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:ریفاتع

:ازعبارتستDisasterطبیعیبالیای

بهنیازبطوریکهگرددبهداشتیخدماتسطحکاهشومیرومرگ،اقتصادینابسامانی،خسارتبهمنجرکهایواقعهرخداد
.باشدمحلیغیرمنابعازکمكدرخواست

دراقتصادیدالرخسارتتریلیون2.3ازبیشوکشتهنفرمیلیون3.3ازبیش،2010سالبهمنتهیدههچهاردرطبیعیبالیایوقوع
.استداشتهپیدرجهانسراسر

.جانیچهومالیخسارتنظرازچهمیباشد(Flood)سیلایرانجملهازوجهاندرطبیعیبالیایمهمترینازیکی

،ینچ،بنگالدش،هندازبعدآسیادرواستجهانبالخیزکشوردهمینایرانودهدمیتشکیلرادنیابحرانهایتمام%60سیل
استدادهاختصاصخودبهراآسیاچهارممقام

موجهایورارتحدرجهتغییراتاروپادروخشکسالیآفریقادرسیالبها،بروزشکلبهآسیامنطقهدرطبیعیبالیاینوعبیشترین
.استبودهشدیدگرمای



اهمیتسیل

یممربوططبیعیبالیایبهمتحدمللسازمانازبخشی•

متحدمللسازمانتوسططبیعیبالینوع41حدود.شود

بقیهازبلئیه4حدودطبیعیبالیایبیندر.اندشدهشناخته

نطوفاوخشکسالی،زلزله،سیلشاملکههستندمهمتر

.است

زلزلهجهاندرطبیعیبالیمهمترین،میالدی1990سالتا•

مهمترینبعدبه1990سالاز،داشترادومرتبهسیلوبود

.شدسیلطبیعیبالیای
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تعاریفسیل

آبترازطحسکهاوجیتارودخانهیكآبترازسطحدرمدتکوتاهمعموالافزایشازعبارتستسیلیونسکوآبشناسیفرهنگتعریفطبق

.نشیندمیعقبترآهستهآهنگیبااوجآناز

یكبروزاثردراستممکنسیل.آبازحجمییارودمعمولمحدودهنسبتآبجریاناضافهازعبارتستسیلدیگریتعریفطبق

.بپیونددوقوعبهسدیكشدنشکستهنتیجهدریاوآبخیزحوضهیكدرهابرفناگهانیذوبیاومستمریاوشدیدبارندگی

(1360کامیاب).گویندمیسیالبسازد،واردلطمهافرادامکاناتبهکهراآبیجریانگونههر

پستنهایزمیفراگرفتننیزوباشدبیشترواضحطوربهمعمولمواقعدرکهمیزانیبهرودخانهیكدرآبزیادنسبتاآمدنباالیاجریان

(زهکشیوآبیاریفرهنگ)گویندراآبسطحآمدنباالازناشی
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تعاریفسیل

ردآبزیادحجمافزایشباعرفحسببرکهشودمینامیدهسیلصورتیدرآنایجادعاملازجداسطحیجریانهر

اراضیوشدهسرریزطبیعیبسترازمعموال.استبرخوردارمحدودیزمانیتداوماز.باشدهمراهمشخصمقطعیك

(1374صادقی)آوردباربهمالیوجانیخسارتوگیردمیبردررااطراف

اینرد.شودمیانسانیتلفاتیاخساراتباعثوشدهخارجرودخانهبسترازکهاستآبیسطحیادبیمیزانسیل

سیل،گونهنایبه.نیستمهمتعریفایننظرازنکندایجادانسانیتلفاتسیلاگر.استمطرحاقتصادیبحثتعریف

درنندهکمداخلهوالمللیبینسازمانهایقبولموردتعریفاین.شودمیگفته(زاخسارتسیلهای)خسارتیسیلهای

بآسیاشسرمایهوانسانکهاستزاییخسارتسیلهایاست،توجهمورددنیادرعمدتاکهآنچه.استسیالبامور

.بیندمی
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:آمارتاريخچه سيل از نگاه 
سیلویرانگرتاریخجهان15

تلفاتانسانیمرکزسیلسالمیالدینامسیلردیف

هزارکشته500یكمیلیونوچین1931سیلچین1

هزارکشته900چین1887رودزرد2

هزارکشته800چین1938رودزرد3

هزارکشته160چین1975شکستسدبانکیانو4

هزارکشته150چین1935یانگتسه5

هزارکشته120هلند1530سنتفلیکس6

هزارکشته100بیشازویتنام1971دلتایرودسرخ7

هزارکشته100چین1911رودخانهیانگتسه8

هزارکشته80هلندوآلمان1278سنتلوسیا9

هزارکشته60هلند1212دریایشمال10

هزارکشته40گواتماال1949شرقگواتماال11

هزارکشته36بریتانیا11219سنتمارسلوس12

طاعونهزارکشته،بیشترکشتههادراثرابتالبه33چین1954رودخانهیانگتسه13
.پسازسیلجانباختند

1974بنگالدش14
بنگالدشوبرخیکشورهایجنوب

هزارکشته30شرقآسیا

هزاراننفرکشتهبریتانیا،هلندوآلمان21962سنتمارسلوس15

بگونهایاند،آوردهواردبشریجوامعبهراخساراتوتلفاتبیشترینطوفانوسیلطبیعی،بالیایمیاندرمتحدمللسازمانتوسطشدهتهیهآمارمطابق
.استبودهزلزلهازناشیخساراتدالرمیلیارد18مقابلدردالرمیلیارد21بربالغطوفانوسیلازناشیخساراتمیزاندههیكدرتنهاکه



:تاريخچه سيل در ايران

کامالسیلرایب،شرایطنفوذقابلغیراراضیوتندشیببامتعددکوهستانهایوجود،خشكنیمهوخشكاقلیمجملهازماکشوردرخاصجغرافیاییموقعیتبدلیل

.گرددمیمشاهدهجدولدرراویرانگرهایسیلجملهاز.استفراهم

سیلچونهاسیالباینازبرخیدر.کندمیاشارهدادهرخایراندرگذشتههزارهدرکهسیالبموردصدهابهزاده،بزرگوطاهریکتابدرملوینازنقلبه

.کندمیویرانبکُلیتبریزشهردرراخانه3000سیالب1934دروشدهخرابخانه3000قزوین1851سیلدرگردید،ویرانشیرازشهرسومیكمیالدی1668

ی،اطالعاتبانكایندادههایاساسبر.استدیگریارزشمنداطالعاتحاوینیزکشورمراتعوجنگلهاسازمانآبخیزداریمعاونتسیلخساراتاطالعاتیبانك

دیگرنفر2381شدناالثرمفقودونفر739وهزار11شدنکشتهباعث1383لغایت1330سالازواستسالدرریالمیلیارد10000بربالغسیلازناشیخسارات

کشوربهواردهخساراتاما.استشدهتلفدامرأسهزار580ومیلیونیكودیدهآسیبزمانیبازههمیندرکشورمزارعازهکتارهزار300ومیلیوندو.استشده

ایرانسیلهایویرانگردر.استنشدهارائههمهنوزسال12گذشتازبعدبعد،بهسالایناز
تلفاتانسانیسالمحلوقوعسیلردیف
کشتهومفقود500بیشاز1380گلستان1
کشتهومفقود300بیشاز1366دربندیاتجریشتهران2
کشته60بیشاز1378نکا3
کشته137757ماسوله4
کشته2138150گلستان5
کشتهومفقود139428البرزتهرانو6
کشتهومفقود138714بازفتوشهرکرد7
کشتهومفقود13948ایالم8
کشتهومفقود13887قم9

بانک اطالعاتی خسارات سیل معاونت آبخیزداری سازمان جنگلها و مراتع کشور

متعددیسیالبهایوقوعشاهدکشورسالههراگرچه
که1380مرداد20درگلستانویرانگرسیلامااست
ازنفر500ازبیششدناالثرمفقودوکشتهبهمنجر

رکشوسیلفجایعنخستعنوانهمهنوزشدهموطنان
استدادهاختصاصخودبهرا



1283سیلکاشان،سال
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باالآمدنسطحآبرودخانهنکارودوطغیانرودخانهوعبورسیلازمیانشهردر:1378/5/5سیل
اثربارندگیومسدودشدندهانهپلهاتوسطدرختانبریدهشده
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1328سیلسیستان،بهار
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1302سیلخوزستاندیماه
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1327سیلاصفهانزمستان
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(2015اکتبر29)درغربشهرستانایالموقوعسیالب
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(1395فروردین26)سیلدزفول
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(1395فروردین26)سیلدزفول
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17

