبه یک تلفات انسانی سیل در سال  

هاا در نی و تغییر کاربریهای استرده انساکاهش سیالب را به  ور ،اص نشان داد. فعاییت

اصلی و اوع ایان سایل  انا،ته  اد. پا  از آن، محدوده النگل الستان، از المله عوامل  

های آبخیزداری و همچنین تعریف  رح هشدار سیل الستان، کاه ضرورت پردا،تن به  رح

 های آن سیل بود.آمو،تهااه به سرانجام نرسید، از المله درس ایبته هیچ

رود،انه دز، اتفاق مهمی در مادیریت سایالب کشاور   1395سال  همچنین پ  از سیل  

باود. همانگوناه   "نظامنامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو"اد. این اتفاق مه ، تدوین  روی د

ها و وظاایف در مادیریت که در فصول  بل  ا اره  د، ایجاد هماهنگی و تعریف مسائوییت

مین منظور، وزارت نیرو در راستای ایجاد ریسک سیل، از اهمیت باالیی بر،وردار است. به ه

ایجاد یک رهبری متمرکاز در راساتای مادیریت سایالب، نظامناماه هماهنگی بیشتر و نیز  

-98های سال آبای مذکور را تدوین و عملی نمود که ایبته نمودهایی از عملکرد آن در سیل

 ف ارائه  ده است.متن کامل این نظامنامه در پیوست ای اردید.نیز به ،وبی مشاهده  97

ردیده تا براساس مستندات و مشااهدات باتواله به توضیحات ذکر  ده، در ادامه سعی ا

هایی در راساتای مباحاث مادیریت اساتراتژیک آمو،تاه، درس 97-98های سال آبای  سیل

 سیالب در چارچوب مطایب ارائه  ده در فصول  بلی این کتاب ارائه  ود.
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 هاآموختهدرس -4-2

هیاات ویاژه "المهور، هیأتی تحت عناوان  ، به دستور رئی 1398وردین سال  فر  27در  

 رفانه ابعااد مختلاف سایل تشکیل  د که بررسی کار ناسانه و بی  "هاازارش ملی سیالب

های موردی این هیاات مذکور را بر عهده دا ت. تا زمان تهیه و تدوین کتاب حاضر، ازارش 

ش نهایی آن همچنان انتشار رسمی نیافته اسات. اما ازاربه صورت رسمی منتشر  ده است 

 اود، براسااس ها عناوان میآمو،تاهبا این حاال، ماواردی کاه در اداماه باه عناوان درس 

های نویسنداان این کتاب و ا العات و مباحث مطارح  اده در اللساات عماومی و تحلیل

 ها است.رسانه

تشاریح  اده مادیریت و  واعاد  ایاری از اصاول  در این بخش سعی  ده است باا بهره

 ده و  تفسیر  98و فروردین  97های سیالب ا،یر )اسفند آمو،تهاستراتژیک سیالب، درس 

 تطابق آنها با  واعد مذکور بررسی اردد.

 مدیریت ریسك سیالب الزم است نه مقابله با سیالب

ر ب راهکااهمانگونه که در مفاهی  مدیریت استراتژیک سیالب عنوان  د، مقابله با سایال

ها، امکان مادیریت و کااهش ،ساارات پذیریها و آسیبنهایی نیست، بلکه با تعیین ریسک

های مذکور، عمده ،سارات الانی مربو  به سیل  یراز و پا  از در سیالب  اردد.ایجاد می

پذیری و در معرض بودن به عناوان دو آن یرستان و الستان بود. در بیشتر این موارد، آسیب

ش ریسک بسیار تاثیراذار بوده است. والود ساا،ت و ساازهای  اهری در لی افزایعامل اص

ها، ها، عدم رعایت استانداردهای سا،ت و ساز در محدوده مسیلحری  و حتی بستر رود،انه

ها به دییل عدم و وع سیالب در سایهای متمادی ،شکسایی و مسدود کردن بر،ی از مسیل

پذیری را افزایش داده و به تباع آن مخاا رات و که آسیب  نظایر آن، از المله مواردی بودند 

ع سیل در روزهای تعطیلای عیاد ناوروز و حضاور وو   کرده بودند.ریسک سیالب را تشدید  

های  اهری و  ارایط مسافران در  هر  یراز که عمدتا آ نایی چنادانی باا ساابقه مسایل

لی سیالب در محل الریان اص یراز ندا تند، و همچنین    نااهانیهای  ،اص رابارها و سیل

های ریسک سیل از المله عوامل در معرض بودن و مویفهتماماً  توریستی  هر )دروازه  رآن   

همچنین از دیگر ابعاد ریسک، همانگونه که پایش از ایان ها  در فصاول  بلای   بوده است.

در ارفتگی است. به  ور مثال در سیل ا،یار  های مرتبط با احتمال سیلعنوان  د، ریسک
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آهن، به الهات های ارتبا ی و راهها، الاده ال، والود بر،ی زیرسا،تها همچون راهآق  منطقه

بر،ی از منا ق و عدم امکان تخلیاه سایل    دنهموار و پست بودن منطقه، باعث محصور  

برای مدت زمان  والنی  اد   ای استردهمحدوده دن  اردید که همین امر مسبب غر ابی  

  مطاابق باا اارددمشاهده مایهمانگونه که  ،بنابراین ت. درپی دا که ،ود ،سارات بسیاری

در دو زمیناه   ی ریساکها نا،ت ابعاد و مویفه  ،ارائه  ده در بخش ابعاد ریسکتوضیحات  

 تاثیراذار ،واهد بود.بسیار احتمال رویداد و پیامدهای رویداد، در مدیریت ریسک سیل 

ها کاه ایبتاه راهکارهاای سایلها و مرود،اناهبدیهی است که حفاظت از حری  و بساتر  

زیادی از ،ساارات ماایی و الاانی را کااهش   توانست بخش انونی آن نیز مشخص بوده، می

ها باا دهد. بنابراین، باتواله به تجارب بدست آمده، تدوین مجدد  اوانین حفاظات رود،اناه

آمو،تاه، باه س تواناد باه عناوان یاک درو رو ن نهادها می  ها و وظایف مشخصمسئوییت

)در اداماه ایان فصال   های آتی و مدیریت ریسک کمک  ایانی کناد اهش ریسک سیالبک

 .مجددا به این موارد ا اره  ده است 

ای در الهات مقابلاه باا سایالب، همانگونه که پیش از این ذکر اردید، نگاه صارفاً ساازه

 هاا، مخاازن،ایکتواند به تنهایی در مادیریت سایالب ماوثر با اد. هرچناد، ساا،ت دنمی

کنناد، اماا تاا ها، در کنترل سیالب نقش ایفا میهای ساحلی و حفاظتی و سایر سازهدیواره

زمانی که ابعاد ریسک سایالب در هار منطقاه مشاخص نشاود، اساتفاده از ایان روش هاا، 

 راهکارهای کاملی برای مدیریت سیالب نخواهد بود.

کرد بشر در مواالهه با سیل، نوان اویین رویهمچنین نگاه همزیستی با سیالب، احتماالً بع

توان مجدداً در الهت مدیریت ریسک سیالب مدنظر  رار داد. بنابراین، در این راساتا و را می

اردد. عالوه آوری الوامع در برابر سیالب مطرح میبا هدف کاهش ریسک سیالب، بحث تاب

سایه که سیالب  د، درا این م  براین، همانگونه که پیش از این نیز در  واعد  الیی عنوان

تواند پیامدهای مثبت نیز دا ته و منشأ فوایدی برای محیط زیست با د نیاز تا حدودی می

 تواند به پذیرش رویکرد مدیریت ریسک سیالب به الای مقابله با آن کمک کند.می

 تبطمرهای ها و وزارتخانهها، ارگاننیاز به وجود ساختاری برای هماهنگی بین سازمان

ها و وظایف ارکان مختلاف، ه ذکر اردید، هماهنگی و تعیین  فاف مسئوییتهمانگونه ک

در سه مرحله پیش، حین و پ  از و وع سایالب، در مادیریت اساتراتژیک سایالب بسایار 
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در  منادرجاصاول کلیادی  9 واعد  الیی و بند  10و  7این مورد در بندهای است. اثراذار  

 فصل  بل به ،وبی تاکید  ده است.

ها و ظامنامه مادیریت سایالب در وزارت نیارو کاه تنهاا دربرایرناده مسائوییتتدوین ن

 بخاش زیاادی از ایان مسایرهای بخاش آب کشاور در مادیریت سایالب اسات،  هماهنگی

ا،یار   هایی کرده است. اما تجربه سیلرا    هاها و تسهیل هماهنگیسازی مسئوییت فاف

 10فی نیسات.  ااید بتاوان بایش از  شان داد که تنها این هماهنگی درون بخاش آب کاان

،انه را در مدیریت سیالب د،یل دانست. در  انون مادیریت بحاران سازمان، اراان و وزارت

ها مشخص  ده که بخش زیاادی از آنهاا در کشور، در حایت کلی، وظایف بسیاری از اراان

ریت بحاران له پیشگیری، آمادای، پاسخ و بازسازی، در مدیرح رایط سیالب نیز در چهار م

  اهاداف 1در مااده )  نمایش داده  ده است.  4-4ها در  کل  د،یل هستند. اه  این اراان

منظور تشاریح  اده اسات کاه »باه  -در  انون مدیریت بحاران    –مدیریت بحران در ایران  

پذیری، پاساخ اهش ،طر و آسیببینی و پیشگیری، کارتقای توانمندی الامعه در امور پیش

آوری با ایجااد ها، تأمین ایمنی، تقویت تابخا رات  بیعی، حوادث و بحرانمؤثر در برابر م

های ریزی، ایجاد هماهنگی و انسجام در زمیناهمدیریت یکپارچه در امر سیاستگذاری، برنامه

دیده و نظاارت آسیبرسانی متمرکز، ساماندهی و بازسازی منا ق  االرائی و پژوهشی، ا الع

ربط در حوزه حوادث و سوانح و کمک به توسعه پایدار برای ی ذیهاد یق بر فعاییت دستگاه

 مدیریت بحران کشور احکام زیر وضع می  ود.«

بنابراین، با والود اساتردای نهادهاا/ ساازمانها و همچناین مسائوییت هاا در مادیریت 

 ود که مطابق با آن باید آ کار می  "البنظامنامه ملی مدیریت سی"سیالب، ضرورت تدوین  

هاای نباود چناین  افاف و مشاخص  اود. چایش  ،ها بصاورت کامالف و مسائوییتوظای

هاای الزم باین توان در سیالب ا،یر مشاهده کرد. عدم همکاریای را به ،وبی مینظامنامه

سا،ت و ساز   ها، عدم رعایت استانداردهایها برای حفاظت از حری  و بستر رود،انهسازمان

های کنتارل ها در ،صوص ترمی  و بازسازی سازهوییتدر منا ق پر،طر،  فاف نبودن مسئ

ها و انجام رسانی، تدا،ل بر،ی مسئوییتسیل در منا ق مختلف، نبود یک مرکز واحد ا الع

کارهای موازی به ،صوص در حین و وع سیالب و ... از المله موارد کاامالً رو ان نا ای از 

 د نظامنامه ملی یاد  ده است.عدم والو
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 های مرتبط با مدیریت سیالب ها و ارگانها، سازمانخانهم ترین وزارتمه   -4-4شكل  

 

 های جامع خطرپذیری سیلنیاز به وجود نقشه

مطابق با آنچه اذ ت، ابعاد ریسک سیالب بسیار استرده بوده و مادیریت ایان ریساک 

و   ارفتگیاست. این ابعاد دردو دسته احتماال ر،اداد سایلنیازمند  نا،ت کامل ابعاد آن  

. در سااییان اذ اته مطایعاات اند  ادهبندی ارفتگی تقسای لاحتمال و وع پیامدهای سای

)و آن ها  تنهاا بر دسته اول مختلفی در ،صوص سیالب در کشور صورت ارفته که عمدتاً 

ناد. اارچاه  بخاش زیاادی از ال و وع سیل، متمرکاز بودهیعنی احتما  بخشی از این دسته 

منشأ سیالب است که در منا ق مختلف کشور نیاز تااکنون  نا،ت ریسک سیل مربو  به 

ای در ارتبا  با آن انجام  ده است، اما در همان دسته اول، بخش دیگری مطایعات استرده

ها و مجاری آبی است که نیازمند مطایعاات ها مربو  به  رایط زیرسا،تاز  نا،ت ریسک

آوری در پذیری و تاابررسای آسایبها، بالدااانه است. همچنین در دسته دوم ابعاد ریسک

 منا ق مختلف از المله مطایعات تکمیلی مورد نیاز است.
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منجر به  ، باید به هرحال انجام تمامی مطایعات الزم در ،صوص ریسک و ،طرات سیالب

 کشور  ود.هایی الامع در ،صوص ،طرپذیری و ریسک سیالب در تهیه نقشه

استراتژیک سیالب و همچنین  واعد و اصول   های ذکر  ده از مدیریتبا تواله به ویژای

پذیری و سازااری با  رایط احتمایی آینده از المله موارد  ابال عنوان  ده برای آن، انعطاف

بایاد ساناریوهای   های الامع ،طرپذیری نیازتواله در ا دامات بوده است. یذا در تهیه نقشه

در آیناده و همچناین  ارایط بینای  اده ات آتی با تواله به روند ر د و توسعه پیشتغییر

 تغییر ا لی  مد نظر  رار ایرد.

هایی کمک  ایانی به مدیریت سیالب در هر چهار مرحله پیشاگیری، والود چنین نقشه

 آمادای، پاسخ و بازسازی ،واهد کرد.