(1395فروردین26)سیلدزفول



گلستاندریكدههگذشتهسوابقسیالبدراستان
خسارتمنطقه وقوعتاريخ

در حوزه نكارود ،دهنه "شاهكوه"مسيل 88/3/29
گرماب دشت گرگان ودهنه محمدآبادعلي 

آبادكتول

وستايي خسارت به منازل مسكوني، زمينهاي كشاورزي و محورهاي اصلي و روستايي، بسته شدن راه هاي ر
منطقه شاهكوه گرگان شد و محور جنگلي توسكستان به شاهرود در سمنان

خسارت به روستاهاي اينچه برون و داشلي برونحوضه آبريز اترك90/5/16

طيخسارت به مزارع روستاهاي سركالته و زراع محله كردكوي و شموشك گرگان و تخريب راههاي ارتباگرگان90/7/4

مراوه تپه–قازانقايه 91/3/4

راميان91/3/29

شهرستانهاي استان گلستان91/4/30

جان باختن دو نفر از هموطنانكالله91/6/2

اغها و خسارت جدي به روستاهاي بندر گز،قطع راههاي ارتباطي روستايي، خسارت به اراضي كشاورزي ، بگرگان ،آزاد شهر وبندر گز91/7/21
كشتزارها ، آب گرفتگي منازل و قطع برق در مناطق

ماشين آالت و تاسيسات كشاورزي، پل هاو جاده ها و مواصل ارتباطي و كانالزرينگل، محمد آباد ،قره چاي و خرمارود93/3/8
هاي آبرساني و همچنين تخريب ايستگاه هاي هيدرومتري و پلهاي ساختماني به

ميليارد ريال برآورد شده 2000ميليارد ريال در بخش آب ودر كل استان در ساير بخشها حدود 140ميزان 
است

خسارت به تاسيسات زير بنايي و تاسيسات ابرساني، منازل مسكوني، شبكهعلي آبادكتول، راميان وآزادشهر93/3/14
ميليون ريال146600به مبلغ .. هاي آب و برق و

كردكوي و بندر تركمن95/6/17

اني، منازل خسارت جدي به شهرها و روستاها، اراضي كشاورزي و به تاسيسات زير بنايي و تاسيسات ابرسكل استان گلستان98فروردين 
..  مسكوني، شبكه هاي آب و برق و



(2و1)نمایشفیلم
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انواعسیلهابراساسمنشاءبوجودآمدنسیل
رییکستشکیل-سالگرمماههایدریخعظیمهایتودهناگهانیذوب)یخچالیهایدریاچهشدنشکستهازناشیسیل-1

(1390سال،تنکابنسیل)(خفیفهایزلزلهیاودماافزایشاثردرهادیوارهشدنشکسته–یخیدیوارهبادریاچه

(شدتخشكنیمهوخشكمناطقدر)شدیدبارانهایازناشیسیل-2

یمزیاد(خاکدرآبحرکت)آبگذریوروانابوشدهکمنفوذپذیریشدتزمانگذشتبا)طویلبارانهایازناشیسیل-3

(شود

(بارشسیلازترضعیف–گرمهوایتودهورود)برفسریعذوبازناشیسیل-4

(دریاییآتشفشانهایودریاییرانشهایدریایی،عمدتاهایزلزله)(Tsunami)سونامی-5
20



انواعسیلهابراساسمنشاءبوجودآمدنسیل
6-Storm Surge(عمانکهآیدمیبوجوددریاهاواقیانوسهاسطحدرغالببادوزشاثردراستساحلیسیلنوعیك

(یانزلبندروآستارادر.شودمیمخالفبادافزایشاثردررودخانهشدنطغیانیموجبوشدهدریابهرودخانهآبورود

سدهاشکستازناشیسیل-7

وند،شمیآبازپروقتیکهآیدمیبوجودهاییدریاچهزمین،رانشوقوعبا)آنشکستوزمینرانشازناشیسیل-8

(شوندسیالبوقوعموجبوبشکنندیکبارهبهاستممکن

(کنندمیسیالبتولیدوشدهبرفذوبموجبآتشفشانگدازهیافتنجریانوشدیدگرمای)آتشفشانازناشیسیل-9
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نمونهایازرانشزمین
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تقسیمبندیسیالبهاازنقطهنظرمکانبوقوعپیوستن

آبخیزحوزهداخلدرCatchment FloodیاRiver Flood

ساحلیسیلهایصورتبهساحلیمناطقدرCoastal Flood

رودخانهدرشدیدبارشاثردردریاچهآبسطحآمدنباالLake Flood
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تقسیمبندیسیالبهاازنظرنحوهوقوع

Naturalطبیعیسیل• Flood

Artificialمصنوعیسیل• Flood(زمینرانش،سدشکست:مانند)
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تقسیمبندیدیگرسیالبها

دهندمیرخهارودخانهحوضهدر:(غیرشهری)ایرودخانهسیالبهای-1

گهانیناشکستبرف،ذوبباتوامبارشیاوسنگینبارندگیهایاثردر

یناشرودخانهانسدادبرف،سریعذوبگلی،جریانهایلغزش،زمینسد،

حوزهسطحدرزداییجنگلنامناسب،شهریتوسعهیخی،هایتودهاز

.آبخیز

گیآلودمانندمسائلی.دارندموضعیومحلیمنشا:شهریسیالبهای-2

هستند(ناگهانی)آسابرقشهریسیالبهای.دارندهمراهبهراآبجدی

نهارادرهمچنینو(پارکینگهاپارکها،،خیابانها)شهریسطوحرویبرکه

کنندمیتخلیهآبآوریجمعمحلهایداخلبهراآبکهشهریکوچك

.دهدمیرخ
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سیالبعللوقوع

.گرددمیخاکشدناشباعباعثمدتطوالنیمتوسطبارشاثردرکهبرقورعدباتوامرگبارهای:سیالباصلیعلت

نامناسباراضیکاربری

آبعبورنامناسبمسیرهایایجاد

شهریحفاظتیسدهایشکست

خیابانهاورودیهایوشهریزهکشهایسیستمهایدرانسداد

شهریزهکشیهایشبکهداخلبهآبسطحترازرفتنباالبواسطههارودخانهآبشدنریزسر.
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پیامدهایناشیازافزایشروانابدریكمحیطشهری

انسانهابهمالیوجانیخساراتآمدنوارد

سازهاوساختوتجاریصنعتی،بخشهایگرفتگیسیل

سنگینترافیكایجادوشهرینقلوحملهایشبکهخیابانها،گرفتگیسیل

سطحبهشهریفاضالبورودمرکب،فاضالبمجاریازآبشدنسرریزشهری،فاضالبمجاریداخلبهروانابورود

خیابانها

شخصیوعمومیاموالبهخسارات
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یشهرییاروستایپیامدهایناشیازافزایشروانابدریكمحیط

بهداشتیمخاطرات

اقتصادیخساراتشهر،زیباییبرمنفیاثرات

خیابانهاالیروبیضرورت

عمومینقلوحملدرتاخیر

آبآوریجمعمحلهایوآبعبورعمومیمسیلهایآلودگیایجاد
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یشهریوروستایمسائلومشکالتناشیازبارشزیاددرمناطق

خاکفرسایش

یافتهفرسایشموادرسوب

آبآوریجمعمحلهایواراضیآلودگی

زیرزمینیآبمنابعباتداخل
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ومشکالتناشیازسیالبمسائل

مالیخسارات

نقلوحملهایسیستمدرموقتاختالل

شهریزندگیبهصدمات

گرددهاخانهکنندهتهدیدتواندمیتندهایشیبرویبرخاکهاناپایداریوفرسایشموجب

گرددمیطوالنیزمانمدتیكبرایگرفتگیسیلبهمنجرحدیرویدادهای

استمناسبزهکشیسیستمفقدانومدیوجذراثراتسنگین،بارشهایساحلی،شهرهایازبسیاریدرموثرجدیمسئلهیك

هستندنیازموردپیشرفتهمدلسازیابزارمسئله،پیچیدگیبواسطه
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اثراتشهرسازیوتوسعهشهریبررویسیالب

مصنوعیساختارهایتوسططبیعیسطوحشدنپوشیده

ناپذیرنفوذسطوحافزایش.

روانابکیفیتوجریانالگویرویبراثرات

کمترسیالباوجتازمانوبیشترپیكجریان

تدسپائیننواحیبهنامطلوباثراتو(ارتفاعکم)پستمناطقگرفتگیسیل
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سیلخیزیعلل

برفذوبوبرفبارشحرارت،درجه،مقیاسکوچكرگبارهایسیکلونیك،رگبارهایباران،:هواشناسیعوامل.

اثرات،کانالشرایطنفوذناپذیر،پوششنفوذپذیری،،زیرزمینیآبشرایطخاک،رطوبتسطح:هیدرولوژیکیعوامل

.آننظایرومدیوجذر

البی،سیدشتنواحیتصرفنامناسب،زهکشیسیستمهایاراضی،پوششتغییریااراضیکاربری:انسانیعوامل

...واقلیمتغییرسدها،ازآبناگهانیرهاسازی
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 (Flood Management)مدیریتسیالب

هتجدرآبمنابعفعالیتهایازوسیعیطیفشاملسیالبمدیریت

قهمنطاقتصادوزیستمحیطمردم،رویبرسیلبالقوهاثراتکاهش

.باشدمی

روشهااینکهاستاینسیالبمدیریتروشهایاصلیمحدودیت

واجتماعیهایجنبهودارندتوجهسیلاقتصادیجنبهبهبیشتر

.اندندادهقرارتوجهموردچندانرامحیطیزیست
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 ( Flood mitigation)تخفیفسیالب

رایالبسازکاملجلوگیریبرایتالشبجایسیلروانابمجددهدایتنظیرسیلحرکتکنترلومدیریتسیالبتخفیف

ازیسضدسیلوتخلیهنظیراقداماتیطریقازمردممدیریتاستعبارتسیالبتخفیفدیگربعبارت.گرددمیشامل

.هاخانهوساختمانها

وجانهبمدتدراز(ریسك)خطرپذیریبردنبینازیاکاهشبرایشدهاتخاذحمایتیاقدامهرگونهعنوانبهسیالبتخفیف

.شودمیتعریفگرفتگیسیلازناشیمردماموال

شودمیشاملرااضطراریمدیریتچرخهازپیشگیریمرحلهسیالبتخفیف.

بایدآبخیزداریدیدگاهFlood mitigation،نهباشدFlood control.
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سیالبروشهایمدیریتومهار

.کندمیتعدیلراآنازناشیخسارتوسیالبگسترشکهشودمیاطالقسیلمهاردرفراگیریفرآیندهایبهسیالبمهارومدیریت

.باشدپذیرتوجیهنیزاقتصادیلحاظازبایدکهباشدمیسیالبجریاننگهدارییامحدودسازیانحراف،شاملفرایندهااین

شوندمیتقسیمایغیرسازهوایسازهدستهدوبهسیالببرابردرحفاظتیاقدامات.

شوداستفادهایغیرسازهوایسازهتمهیداتازیکپارچهبصورتتااستالزمآبریز،حوضهسیالبمدیریتدر.

استشدهدادهاختصاصایسازههایروشبهشدهانجامهایگذاریسرمایهبیشترجهانکشورهایازبسیاریدر.
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سیالبایمدیریتومهارهایسازهروش

میسیلمهاردرآنازبرداریبهرهوسازهنقششاملکهاستسیلمدیریتازایمجموعهزیر،سیالبمهارومدیریتایسازههایروش

.باشد

oدارندسالههزارچندسابقهسیالبمهارومدیریتهایروشازبسیاری.

oباشدمییلسانحرافهایکانالوبندهاسیلسدها،بهوابستهسیالبمقابلدرنفرمیلیونصدهاایمنیکشورها،ازبسیاریدرنیزاکنونهم.

oشودمیتعییناقتصادیمالحظاتاساسبرسیالبمهارهایسازهایمنیدرجه.

oشوندمیاعمالسیالبوقوعازقبلهاروشاین.

oشوندمیگرفتهبکارمردمازسیالبکردندوربمنظور.
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ایهایسازهانواعروش

سیالبکردنمحدود:بندهاسیلوهاگوره

سیالباوجزمانافزایشوسیالبپیكکاهش:تاخیریمخازن

آنبستروهاکنارهازحفاظتورودخانهگذردهیوجریانسرعتافزایش:مسیربهسازیواصالح

آنازبخشیانحرافطریقازرودخانهازبازهیكدرسیالبمیزانکاهش:سیالبانحراف
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سیالبایمدیریتومهارهایغیرسازهروش

بسیالخطراتکاهشبرایکهاستهاییفعالیتازبخشآنبرگیرندهدرسیالب،مهارومدیریتدرایغیرسازههایروش

.شودنمیاحداثفیزیکیهایسازه

درقاومتمجایبهسیالببازندگیفراگیریدیگرعبارتبهیاسیالبوقوعازپسپیامدهایکردنکمینههدفهاروشایندر

.استسیالببرابر
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سیالبایمدیریتومهارهایغیرسازهروش

کنترلرابهاسیالکاملبطورتوانمیبرسیلهایکانالوبندهاسیلسدها،احداثباکهکردندمیتصورکشورهاازبسیاریگذشتهدر

.استغیرعقالنیراهبرداینکهاستدادهنشانجهانیتجربیات.کردجلوگیریگرفتگیآبازونمود

یالبسخساراتنمودنحداقلبرایبهینهحلراهای،غیرسازهوایسازههایروشترکیبکهدارنداعتقادسیالبکارشناساناکنون

.است

طرفیازوبودهتنهاییبهایسازههایروشازترهزینهکماقتصادینظرازایغیرسازهوایسازههایروشترکیبحالعیندر

.باشندمیزیستمحیطپایداریحفظجهتدرایسازهاقداماتنبوددلیلبهایغیرسازههایروش

.شوندگرفتهنظردرتوامااجتماعیومحیطیزیستاقتصادی،عواملپایداریبایدسیالبمدیریتدرکلیبطور
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آنهاواهدافاصلیبسیالروشهایسازهایمدیریت

سیالبپیكکاهشومخزندرسیالبذخیره:مخزنیسدهای

سیالبکردنمحدود:بندهاسیل

تمرکززمانافزایشوسیالبپیكکاهش:تاخیریمخازن

آنبستروهاکنارهازحفاظتورودخانهگذردهیوجریانسرعتافزایش:مسیربهسازیواصالح

رودخانهازبازهیكدرسیالبمیزانکاهش:سیالبانحراف

ایسازهمدیریتدیگرروشهای
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سدهایمخزنی

چوناهدافیبرایوبودهمنظورهچند"غالبامخزنیسدهای

اهدافوسیالبمهار,برقتولید,شربآبتامین,آبیاری

میگیرندقراراستفادهموردتفریحی

ابسیالبمهارمنافعتضادبعلتمنظورهچندسدهایدر

اریبردبهرهمدل,آبسازیذخیرهیاوبرقابیانرژیتولید

.میشودگرفتهبکاربهینه
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سدهای بزرگ



سیلبندها
میگیردانجامبندسیلهایدیوارهوهاگورهنظیرهاییسازهکمكبهرودخانهازمعینیعرضیكدرسیالبجریانکردنمحدود.

میکندهدایتمحدودومشخصمجرایومسیریكدرراآن,کردهجلوگیریرودخانهاطرافزمینهایدرسیالبگسترشوشدنپخشازهاسازهاین.

استبودهتاکنونبازدیرازسیالبمهارروشهایمهمترینازیکینیزوترینرایج,قدیمیترین(بندسیلخاکریزهای)هاگورهساخت.

آبهکسیالبیهایدورهدرمصنوعیسواحلنقشتاشودمیساختهآنامتداددرورودخانهکنارهازمختلففواصلدرکهاستکوتاهیخاکیبند,گوره

نمایدمحافظتگرفتگیآبازرارودخانهاطرافزمینهایعمدهبخشوکندایفارا,میرودبیرونخودطبیعیسواحلازرودخانه

مختلفجنسهایازبندسیلهایدیواره.میگردداستفادهبندسیلهایدیوارهازگورهجایبه,میباشدزیادزمینهاارزشکهمناطقسایروشهریدرمناطق

.میشوندساخته.…وآجری,سنگی,بتنی
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44

سیلبندها



مکانیزمهایمختلفتخریبسیلبند

سیالبروگذری

آبشستگیوآبنشت

فرسایش

پیاپیلغزشهایوشیبهاناپایداری(Sloughing)

حیواناتتوسطحفرهایجاد

ردپذیصورتالزماصالحاتوگیرندقراربازرسیموردمرتبابایستیبندهاسیلوهاگورهفوقمواردبهتوجهبا.