 رواناب )سیالب(  متمرکز در خصوص پیش بینی بارش و  یوجود مرجع لزوم

هاا اسات. هرچناد، بینیات کافی در ،صاوص پیشسیالب نیازمند والود ا العمدیریت  

یا به عبارت دیگر برآورد رواناب و سیالب در منا ق   ی مشخصها باید با هدفبینیانجام پیش

هاای باارش در کشاور ساازمان بینیمختلف صورت ایرد. در حال حاضر مرالع اصلی پیش

مادت و دت، میانماهاا عمادتاً در  ایاب ساه دساته کلای کوتاهبینیهوا ناسی است. پیش

 نشان داده  ده است. 5-4ها در  کل بینیایرند. برد زمانی این پیشبلندمدت صورت می

 

 
 های هواشناسیبینیبرد زمانی پیش  -5-4شكل  

برد زمانی  
پیش بینی های  

هواشناسی

زمان  ا ر

 ساعت  تا  
میپیش بینی اق ی

 سا   بیش از  

ب ند مدت

 سا   ماه تا    

تعمیم یافته

 روز   تا     

میان مدت

 روز   تا    

کوتاه مدت

 روز  ساعت تا    

 خی ی کوتاه مدت
 ساعت   تا  
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یاباد. باا ایان حاال ها، عدم  طعیات آن نیاز افازایش میبینیبا افزایش برد زمانی پیش

هاای بلندمادت صاورت بینی بار مبناای پیشهای استراتژیک عمومااًریزیبسیاری از برنامه

دارند. هرچند والود عدم  طعیت بدییل ماهیت   ایرند که بیشترین میزان عدم  طعیت رامی

از عادم  طعیات آن  تا حدودی هاتوان با توسعه تکنویوژیبینی است و تنها میموضوع پیش

ها نیز بسایار ادهآوری و پردازش دهای مناسب المعکاست. در این ،صوص والود زیرسا،ت

 ،ارش باه روانااب اساتهای بابینیاما بحث اصلی تبدیل این پیش  .کمک کننده ،واهد بود

بینی سیالب  رار ایرد. در حال حاضر داده تواند مبنای پیشچراکه تعیین رواناب حاصله می

و ها و دبی رود،اناه هاا در وزارت نیارو توییاد، الماع آوری  ها و ا العات مربو  به رواناب

ی بارش هابینیای برای تبدیل پیش ود و ارتبا  منسج  و فرآیند تعریف  دهپردازش می

های نا ی از آن حتی در  رایط بغرنج و وع سیالب ها والود ندارد. عاالوه باراین، به رواناب

ای، های آب منطقاهتجربه سیل ا،یر نشان داده است که مراالع مختلف )بر،ای از  ارکت

آب و نیروی ایاران و همچناین موسساه تحقیقاات آب کاه همگای از    رکت توسعه منابع

های مختلف و متفاوتی چه از یحاظ بینیته به وزارت نیرو هستند  پیشنهادها/اراانهای وابس

 اند.ها، دا تهبینی برای سیالبمقدار،  دت و چه از یحاظ برد زمانی پیش

هاای آب و در ،صاوص دادهتمام این موارد اویای آن است که والود یاک مرکاز ملای  

 بسیار ضروری است.تواند با د، ها نیز میبینیهوا ناسی که مرالع اصلی پیش

 باتواله به موارد ذکر  ده ا دامات زیر را می توان پیشنهاد نمود:

 های آب و هوا ناسیتشکیل مرکز ملی داده  ◄

 های بارش و رواناببینیتشکیل مرالع ملی برای پیش  ◄

 های آب و هوا ناسیآوری و تحلیل و پردازش دادههای المعتتجهیز زیرسا،  ◄

 انون الدید مدیریت بحران نیز، به تکمیل  ابکه  14است که در ماده ایبته الزم به ذکر 

پایش و هشدار سیل با مسئوییت اصلی سازمان هوا ناسی و همکااری وزارت نیارو و وزارت 

 الهادکشاورزی ا اره  ده است.

ها/ نهادهای مرتبط باا موضاوع مادیریت سایل، و والاود نهااد تخانهباتواله به نقش وزار

ایری و فعاییت مرکز ملای ،  کل)و فرابخشی   نوان یک نهاد بین بخشی ورای عایی آب بع

تواند ذیل  ورای عایی آب صورت ایرد. بدیهی است با تشکیل این مرکاز، کلیاه ها میداده

موضوع مدیریت منابع آب که مادیریت سایل مرتبط با  )و فرابخشی   بخشی  های بینفعاییت

 ب این مرکز ملی انجام  ود.آنهاست، می تواند در چارچو از الملهنیز 
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   لزوم ایجاد سازوکارهای تقویتی و تشویقی در خصوص بیمه سیالب

های مادیریت ریساک، انتقاال آن اسات. ، یکی از راههمانگونه که پیش از این عنوان  د 

هاای پاساخ حلاز المله راه  های اصلی در انتقال ریسک،از روش   بیمه سیالب به عنوان یکی

در مدیریت استراتژیک اسات. همچناین کاارکرد بسایار زیاادی در زماان ها   طعیتبه عدم

های ،طرپذیری سیالب برای در صورت والود نقشه  بازیابی پ  از و وع سیل ،واهد دا ت.

زم است دویات چاه در ،صاوص ودن، الپذیری و در معرض بمنا ق مختلف براساس آسیب

د تا ضریب نفوذ بیماه سایل در کشاور ،  رایطی را ایجاد نمای داانران و چه بیمهزاابیمه

درصد ،سارات سایل ا،یار )ساال آبای   10افزایش یابد. براساس ا العات موالود، کمتر از  

 سات.انادکی بیشاتر ا  اند که ایبته این مورد در میانگین الهاانی  مشمول بیمه بوده98-97

دهند که رابطه متقابلی بین بیمه سیل )و ایبتاه در حایات کلای مطایعات و آمارها نشان می

بیمه  و ر د و توسعه ا تصادی یک الامعه والود دارد. با این حال، الزم است دویات الهات 

ای، مدیریت بخشی از ریسک سیالب، باا اساتفاده از ساازوکارهای تشاویقی و حتای یاراناه

 مه سیل در الامعه را ایجاد نماید.بی  رایط افزایش نفوذ

های بیمه سیل عالوه بر البران ،سارات و کمک به بازیاابی پا  از یکی دیگر از ویژای

بیمه سیل در نقا  مختلاف   حقتعیین  سیل، کاهش کلی ،طر سیالب در هر منطقه است.  

که بنا به ها تواند بر،ی از ،انوارایرد، میمیهای ،طرپذیری صورت  که غایبا بر اساس نقشه

دالیل مختلف امکان ،رید بیمه را ندارند، ترغیب به دوری از منا ق پر،طر و یا اساتفاده از 

تخفیفات بیمه کند. با ایان حاال، افازایش مندی از امکانات کاهش ،طر سیل به الهت بهره

تواند عاملی برای کاهش نفوذ بیمه سیل به ،صوص در حق بیمه در منا ق پر،طر، ،ود می

بحاث عادایت و انصااف باه عناوان یکای از اصاول که در این  رایط،    ک  درآمد  ودار  ا ش

الهات حضاور دویات و ارائاه ساازوکارهایی    بنابراین،.  ،واهد  د دار  مدیریت سیالب ،د ه

هرچه نفوذ بیمه در یاک با تواله به اینکه یابد. اهمیت می اللوایری از ایجاد چنین  رایطی

دویات در   هاایچایشها و  یری باال  کمتر با د، هزیناهرپذ الامعه )به ،صوص الوامع با ،ط

تواناد بخشای از ریساک یذا دویت نیاز می  ،یابد مرحله بازیابی پ  از و وع سیل افزایش می

،ود را با ارائه تسهیالت الزم برای افزایش پو ش بیمه ،انوارهای کا  درآماد )کاه بخاش 

پذیری مدیریت ،ود را نماید و انعطافقل   وند ، منتای از ،سارات را عموماً  امل میعمده

 افزایش دهد.
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 رسانی عمومی بیشتر در خصوص ریسك سیالبسازی و آگاهینیاز به فرهنگ

رساانی عماومی در  اعده  الیی هشات  از مادیریت اساتراتژیک سایالب، بحاث آااهی

رد رسانی عماومی در برابار سایالب از ماواآااهی  افزایش  کند.،صوص سیالب را مطرح می

آوری الوامع است که از المله موارد تاثیراذار در مدیریت ریساک سایالب نیاز افزایش تاب

مدت اسات و  ود. عموماً حافظه تاریخی در ،صوص چنین و ایعی بسیار کوتاهمحسوب می

رسانی، ذهن عموم الامعاه، مجادداً ،اایی از پیامادهای چناین در صورت عدم تداوم آااهی

،شکسایی در دو دهه ا،یر یکی از دالیلای اسات کاه ،طارات ره   ود. تداوم دوو ایعی می

 1-4های  سیل را از حافظه عمومی تا حدودی پاا کرده است. ایبته همانگونه که در  اکل

های مذکور نیز ،ود مزید بار علات  اده سابقه بودن سیلنشان داده  ده است، بی  3-4تا  

 است.

طقه الزم است مشخص  ود که مردم منرسانی در یک برای  روع بحث آموزش و آااهی

ایرند. مطایعات و بررسای هاای انجاام تا چه حد موضوع سیالب در آن منطقه را الدی می

 ده در منا ق سیالبی ا،یر نشان داده است که پیش از و وع سیالب، مردم اعتقاد چندانی 

خلیاه ت ارفتناد و حتای در زماان نیااز باهبه ،طرهای پیش رو ندا ته و آن را الادی نمی

هایی کاه ماردم اند. فیل کردهمنطقه، مردم در مقابل نیروهای نظامی و انتظامی مقاومت می

ها و حتی در زمان و وع سیل  دید ارفته و در فضاای مجاازی پخاش پیش از  دت سیل

کنند بیانگر این موضوع است که آنها آااهی کافی به اساتردای ،طارات سایل ندارناد می

 یل نااهانی  یراز کامالً مشهود است .س  )این موضوع در ،صوص

هایی که باید مدنظر  رار ایرد، آ نایی عموم با منشأ سیل و ها و آااهیاز المله آموزش 

ایری آن است. بدیهی است در صورت افزایش سطح آااهی مردم، میزان باورهای نحوه  کل

و مذهبی در میزان   تیهای ایجاد  ده و یا ورود مسائل  ومینادرست نظیر عمدی بودن سیل

 ،سارات وارده، کاهش ،واهد یافت.

ساازی عماومی، اعتمادساازی آماوزش و آااهی  بنابراین، یکی از مه  ترین دستاوردهای

ها این آموزش  یت مردم از هشدارها در  رایط و وع بحران دارد.است که نقش موثری در تبع

االتمااعی و حتای آماوزش در ی  هاهای ،طرپاذیری،  ابکهتواند در  ایب انتشار نقشاهمی

 سطوح مختلف با د.
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 های آبیبرداری و نگهداری زیرساختسازی فنی و انسانی مناسب در زمینه بهرهظرفیت

 اد، در بحاث احتماال   عناوانهمانگونه که در بخش ابعاد ریسک سایل در فصال اول  

جار باه سایل مناحتمال و وع رویدادی که    دو مویفه تاثیراذار تعریف اردید:ارفتگی،  سیل

هاای دریاایی و بارندای یا یک سلساله بارنادای یاا توفان،واهد  د )منشأ سیل مانند تک

د ات برساند )باا ها به مو عیت مشخصای در سیالبمانند آن  و نیز احتمال اینکه سیالب

بندها، هااا، مجراهااا، ساادها، ساایلد اات و نیااز عملکاارد تاالباحتساااب توپااوارافی سیالب

های دیگر: به اصطالح مسیر سیالب . به  ور معمول )و معماوالً باه سازه  و  های سیلدیواره

ارفتگی صرفاً همان احتمال ر،داد رابار در نظر ارفته می  ود. یاذا ا تباه ، احتمال سیل

ارفتگی های کنترل سیل از المله عوامل بسیار مه  تاثیرااذار بار احتماال سایلزیرسا،ت

 منا ق هستند.

های کنتارل سایالب، در صاورت عادم ساازهها و  زیرساا،تتارین  راسدها به عنوان بز

توانند مخا رات بسیاری به ،صوص در زمان سیالب ایجاد کنند. باه برداری صحیح میبهره

توانند از یک فرصت و ابزار مناساب در الهات کااهش های عظی  میعبارت دیگر، این سازه

دسات  مع )به ،صاوص در پایینوامخا رات و ریسک سیالب، به یک عامل تهدید کننده ال

 تبدیل  وند.

برداری و نگهداری بنابراین، والود منابع انسانی متخصص و آموزش دیده، در سیست  بهره

 ها، بسیار حائز اهمیت است.این سازه

برداری و به عباارت دیگار منحنای عالوه بر نیروی انسانی ماهر، والود دستورایعمل بهره

سیالبی از دیگار ایزاماات مادیریت سایالب اسات. هرچناد  یط فرمان عملکرد مخزن در  را

های مشاخص و از پایش ، دساتورایعملکشاور  ها، در بر،ی از سدهای بازرگبراساس یافته

ها براسااس  ارایط اضاطراری ایریتدوین  ده والود ندارد و در بسیاری از موارد، تصامی 

در مطایعاات  ارکت   ذکر این نکته ضروری است کاه بطاور معماول  ایبتهایرد.  صورت می

اماا در  اارددهایی برای ایان منظاور تادوین میمهندسین مشاور  راح سدها، دستورایعمل

 ود که یا نا ی از عدم کاارآیی ها نمیبرداری، غایباً توالهی به این دستورایعملمرحله بهره

)و در صاورت به آنها والود ندارد. بنابراین، تادوین  ها بوده و یا اعتماد کافیاین دستورایعمل

ها از المله مواردی است که الهت کاهش ریساک سایالب و نیاز بازنگری  این دستورایعمل

 مالحظه برای و وع سیالب، ایزامی است.با والود ریسک  ابل ،مدیریت آن در منا ق
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ماورد ا ااره، در های صورت ارفته در زمان سیالب، به ،صوص در سیالب ایریتصمی 

از عوامال زیار   متاأثرتاوان  ازن سادها در  ارایط سایالبی را میبرداری از مخ،صوص بهره

 دانست:

و وع ،شکسایی  والنی   سابقه  والنی ،شکسایی:  بیش از حد نا ی از  محافظه کاری  ◄

و به مدت بیش از یک دهه و ،ایی بودن مخازن سدها و مشاکالت تاأمین آب نا ای از 

 ، مادیران و 97مستان )بهمان مااه  مالحظه در زهای  ابلتا با و وع بارش   آن، باعث  د 

سعی در افزایش ذ،یره مخازن و افزایش اعتمادپاذیری تاامین آب تصمی  ایران ذیربط  

 در تابستان نمایند. 

های ، براسااس بررسای  همانگونه که ذکر  اد   :بارش و رواناب  بینیتعدد مراالع پیش  ◄

بارش و نیاز روانااب از مدت مربو  به  های کوتاهبینیحال حاضر پیشصورت ارفته، در  

ها صرفاً باه صاورت کیفای بینی وند. بر،ی از این پیش ریق مراالع مختلفی اعالم می

های ساازمان هوا ناسای ، و  وند )نظیر بر،ی از ا،طاریهبوده و بطور معمول کمّی نمی

عالم کتفا کرده و مقادیر رواناب نا ی از آن را ابر،ی دیگر نیز تنها به اعالم میزان بارش ا

های های سازمان هوا ناسی . فارغ از اینکه منابع اصلی نقشاهبینیکنند )نظیر پیشنمی

تواناد دارای هوا ناسی مورد استفاده توسط هرکادام از مراالاع الهات پایش بینای، می

های ماورد ا و مادلهاها و روش ریزمقیااس کردنهایی با ند، نحوه تحلیل نقشاهتفاوت

های ذکار ه رواناب، نیز با ه  متفاوتند. بنابراین والود تفاوتاستفاده الهت تبدیل بارش ب

بینی سایالب در یاک ر،اداد سایالب  ود که نتایج متفاوتی برای پیش ده موالب می

 حاصل  ود.