داردکلیدینقشبحرانمدیریتدربنابراینونیستمطلقبندهاسیلایمنی.
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مخازنتاخیری

46

بایتاخیرزنمخایجادامکانتوپوگرافیچنانچه.میگذاردسیالبرویبرسریعومستقیمتاثیریتاخیریمخازنازاستفادهباسیالبمهار

بریزداریآبخروشهایبامقایسهدرآنسریعترتاثیرعلتبه,باشدموجودپروژهمحلازکمیفاصلهدرقرضهمنابعوبدهدرامناسبحجم

گیردقراراستفادهموردمیتوان,سیالبتسکین

.میباشددریچهبدونخروجیچندیاوبزرگسرریزیك"معموال,یتاخیرسدیكخروجی

شروعبا.ندکعبوردستپاییندررودخانهازمیتوانکهباشدظرفیتیحداکثربرابربایستیپرمخزنباتاخیریسدیكخروجیظرفیت

دخوشدهذخیرهحجم,بعدبهآناز.میشودورودیسیالبمساویکهمییابدافزایشقدرآنخروجیومیشودپرتاخیرمخزن,سیالب

.میشودخارجمخزنازبخود



مخازنتاخیری
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باوکوچكهایحوزهدرراکارآییبیشترینتاخیریسدهای

دارندزیادشیب

ایناحداثکهشودتوجهبایستیتاخیریسدهایطراحیدر

درسیالبافزایشومختلفشاخهسیالبهایهمزمانیموجبسدها

ثرادرسیالبافزایشکوچكهایحوضهبرای.نشوددستپایین

بزرگهایحوضهدرولیاستمحتملغیربسیارتاخیریسدهای

نبنابرای.یابدمیافزایشاحتمالاینمتفاوتهایسرشاخهبا

سدهایوکوچكآبریزهایحوضهبرایعمدتاتاخیریسدهای

.میگیرندقراراستفادهموردبزرگهایحوضهبرایمخزنی
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اصالحوبهسازیمسیر

میباشدپذیرامکانموارداغلبدررودخانهگذردهیافزایشبارودخانهدرسیالبترازکاهش

:استپذیرانجامذیلروشهایبهرودخانهمسیراصالح

ساختاراصالح,رسوبیهایانباشته,گیاهیپوششهایازاعمسیالبدشتوبستردرموجودموانعوازعواملرودخانهمسیرپاکسازی

.رودخانهمجرایهندسیهایمشخصهومقطعاصالحوغیرهوموازی,متقاطعهایسازههیدرولیکی

رمیانبایجادبااغلبرودخانهتندخمهایوپیچوماندرهامنفیتاثیرکاهشبرای:مناسبراستایایجادو(رودپیچان)ماندرهاحذف

سرعتافزایشموجبرودخانهمسیراصالحعملیات.دادافزایشمیتوانرارودخانهانتقالظرفیت,مناسبراستایایجادواصالحو

.شونداجرارودخانهبستروهاکنارهتیتثبوحفاظتباتوامانبایستینتیجهدرومیشوندجریان
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بموج,هستندباالییرسوبانتقالپتانسیلدارایکههاییسرشاخهوهاشاخهازرسوبیموادورود:رسوبپرهایشاخهکنترلوتثبیت

برسوپرهایشاخهازورودیرسوباتکاهشوجلوگیریبرای.میگرددآنانتقالتوانکاهشواصلیرودخانهرسوباتشدنانباشته

.نموداقدامرودخانههایکنارهوبسترخاکتثبیتوآبخیزداریعملیاتیاورسوبگیرسدهایاحداثبهمیتوان

,طولیدیوارهای,اپیاحداثنظیرروشهاییازمیتوانرارودخانهمسیرناپایدارشیبهایوهاکناره:ناپایدارشیبهایوهاکنارهتثبیت

.کردتثبیتگیاهی"بعضاوگابیونی,سنگفرشپوشش,ژئوتکستایلحفاظتیپوشش

فاظتحرودخانهبستراستالزمایرودخانهجریانهایهدایتبرایمناسبشرایطایجادورودخانهموقعیتتثبیتمنظوربه:بسترتثبیت

راشکنیبشاحداثیاوبندکفاحداث,سنگفرشیالیهجملهآنازکهاستمتداولهارودخانهبسترتثبیتبرایمختلفیروشهای.شود

.بردناممیتوان
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اصالحوبهسازیمسیر





oینابنابراین.گردددستپاییندرسیالبوضعیتشدنتروخیمموجبمیتواندرودخانهمسیربهسازیواصالح

.برسدانجامبهجامعطرحیكچوبچهاردربایستیاقدامات

oزیرزمینیرهسفتغذیهازمانعاقدامایناینکهبهخاصتوجهبایستی,گذردهیافزایشبرایبتنیپوششازاستفادهدر

.نمودمبذول,نشود

oرودخانههایکنارهازحفاظتبدونزیرانباشدآمیزموفقیتاستممکنمسیرحفاظتبدونرودهاپیچانحذف,

.شودایجاداستممکنجدیدیرودپیچان
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اصالحوبهسازیمسیر
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های آبخیزداری و تثبیت بسترسازه 
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دیواره سازی



انحرافسیالب

هایجتمعموشهرهانظیر,یافتهتوسعهمناطقباالدستنواحیدرعموماومیشودشناختهنیزاضطراریسیلراهعنوانبهسیالبمهارروشاین

اقتصادیرغینیزبندسیلدیوارهایساختونداردوجودهاگورهساختیاآبراهتعمیقیاوتعریضبرایکافیفضایکهمیرودکاربهصنعتی

.است

ادیاقتصوبهترینازیکی,آنانجامامکانصورتدرکهبودهسیالبحفاظتروشهایقدیمیترینازهاآبراههوهارودخانهسیالبانحراف

.میباشدسیالبمهارروشهایترین

استگرفتهمیصورتپیشسالصدهاازچینکشوردرسیالبانحراف.

یلسازناشیبالقوهخطرهایکهاستایندربندسیلهایدیوارهوهاگورهاحداثمانندسیالبمهارروشهایسایرباروشاینعمدهتفاوت

ازنظرموردبازهسرتاسردرآنازناشیخطرهای,سیالبانحرافباکهآنحال,میماندباقیبندسیلهایدیوارهوهاگورهطولسرتاسردر

ایجاداعارتفکمشوندهشستشوخاکیسرریزیاوسیلدریچه,ثابتسرریزیكطریقازاضطراریسیلراه.میگرددبرطرفآبراهیارودخانه

.میگردد
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میگرددبرطرفآبراهیارودخانهازنظرموردبازهسرتاسردرآنازناشیخطرهای,سیالبانحرافبا

باشدضروریمطلقاکهشونداحداثبایستیزمانیتنهاکناریکانالهای.

باشدبتنیسرریزیاپالگفیوزیكمیتواندانحرافکانالورودی

میگیردصورتسیالببامقابلههنگامدرامراینکهمیشودممکننیزهاگورهازقسمتیانفجارباسیالبانحراف.

هب,نشودجاریرودخانهدرسیالبهاانحراف،کانالوجودعلتبهاگرومیگیردصورترودخانهدرکمآبدهیدرگذاریرسوب

.میآیدباالرودخانهمسیرتدریج

60

سیالبانحرافروشهاینکاتقابلتوجهدر



سیالبعمدهترینروشهایانحراف

ارزشکمیاو(گود)پستزمینهایبهانحراف

ازتنگذشازپس,کردهمنحرفبرسدرودخانهاصلیشاخهازخاصیبازهبهاینکهازقبلراسیالبازبخشیروشایندر:کنارگذرسیلراه

.میشودرودخانهوارددوبارهخطرمحل

دیگرمحلهاییاحوضهازخارجبهانحراف,بودهمحدودرودخانهظرفیتکهمیرودکاربهمواردیدروباشددائمییاوموقتیمیتواندانحرافاین

.نباشدتوجیهدارای

(مجاوررودخانهبهانحراف)ایحوضهبینانحراف

دهندهتسکینیاتاخیریاستخرهایبهانحراف
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روشهایدیگرمدیریتسازهای
 .روشهاکمتردرطرحهایسیالبمتدوالهستندودرمواردخاصاستفادهازآنهاالزامیخواهدبوداین

دریاییسدهای

هودردرمواقععادیدریچهبازبود.طوفانهایدریاییحفاظتمیشوندازساحلیدرهنگامطوفاندریچههایعظیمسدهایدریاییبستهشدهونواحی

پروژهعظیمدلتادرهلندنمونهبارزسدهایدریاییاست.نتیجهسدهایدریاییموجبخساراتمحیطزیستینمیشوند

مقطعبستهشده(Close Conduit)

عبورپارکینگهاوساختمانها,اینمقاطعدرمواردیاززیرجادهها.غیرمعمولنیست,درمناطقشهریجایگزینیکانالبازبایكمقطعبستهشده

.دراینشرایطبسیارمهماستکهکانالبستهدارایظرفیتهیدرولیکیالزمبرایعبورجریانباشد.میکند

پمپاژایستگاه
 .جمعآوریآبهایسطحیوسیالببوسیلهایستگاهپمپاژولولههایتحتفشارصورتمیگیرد,دربرخیازمناطقشهری
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روشهایغیرسازهایمدیریتسیالب

درمتریکبسیارافرادزیرا.استنبودهامروزمانندگذشتهدرسیالبهامخرباثراتهیچگاهاست،کردهزندگیسیالبهاتاریخطولدربشروجودیکهبا

.گردیدنمیسیالبپتانسیلافزایشموجبچنیناینگذشتهدرانسانیفعالیتهایوکردندمیزندگیسیالبدشتها

 .مشخصشدهاستکهمهارهمهسیالبهاامکانپذیرنیستتنهامیتوانبامدیریتآنها،خسارتهاراحداقلنمودامروزه

فیزیکیهایسازهسیالب،تخریبیاثراتتسکینیارفعبرایکهاستهاییفعالیتازبخشآنبرگیرندهدرسیلمدیریتدرایسازهغیرهایرهیافت

ایازهغیرستمهیداتنیازپیشالزاماًولیگیردقراراستفادهموردایغیرسازههایرهیافتباترکیبیصورتبهایسازهاستممکن.شودنمیاحداث

.بودنخواهد

یمبخشیاثردرافزایشموجبآنهاازاستفادهزیرا.گیرندقرارتوجهموردایسازههایطراحیدرتواماًبایدایسازهغیرهایروشهمیشهحالهربه

.شود

باشندترهزینهکمسیالبمهارایسازههایروشازایسازهغیرهایروشاستممکنها،رودخانهآبریزهایحوضهازبعضیبرحاکمشرایطدر.
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سیالبرهیافتهایغیرسازهایمهار

ریزیبرنامهتمهیدات•

واکنشیتمهیدات•
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ریزیتمهیداتبرنامه

هدف زمان ماهیت روش

عمدتادورکردنمردمازسیالب هنگاموقوعسیالب غیرسازهای پیشبینیسیالب

عمدتادورکردنمردمازسیالب هنگاموقوعسیالب غیرسازهای پیشبینیسیالبهایدریایی

عمدتادورکردنمردمازسیالب قبلازوقوعسیالب غیرسازهای کنترلگسترشسیالبدشت

رمیتوانددردورکردنمردمازسیالبموث
باشد

قبلازوقوعسیالب غیرسازهای بیمهسیالب

عمدتادورکردنمردمازسیالب قبلازوقوعسیالب سازهایوغیرسازهای مقاومسازیدرمقابلسیالب

عمدتادورکردنمردمازسیالب قبلازوقوعسیالب غیرسازهای آموزشعمومی

عمدتادورکردنسیالبازمردم قبلازوقوعسیالب سازهایوغیرسازهای مدیریتحوضهآبریز

هردو قبلازوقوعسیالب غیرسازهای تصمیمگیری

عمدتادورکردنسیالبازمردم قبلازوقوعسیالب غیرسازهای مدیریتسیالبفصلیدرمخازن
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تمهیداتواکنشی

هدف زمان ماهیت روش

هردو قبلازوقوعسیالب غیرسازهای برنامهریزیجهتمقابلهباسیل

عمدتادورکردنسیالبازمردم بههنگامسیالب عمدتاسازهای مقابلهباسیالب

عمدتادورکردنمردمازسیالب بههنگامسیالب غیرسازهای هشدارسیل

دورکردنمردمازسیالب بههنگامسیالب غیرسازهای تخلیه

هردو بههنگامسیالب غیرسازهای مدیریتبهنگامسیالبدرمخزن

عمدتادورکردنمردمازسیالب بههنگامسیالب غیرسازهای کمكهایاضطراری
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مختلفمدیریتسیالبروشهایاهداف:جمعبندی

درجهتکاهشسیالبتالش-1

درجهتکاهشآسیبپذیریدرمقابلسیالبتالش-2

درجهتکاهشخساراتتالش-3

آمادگیبرایتحملخساراتایجاد-4
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بخشدوم
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سیالب(یکپارچه)جامعمدیریت

وهکلنگرانرویکردیكاتخاذمعنایبهسیالبیکپارچهمدیریت

مدیریتدرمذکوررویکردپیگیریجهتسازوکارهاییطراحی

.استسیالب

وگییکپارچبرموثرعواملشناسایییکپارچگی،تحققمنظوربه

.استضروریسیالبمدیریتدرتفرق

چهیکپارمدیریتزیرمجموعهدرسیالبکنترلجامعبرنامهازهدف

بهوسیالبیهایدشتازگیریبهرهرساندنحداکثربهآبمنابع

.استمالیخساراتوانسانیتلفاترساندنحداقل

70



مولفههاواجزاءمدیریتجامعسیلدرکشور

ازهسعمدهقسمتدوبهتوانمیراشودمیاجراءوریزیبرنامهسیلخساراتکاهشوپیشگیریمنظوربهکهراهکارهاییوطرحها

.کردتقسیمایغیرسازهوای

مسیرانحرافوروخانهساماندهیخاکریزها،ودایكاحداث،سدسازینظیرهاییپروژهاجرایباعمدتاایسازههایروشدر

.گرددمربوطهخساراتبروزعدمومردمازسیالبدورکردنبهمنجر...ورودخانه

ی،اراضاینکاربریخاصمقرراتاعمالوسیالبدشتبندیپهنه،آبخیزهایحوزهمدیریتنظیرایغیرسازهروشهایدرطرفیاز

بایالب،سبحرانمدیریتعملیاتیهاینامهنظامتهیهووقوعازپیشسیالبرخدادرسانیاطالعوسیالبهشدارسیستمهایایجاد

.گرددمیسیلخساراتکاهشموجباتمناطقازسیالبگذراجازهضمنسیالبازمردمکردندور

واهنگهماجرایاستبدیهی.نماییماعمالمختلفمناطقدرراروشدواینازتلفیقیاستالزممطلوبنتایجبهرسیدنمنظوربه

.گرددآنازناشیخساراتکاهشوسیالببهینهمدیریتموجتتواندمیمحورهااینتؤام
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مدیریتحوضهوحفاظتآبخیز:محوراول

پوششتتقویمنظوربهمکانیکیوبیولوژیعملیاتشاملآبخیزداری(الف

یلپتانسکاهشنتیجهدرونفوذپذیریافزایشوخاکحفاظتگیاهی،

.منطقهسیلخیزی

انجریازموثراستفادهمنظوربهسیالبپخشوآبخوانداریمطالعات(ب

.آنخساراتکاهشوسیل

وجهتبامجازهایکاربریارائهواراضیکاربریتغییرواصالحمطالعات(ج

.مدتدرازومدتکوتاهدرسیلخیزیوسیلبندیپهنهمطالعاتبه
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(3)نمایشفیلم
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مطالعهواجرایطرحهایسازهایمهارسیل:محوردوم

وشفرسایکنترلوبسترتثبیت،رودخانهمسیرحفاظتواصالحمنظوربهرودخانهمهندسیوساماندهیهایطرحاجرایوسداحداث(الف

...وهاگورهنظیرسیلکنترلهایسازهطراحیورسوب

.جریانعبوریظرفیتافزایشمنظوربهرودخانهمسیربازگشاییوالیروبی(ب

.شستگیآبدرمقابلپلهاپایهنیزحفاظتورودخانهتقاطعیهایسازهآبگذریظرفیتافزایشوبهسازی(ج

روشدارند،قرارمسکونیاراضیمجاورتدریاداخلدرکهمصنوعیوطبیعیگودالهایواستخرهاها،حوضچهدرسیالبسازیذخیره(د

.شودمیمحسوبشهریمناطقدربویژهسیالببامقابلهمطالعاتدرمناسبی

بهیابدکاهشبناآندرسیلازناشیخساراتکهنحویبهآنهااطرافوهاسازهها،ساختماندرتغییراتاعمالباساختمانهاسازیمقاوم(ه

بدورد.برساندحداقلبهراسیلمقابلدرپذیریآسیبتاشودمیاعمالساختمانفیزیکیدرابعاداقدامیگونههرروشایندرعبارتی

میشمارهبسیلبرابردرسازیمقاومعنوانبهدست،اینازاقدامهرگونهوسیلبهمقاوممصالحازاستفادهوکفهمترازبردنباالبنا،احداث

آید
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مطالعهواجرایطرحهایغیرسازهای:محورسوم
.باشدمیسیلجریانازمردمکردندورمحور،ایناصلیهدف

سیالبدشتتوسعهمدیریتمنظوربههارودخانهحریموبسترحدسازیپیادهوسیلبندیپهنههاینقشهتهیه(الف

جملهازیالبسکنترلوپیشگیریطرحهایکلیهنیازهایپیشوملزوماتازیکیسیلبندیپهنههاینقشهتهیهومسیلهاوهارودخانهوحریمبسترتعیین

.باشدمیرودخانهجریانایمنعبورمحلآزادسازیورودخانهحاشیهاراضیکاربریتعییننحوهسیل،بیمه،سیلهشدارسیستمهای

شهریسیالبخطرهاینقشهتهیه(ب

تهیهدانشدهمشخص...وتخلیهمسیرهایها،پناهگاهامن،مناطقآندرکهسیالبخطرهاینقشهتااستالزمسیالببندیپهنههاینقشهتعیینازپس