همانگونه که می توان تو اع دا ات باه و عدم اعتماد به آنها:    هابینیپیشپایین  د ت    ◄

 طعیت بااالیی  ان، ذاتاً احتماالتی بوده و عدمها با تواله به برد زمانیبینیهرحال پیش

هاا بینیهای مناابع مختلاف نیاز ایان پیشدارند. همچنین با تواله به میزان د ت نقشه

 5نای تاا حادود  مادت، یعهای کوتاهبینیمتفاوت ،واهند بود. براین اساس، اارچه پیش

 طعیت ها، صرفاً  ابلیت روزه، از د ت مناسبی بر،وردارند اما این د ت بدییل والود عدم 

این را دارند که ا دامات مربو  به  رایط بحرانی، فعال  وند اما برای ایجاد زمینه  ابال 

 های بزرگ کافی نیستند.  بول برای آمادای در مقابل سیالب

توان های مذکور میهای صورت ارفته پ  از سیالبر بررسیاز المله موارد دیگری که د

هاای بینیهای ارائه  ده است. عموماً پیشبینیعتماد کافی به پیشبردا ت نمود، عدم ا
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فصلی صورت ارفته توسط سازمان هوا ناسی به دییل ذات احتماالتی آنها د ت بااالیی 

را  97-98، ساال آبای 97ی تابساتان بینی اعالم  ده در انتهاندارند. از المله آنکه پیش

های صاورت ارفتاه در ابتادای پااییز، ینیبسایی زیر نرمال عنوان نمود و همچنین پیش

هاا و بینیاند. این پراکندای پیشپاییز را در حد نرمال و زمستان را زیر نرمال بیان کرده

بال همچنین سابقه ذهنی موالود از ساییان اذ ته در ،صاوص عادم  طعیات هاای  ا

ا )حتی هبینیمالحظه در ،صوص پیش بینی ها، باعث عدم ا مینان بزرگ به سایر پیش

ها را حتای تاا  اروع ایریمدت با د ت باال   د بطوری که تصمی های کوتاهبینیپیش

 سیالبها تحت تاثیر  رار داد.

یاز های دیگار، در  ارایط سایالبی نایرینظیر بسیاری از تصمی ایران: تعدد تصمی   ◄

عث مشکالت تواند باایران والود دارد که ایبته عدم مدیریت صحیح آنها میتعدد تصمی 

ای  ود. در وا عه سیالب مذکور، علیرغ  عمل به نظامنامه سیالب و تشکیل ستاد عدیده

ساز بود. تعادد تصامی  ایاران، باه ایران مشکلفرماندهی سیالب، باز ه  تعدد تصمی 

های دی تا فاروردین،  وع سیالب و عمدتاً در حد فاصل ماه،صوص در  رایط پیش از و

ای های مختلف منطقههای متعدد در سازمانه است. تشکیل کمیتهبه وضوح  ابل مشاهد 

های انتزاعی )و حتی فاردی ، مشاکالت متعاددی را ایجااد نماود. حتای ایریو تصمی 

ک حوضاه آبریاز نظیار برداری سادهای بازرگ در یاتوان متفاوت بودن متوییان بهرهمی

ا اینکه مطابق نظامنامه مدیریت حوضه آبریز کارون بزرگ را نیز به این مورد اضافه کرد )ب

  د .ها باید در سطح ملی انجام میایریسیالب، عمده تصمی 

توان در این بخش به آن ا اره نمود، حضور مقامات و مدیران ار اد مورد دیگری که می

منطقه تحت  رایط بحرانی در زماان بحاران اسات. هرچناد   در محدوده و وع سیالب و

اند به ا دامات آتی کمک کند، اما مشکالتی را نیاز در  ارایط توحضور مدیران ار د می

های آتی، نماید که الزم است در بحرانای ایجاد میهای یحظهایریبحران و برای تصمی 

 تمهیدات الزم در این ،صوص مد نظر  رار ایرد.

ه باتواله به اینکه  رایط االتماعی، از المل  یت مسایل سیاسی، االتماعی و  ومیتی:د،ا  ◄

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 

ها را تحت تاثیر  رار داد. همچناین عادم اعتمااد ایریعوامل سیاسی یا  ومیتی، تصمی 
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تواند مبناای های داده  ده در الهت تخلیه منا ق نیز که میاربسیاری از مردم به هشد 

 ها اردید. ایریاالتماعی دا ته با د، باعث ایجاد تغییرات در تصمی -سیاسی

کشاور باه : اتفا ی کاه در سایالب الناوب غارب  و وع دو سیالب حدی پشت سره   ◄

و سیالب بازرگ ماه ر  داد، عدم اعتقاد به و وع دهای فروردین،صوص در مورد سیالب

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 

ماه، عمده مخازن پار  اد و تقریبااً حجا  سیالب اول در فرودین  کند. پ  از و وعنمی

کنترل سیالب دوم والود ندا ت. ایبتاه بعاد از اذ ات ایان وا عاه و   مخزن کافی برای

تکمیل  دن ا العات و داده ها،   ضاوت در ،صوص این عملکرد صحیح نیست، اما اار 

تخاذ تدابیر منطقی تار در ها والود دا ت، امکان ابینیاعتماد بیشتری در ،صوص پیش

  د.،صوص رهاسازی حداکثری از مخازن سدها ایجاد می

همانگونه که ذکر  :اضطراریفقدان دستورایعمل پویا و مدون عملکرد مخزن در  رایط   ◄

برداری در کشور، عدم دسترسی باه یاک اردید، یکی از مشکالت سدهای در دست بهره

یط سیالبی است. ایبته  اید بارای بسایاری از دستورایعمل پویای عملکرد مخزن در  را

ل موالود با د اما عملی بودن آن در  رایط بحرانی و سدها بر روی کاغذ این دستورایعم

پذیری آن و نیز والاود اعتمااد در ،صاوص آن، بسایار حاائز همچنین پویایی و انعطاف

های حدی اهمیت است. الزم است در این ،صوص ا دامات مناسب پیش از و وع سیالب

 رد.های آبریز با پتانسیل ر،داد سیالب های بزرگ صورت ایآینده در حوضه

مسایل ایمنای سادها بطور معمول،  :  و تاسیسات وابسته  هانگرانی از مسائل ایمنی سد   ◄

های عملکرد مخازن، تاثیراذارند. هرچند افرا  و تفریط در این ،صوص ایریدر تصمی 

بارداری ساال از بهره 20به دییل آنکه با اذ ت حادود الایز نیست. در مورد سد کر،ه، 

هاای ایمنای ساد بسایار به تراز نرمال نرسایده باود، نگرانی  آن، هیچگاه تراز مخزن سد 

هایی نظیر سرعت آبگیری در مخزن، افزایش فشار باالبرناده تاثیراذار بوده است )نگرانی

 رریز و ... های س در زیر سازه سرریز، نگرانی از عملکرد صحیح دریچه

ها به ایریییر در تصمی این نگرانی ها و اتفا ات ر  داده در زمان و وع سیالب، باعث تغ

 صورت مقطعی و کوتاه مدت اردید. 

فضاای مجاازی و رساانه هاا محال تباادل ا العاات باا درالاه :  فشار فضای مجاازی  ◄

های ماذکور، های پیش، حین و پا  از و اوع سایالبهای مختلف است. در زمانصحت
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ود. بنا به اذعاان فضای مجازی مملو از  ایعات و ا العات )و در بسیاری از موارد غلط  ب

ها دارد. ایریصامی بسیاری از کار ناسان، فضای مجازی تااثیر  ابال مالحظاه ای بار ت

بنااابراین، در موا ااع بحااران، الزم اساات یااک تاای  ماادیریتی در ایاان ،صااوص ضاامن 

رسانی  فاف و صحیح به مردم، فشار نا ای از ا العاات منتشار  اده در فضاای آااهی

 مجازی را کنترل نماید.

داری بارتوان آنها را بسیار تاثیرااذار بار تصامیمات بهرهرد فوق، عواملی بودند که میموا

های مورد ا اره  دانست. بنابراین، با ثبات مخازن در  رایط سیالبی )به ،صوص در سیالب

تجارب حاصل از مدیریت بحران و مستندسازی آنها، سعی در رفع نوا ص و تقویت و بهباود 

 عملکرد دا ت.

 لزامات و اقدامات الز ا -4-3

توان ایزامات و ا ادامات یهای ذکر  ده در بخش  بل مآمو،تهبراساس تجربیات و درس 

سااازی نهااادی و سااازی  ااانونی، ظرفیتدر سااه بخااش ظرفیت 6-4الزم را مطااابق  ااکل 

آوری و کااهش ای  در الهت افازایش تاابای و غیرسازهریزی ا دامات مدیریتی )سازهبرنامه

 بندی نمود.یالب دستهریسک س 

مدیریت ریسک سیالب در  ایب  توان به بر،ی از ا دامات الزم در زمینهدر این زمینه می

بندی بندی فوق به  رح زیر ا اره نمود. سعی  ده است که این ا دامات در دستهسه دسته

 مدت و بلندمدت مشخص اردند:مدت، میانکوتاه

 یالب در کشور )کوتاه مدت و ابالغ  انون مدیریت الامع س  تدوین •

 مدت های آب و هوا ناسی )کوتاهایجاد مرکز ملی داده •

های مردمای و محلای بارای مواالهاه باا سایالب آموزش و سازماندهی ظرفیت •

 پذیری )کوتاه مدت درالهت کاهش آسیب

تهیه نظامنامه مدیریت سیالب در سطح ملی، استانی و دا،ل سازمانی دساتگاه  •

 اذار )میان مدت های متویی و تاثیر

 انجام مطایعات  رح الامع ،طرپذیری سیل )میان مدت  •

های بینی، پایش و هشدار سیل با اویویت حوضههای پیشتجهیز سامانهتوسعه و  •

 مدت آبریز با ،طرپذیری باال )میان
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هاای آبخیازداری های کنتارل سایالب و همچناین  رحتمرکز بر تکمیل ساازه •

 ری باال )میان مدت باال،ص در منا ق با ،طرپذی

تصرفات حری  و بساتر ایجاد و تقویت ساز و کارهای الزم برای آزادسازی و رفع   •

 ها )میان مدت رود،انه

های مها  د ات رود،اناهاصالح نظام مهندسی سا،ت و ساز در اراضی سیالب •

 آوری )میان مدت کشور با رویکرد افزایش تاب

کانات الزم و کافی به منظور پشاتیبانی اندازی اتاق دیسپاچینگ ملی آب با امراه •

 )بلندمدت  ی وابسته به آببهنگام مدیریت ر،دادها

های ،طرپاذیری مراکاز سازی بیماه سایالب در کشاور بار مبناای نقشاهپیاده •

 المعیتی )بلندمدت 

 تخصیص اعتبارات ساالنه مدیریت ریسک و ایع سیل و ،شکسایی )مستمر  •

 

 

 ی در خصوص مدیریت ریسك سیالباقدامات و الزامات کل  -6-4شكل  
 

بالغ  انون مدیریت الامع سیالب در کشور های  انونی، تدوین و ادر زمینه ایجاد ظرفیت

مدت عنوان اردید. در زمان انتشاار ایان نو اتار، به عنوان یکی از ا دامات پیشنهادی کوتاه

آب  در دستور کار نوی   انون الامع آب کشور )الایگزین  انون توزیع عادالنه بازنگری پیش

،ی کشورها عمدتا تمامی ماوارد دارد. مطابق با تجربیات مختلف الهانی، بر رار  وزارت نیرو  

مربو  به بخش آب را در  انون آب ا اره کرده و الزئیات ماوارد ،ااص همچاون مادیریت 

ایجاد ظرفیت های قانونی

...بازنگری قوانین موجود و و ع قوانین جدید و 

ظرفیت سازی نهادی

...تشکیل یا بازنگری نهادی و ساختاری، ش اف سازی مس ولیت ها و وظای  و 

 ایای و  یرسازه سازه  اقدامات مدیریتی برنامه ریزی 

...افزایش تا  آوری و کاهش ریسک سیال  و 
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 در ایران  98و فروردین  97فصل چهارم: تجربه سیالب اسفند 

ایی هنامهآئین یا ها وسیالب، حفاظت و پیشگیری از آیودای آب و ... را در  ایب دستورایعمل

هاای فرعای انونکنند. در بر،ی دیگر از کشورها، ایان ماوارد در  ایاب  در  انون ا اره می

ااردد از ذکار ایرند. در هر دو حایت سعی میتعریف  ده و در کنار  انون ملی آب  رار می

چین از المله کشاورهایی اسات   .االتناب ارددآب  الزئیات مسائل موضوعی در  انون الامع  

المله  انون کنترل سیل را تدوین و ابالغ از ن ملی آب،  وانین فرعی دیگری که در کنار  انو

تدوین  ده است باا ایان حاال در  ایاب   1998کرده است. این  انون علیرغ  آنکه در سال  

ن ماوارد هایی دارد که برای کماک باه باازنگری و تادویمدیریت استراتژیک سیالب، ویژای

 همیت است. انونی سیالب در کشور بسیار حائز ا

تدوین و اباالغ   1997 انون کنترل سیالب، با رویکرد مدیریت سیالب، در چین در سال  

ماده تهیه  ده است. فصول مختلف  انون و تعاداد ماواد   66فصل و    8اردید. این  انون در  

 ارائه  ده است. 1-4هر فصل در الدول 
 

 و مواد قانون کنترل سیالب چین  فصول  -1-4جدول  
 تعداد مواد  نوان فصلع شماره فصل

 8 مقررات عمومی 1

 9 ریزی کنترل سیل برنامه 2

 11 کنترل و پیشگیری 3

 9 های کنترل سیلمدیریت نواحی و سازه 4

 10 کنترل و مقابله با سیل  5

 6 ا دامات تضمینی  6

 12 مسئوییت حقو ی 7

 1 ماده تکمیلی  8

 66 مجموع 

 

هاا در ها و اراانهای ساازمانساازی در مسائوییتهای این  اانون،  فافیکی از ویژای

هاای زمینه پیشگیری و کنترل سیل است. همچنین والود  وانین بازدارنده از الملاه ویژای

 دیگر این  انون است.
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های برناماهدر این  انون، به ،وبی بحاث ایازام تبعیات برناماه مادیریت سایل از ساایر  

ه توسعه ملی ا تصاادی و االتمااعی بیاان  اده باالدستی همچون برنامه حوضه آبریز، برنام

 است و در کل تبعیت منافع محلی از منافع ملی به صراحت عنوان  ده است.