.گردد

هیدرولوژیکیوهواشناسیسیلهشداروبینیپیشهایسیستمایجاد(ج

.احداثدستدرسدهایازبرداریبهرهاثراتبینیپیشوسیلکنترلهدفباشدهساختهسدهایمخزنهچندمدیریتوریزیبرنامه(د
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پیش بینی میزان سیل در نقاط هدف با استفاده از مدل هشدار سیل







100 cms



داده های مورد استفاده
داده های مخابره شده زمان واقعی

بارش، جریان رودخانه ها، سطح آب در مخازن سد ها



...هشدار به ساکنان روستای 

ساعت آینده  12پیش بینی می شود تا 

سطح آب در رودخانه دوغ از بستر اصلی  

رودخانه وارد سیالب دشت شده، زمین های  

.  اطراف رودخانه را غرقاب کند

الزم است در مدت باقیمانده، زمین های کم ارتفاع اطراف رودخانه تخلیه شوند و ساکنان در نقاط مرتفع و

.ساعت آینده ادامه خواهد داشت48بر اساس پیش بینی های انجام شده وضعیت بحرانی تا .  امن مستقرگردند

داده های آب و هوا شناسی زمان واقعی

برای پایش وضع موجود و آگاهی از 

وضعیت حوزه آبریز

پیش بینی جریان سیالب در رودخانه

(در صورت لزوم)اعالم هشدار سیل 



سیلسیستم هشدار : پیشنهادات غیرسازه ای 

دکل و فنس ایستگاه های هشدار سیل 
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طراحیسیستمهایکارآمدجمعآوریآبهایسطحی:محورچهارم

وبارندگیازناشیآبهایدفعوآوریجمعسیستمبرسیالبغلبه

روهاسیالبکهدهدمیرخزمانیشهریدرونروهایسیالبشکست

دارای(مدفونهایلولهیاوسرپوشیدهیاروبازنهرهایجویها،ازاعم)

ردنباشدسیالبایلحظهدهیآبحداکثردفعبرایکافیظرفیت

.شودمیجاریخیابانهاسطحدرآبنتیجه

بیمناسوجامعطراحیعلمی،دقیقمطالعهیكبابتوانصورتیکهدر

هایبارشدنبالبهعمدتاکهسطحیآبهایآوریجمعراستایدر

وانهاخیابومعابرآبگرفتگیازتوانمیدادانجامرادهدمیرخناگهانی

.نمودجلوگیری...
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(5و4)نمایشفیلم
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انتهیهوتدویننظامنامهمدیریتسیلوطرحعملدرمواقعبحر:محورپنجم

ربطذیدستگاههایمسیولینبینهماهنگیوآمادگیایجادمنظوربه

هکشودمیتهیهسیلوقوعازبعدوحینقبل،زمانیمرحلهسهدر

تخلیهمانندایشدهمشخصقبلازسازمانیتمهیداتآنبراساس

اتشودمیگذاشتهاجراموردبه...وهاجادهبستنیاروستاهاوشهرها

.برسدحداقلبهسیلازناشیتلفاتوخسارات

نمایندگانازمتشکلکاریگروهاستالزمپروژهایناجرایبرای

.گرددتشکیلذیربطهایدستگاه
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آموزشهمگانیوتخصصی:محورششم

برابردرآمادگیایجادمحوراینهدف

درصادرههشدارهایبهتوجهلزومسیالب،

امدادیوایمنیپیامهایارائهوزمینهاین

میکهباشدمیسیلخساراتکاهشجهت

ور،بروشپوستر،انتشاروچاپطریقازتواند

وکارگاهبرگزاریوفیلمتهیهکتاب،

.شودانجام...ونمایشگاه

82



83



84



بیمهسیالب:محورهفتم
کهاستترتیبیبهمربوطهجامعهدرسیلخطراتخساراتکردنپخشسیلبیمهازاصلیهدف

.ندباشداشتهمشارکتسیلمدیریتهایهزینهدرهستند،سیلخطرمعرضدرکهآنهاییهمه

.گیردمیصورتخطرپذیرجمعیتدروزماندرهاهزینهشدنپخشباامراین

بدونوجانبیهایهزینهحداقلباعادالنهسیستمیكاستقرارمستلزمسیالببیمهبرقراری

.استنامربوطومعکوساثرات

ها،شروسایرکهترتیببدین:استتمتفاوسیلهایزیانمدیریتابزارسایرباسیلبیمه

میپخشمکانوزماندرراخساراتبیمه،کهحالیدرکندمیکمسیلیهردرراسیلخسارات

کند
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برنامهمدیریتجامعسیل

انجامهماهنگوجامعریزیبرنامهیكابتدادربایدمیسیلمدیریتزمینهدرفعالیتیواقدامهرگونهبودنمؤثرمنظوربه

بهدمحدومقطعیاقداماتوکاریهاموازیومنابعرفتنهدربهازدستگاههرمسئولیتهایدقیقتعیینضمنسپسوشده

.آیدعملبهجلوگیریحوزهکلازخاصبخشی

استیزیربرنامهقابلمحلیوملیسطحدروگیردقرارمدنظربایدمیسیلجامعطرحدرکهفعالیتهاییکلیهمنظوربدین

طرحزیرادگرداجراییوتدقیقآبریزحوزههرسطحدرمدیریتیوفنینشستهایبرگزاریباآناجراییجزئیاتباشدمیالزم

نیزفعالیتهرانجامدر.باشدمیمتفاوتآناقتصادیواجتماعیفنی،شرایطبهبستهحوزههربرایسیلجامعمدیریت

.استشدهمندوظیفهاصلیمسئولعنوانبهارگانیكکهداشتخواهندمشارکتنهادچندین
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برنامهمدیریتجامعسیل
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برنامهمدیریتجامعسیل
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برنامهمدیریتجامعسیل
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بخشسوم

90



91

مدیریتسیالبدراستانگلستان



:گلستاندر استان 1393تا 1370میزان خسارات سیالب در سال های 
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:سیالبکنترلطرحموقعیت
.محلاجرایاینطرحدرسطحاستانودرمحدودهحوضهآبریزرودخانهگرگانرودمیباشد

:طرحاجزای
طولهبرودخانهبسترساماندهیوتثبیتوتعریض•

کیلومتر100
مترمکعب32500حجمبهرودخانهدیوارهسازی•
هبمربوطهتجهیزاتوهشداردهندهتابلوهاینصب•

عدد100تعداد
تعدادبهمخابراتیدستگاههاینصبوخرید•

دستگاه8
هکتار400میزانبهمیلهکوبیوبسترحریمتعیین•

:طرحاهداف
سیالبکنترلومدیریت•

گرگانرودحوضهدرسیلجامعطرحمطالعات•

سیلاثراتکاهشبهمنظورسازهایاقداماتانجام•

لسیمسیرهدایتورودخانههاساماندهیوالیروبی•

دربهموقعهشداروفرهنگسازیاطالعرسانی،•

سیلوبارندگیوقوعهنگام

:شاخصاقدامات
سیلمدیریتبرنامهوکلیخطوطتعیینوسیلجامعمطالعاتانجام•
worfوmm5مدلتهیهوهواشناسیسازمانباقراردادعقد•

گرگانرودحوضهسدهایشکستمطالعاتانجام•
سیلهشدارسیستمهایاستقرارطرحتهیهومطالعه•
کیلومتر90طولبهرودخانهبسترساماندهیوتثبیتوتعریض•
مترمکعب25000حجمبهرودخانهدیوارهسازی•
عدد90تعدادبهمربوطهتجهیزاتوهشداردهندهتابلوهاینصب•
دستگاه8تعدادبهمخابراتیدستگاههاینصبوخرید•
هکتار370میزانبهمیلهکوبیوبسترحریمتعیین•



استانگلستانکنترلسیلپیشنهاداتآتیطرح

ای اقدامات سازه

مورد 20آشغالگیر انحرافی وهایسازهکیلومتر 60دیواره سازی به طول 

مورد 29بندهای خاکی تسکین سیالب مورد 29بندهای بتنی تسکین سیالب 

ایاقدامات غیرسازه

اصالح الگوی کشت،کاری،جنگل)ژیک واقدامات بیول
(مدیریت مراتعودارهای اصالح اراضی شیبطرح

یهای اجرایوظایف دستگاهارائه چرخه مدیرت بحران سیل و
(پس از وقوعحین وقوع،تفکیک قبل از وقوع،به)

های سامانه هشدار سیلطرحبیمه سیل

سیالبمانورهای آمادگی در برابرآموزش وهاحریم رودخانهبستر وتعیین حد



گلستان80سیالب
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جنگل گلستانمشهد در داخل-جاده گرگانپل تخریب شدهازنمونه ای