زماین، ا ادامات -دسات، ساواحل رود،اناه، آبپایین-پیوستگی باالدساته تاکید بر به

 چین است.محتویات برنامه کنترل سیل از دیگر ،شکسایی، -ای و سیلای و غیرسازهسازه

مندان و محققاان، برای استفاده عال ه انون کنترل سیالب چین  ترالمه  ده  متن کامل  

 ارائه  ده است. ب در پیوست
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 منابع و مراجع  

 منابع و مراجع 

 1398 انون مدیریت بحران کشور،  -

 "ازارش روایت سیل"، 1398ها، هیأت ویژه ازارش ملی سیالب -

ا، تشاریح حادثاه باه هااازارش میازان بارش "  ،1398  ،سازمان مدیریت بحران کشاور -

 "هاها، ا دامات دستگاهتفکیک هریک از استان

های ازارش تحلیل باارش و روانااب سایالب"  ،1398،   رکت مدیریت منابع آب ایران -

 "98ماه فروردینو  97اسفند 
- Sayers, Paul, et. al. 2014. Strategic flood management: ten ‘golden rules’ to guide a 

sound approach. International Journal of River Basin Management. DOI: 

10.1080/15715124.2014.902378 

- Jha, Abhas K., Bloch, Robin., Lamond, Jessica., Cities and Flooding, A Guide to 

Integrated Urban Flood Risk Management for the 21st Century. The World Bank, 

2012. 

- Tesselaar, Max. et al. 2020. Regional Inequalities in Flood Insurance Affordability 

and Uptake under Climate Change. Sustainability 2020, 12, 8734; DOI: 

10.3390/su12208734 
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 خلق چین پیوست ب: قانون کنترل سیل جمهوری  

 پیش گفتار 

چین ،لق  المهوری  سیل  کنترل  دائمی   1 انون  کمیته  االالس  هفتمین  و  بیست  در 

به تصویب رسید و با دستور  ماره   1997آاوست    29در تاریخ    ،هشتمین کنگره ملی ،لق

 ابالغ اردید.  1997آاوست  29المهوری ،لق چین در  رئی   88

 

 ل: مقررات عمومی فصل او

سیل،    :1ماده   کنترل  و  پیشگیری  هدف  با  به این  انون  احتیا ی  ا دامات  منظور  اعمال 

الاری  از  نا ی  بالیای  و  سوانح  آب کاهش  و  سیل  مال    امنیتحفظ    فتگی، ار دن  و  الان 

 .مردم و حفاظت از پیشرفت مدرنیزاسیون سوسیاییستی وضع  ده است

کلی، تمرکز بر    اتریزی یکپارچه، مالحظباید اصول برنامه کنترل سیل    هایدر سازه:  2ماده  

منافع عمومی رعایت   ازمنافع محلی    تو تبعی  بخشیعالج پیشگیری، ا دامات یکپارچه برای  

 . ود

ا تصادی و االتماعی یحاظ    ملی  کنترل سیل باید در برنامه توسعههای  سازه  احداث  :3ماده  

دویت با پردا،ت منطقی توسط   اذاریسرمایه "بوداله کنترل سیل باید بر اساس اصل  . ود

 . ود تامین  "ذینفعان

 رعایت   اکتشاف و حفاظت منابع آب باید منو  به ترتیبات کلی برای کنترل سیل و  :4ماده  

 .با د  "رفع معایب و مزایا   یترکیب ارتقا"اصل 

رود،انه  دریاچه کنترل  و  سا،تها  و  سازهای  ها  برنا   و  با  مطابق  باید  سیل  های مه کنترل 

 هارود،انهآبریز  های  حوضه منابع آب در    توسعهو با    بوده   هارود،انه آبریز  های  الامع حوضه 

 .یکپارچه  ود

برنامه  از  برنامه منظور  این  انون،  در  ذکر  ده  الامع  برای  های  و    توسعههایی  آب  منابع 

 .آب است بیعی وابسته به  پیشگیری و کنترل بالیای 

 
.  ودمی  اداره  حزبیتک  سیاسی  نظام   ایب  در  چین  کمونیست   حزب  توسط   و  است   سوسیاییستی  حکومت  تارسا،  دارای  چین 1

  و    کینگچونگ  و    انگهای  تیانجین،  پکن، )  مرکزی  دویت   مستقی   زیرنظر   هر   4  ،ودمختار،   منطقه  5  استان،   22  بر   حزب  این 

ها  ها، منا ق ،ود مختار و  هرداریاین  انون بارها از استاندر متن    .کندمی  حکومت   ماکائو   و  کنگهنگ)  اداری   ویژه   منطقه  2

 ها،  هرهایی است که مستقیما زیرنظر دویت مرکزی هستند.نام برده  ده که منظور از  هرداری
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ها یا  رود،انه   های آبریزحوضه   منظور کردن کنترل سیل باید با    ات ها و ا دامسازه  :5ماده  

و    منا ق سیست اداری  با  مختلف  یکپارچه ریزی  برنامه   مطابق  سطوح  ایزامات  در  نیز   و 

 االرا  ود.  و همچنین اداره منا ق اداری  هارود،انهآبریز های مدیریت حوضه 

کنترل سیل و    هایسازه محافظت از    به   متعهد کلیه واحدها و افراد باید  بق  انون  :  6ماده  

 .با سیل با ند  مقابله در کنترل و   مشارکت

باید    ،لقهای  دویت   :7ماده   سطوح  تمام  یکپارچهدر  سیل    هایسازه  هدایت  را  کنترل 

را    هادپارتمانکنند،    تقویت  االتماعی  نیروهای  کنند،  سازماندهی  را  مربو ه  واحدهای  و 

را به رو ی    هادریاچه ها و  ،انه فناوری وابسته با ند، رودبسیج کنند، به پیشرفت علمی و  

کنترل سیل به    و سازهای  سا،ت  بردا دامات الزم برای پیش و    ،ریزی  ده مهار کنند مه برنا

 را انجام دهند. منظور تحکی  و تقویت ظرفیت کنترل سیل

باید    ،لقهای  دویت  ندهی کرده و  و واحدهای مربو ه را سازما  هادپارتماندر تمام سطوح 

سیل و بازسازی و امدادرسانی پ     له با مقابنیروهای االتماعی را برای ا مینان از کنترل و  

 .بسیج کنند  ،های سیل یا آبگرفتگیاز فاالعه 

پ  از  و   ارفته سیل کمک    نگهدا تذ،یره و   نواحیدر تمام سطوح باید از    ،لق ی  هادویت 

و  ذ،یره  تمهیدات    ،سیل  نگهدا تسازی  اساس  ارائه    دویتی،بر  مایی  غرامت و کمک های 

 .دهند 

دویتآب    حفاظتدپارتمان    :8ماده   هدایت  هیات  تحت  هیات،  معمول  این  وظایف   ،

کنترل سیل را در سراسر کشور بر    ا دامات  ، هماهنگی، نظارت و راهنمایی برایدهیسازمان

آژان  دارد.  حوضه عهده  توسط  های  که  رود،انه  آب    دپارتمانهای  دویتهیحفاظت    ات 

ایف هماهنگی، نظارت و مدیریت کنترل سیل  وظ  ،ی اصلی ایجاد  ده استهارود،انه برای  

 دپارتمان  مورد تایید ،ود که در  وانین و مقررات اداری پیش بینی  ده و    لمرورا در حوزه  

 .دهند ، انجام می است هیات دویتحفاظت آب 

 این هیات،   هدایت، تحت  هیات دویت  بهمربو     هایدپارتمان سا،ت و ساز و سایر    دپارتمان

عهده   یهاسازه مسئوییت   بر  ،ود  وظایف  و  ا،تیارات  حیطه  در  را  سیل  کنترل  به  مربو  

دویت   دپارتماندارند.   آب  باالترمحلی    ،لق  هایحفاظت  یا  سطح  هرستان  تحت  در   ،

سازمان  ،لقهای  دویت   هدایت معمول  وظایف  مسئول  سطح،  همان  هماهنگی،  دهیدر   ،

  هایدپارتمان  کنترل سیل در منا ق اداری مربو ه ،ود هستند.  ا دامات  هدایتت و  نظار
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در سطح  هرستان محلی    ،لق   هایو سایر ادارات مربو ه زیر مجموعه دویت   سا،ت و ساز

مربو  به کنترل    هایسازهدر همان سطح، مسئوییت    ،لق های  دویت   هدایت، تحت  یا باالتر

 .ارند دبرعهده  ظایف ،ود سیل را در حیطه ا،تیارات و و
 

 ریزی کنترل سیل فصل دوم: برنامه

ی بزرگ  هارود،انه ریزی کنترل سیل حوضه  برنامه    امل،  ریزی کنترل سیلبرنامه   :9ماده  

برنامه کنترل سیل سایر  هادریاچه و   توسط دویت،  تعیین  ده  و    هادریاچه و    هارود،انه ی 

سیل  ایمنطقه   ریزیبرنامه همچنین   ترتیبب  ،کنترل  کنترل    اته  و  پیشگیری  برای  کلی 

و   سیل  از  نا ی  ،اص،  آبگرفتگی  حوادث  رود،انه  حوضه  رود،انه  در  منطقه  و  مسیر  یا 

 . ودمی  ا الق

باید    ریزیبرنامه  بر کنترل سیل  رود،انه ،اص   ریزی برنامه   منطبق    یا منطقه   الامع حوضه 

کنترل سیل برای حوضه    ریزیامه برن   منطبق برکنترل سیل باید    ایریزی منطقه برنامهبا د.  

 .رود،انه ،اص با د 

مبنایریزی کنترل سیلبرنامه  دریاچه  هارود،انه کنترل    ،  و سا،تو  کنترل    و سازهای  ها 

 .سیل است

ی تعیین  ده توسط  هادریاچه ی بزرگ و  هارود،انه کنترل سیل برای    ریزیبرنامه:  10ماده  

با   مطابق  حوضه    ریزی برنامه دویت،    دپارتمانتوسط  باید  ،  هادریاچه و    هاد،انه روالامع 

استان)ها ،  ،لق  دویت)های   و  های مربو ه  سایر بخش  با همکاری  هیات دویتحفاظت آب  

و  هرداری)هایمنطقه)ها تدوین  ده  ،ودمختار  به     ،  تصویب  برای  دویت و  ارائه    هیات 

 . ود

کنترل    ایریزی منطقه برنامها  ی  دیگر  هایها و دریاچه رود،انه کنترل سیل برای    ریزیبرنامه 

با   مطابق  و    حوضه  الامع ریزی  برنامه سیل،  بطور  ایمنطقه الامع    ریزیبرنامه رود،انه   ،

محلی در سطح  هرستان یا باالتر  ،لقهای  حفاظت آب دویت   دپارتمانتوسط باید  الدااانه  

های  د به دویتییبرای تأ  تدوین  ده و  یا منا ق مربو ه  هادپارتمانسایر    با همکاریاز آن  

  هایدپارتماندر سطح باالتر بعدی به  ثبت  در همان سطح ارسال  ود و سپ  برای    ،لق

آب ،لقدویت   حفاظت  برای    ریزیبرنامه ارائه  ود.    های  سیل    و  هارود،انه کنترل 

و  هرداری   دربرایرندهی  هادریاچه  ،ودمختار  منا ق  استان،  چند  یا  باید هادو  توسط   ، 

حفاظت آب و سایر ادارات مربو ه  های  دپارتمانهمکاری    ه باانه مربو رود،  آژان  حوضه 
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رود،انه  آب  که    ،   ،ودمختار و  هرداری)ها ی  استان)ها ، منطقه)هایدویت)هانظر  تحت  

را   دریاچه  تدوین  ده د نکنمی   تخلیه یا  پ   ،  که  از    و  استان)ها ،    ،لق دویت)های   آن 

، برای  دادند ارائه  ،ود را  را بررسی کرده و نظرات  ،ودمختار و  هرداری)ها  آن  یمنطقه)ها

 .ارائه  ود هیات دویتحفاظت آب  دپارتمان تأیید به 

با    ریزیبرنامه  مطابق  سیل  هری،  و    ریزیبرنامه کنترل  رود،انه  حوضه  سیل  کنترل 

حفاظت   دپارتمانتوسط  باید  کنترل سیل دویت در سطح باالتر بعدی،    ایقه منط   ریزیبرنامه 

وظیفه   هری که    ،لق دویت  نظر  سا،ت و ساز و سایر ادارات مربو ه تحت    ارتماندپ  آب،

و از  ریق بررسی     دهتنظی   حوزه برعهده دارد،  را در    های یاد  ده دپارتمان  دهیسازمان

تأیید   توسط    هایرویه و  دویتتعیین  ده  در  هیات  ایرد.    ریزیبرنامه ،  کلی  هری  رار 

 .با د  کننده سیل باید منو  به تأیید اراان اصلی تصویب کنترل    ریزیبرنامه اصالحیه 

های کلیدی و در  رعایت اصل ا مینان از پروژه   ضمن  ،تدوین برنامه کنترل سیل  :11ماده  

با   نیز ترکیب  با ،شکسایی  بله مقانظر ارفتن همزمان سایر موارد، و تلفیق کنترل سیل    و 

  ارتبا ،  ،شکسایی-سیل انون  ه  ور کامل  بباید  ،  ایسازها دامات مهندسی با ا دامات غیر  

ایزامات کنترل سیل در ا تصاد ملی  سواحلو    دستباالدست و پایین را در نظر    رود،انه و 

 .با د هماهنگ نیز  اراضیکلی کاربری   ریزیبرنامه ملی زمین و  ریزیبرنامه بگیرد و با 

باید  امل    ریزیبرنامه  سیل  وظاحف مواردکنترل  و  اهداف  سیل،  ظت  ده،  کنترل  ایف 

ذ،یره و    نواحیهای عملیاتی، تعیین محدوده منطقه سیل،  کنترل سیل و برنامه   هایسازه

و    ذ،یره  نواحیل استفاده از  وسیل و منطقه حفاظت  ده کنترل سیل با د و اص  نگهدا ت

 .را نیز مشخص نماید  سیل نگهدا ت

باالتر   محلی  ،لق   یهادویت   :12ماده   یا  سطح  هرستان  که    در   در  ساحلی  با  منا ق 

ساحلی وفان می  های  در     وند،تهدید  ،ود  ریزی برنامه باید  مربو ه  منا ق  سیل    کنترل 

برابرحفاظ در  ساحلی وفان   ت  تقویت  های  با  سیست   هایسازه ،  المله    مقابله  از   وفان 

ساحلی،    هایها و النگلهای الزر و مدی و پناهگاهدریچه  ،  های ساحلیدایک)  ها کنموج 

و  و   بر  راحی  برابر  وفاناحداث سا،تماننظارت  در  ایزامات حفاظت  تامین  برای  های  ها 

 .ساحلی را، یحاظ نمایند 

که ممکن   کوهستانی در منا ق در سطح  هرستان یا باالترمحلی ،لق های دویت :13ماده 

آنها    سیلو وع  است   زمیندر  رانش  الی    و   باعث  و  ال  در    ود،  سنگو  ریزش   سایر   و 
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که منا  سیل   قی  کوهستان   آسابارش  می   هادر  اتفاق  مکرر  باید  به  ور  های  دپارتمانافتد، 

زمین  مدیریت  و معدنیمتویی  سازمان    ناسی  نمایند را  و    های حفاظت آبدپارتمان.  دهی 

تحقیق کلی در مورد ،طرات پنهان رانش زمین، ریزش ال  باید    مربو ه  هایدپارتمانسایر  

را    دوده منا ق برای کنترل کانونی و ا دامات پیشگیری و کنترلسنگ، تعیین مح  و  و الی 

 .انجام دهند 

ها، معادن و ،طو   سایر منا ق مسکونی و همچنین کار،انه   و  هادهستان هرها،    الانمایی

بزراراه راه و  باید آهن  اونه   ها  که به  با د  نوع  ،طر    ای  کوهاین  تهدید سیل  را  آنها  ستانی 

برای  ننماید  توسط سیل کوهدر مکانکه  مواردی  .  تهدید  ده  اند،  سا،ته  ده  ستانیهای 

 .انجام  ود پیشگیرانهباید ا دامات 

آبگرفتگی    ،لقهای  دویت   :14ماده   مستعد  منا ق  در  فرورفتگید ت   نظیرمحلی  ها،  ها، 

رود،انه  بکه منا ق  های  و  دره ساحلیای  حوضه ،  و  باید  ها  و    ریزیبرنامه ها  حذف  برای 

و واحدهای مربو ه برای انجام ا دامات کنتریی    هادپارتماندهی  ، سازمان هافتگی آبگرکنترل  

بهبود و  هایسیست    مربو ه،  دوام  توسعه    تخلیه  با  محصوالت  ا سام  و  مقابل  انواع  در 

دادهرا  آبگرفتگی   سیل  انجام  کنترل  برای  یکپارچه  ا دامات  ،شکساییو  و  لیایی،    ،  ور 

 .کنند ریزی   دن اراضی را برنامه 

و    تخلیه آبگرفتگیهای  باید مدیریت و سا،ت سیست    هااندهست هرها و    ،لق های  دویت 

 .های پمپاژ در منا ق  هری را تقویت کنند ایستگاه

 ،لقهای  و دویت   هادپارتمانهمکاری    باباید    هیات دویتحفاظت آب    دپارتمان  :15ماده  

و  هرداری   ،هااستان   در   ه مربو  ،ودمختار  مصب  ریزیبرنامه ،  هامنا ق  کنترل  های  برای 

 را تدوین کند.  ، ییائو، هوآی و های د زرد، مرواری  ،رود،انه یانگ تسه

و   اراضی  در  بازپ احیاء  دریا  از  زمین  باید   هایمصب ایری  پارااراف  بل  در  ذکر  ده 

 .با د  مصبکنترل  ریزیبرنامه مطابق با 

ریزی کنترل  در برنامه   رود،انه که  یرتنظی  مجدد مسزمین مورد استفاده الهت    :16ماده  

برای     راحیسیل   استفاده  مورد  زمین  و  پروژه که    ها،اکریز  ده  سا،تدر  ساز   های   و 

به   ،حفاظت آب دپارتمانزمین و  دپارتمانممکن است پ  از تایید توسط   ،ریزی  دهبرنامه 

در سطح  ،لقدویت   ه، بو برای تصویب تعیین اردیده ریزی  دهبرنامه عنوان منا ق ذ،یره 

  ارائه   هیات دویت، توسط  تفویض  ده   هرستان یا باالتر از آن در محدوده ا،تیارات مجاز  
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ذ،یره وند  منا ق  زمین  اار  پروژه  ،  ده  ریزیبرنامه   .  دیگردر  با ند   های  استفاده  ، مورد 

باید    دپارتمانزمین و    دپارتمان وره  مشابرای تایید زمین،  خشهای مربو ه  با بحفاظت آب 

 .کنند 

محدوده   ذ،یره  تعیین  باید   ده  بق    ریزیبرنامه منا ق  بند  این    اعالمپارااراف  بلی 

 . ود رسمی

نبا د   مربو  به کنترل سیل  یا معدنی که  تاسیسات صنعتی  منا ق ذ،یره  نباید  هیچ  در 

اار  رایط ویژه   احداث ده    ریزیبرنامه  با د که   ود.    وا عاً  ، آن  بر اساس ای والود دا ته 

با   پروژه الزم  دویتید  معدنی  و  صنعتی  ذ،یره  زمین   ، های  منا ق  در  را    ریزی برنامه هایی 

نمایند فوق  ده   ا غال  رویه ایذکر  مطابق  باید  دویت  ،  توسط  تعیین  ده  برای  های 

 . مشورت  ود آب مربو ه  تصویب  ده و با دپارتمان حفاظت اذاری در سا،ت،سرمایه

سا،ت های انسان کانال  برای توسعه یا کاوش   ، کنترل سیل  زیریبرنامه   مطابق با زمینی که  

عنوان  ده   ده    ریزیبرنامه منا ق ذ،یره    در  ایب   تواند می    ود،تعیین می   تخلیه سیالب

برای پارااراف  بلدر   باید  و  اردد  تلقی  ماده  این  و    دپارتمان   به تأیید    ی    دپارتمانزمین 

و منا ق   هادپارتمانسایر    با همکاریر از آن  یا باالت  در سطح استان  ،لقحفاظت آب دویت  

مجاز    ارسال  ده  مربو ه ا،تیارات  محدوده  در  دویت،و  هیات  توسط  برای    تفویض  ده 

 . ود در سطح استان یا باالتر از آن ارائه   ،لقتصویب دویت 

سایر  های  سازه  احداث  :17ماده   یا  سیل  آبی سازه کنترل  نیروااه   های  در  برق   هایو  آبی 

کنترل سیل مطابقت دا ته با د. مخازن    ریزیبرنامه ها باید با ایزامات  و دریاچه   هاانه رود،

ایزامات   به  تواله  با  ذ،یره   ریزیبرنامه باید  ظرفیت  سیل،  کنترل  کنترل  برای  کافی  سازی 

 .سیل را دا ته با ند 

امکان مطایعه  ازارش  که  ساهای  سازهسنجی  هنگامی  یا  سیل  آبیسازهیر  کنترل  و    های 

پارااراف  بلبرق   هاینیروااه  در  مندرج  توسط    ، آبی  تعیین  ده  مراحل  برای   بق  دویت 

ارائه می   اذاری در سا،ت،سرمایه دپارتمالهت تصویب  توسط  تایید  حفاظت   ان  ود، سند 

 ارائه اردد. کنترل سیل باید به پیوست   ریزیبرنامه با ایزامات  در ،صوص انطباق  آب مربو ه
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 و پیشگیری فصل سوم: کنترل 

در   :18 ماده  سیل  کنترل  و  پیشگیری  ذ،یره هارود،انه برای  به  باید  همچنین  ،  و  سازی 

و   هارود،انه   مجرایسیل    تخلیهکامل ظرفیت    تواله به نقشبا  باید  تخلیه سیل تواله  ود.  

فرورفتگی   در سیل    ذ،یره و    تنظی   و  مخازن،  سیلاروانهموار  تخلیه  از  ،  هادریاچه ها  و    ب 

ا دامات    هارود،انهمجرای    اظتحفتشدید   با الزم  و  برای الیروبی در فواصل منظ  مطابق 

 ا مینان حاصل  ود.  ،  رایط محلی

راستای کنترل    پیشگیری   در  درو  باید  هارود،انه   سیل  ا دامات،  و  و    تدابیر  محافظت 

، حفظ منابع آب  هارود،انه های ایاهی حوضه  و سایر پو ش   مرتع،  ی استرش پو ش النگل

 .مدنظر  رار ایرد ها،رود،انه شدید کنترل همه الانبه آب و ،اا در حوضه و ت

مجدد در    :19ماده   و    تنظی   رود،انه  عمرانی  پروژه   احداثمسیرهای  الهتهای   در 

به    دهیسامان باید  ،اکریزها،  از  محافظت  یا  رود،انه  و  بین    ارتبا مسیر  پایین باالدست 

  ود. رود،انه تواله  سیر ،ط  نیز  و  سواحل دست،

رود،انهریزی  برنامه  مسیر    مسیر الریان  رود،انه   مجددو  بزرگ  هاتنظی   ده    مشخص ی 

توسط   باید  ده  آژان    دویت،  حوتوسط  به  ضهای  تصویب  برای  و  انجام  ود  رود،انه  ه 

 .ارائه  ود هیات دویت حفاظت آب  دپارتمان

رود،انهریزی  برنامه  الریان  مسیر  مسیر  مجدد  تنظی   رود،انه   و  باید هسایر  توسط    ا 

دویت   هایدپارتمان آب  محلی  حفاظت  باالترهای  یا  سطح  هرستان  در    در  و  انجام  ود 

و    مسیر الریان رود،انهریزی  برنامه ارائه  ود.    ،لقهای  همان سطح برای تصویب به دویت 

مسیر  مجدد  دربرایرندههرود،انه   تنظی   استان،  ای  چند  یا  و    منطقه  دو  ،ودمختار 

استان هاود،انه ر   نیز  و   هرداری مرزی  و  هرداری ی  ،ودمختار  منا ق  تحت  باید  ها،  ها، 

  ،لقهای  حفاظت آب دویت   هایدپارتمانمربو ه، توسط  رود،انه  ه  ضهای حوهدایت آژان 

های  دویتو اظهار نظر از بررسی   و پ   انجام  ده ها  ها، منا ق ،ودمختار و  هرداری استان

 . ودارسال  هیات دویت حفاظت آب  اندپارتممربو ه، برای تصویب به ،لق 

های  ابل  هها  امل آبراهیا دریاچه   هارود،انه   تنظی  مجدد مسیردر صورتی که    :20ماده  

از    ،هایی که از  بل برای اداره حمل و نقلبا د، باید به ایزامات ناوبری و دیدااه   کشتیرانی

 . ود، تواله کامل  وددر،واست می   مربو ه هایدپارتمان
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آبراهتنظ مجدد  در  ه ی   سیل  کنترل  ایمنی  ایزامات  با  مطابق  باید  کشتیرانی  های  ابل 

حفاظت آب در،واست  هایدپارتمانبل از  هایی با د که از  و دیدااه هادریاچه و  هارود،انه 

 . ده است

برای  هارود،انه در    هارود،انه مسیر    تنظی  مجدد مناسب  با  ایق ی  و   ایقرانی  های چوبی 

در    ماهیگیری را حمل و نقل و توسعه  این نوع  باید نیازهای    یا در منا ق ماهیگیری،  1بامبو

 ایقرانی با  .  ،واهی  ودداری و  یالت نظرالنگل  هایدپارتمانو باید از  بل از    ارفته نظر  

کنترل    هایسازه در مسیرهای رود،انه نباید بر ایمنی عبور سیل و  های چوبی و بامبو   ایق

 رد. سیل تأثیر بگذا

های  در راستای سیست   یکپارچهل کنترل وباید از اص هادریاچه و  هارود،انه کنترل  :21ماده 

هموار  اظت و ا مینان از عبور  فکنترل در سطوح مختلف به منظور تقویت حهمراه با    ،آبی

 .پیروی کند  الریان،

ی بزرگ  هارود،انه ،  دویتی اصلی تعیین  ده توسط هادریاچه و   هارود،انه مسیرهای اصلی  

یا  هرداری   دربرایرندهیی که  هادریاچه و   منا ق ،ودمختار  استان،  یا چند  ، هستند   هادو 

استانهادریاچه و    هارود،انه  مرزی  یا  هرداری ی  ،ودمختار  منا ق  همچنین    و  هاها، 

کنند، با تواله  یی که به عنوان مرزهای ملی )،طو  مرزی  عمل می هادریاچه و    هارود،انه 

و  های حوضه رود،انه  آژان  ، باید تحت کنترل  هیات دویتحفاظت آب    دپارتمانن  به تعیی

آ  هایدپارتمان و  هرداری استان   ،لق  هایدویت ب  حفاظت  ،ودمختار  منا ق  در  ها،  ها 

که   می   هادریاچهو    هارود،انه محلی  با ند  وند تخلیه  سایر  ،  با هادریاچه و    هارود،انه .   ،

های مجاز آن، باید تحت کنترل  یا سازمان  هیات دویتفاظت آب  ح  دپارتمان تواله به تعیین  

 .با ند  در سطح  هرستان یا باالترمحلی  ،لق های حفاظت آب دویت هایدپارتمان

باید   ،اکریز  دارای  دریاچه  یا  رود،انه  هر  کنترل  ، هاکرانه آب،    محدوده  دربرایرندهدامنه 

دو  رف با د.   یبین ،اکریزها  افظتیهای محسیل، ،اکریزها و دایک   عبور  ناحیهسواحل،  

، سواحل و  هاکرانه آب،    محدودهدامنه کنترل هر رود،انه یا دریاچه بدون ،اکریز باید  امل  

 . راحی  ده سیل با د  تراز سیل یا حداکثر  ترازعبور سیل بین   ناحیه

 
1 Bamboo rafting 

   ایقرانی   امروزه .  دداربازمی  ژواوانگ  منطقه  به  آن  ،استگاه  که   ودمی  محسوب  چین  سنتی  هایورزش  از  یکی  بامبو  با   ایقرانی

 . ودمی  نا،ته چین  کشور ارد گری  و تفریحی هایالاذبه از یکی عنوانبه  ورز ی، اهداف بر   عالوه بامبو  با
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اله به  با تو   ، ه رود،انهض های حوی تحت کنترل مستقی  آژان هادریاچه و    هارود،انه دامنه  

ماده،   بلی  پاراارافمفاد   توسط   این  همکاری   حوضه،های  آژان    باید    ،لقهای  دویت   با 

مربو   باالتر محلی  یا  سطح  هرستان  در  سایر  ن و  تعیین   ه  کنترل  دامنه  و    هارود،انه د. 

مطابق با   ه در سطح  هرستان یا باالتر،محلی مربو    ،لقهای  توسط دویت  ها باید دریاچه 

 .د نتعیین  و   بلی این ماده  راارافپامفاد 

از    :22ماده   یا دریاچه باید   زمین و حری  استفاده  ساحلی در محدوده کنترل هر رود،انه 

 .مطابق با ایزامات تخلیه سیل و الریان آب با د 

  الریانهایی که مانع  ها یا سازه سا،تمان  احداثدر محدوده کنترل هر رود،انه یا دریاچه،  

و،   وند   سیل زبایه  فعاییت  ریختن  یا  پایداری  موهای  پسماند  بر  رود،انه،    الریانثر 

ایمنی  صدمه به  ایجاد مانع در  هایا سایر فعاییتو  و ،اکریزها    سواحلزدن  به  یی که منجر 

 .ممنوع است  وند،مقابل الریان سیل می 

یا   در،تان  مانع    ایاهانکا ت  که  بلند  مور  الریان سا ه  رود،انه  مسیرهای  در  د  سیل 

 .ممنوع است  وند، ی تخلیه سیل استفاده برا 

  ،ایمنی ،اکریزها را به ،طر بیندازد  تواند در آنها می   رانیای که کشتیدر مسیرهای رود،انه 

اعمال  ود  سرعت  هایمحدودیت  بین  باید  مشورت  با  باید  سرعت  محدودیت  عالئ    .