نمایي از تخریب رودخانه ای



جنگل گلستانمشهد در-جاده گرگانتخریب پل در



دربخشي از پاسگاه را كهمشهد و-جاده گرگانآب در-سیل ازبعدمحدوده پاسگاه تنگراه دو روز
.بین رفته استازسیلمحدوده بوسیلهدر اینخودروهای زیادی .فرا گرفته استداشته نیزقراربلندی



جادهوروستابه داخلروستای تنگراهارتفاعات مشرف برازو بزرگسنگهای كوچكوردآ



اندو در هم رفته جسبیدهبه هممحدوده تنگراهدر اثر سیل درگریدرلودر ودو دستگاه





)پاسگاه تنگراه (جادهنقلیه و ماشین آالت تخریب شده در مسیرتعدای از وسایل



در این سیل تخریب گاز كالله نیزشده و خط لولهنعریضعمیق ورودخانهبستر-رودخانه دوغرویكاللهتخریب پل چهل و پنج متری
.شده استبالفاصله بازسازیشده و



.به كلي قطع شده استنیزو برقگازاین پل بكلي تخریب شده و خطوط-كاللهمتری45جریان سیل در محل پل 



لوهباالتر از روستایكیلومتر5حدود اویليبشمجاورت روستایعظیم حمل شده توسط جریان آب درچوبهایودرختان



گلستانسدنمایي از سریز



گلستان98سیالب
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(7و6)نمایشفیلم
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کلیاتبارشاخیر

45مجموعاًکهميباشدباالنكارودوگرگانخلیجقرهسو،اترك،گرگانرود،آبريزحوضه5شاملمربعکیلومتر20438مساحتباگلستاناستان

.ميباشدمیلیمتر450حدودنرمالشرايطدراستانساالنهبارندگيمتوسط.داردامتدادآندرکیلومتر2700حدودکليطولبهرودخانهرشته

استدادهرويشديدرگبارصورتبهمنطقهچنددروپیوستهوقوعبهاستانکلدربارندگي.

باشدمياللهکوگالیكشمینودشت،هايشهرستانونرمابوگلستانوبوستانسدهايباالدستوگلستاناستانشرقدربارندگيتمرکز.

استدادهرويمیلیمتر354برابرمینودشتمنطقهارتفاعاتدرتوسكاچالايستگاهدربارندگيمقداربیشترينهواشناسيسازمانهايايستگاهدر.
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درصد ت ييرات سال جاري نسبت به بارندگي از ابتداي سال آبي )اول مهر( ل ايت 

درازمدت  سال آبي گ شته  اسفند درازمدت26  اسفند سال آبي جاري26  اسفند سال آبي گ شته26

287 397 294 38 35 
 

درصد ت ييرات سال جاري نسبت به بارندگي از ابتداي سال آبي )اول مهر( ل ايت 

 فروردين سال آبي 7

 گ شته

 فروردين سال آبي 7

 جاري

 فروردين 7

 درازمدت
 سال آبي گ شته

درازمدت 

299 575 315 92 83 
 

 تا تاريخ 97 اسفند 27متوس  بار  استان از تاريخ 

 98 فروردين 7

178 

 

روز5میلیونمترمکعبطی2211حجمبارشدرحوضهگرگانرود

میلیونمترمکعب114ظرفیتسدهایاستاندرحوضهگرگانرود

(برابرظرفیتسدها3حدود)میلیونمترمکعب327حجمسیالبتولیدشده



300

150

بارندگی سیالب اخیر به میلیمتر

200

260

160

160130
:بارشمیانگین

میلیمتر220حدودگرگانرودحوضهباالدستمنطقهدر
میلیمتر190حدودحوضهکلدرو
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545

ایستگاه قزاقلی

230

ورودی به مخزن سد گلستان829

رودخانه دوغ

273= حدکثر ظرفیت عبور ایمن سیالب از مقطع شهر گنبد 
545= دبی اوج سیالب خروجی سد گلستان 

.منجر به آب گرفتگی دشت سیالبی شده است( 272) مازاد ظرفیت رودخانه

120= حدکثر ظرفیت عبور ایمن سیالب از مقطع شهر آق قال 
666= دبی اوج سیالب خروجی سد وشمگیر

.منجر به آب گرفتگی دشت سیالبی شده است( 546) مازاد ظرفیت رودخانه

آق قال

m3/sدبی  اوج سیالب 

زمان عبور جریان به ساعت بازه رودخانه

7 بوستان تا گلستان

5 گلستان تا گنبد

35 گنبد تا وشمگیر

35 وشمگیر تا آق قال

24 قال تا خواجه نفسآق



استافتادهاتفاقهمزمانطوربهاستانآبريزحوضههايپهنهکلدربارندگيگستردگي.

استبودهاشباعمنطقهخاكزمستانفصلدرمناسببارشهايدلیلبه.

استبودهچشمگیروزيادبسیاراستان،بارشمتوسطبامقايسهدروحوضهظرفیتبهنسبتاخیربارشمقدار.

استافتادهاتفاقبارندگياولساعت24دراخیربارشهاياززياديبخش.

استشدهثبتاستانسدهايوروديدرساعت9تاوبودهطوالنيايستگاههادرسیالباوجدبيتداومزمان.

استنبودهاستانرودخانههايبهوروديسیالبحجمپاسخگوياستانرودخانههايدرسیالبعبورايمنظرفیت.

پايیندستدرسیالبيدشتکمبسیارشیبوباالدستدرحوضههاتندشیبوتوپوگرافيشرايط.

استپوشاندهرستقريبيصددر%30بالسريزدانهنهشتههايراآناطرافاراضيوسیالبمسیرسطح:خاكجنس.

هموارخیليزمینهايدرروانابتجمعبر)ريليوجادهاي(نقليوحمل)زيرساختهاي:سازهاوساختوزيرساختها

تاسموثرباالدبيباناگهانيوشديدروانابهايتشكیلازجلوگیريوتجمعزمانانداختنتأخیربهدر:گیاهيپوششکاهش.

عللوقوعسیل
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سدهاتوسطآنتعدیلوسدهاخروجیوورودیسیالبهایاوجدبی

اثرسدها

سیالبکنترلوذخیرهدرسدهاعملکرد

 سد نا 
 دبي او  ورودي

 )متر مك ب در  انيه(

 دبي او  خروجي

 )متر مك ب در  انيه(

 ت ديل دبي او  سيالب

 درصد()

 55 102 230 بوستان

 35 545 829 گلستان

 4 666 690 وشمگير

 

استآنفرعيمخازنشاملمابقيوبودهاصليمخزنبهمربوطمترمكعبمیلیون12تنهاسد،نرمالظرفیتمترمكعبمیلیون37ازوشمگیرسددر
مكعبمترمیلیون4/2شدهکنترلسیالبمكعبمترمیلیون8ازلذا.نميباشندرودخانهاصليمسیربامرتبطکههستندبندانهاييآبواقعدرکه

هنگامدرمابقيمكعبمترمیلیون3/8و(دائميذخیرهمكعبمترمیلیون1/2وموقتذخیرهمكعبمترمیلیون3)باشدمياصليمخزنبهمربوط
.استبودهدرصد35تنهاييبهسیالبمهاروکنترلدروشمگیرسداصليمخزنعملكردبنابراين.استشدهدادهانتقالفرعيمخازنبهسیالب 1

2
4

       

              

()                
            

()                

          

()                

                   

 ()                

      +      

                           

(%) 

       29 31 21 10 = 8 + 2  35 

       48 155 146 9 = 4 + 5 19 

       37 147 139 8 = 5 + 3 22 

 



مقایسهسیالباخیرباسیالبهایگذشتهاستانگلستان
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               71       80       81       84       97 

701137485190میزانبارندگیمتوسط)میلیمتر(

)مترمکعبدرثانیه(اوجیدب

401گنبد:



3017سدگلستان:



600سدگلستان:

740سدبوستان:

877سدگلستان:

230:بوستانسد

829:گلستانسد

89سدگلستان:-(مترمکعبمیلیون)البیسحجم



30سدگلستان:



32سدگلستان:

23سدبوستان:

155سدگلستان:

31سدبوستان:

--180570220)میلیاردریال(مالیخسارت

522043500تلفات)نفر(

 



هایسیالبهایگلستاندرسآموخته

استپیروزطبیعتهموارهطبیعتباجنگدرچونباشیمداشتهطبیعتباآمیزمسالمتزندگي.

شودساماندهياستانبحرانستادساختار.

شودتصويببحرانبامتناسببحرانستادقوانین.

شودفراهمدرخورامكاناتآنهاضعفوشدتاساسبروشوندبنديدستهحوادثوهابحران.

شودگرفتهکمکآنهاازاولیهمراحلدرکهشودفراهملجستیكيامكاناتحداقلاستانهردر.

شوندبحرانواردسرعتبهمعینهاياستان.