 .آب تنظی   ود حفاظتحمل و نقل و   هایدپارتمان

دریاچه    محدود  :23ماده   است.    کشاورزیبرای  کردن  باید هادریاچهممنوع  احیا  ده  ی 

 ده و به رو ی    استفادهبرای کنترل سیل    دویتمطابق با استانداردهای تعیین  ده توسط  

 .ایری  وند های کشاورزی بازپ  از زمین  ده  ریزیبرنامه 

وا عاً ضروری    کردنمحدود  کردن مسیرهای رود،انه برای کشت ممنوع است. اار    محدود

تخلیه سیل و الریان  در مقابل  عدم والود مانع    از نظر علمی باید انجام  ود و    بررسیبا د،  

در سطح استان یا    ،لقبه دویت    برسد و برای تصویب   حفاظت آب  دپارتمانبه تأیید  ،  آب

 .ارائه  ودباالتر از آن 

باید  ،لق  های  دویت  :24ماده   سیلبرنامه با  محلی  عبور  مسیر  ایجاد  برای  در    ریزی، 

 .دهند   ساکنان را انتقال ها،رود،انه 

در،تان محافظ   نگهدا تکا ت و     رایط   باید   هادریاچه و    هارود،انه   هایآژان   :25ماده  

و ،اکریزها   سواحلکنار  در  . در،تان محافظ  ایجاد نمایند و ،اکریزها    سواحلرا در امتداد  
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 ها رود،انه  هایآژان  د، باید از  ها را دارآن    طع طع  وند. اار کسی  صد  بدون مجوز  نباید  

ا دامات الزم  را برای صدور پروانه  طع انجام دهد و  الزم تشریفات  ارفته و مجوز هادریاچه و 

 .را نیز مدنظر  رار دهد در،تان مجدد  احیا و کا ت برای 

پل  :26ماده   از  آن دسته  اسکلباراندازها،  برای  سازههها،  سایر  و  مهندسی  ها   انقطاعیهای 

حفاظت آب    دپارتماند،  نکنیا مسدود می   محدودآب را    الریان  ود،انه که به  ور الدیر

می  دویت  مربو ه  به  سیل،  کنترل  استانداردهای  یا    ،لق تواند  بق  سطح  هرستان  در 

 بازسازی  دستور تا   ، ازارش دهد هیات دویتتوسط    تفویض  دهدر محدوده ا،تیارات    باالتر،

 .ابالغ ارددری مجر به واحد قرمها در یک مهلت آن و یا حذف 

های مهندسی ها و سازه ، ،طو  یویه، کابل معابرها،  ها، الاده ها، اسکله سا،ت پل  :27ماده  

بهره  که  برای  آب  تخلیه  یا  به  طعبرداری  روی  و    دا ته،اکریزها    و  هارود،انه   نیاز  یا 

سیل،    ایرند،می  رار    هارود،انه  کنترل  استانداردهای  با  ساحلی،  ریزی  امه برنباید  ،طو  

و نباید ایمنی ،اکریزها را به ،طر    مطابقت دا ته با ند ایزامات ناوبری و سایر ایزامات فنی  

تأثیر  اندا،ته ثبات  رایط رود،انه  بر  و،  از    پیشد.  نب سیل  وایا مانع عبور روان  اذا ته 

  در وسط دویت   بق مراحل تعیین  ده ت   مورد نظر، سنجی پروژه  ان ازارش مطایعه امک  آنکه 

سرمایه ازارش   ای،سا،ت  در  موالود  مهندسی  ارائه  ود،  رح  تصویب  یحاظ برای  از   ،  

ذکر  د   تمطابق باال  در  که  سیل  کنترل  ایزامات  تأیید    ،با  و  بررسی  تحت    دپارتمانباید 

 آب  رار ایرد.  حفاظت

کنترل هر    در پارااراف  بل نیاز به ا غال زمین در محدوده های مهندسی ذکر  دهاار سازه

رود،انه یا دریاچه، یا برش فضای بیش از مسیر رود،انه یا دریاچه، یا عبور از بستر رود،انه  

 بل از اتمام تشریفات مربو     و محدوده پروژه را  دا ته با ند، واحد سا،تمانی باید مو عیت

پروژه  تأیید   ای بر بق  انون،    ،هابه  روع  و  ارائه    آب مربو ه   حفاظت  دپارتمان  به   بررسی 

  دپارتمان باید مطابق با تصویب    محدوده پروژهسازه، مو عیت و  احداث  پروژه    ترتیبات.  نماید 

 . ود پیگیری حفاظت آب 

های مهندسی سا،ته  ده  بق مفاد  حفاظت آب حق بازرسی از سازه   دپارتمان  :28ماده  

کنترل   محدوده  در  را  بازدارد.    هادریاچه یا    هارود،انه این  انون  زمان    دپارتمان  رسیدر 

بازرسی باید ا العات و مطایب مربو ه را به  ور  مورد تحت  ،  از سازه مورد نظر  حفاظت آب

 .وا عی ارائه دهد 



 

 
 

 127 

 خلق چین پیوست ب: قانون کنترل سیل جمهوری  

پارااراف  بلسازه در  باید توسط    پ    ، های مهندسی ذکر  ده  اتمام  حفاظت   دپارتماناز 

 .مورد تایید  رار ایرند آب 

 

 رل سیل های کنتفصل چهارم: مدیریت نواحی و سازه 

  آن را غر ابسیل احتماالً    الریان  است که  ایناحیه کنترل سیل به معنی    ناحیه  :29ماده  

سیل یا منطقه حفاظت  ده    نگهدا تزده، منطقه ذ،یره و  به عنوان منطقه سیل  و   کند می 

 . ودبندی می کنترل سیل  بقه 

 .رسد آن می به  تبدون محافظ ، است که سیالب ایمنطقه ، سیل زدهمنظور از منطقه 

  دارای  ای از ،اکریزهای ،ارالیسیل به معنی فرورفتگی یا دریاچه نگهدا تو  ذ،یره  ناحیه

 ب است. برای ذ،یره مو ت سیال ،دهانه انحراف

ا سیل،  منظور  کنترل  حفاظت  ده  منطقه  با    ایمنطقه ز  که  سیل    هایسازه است  کنترل 

 . ود بق استانداردهای کنترل سیل محافظت می 

سیل یا یک منطقه حفاظت  ده   نگهدا تذ،یره و    ناحیهزده، یک  یک منطقه سیلدامنه  

   ده وسیل مشخص    حفاظت در مقابل کنترل سیل یا  رح   ریزیکنترل سیل باید در برنامه 

توسط  داده  ده  ا،تیارات  دامنه  با  مطابق  آن،  از  باالتر  یا  استانی  به دویت ،لق در سطح 

 .ارددت تصویب، به عموم اعالم  و در صور هیات دویت، ازارش  ود 

باید  بق    ،لقهای  دویت  :30ماده   سطوح  تمام  مدیریت    ریزیبرنامه در  سیل،  کنترل 

 استفاده از زمین را در منا ق مختلف کنترل سیل اعمال کنند.

باید    ،لق  هایدویت   :31ماده   سطوح  تمام  در  و    هدایتمحلی  در    هاسازه   احداثایمنی 

ا برای انجام آموزش  و واحدهای مربو ه ر  هادپارتمانقویت کرده و  ت   را   منا ق کنترل سیل

در   سیل  سازمان  بینکنترل  سیل  کنترل  منا ق  ساکنان  و  نمایند واحدها  برای    دهی  تا 

 .، دانش کنترل سیل را عمومی کنند افزایش آااهی آنها از کنترل سیل

، سیست  کنترل سیل و  لهای پیشگیری سی رح کنترل سیل و    ریزی برنامه آنها باید مطابق  

سیست   هوا ناسی،  همچنین  هیدرویوژی،  و  پیش ،  مخابرات های  و   پایشهشدار    سیالب 

بهبود    ارفتگی آب منظور  به  سیل     ابلیترا  کنند کنترل  و    همچنین.  االرا  واحدها  باید 

تا به  ور فعال در  ساکنان منا ق کنترل سیل را سازمان  کنترل سیل    ا داماتدهی کنند 
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محلی  هکرد  رکت   به  رایط  تواله  با  تمهیداتو  و    ی،  سیل  کنترل  سیل   االتناببرای  از 

 .انجام دهند 

و  هرداری استان  ،لقهای  دویت  :32ماده   ،ودمختار  منا ق  که    هاییمحل   در  ،هاها، 

یا   زده  سیل  باید  بق    نگهدا تو    ذ،یره   نواحی منا ق  است،  وا ع  ده  آنها  در  سیل 

سیل،    ریزیبرنامه  تنظی     هاتماندپارکنترل  برای  را  مربو ه  واحدهای  و    ا داماتو  ایمنی 

تا ر د   دهی کنند سازمانزده و نواحی ذ،یره و نگهدا ت سیل  در منا ق سیل سا،تمانی  

  ریزی برنامه به رو ی  را  ، ساکنان  را کنترل کرده  سیل  نگهدا تذ،یره و  المعیت در نواحی  

و سایر موارد ضروری ا دامات ایمنی و    منتقل نموده سیل    و نگهدا ت  ذ،یره   نواحی  ده از  

 .را انجام دهند  حفاظتی

 وند، مند می سیل بهره  نگهدا تو    ذ،یره نواحی منا ق و واحدهایی که به  ور مستقی  از

در،واست   بنا بهسیل را    نگهدا تذ،یره و    نواحی  باید تعهدات البران ،سارت و کمک به 

نظر  دویت   با ند.  مد  دویتدا ته  دوی  هیات  استانذی   ،لق  هایتو  منا ق  ربط  ها، 

 نواحی ها باید سیستمی را برای حمایت و البران ،سارت و کمک به  ،ودمختار و  هرداری 

 .سیل ایجاد کنند  نگهدا تذ،یره و 

توانند  ها می ها، منا ق ،ودمختار و  هرداری ربط استانذی   ،لق  هایو دویت   هیات دویت 

سا،  ا داماتی و  ایمنی  کنترل  برای  سیلرا  منا ق  در  ساز  و  و  ت  و    نواحی زده  ذ،یره 

  ذ،یره به نواحی  ی  یهابرای حمایت، البران ،سارات و کمک   ی نیزسیل و ا دامات  نگهدا ت

 .مدنظر  رار دهند سیل  و نگهدا ت

  ناحیه زده یا  کنترل سیل در منطقه سیل   سا،ت و ساز برای در مواردی که پروژه    :33ماده  

و تأثیر احتمایی    سا،ت و سازتأثیر احتمایی سیل بر پروژه    ،نبا د   سیل  نگهدا تو    ذ،یره

 ازارش  ده رزیابی تأثیر سیل  نتایج ا   ده و کنترل سیل باید ارزیابی    بر  سا،ت و سازپروژه  

 .ارائه  ود پیشگیرانه و ا دامات 

های تعیین  ده توسط سنجی پروژه سا،ت  بق روش امکان  ات ازارش مطایع  که  هنگامی

سا،ت  دویت سرمایه   برای  ساز  می  ای،و  ارسال  تصویب  ازارش   ود،  برای  باید این 

 .با د آب مربو ه  حفاظت دپارتمانارزیابی اثر سیل توسط  دربرایرنده نتایج بررسی و تأیید 

ارزیابی  ازارش  راه   اثرهای  نفتی،  منا ق  برای  بزراراه سیل  نیروااهآهن،  معادن،    هایها، 

 و نگهدا ت   ذ،یره   نواحی ای که باید در  ور و ،طو  یویه از راه دارتبا   ، تاسیسات  آبیبرق
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د که  ن از سیل با    پیشگیری   های کنترل سیل وبرنامه   دربرایرندهسیل سا،ته  وند، باید  

سا،ت،ود  توسط   ساز  واحدهای  به    و  سا،ت  پروژه  که  هنگامی  است.  تنظی   ده 

 الانب کنترل سیل آنها باید از    هایسازه ایرد،  رد استفاده  رار می رسد یا موبرداری می بهره

سیل    نگهدا تذ،یره و  نواحی    های سا،ته  ده درد. ،انهن و  تأیید حفاظت آب    دپارتمان

 .های مسطح با ند باید دارای سقف 

و    آهنراه ، ،طو   بر  هرهای بزرگ و متوسط متمرکز  کنترل سیل باید    هایسازه  :34ماده  

 .کنند تضمین  را  و ایمنی آنها  بوده رگ های کلیدی بزها و همچنین  رکت بزراراه 

های مه  تویید محصوالت  هرها، منا ق توسعه ا تصادی، منا ق صنعتی و معدنی و پایگاه

مورد حفاظت  رار  باید به عنوان منا ق کلیدی    ب هستند تحت تهدید سیالکه  کشاورزی  

سازه  و  برای  هایارفته  سیل    الزم  سازهای     سا،تهکنترل  و  سا،ت  در  هری،   ود. 

، استخرها  آبگیرها  منشعب  ده و   انهارها،  ، اودال هارود،انه تواند بدون مجوز،  ک  نمی هیچ

یا ،اکریزهای موالود را که برای کنترل سیل   نماید ویا مسدود    پر کردهها را  یا فرورفتگی 

  یا تخریب   ده و تخریب کند. اار وا عاً ضروری است که آنها پر یا مسدود    ،د ن واستفاده می 

  هر   ،لق و پرونده برای تأیید به دویت   اللب  ده حفاظت آب موافقت دپارتمان  ، باید اردند 

 .ازارش  ود

باید  بل از تکمیل و پذیرش   ،دویتمتعلق به  کنترل سیل    هایسازه  در ،صوص  :35ماده  

مصپروژه  و  ها  بق  رح  اداره  دامنه  دویت آنها  از    حفاظتوب،  در سطح   ،لقهای  توسط 

 . ود تعیینباالتر از آن   هرستان یا

های  باید با تواله به مقررات دویت هامتعلق به تعاونی  کنترل سیل هایسازه دامنه حفاظت از 

  کنترل سیل  هایسازه   از   دامنه حفاظتدر    ،هاها، منا ق ،ودمختار و  هرداری استان  ،لق

اردد.  سنگ،    تعیین  معدن  چاه،  حفر  ،اا  انفجار،  عملیاتبردا ت  سایر  باعثی  یا  به    که 

 .ممنوع است  ود،  کنترل سیل  هایسازه ،طر اندا،تن ایمنی 

مربو ه را برای تشدید بازرسی،    هایدپارتمان در تمام سطوح باید    ،لقهای  دویت  :36ماده  

. برای سدهای در معرض  نمایند   دهیمخازن سازمان   و   نظارت و مدیریت منظ  بر روی سدها

استانداردهای  را با  مطابق  برای  ،طر که  نبوده  حی  زیزیه  سیالب  دفاعی ضد  ایزامات  را  و 

داندارند  کیفیت  در  نقص الدی  یا  را  دپارتمان  ،  رند ،  مربو ه  واحدهای  باید  سدها  مسئول 

  برای باید    و   ،طرات و تقویت سدها را انجام دهد   رفع   سازماندهی کند تا ا دامات الزم برای
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بازسازی سدها یک    این  رفع  یا  تعی   مهلت،طرات  دویت  کرده ین  زمانی  نیز  های مربو ه  و 

آنها     کسته  دنکه احتمال    سدهایی  بوداله مورد نیاز اویویت دهند. برای مخازن به  باید  

  ،هایی برای تخلیه مو ت ساکنانا دامات اضطراری برای ترمی  سریع و  رح باید  والود دارد،  

 .تدوین  ود پیشاز 

 ه باید نظارت و مدیریت سدهای با له  مربو  هایدپارتمان در تمام سطوح و    ،لق های  دویت 

 .اللوایری  ود ب سیال اثر سدها در کست این را تقویت کرده و تدابیری اتخاذ کنند تا از 

کنترل سیل مانند سدها، ،اکریزها،    هایسازه تواند به  هیچ واحد و  خصی نمی   :37ماده  

ایستگاهسواحلچین  سنگپو ش  ها،  آبگیر سیست  ،  و  پمپاژ  تاسیسات خلیهتهای  های   ،

، هآماده به کار برای کنترل سیل آسیب رساند   ا الم و    هاهیدرویوژیکی و ارتبا ی و دستگاه

 .یا از بین ببرد کرده و  آنها را ا غال

 

 مقابله با سیل  فصل پنجم: کنترل و

دویترو  : 38ماده   اداری  سطوح،    ،لقهای  سای  همه  همراهدر  مسئول    هایدپارتمان   به 

کنترل سیل تحت یک فرماندهی متمرکز را بر    ا داماتمسئوییت کلی  باید    کارهای مختلف،

 .بگیرند عهده 

 ا داماتکنترل سیل را که مسئول هدایت و سازماندهی  دویتی  ستاد   هیات دویت،:  39ماده  

حفاظت آب    دپارتمانبا سیل در سراسر کشور است، با نمایندای ،ود در    مقابله کنترل و  

 .کند د میایجا هیات دویت، نظرزیر

 تواند می ی تعیین  ده توسط دویت  هادریاچه ی بزرگ و  هارود،انهستاد کنترل سیل برای  

دو مسئول  افراد  استان یت توسط  مربو ه  و  هرداری های  ،ودمختار  منا ق  افراد  ها،  و  ها 

کنترل  های  سازه ایجاد و تشکیل  ود، که باید    هاها و دریاچه رود،انه این    هایآژان  مسئول  

  هایآژان های ،ود را در  ،ود کنترل کنند و نمایندای  حوزه  لمروبا سیل را در    قابلهم و  

 .دا ته با ند  هادریاچه و   هارود،انه 

با سیل    مقابله محلی در سطح  هرستان یا باالتر از آن که مسئول کنترل و    ،لق   هایدویت 

را   سیل  کنترل  ستادهای  باید  مربو    باهستند،  ادارات  متویی  پاداان افراد  و  ه،  محلی  های 

مسلح   نیروهای  باال،لقادارات  سطح  در  سیل  کنترل  ستاد  هدایت  تحت  کنند.  ایجاد  تر  ، 

با    مقابلهکنترل و    هایسازه   ، باید در همان سطح، ستاد کنترل سیل  ،لق های  بعدی و دویت
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  حفاظت آب در همان سطح   هایدپارتمانهای ،ود را در  یو نمایندا  کردهسیل را کنترل  

 ،لقهای  با تواله به تصمی  دویت  تواند می در صورت یزوم، ستاد کنترل سیل    ا ته با د.د

سازمان مدیریت   هرها،  تحت  را  ساز  هایدپارتمان های  هری  و  مسئوییت    ،سا،ت  با 

و   به وظایف معمول کنترل  با رسیدای   تحت رهبری واحد  ،سیل در منا ق  هری  مقابله 

 ایجاد کند. ،کنترل سیلستاد 

با    مقابلههای محلی در سطح  هرستان یا باالتر از آن که مسئول کنترل و  دویت  :40ه  ماد

برنامه  با  مطابق  هستند،  حوضه سیل  الامع  وا عی  های  به  رایط  تواله  با  رود،انه،  های 

  باید   کنترل سیل و براساس استانداردهای کنترل سیل تعیین  ده توسط دویت،   هایسازه

 کنند.را تدوین بار  ،سارت هایت مقابله با سیل ا داما  املهای پیشگیری از سیل )  رح 

برای   رح  سیل  از  پیشگیری  تسه،هارود،انه های  یانگ  های    ی  و  هوآی  توسط باید  زرد، 

به  دویتی  ستاد   تصویب  برای  و  تدوین  سیل  دویت کنترل  های  ارائه  ود.  رح   هیات 

، منا ق ،ودمختار و  ا چند استانی دیگر که  امل دو یهارود،انهپیشگیری از سیل برای  

های  دویتهمکاری ی مربو ه با  هارود،انه   ه ضهای حوها هستند باید توسط آژان  هرداری

و  هرداری استان ،لق   ،ودمختار  منا ق  تدوین  ده هاها،  مربو ه  به    ی  تصویب  برای  و 

از سیل   های پیشگیرییا سازمان مجاز آن ارائه  ود. در صورت تصویب،  رح   هیات دویت

 .د نمحلی انجام  و ،لقهای باید توسط دویت 

با    مقابله یا واحدهای مسئول کنترل و    هادپارتمان کنترل سیل در تمام سطوح و    هایستاد

با سیل را فراه     مقابلهاز سیل، مقدمات کنترل و    پیشگیریهای  سیل باید مطابق با  رح 

 کنند.

سیل    : 41ماده   کنترل  دویتستادهای  نظر  ،لقهازیر  و  تاناس   ی  ،ودمختار  منا ق  ها، 

های سیل را تعیین  ها،  بق  انون سیل در محل ،ود، تاریخ  روع و پایان فصل  هرداری

 .کنند می 

هنگامی که وضعیت آب هر رود،انه یا دریاچه به سطح آب تضمین  ده یا ظرفیت الریان  

می  نزدیک  به  ایمن  مخزن  هر  آب  سطح  که  هنگامی  یا  سیالب  ود،  نزدیک    تراز   راحی 

برای  می  بزرای  ،طر  که  هنگامی  یا  می   هایسازه  ود،  ر   سیل  ستادکنترل    هایدهد، 

توانند فصل  ن می مربو ه در سطح  هرستان یا باالتر از آ  ،لقدویت    زیر نظر کنترل سیل  

 .سیل اضطراری اعالم کنند 
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 وند،  بق  سیل می که مانع عبور    هادریاچه یا    هارود،انه موانع موالود در مسیر    :42ماده  

را  "اصل   موانع  که  دا تهرکسی  بر،واهد  را  آنها  یک  باید ،  "اذا ته  با   مهلت  در  زمانی 

نشده با ند،  دا ته زمانی بر  مهلتاار موانع در   .د نکنترل سیل بردا ته  و های دستور ستاد

 .کند   آن  که موانع را  رار داده، ا دام به حذف االباری فردی هزینه  ستاد کنترل سیل باید با

  در مربو ه کنترل سیل یا ستاد کنترل سیل مجاز  دویتی  اضطراری سیل، ستاد    رایط بنا به  

و  هرداری استان  سطح ،ودمختار  منا ق  دارند    هاها،  ،صوص حق  ، باراندازهاها،  پل   در 

یا     طع آب را    الریان   که به  ور الدی   رود،انه   بر روی های مهندسی  ها و سایر سازه اسکله

 .انجام دهند  را  ا دامات اضطراری ،د نکنمسدود می 

سیالب  :43ماده   و    هایدپارتمان،  در  ول  هیدرویوژی  هوا ناسی،  به  مربو  

ا العات  ا یانوس  باید  همچنین    وا عیزمان  ناسی  و  هیدرویوژی  و  هوا  و  آب  مورد  در 

ه  و وظایف مربو    ایب کارکردهادر    سیلی  وفان را برای ستادهای مربو ه کنترل  بینپیش

  مقابله مخابراتی باید به ارائه ،دمات برای ارتبا ات کنترل و    هایدپارتمان ،ود ارائه دهند،  

  نیز ا الم مورد نیاز  مربو  به حمل و نقل، برق و تأمین    هایدپارتمانو    اویویت دادهبا سیل  

 .با سیل را در اویویت  رار دهند  مقابلهباید ارائه ،دمات برای کنترل و  

آزادی  وظایف  بخارتش  باید  نظامیان  و  به  مسلح ،لق  پلی   نیروهای  با    مقابلهش ،لق، 

 .انجام دهند  را سپرده  ده است به آنها سیل و عملیات اضطراری که توسط دویت

های مهندسی آب  ها، سدها و سایر سازهآبگیر، استفاده از مخازن،   ول سیالب  در  : 44ماده  

 .د نبا   مربو ه ای کنترل سیل، کنترل و نظارت ستادههدایت باید منو  به 

  کننده محدود   ترازآب را باالتر از    بدون مجوز،  تواند ، هیچ مخزنی نمی بدر  ول فصل سیال

هر    کننده مخازن درمحدود  ترازسیل ذ،یره کند و استفاده از ظرفیت کنترل سیل فراتر از  

تحت   باید  با د هدایتفصل  مربو ه  سیل  کنترل  ستاد  نظارت  و  کنترل  فصل    در  ول   .، 

ای مسئول کنترل  ، هر مخزنی که در باالدست رود،انه یا دریاچه برف  ذوب  سیالب نا ی از 

برف سیل   ذوب  از  و  می   نا ی  کرده  ا،ذ  را  مربو ه  سیل  کنترل  ستاد  موافقت  باید   ود، 

 .انجام دهد تحت نظارت آن را تخلیه الریان ،ود  

سیال  :45ماده   فصل  مط  بدر  باید  سیل  کنترل  ستاد  و  اضطراری،  کنترل  با  رایط  ابق 

، تجهیزات، وسایل حمل و نقل و نیروی انسانی را در  مصایحبا سیل، حق تعیین محل    مقابله

، ا غال زمین،  طع  بردا ت ،اابرای  ایری  نیز حق تصمی  ،ود دا ته با د و     لمرو حوزه  
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از   اللوایری  موانع  بردن  بین  از  دیگرالریان  در،تان،  اضطراری  ا دامات  و  نیز  آب  دارا    را 

یزوم،  با د  صورت  در  ستاد   هایدپارتمان.  تصمی   ترافیک،  بق  کنترل  و  عمومی  امنیت 

 .فیک را در ،شکی و در منا ق آبی االرا کنند کنترل ترا باید  کنترل سیل،

اند  بلی تخصیص داده  ده  پارااراف ، تجهیزات و وسایل حمل و نقل که  بق مفاد  مصایح

ند و یا  ادر به بازاشت    اب وند. اار آسیب دیده    زاردانده باباید بالفاصله پ  از فصل سیل  

مناسب  نبا ند  ،سارت  البران  باید  و ،  ارفته  مقررات    صورت  مطابق  دیگری  ا دامات  یا 

انجام  ود یا  ا غال  ،  بردا ت ،ااکسانی که    .مربو ه دویت  انجام  در،تان را   طع  زمین 

سیل،  باید   اند داده  فصل  از  تش  پ   انجام  البرای  دپارتمان صایحه ریفات  به    زم  بق  انون 

مر   ،لقدویت    .مراالعه کنند  زمینی که  محلی  احیای  باید عملیات  بردا ت بو ه    ،اا آن 

 را سازماندهی کند.   طع  ده  ده و کا ت در،تان 

استانداردهای  آب یا الریان هر رود،انه یا دریاچه با تواله به    تراز در صورتی که    :46ماده  

سیل برسد،    تو نگهدا  ذ،یره   ناحیهنیاز به استفاده از    ه  رایط ب   دویت،   تعیین  ده توسط 

و    ،لقرود،انه، دویت    حوضه  کنترل سیل  های ستاد  ، کنترل سیلدویتی  ستاد    ات دویت، هی

استان سیل  کنترل  به  رایط  روع  منطقه    ،ستاد  تواله  با  باید  یا  هرداری  ،ودمختار 

مندرج در  رح پیشگیری از    مصوب  یهارویه سیل و    نگهدا تذ،یره و    ناحیه استفاده از  

را ا،ذ نمایند. سیل    نگهدا تو    ذ،یره  ناحیهدر مورد  روع استفاده از  الزم  سیل، تصمی   

نمی  یا  خصی  واحد  از  مانع  تواند  هیچ  یا     دهسیل    نگهدا تو    ذ،یره   ناحیه استفاده 

را   آن  از  اندازداستفاده  تأ،یر  صورت    .به  دویایجاد  یا    ممانعتدر  محلی  ،لق  ت  تأ،یر، 

 . االرا کند  باید با توسل به زور آن را مربو ه در سطح  هرستان یا باالتر از آن 

و واحدهای   هادپارتمان مربو ه باید    ،لق ، دویت  ارفتگیآب پ  از و وع سیل و    :47ماده  

  ضروریاترابطه با تأمین    در  دیده،حادثه   مربو ه را برای ا مینان از امدادرسانی در منطقه

از سرایری    ،تأمین امنیت عمومی   ، امدادی  تجهیزات  بهدا تی و مصونیت تأمینهای  مرا بت 

مختلف فعاییت ،انه   ، تویید   های  سازه بازسازی  تعمیر  همچنین  و  تخریب  ها  مهندسی  های 

 .دهی نماید ، سازمان آن  لمرودر حوزه    ب ده در سیال

مربو ه    هایدپارتمانه االنهای سا،ت و ساز س کنترل سیل باید در برنامه   هایسازه  بازسازی

 .اویویت دا ته با د 

 .کند دویت بیمه سیل را تشویق و حمایت می
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 فصل ششم: اقدامات تضمینی 

کلی    ،لق های  دویت  : 48ماده   سطح  بهبود  برای  را  تدابیری  باید  سطوح  تمام  در 

 .کنترل سیل اتخاذ کنند  هایتخصیص 

  های سازهاز    نگهداریو    و ساز  و سا،ت  هادریاچه و    هارود،انه   تنظی  مجدد مسیر  :49ماده  

و با مسئوییت تقسی   ده    "ثبات  درت تجاری و  درت مایی" بق اصل  باید  کنترل سیل  

مختلف سطوح  محلی  ، در  مقامات  و  مرکزی  مقامات  توسط  ترتیب  د.  ن و  مایی   تأمین  ، به 

و   در  هرها    هایسازهاز    نگهداریسا،ت   هرها   ،لقی  هادویت توسط  باید  کنترل سیل 

 . د ن و مایی  تأمین

برق و مخابرات در    ، معادن  ، آهنراه ،طو    ، مربو  به ،طو  یویه نفتی ها و موسسات رکت

باید   منابع ،ود منا ق در معرض سیل  برایبوداله   از  را  تقویت   ای  الزم    هایسازه   ایجاد و 

 .کنند  تامینکنترل سیل   هایایمنی سازه برای ،ود

مایی دویت مرک  :50ماده   منا قی  باید   زی بخش  ی  هارود،انه که ،اکریزها و سدهای    در 

 وند، می ارفتگی  و آب  بار،سارتی تعیین  ده توسط دویت دچار سیل  هادریاچه بزرگ و  

سیل که    کنترل   هایسازهبا سیل و عملیات اضطراری و بازسازی    مقابلهبرای  بوداله الزم را  

،ودمختار و    ، منا قهااستان  ،لقهای  دویت   صیص دهد.اند، تختخریب  ده   سیالبتوسط  

با سیل و عملیات اضطراری    مقابلهبرای    را  های مایی ،وداز بوداله   بخشیها باید   هرداری

آسیب منا ق  سیل  در  از  و   ارفتگی آب و    بار،سارتدیده  اداری ،ود  منا ق    همچنین  در 

 اند، ا،تصاص دهند. تخریب  ده سیالب  مهار سیل که توسط  هایسازه  نوسازی

  هایسازهو سا،ت    نگهداریآب با هدف    حفاظتهای  صندو ی برای پروژه   ،دویت : 51ماده  

ای را برای این  ا دامات ویژه   هیات دویت باید کند.  کنترل سیل و حفاظت از آب تأسی  می 

 .مقرر نماید صندوق 

و   استان ،ودمختار  منا ق  سیل،   هاهرداری ها،  تهدید  درمعرض  منا ق  به  می   در  توانند 

تقویت   سازهمنظور  منا ق   هایسا،تمان  در  سیل  کنترل  ظرفیت  بهبود  و  سیل  کنترل 

و اداره   نگهداریبرای سا،ت،  ای، هزینه هیات دویتمربو ه  مقرراتاداری ،ود و با تواله به 

 .وضع نمایند   های رود،انه در منا ق حفاظت  ده کنترل سیلپروژه 
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ک   محلی  ،لق  هایدویت   :52ماده   سطوح  تمام  سیل  ه در  کنترل  باید    هستند،  مسئول 

را با نسبت مناسب برای سا،ت و  یی  کار روستانیروی  ،  هیات دویتمطابق مقررات مربو ه  

 کار ایرند. به  کنترل سیل هایسازه از  نگهداری

برای کنترل    ا الم مورد نیازو    بودالهاز تخصیص  تواند  هیچ واحد یا  خصی نمی   :53ماده  

 .کند   یحوادث اللوایرسیل و تسکین 

از  ریق حسابرسی در    ،لقهای  حسابرسی دویت   نهادهای  باید نظارت را  در تمام سطوح 

 .تقویت کنند  هاکاهش ،سارت  استفاده از بوداله برای کنترل سیل و 

 

 فصل هفتم: مسئولیت حقوقی 

حفاظت  دپارتمانسند تأیید ا،ذ بدون  که  این  انون 17از مفاد ماده  یهر متخلف :54ماده 

برنامه برا  آب آبی وسازهیا سایر    و  برای کنترل سیل  هاییسازه،  ریزی ،ودی    نیروااه   های 

در  برق کند،    هادریاچهو    هارود،انه آبی  تو ف  احداث  به  ملزم  غیر انونیباید  و     ده  ا دام 

 .را انجام دهد   ریزیبرای برنامه  تایید   سند  ا،ذ  تشریفات مربو  به 

به  ور الدی بر کنترل    ،ریزیبرای برنامه   تایید ر سند  در مواردی که نقض ایزامات موالود د

  ،ود را در یک مهلت زمانی  هایسازه ود که  سیل تأثیر بگذارد، به متخلف دستور داده می 

سند    مقرر  در  ایزامات  نقض  که  مواردی  در  ببرد.  بین  کنترل    ریزی،برنامه برای    تایید از  بر 

 ود که  را انجام داد، به متخلف دستور داده می   اصالحیتوان ا دامات  بسیل تأثیر بگذارد اما  

ای  مشمول الریمه  به  ور همزمان   ممکن است  زمانی ا دام به البران کند و  هلتدر یک م

 اردد.  یوان 100000تا  10000 بین

ماده  به    :55ماده   مقررات  از  متخلف  از    19هر  که    مجدد  ریزیبرنامه   مسیراین  انون 

 ،رود،انه یا محافظت از ،اکریزها پیروی نکند مجرای  ت  های هدایرود،انه و سا،ت پروژه 

تاثیر  رار ایرد،    سازه  کهدر صورتی  که این عمل   وددستور داده   باید  کنترل سیل تحت 

یا سایر روش غیر ان براردانده و  اوییه  به کار    اصالحی های  ونی را متو ف کرده، به حایت  را 

است  ببرد ممکن  آنکه  ضمن  همزمان.  بین  الریمه   مشمول  به  ور  تا    10000ای 

  ود.  یوان 100000

مفاد    :56ماده   از  متخلف  ماده    هایپارااراف به هر  و سوم  مرتکب    22دوم  که  این  انون 

سایر  از  استفاده  یا  و  موانع  رفع  غیر انونی،  عمل  تو ف  دستور  زیر  ود،  ا دامات  از  یکی 
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می حلراه صادر  و  ها  است ود  همزمان  ممکن  تا    10000  ینب  ایالریمه   به  ور 

 :برای آن درنظر ارفته  ود  یوان 100000

سازه سا،تماناحداث    -1 یا  در محدوده کنترل    هاییها  تخلیه سیل  مانع  و    هارود،انه که 

 . وند  هادریاچه 

تأثیر    هارود،انه هایی که بر پایداری الریان  یا مشارکت در فعاییت   پسماند   ریختن زبایه و  -2

مانع تخلیه    که   ییهاو یا سایر فعاییت   هساند ر،اکریزها آسیب  و    سواحل، به ایمنی  اذا ته

 یا  ؛ ود هادریاچه و   هارود،انه در محدوده کنترل سیل در مسیرهای رود،انه 

یا    -3 بلند مانع    ایاهانکا ت در،تان  برای    هایی که سیل در مسیر رود،انه   الریان سا ه 

 . وند می  استفاده  تخلیه سیل

ایری  بازپ  این  انون که  23و ماده   15دوم ماده  پاراارافمفاد  به هر متخلف از :57ماده 

 ود  کند، دستور داده می  محدوددریاچه یا رود،انه را    با کشاورزی،یا    دا ته و   زمین از دریا 

برارداند  اوییه  حایت  به  را  زمین  کرده،  متو ف  را  غیر انونی  عمل  وکه  از    ه  های روش یا 

و    اصالحی کند  استفاده  است ممکدیگر  ه  ن  الریمه مزمان  به  ور  سقفمشمول  تا    ای 

های اصالحی  حل ود. اار متخلف، نه زمین را به حایت اوییه برارداند و نه راه   یوان   50000

 .انجام دهد  فرد متخلف  ن کار را با هزینهدیگری را به کار ایرد، دپارتمان صایحه باید ای

 رح مربو  به سا،ت و  تصویب  نتواند  این  انون که    27هر متخلف از مفاد ماده    :58ماده  

دریافت کند ساز   مربو ه  دپارتمان حفاظت آب  از  با  را  مطابق  مرز  و  مو عیت  از  نتواند  یا   ،

ها و های مهندسی در محدوده کنترل رود،انه در سا،ت سازه  حفاظت آب   دپارتمانتصویب  

  و تشریفات   ف کردهدستور داده  ود تا عمل غیر انونی را متو  ، باید پیروی کند   هادریاچه 

سازه   الزم سا،ت  اار  کند.  تکمیل  تأیید  و  بررسی  برای  بر  را  به  ور الدی  مهندسی  های 

بگذارد،    سازه تأثیر  را در یک مهلت باید  کنترل سیل  آنها  داده  ود که  به متخلف دستور 

اید  ب  ام دهد، دپارتمان صایحه نتواند این کار را انج  مهلت زمانی از بین ببرد. اار وی در این  

از بین ببرد. اار بتوان برای البران تأثیر در تخلیه سیل  االبارنها را با هزینه واحد سازنده به آ

داده می  به متخلف دستور  و  ا دام کرد،  به البران کند  ا دام  زمانی   ود که در یک مهلت 

 . ود یوان100000تا   10000 ای بین مشمول الریمه   به  ور همزمان  ممکن است

این  انون که ازارش ارزیابی اثر سیل   33اول ماده    پارااراف مفاد    تخلف از هر م  :59ماده  

و    ذ،یره   ناحیه که برای کنترل سیل در منطقه سیل زده یا    سا،ت و سازبرای یک پروژه  
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 ود اصالحات را در یک  ارائه دهد، موظف می را نتواند  سیل در نظر ارفته نشده    نگهدا ت

در صورت    هلتم دهد.  انجام  مقرر،  زمانی  مهلت  در  کار  این  انجام   باید   متخلف برای  عدم 

 .در نظر ارفته  ود یوان 50000 ای تا سقف الریمه

بهره    مورد  را   سا،ت و ساز این  انون که پروژه    33دوم ماده    پاراارافبه هر متخلف از مفاد  

می  استفاده  رار  یا  که  برداری  حایی  در  توسط  کنت  هایسازه دهد  هنوز  سیل    دپارتمانرل 

و دریافت تایید   یا استفاده  برداری بهره   تو ف  دستور باید  اند،  دهی حفاظت آب به تصویب نرس 

ای تا  الریمه  به  ور همزمانممکن است  و  صادر  ود زمانی مهلتکنترل سیل در یک  سازه

 . برای متخلف در نظر ارفته  ودیوان  50000 سقف

  انهار  ها،، اودال هارود،انه ن مجوز،  این  انون که بدو   34د ماده  هر متخلف از مفا  :60ماده  

آبگیر و  فرورفتگی هامنشعب  ده  یا  استخرها  ،اکریزهای ،  یا  کند،  مسدود  را     دیمی  ها 

می  استفاده  در  هر  برای کنترل سیل  که  را  تخریب  موالود  توسط دویت    باید   نماید، ود 

به    های دیگرحلبه حایت اوییه یا راه   و بازاشتاین عمل غیر انونی    دستور تو ف  هر    ،لق

 .وی داده  ود

های  ، ایستگاهپو ش سواحل  ها،آبگیرهر متخلفی از این  انون که به ،اکریزها،    به  :61ماده  

سیست  سایر    تخلیه های  پمپاژ،  یا    هایسازه یا  هیدرویوژیکی  تاسیسات  یا  سیل،  کنترل 

  کرده و یا سارت وارد  برای کنترل سیل ،  ا الم الزم کنترل سیل و یا   هیزاتتج یا  و   مخابراتی 

کند  تخریب  یا  ا غال  را  غیر انونی  تو ف  دستور باید    ،آنها  داده  ود  و   عمل  آن    و  اصالح 

.  برای آن در نظر ارفته  ودیوان   50000ای تا سقف  الریمه به  ور همزمان    ممکن است

با د،   ایجاد  ده  ،سارتی  مطابق  انوناار  در    ، متخلف  دا ت.  ،واهد  مدنی  مسئوییت 

م مجازات صورت  اداری، مقررات  اعمال می جازات  امنیت عمومی  برای  اداری  اار  های   ود. 

 .  ودبا د، مسئوییت کیفری  بق  انون بررسی می  صورت ارفته الرمی 

کارمندان  مانع کار  هرکسی که    :62ماده   از  یا   هایدپارتمانیکی    هاین آژا  حفاظت آب 

باید  ،تهدید کند وی را یا  ،  وددهد می  حوضه رود،انه که مطابق  انون وظایف ،ود را انجام

صورت  . اار الرمی   وددر صورت ایجاد الرم از نظر مسئوییت کیفری  بق  انون رسیدای  

 .های اداری برای امنیت عمومی اعمال می  ودبا د، مقررات مجازات  نگرفته
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و  از  هرک     :63ماده   برای بوداله  و  ا الم الزم  اللوایری    هاکاهش ،سارت  کنترل سیل 

 بق  انون  باید  از نظر مسئوییت کیفری    ، در صورت ارتکاب الرم  کرده یا آن را تصرف کند، 

 . های اداری صادر  ودمجازاتباید ، صورت نگرفته با د رسیدای  ود. اار الرمی 

اداری مقرر در این    هامجازات  :64ماده   ا دامات  این    60فصل به استثنای مقررات ماده  و 

در سطح  هرستان یا باالتر از آن یا    ،لقهای  حفاظت آب دویت   هایدپارتمان توسط    ، انون

رود،انهضحو  هایآژان  توسط   ا،تیارات  ،ه  حفاظت   دپارتمان توسط    اعطا  ده  در حیطه 

های اداری برای امنیت عمومی  . با این حال مجازاتایردهیات دویت، صورت می  زیر نظر آب

نامه مجازات تعیین می  ود که در آیین   یینهادهااین  انون توسط    62و   61مندرج در مواد  

 . بینی  ده استاداری امنیت عمومی پیش 

هر کارمند دویتی که یکی از اعمال زیر را مرتکب  ود، در صورتی که این عمل   :65ماده  

 ود. اار الرمی  می   بازپرسی از نظر مسئوییت کیفری    الرمی محسوب  ده با د،  بق  انون 

 . ودهای اداری صادر می ت با د، مجازا صورت نگرفته

  34یا ماده    ،27ماده    ،22ماده    پارااراف دوم یا سوم  ،19ماده    ، 17با نقض مقررات ماده    -1

 ؛ کنترل سیل بر  تأثیر الدیبا 

از  درتء  سو  -2 در  ،استفاده  یا    ،وظایف   صور  به ،سارات   ، منافع  خصیکسب  و  منجر 

 ؛ با سیل مقابلهکنترل و  هایبه سازه سنگین 

االرای  رح ا   -3 از  و دستورایعمل متناع  از سیل، کنترل سیل  های عملیاتی  های پیشگیری 

برنامه  یا  عملیاتی اضطراری  برنامه   های  مانند  سیل  و  کنترل  ذ،یره  یا    نگهدا تهای  سیل 

  یا ؛برداری در فصول سیلزام و بهرههای اعا دامات یا برنامه 

،سارات نا ی از سیل به منا ق تشدید  یا    ایجاد   باعث  که   مقررات این  انون  تخلف از   -4

 .مجاور یا واحدهای دیگر  ود 

 

 فصل هشتم: ماده تكمیلی 

 . الاری ،واهد بود1998این  انون از ژانویه   :66ماده 
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