کنندیبانيپشتراحوادثاتوماتیکبصورتمسلحنیروهايجغرافیاييسازمانياوايرانفضاييسازمانمانندپشتیبانگروههاي.
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شوندبحرانواردمسلحنیروهايرفت،فراترحديازبحرانياوحادثهچنانچه.

باشیمداشتههابحراندرواحدفرماندهي.

کردفادهاستفرصتيکعنوانبههاپديدهاينازبايدکند،ميتغییرسیالبمديريتدرخصوصمسئولینرويكردبحرانازبعد.

باشدداشتهوجودامراينبهايويژهاهتماموکندتغییربايدساماندهيواليروبيمانندمستمرهايفعالیتدربودجهقوانینساختار.

شودانجامموقعبهودقیقرسانياطالع:

.باشدکميبصورتوموقعبههواشناسيهاياخطاريهوهااطالعیه-1

سیلرسیدنزمانبهتوجهباسیالبمعرضدرمردمبهعموميرسانياطالع-2
127
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استضرورتيکآنپايشوسیلهشداروبینيپیشسامانهبودندارا.

پذيردصورتجامعهکلدربايدسیلبارابطهدرسازيفرهنگوآموزش.

ودشانجامبايدباالدستهايحوضهدرگیاهيپوششايجادوکردنمشجرداري،آبخوانوآبخیزداري.

استضروري...ومسكونيمنازلوکشاورزيمحصوالتوپرخطرمناطقدربیمهفرهنگترويج.

هارودخانهاراضيعموميکاربريدرمديريت

بدهیمجايزهنبايدمتخلفافرادبه.

پرريسکمناطقدرهاسكونتگاهساختعدم

شناسيآسیبوسیلمستندسازيدرسیاسياقدام

سیالبمديريتدرقانوناصالحجهتدرگذارقانونازمطالبه 128

هایسیالبهایگلستاندرسآموخته



انراهکارهایبهبودمدیریتسیالبدراستانگلست

راخیسیالبتجربهبراساسآنسازيبهینهواستانسیالبمديريتجامعطرحاجرايدرتسريع

آبگذريظرفیتافزايشمنظوربههارودخانهاليروبيوتعريض

ه        ج  تق ط       ز  ص ح      

 ض          زص      ظ  ت       ه         آز    ز   

ه           ت   ن     ن ص ح        

گلستاناستاندرسیلمديريتتمامنیمههايطرحتكمیلدرتسريع
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ج            ج          ح  ف        ت   ل

ه ط ل         ت   ه     س       ض                 ط  ف       ل    ث  

               ج   

   (...      ک           ن زج      )        تق

سیالبمديريتهدفباسوقرهوگرگانرودهايرودخانهموازاتبهاصليهايزهكشتوسعه

زهكشيهايطرحاجرايدرتسريع

ح           ز        ن ص ح 

ل   ق   هج    الز       تت  ه ل      ج  ع   کت  ه  
130

انراهکارهایبهبودمدیریتسیالبدراستانگلست



انگلستمدیریتسیالبدراستانموانعومشکالت

رودخانهمهندسيوسیالبکنترلومديريتهايطرحاجرايجهتکافياعتبارتخصیصعدم

سیالبپرريسکمناطقدرساکنمردمناکافيآموزشوآگاهيعدم

گذشتهسالیانطيهازهكشورودخانهبستربهتجاوزوتعرض

استاندرسیلهشدارهايسیستموهواشناسيبینيپیشهايزيرساختنبودنمكفي

استانازمقیاسبزرگتوپوگرافيهاينقشهنداشتن

بحرانمواقعدرآالتماشینوتجهیزاتکمبود
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اقداماتاجراییحینسیل
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اقداماتاجراییحینسیل
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اقداماتاجراییحینسیل
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اقداماتاجراییحینسیل
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(9و8)نمایشفیلم
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بخشچهارم
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یریتمدوتصمیمگیرانمسئولینبرایخطریزنگآنازناشیمالیوجانیخساراتوسیالبپدیدهوقوعتعدادافزایشیروند•

،ریسكمدیریتهببحرانمدیریتاز،طبیعیبالیایمدیریتهایاستراتژیتغییرباسریعترچههرتامیباشدکشورطبیعیبالیای

.بخشندبهبودراوضعیتاین

متوجهنآمسئولیتهایمختلف،کشورهایمقرراتوقوانیناساسبرکهاستملّیوفراسازمانیمبحثیسیالب،مدیریتموضوع•

هایمسئولیتدارایآن،ازناشیبحرانهایوسیالبمدیریتموضوعدرارگاندهازبیشماکشوردر.میباشدمختلفبخشهای

.هستندشدهایتعریفپیشازقانونی

ودهششناسایینیرووزارتمجموعهبامرتبطسیالبمدیریتمسئولیتهایوتکالیفکلیهسیالبمدیریتنظامنامهدر•

.استگردیدهبیانآنهارساندنسرانجامبهبرایالزماقداماتومسئولیتها



تفکیكوظایفوزارتخانههاوسازمانهایمتولیمدیریتسیالب
دستگاه متوليعنوان فعالیتردیف

وزارت جهاد کشاورزیسرشاخه هاانجام عملیات آبخیزداری و مهار سیالب در 1

ایجاد سامانه های پیش بیني سیالب و تدقیق مدل های هواشناسي2
وزارت ارتباطات و فناوری، سازمان هواشناسي

اطالعات
شهرداری هاایجاد سامانه های هشدار سیل در محدوده ی شهرها3

وزارت نیروایجاد سامانه های هشدار سیل در خارج از محدوده ی شهرها و ایجاد ارتباط با سامانه های هشدار سیل محدوده ی شهرها4

شهرداری ها، سازمان مدیریت بحران بهره برداری از سامانه های پیش بیني و هشدار سیالب5

شهرداری هادر محدوده ی شهرهاسیالب انجام مطالعات جامع مدیریت 6

وزارت نیروانجام مطالعات جامع مدیریت سیالب خارج از محدوده ی شهرها7

شهرداری هاتهیه نقشه های خطرپذیری سیالب داخل مناطق شهری8

وزارت نیروتهیه نقشه های خطرپذیری سیالب خارج از مناطق شهری9

وزارت نیروتعیین بستر و حریم رودخانه و آزادسازی تصرفات10

وزارت نیروساماندهي رودخانه های آسیب پذیر خارج از مناطق شهری11

مسکن و انقالب اسالميبنیاد ،شهرداری هاساماندهي رودخانه های آسیب پذیر داخل مناطق شهری و روستایي12

وزارت کشوربرآورد و پرداخت خسارات سیالب13

ستاهارعایت ضوابط هیدرولیکي در احداث سازه های تقاطعي و رعایت حدود بستر و حریم رودخانه ها در طرح های تفصیلي و هادی شهرها و رو14
ن و مسکبنیاد وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها، 

انقالب اسالمي
سازمان صدا و سیماآموزش و اطالع رساني15

تأمین اعتبارات الزم به منظور اقدامات پیشگیری و بازسازی16
ان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سازم

مدیریت بحران
سازمان هالل احمرامداد و نجات و راه اندازی خانه های هالل در سطح کشور17

سازمان مدیریت بحراناجرایي نمودن بیمه سیالب در کشور18

مدیریت بحران در حین و پس از وقوع حادثه19
سازمان مدیریت بحران، 
کارگروه های سیل استاني

کارگروه های سیل استانيهماهنگي های قبل از وقوع سیل و انجام اقدامات پیشگیرانه20



کارگروههایتخصصیسازمانمدیریتبحران

رسانیاطالعوآموزشکارگروه-1

...وبازتوانیبازسازی،بیمه،کارگروه-2

همگانیآموزشونجاتامداد،کارگروه-3

فاضالبوآببرق،دریایی،مخاطراتسیل،کارگروه-4

مسکنتامینکارگروه-5

شهرسازیوساختمانابنیه،زمین،هایالیهلغزشزلزله،مخاطراتکارگروه-6

انتظاماتوامنیتکارگروه-7

نهادمردمهایتشکلکارگروه-8

درمانوبهداشتکارگروه-9

نقلوحملکارگروه-10

ارتباطاتومخابراتکارگروه-11

نفتیموادوسوختتامین-12

محیطیزیستمخاطراتکارگروه-13

کشاورزیمخاطراتوسرمازدگیخشکسالی،-14



سیل،مخاطراتدریایی،آبفرعیکارگروهاعضای
(کارگروهمسئولیتودبیرخانه)نیرووزارت

کشوربحرانمدیریتسازمان

پزشکیآموزشودرمانبهداشت،وزارت

شهرسازیوراهوزارت

(...ودریاییفنونوعلومدانشگاهنماینده)فنآوریوتحقیقاتعلوم،وزارت

کشاورزیجهادوزارت

(توانیر)ایرانبرقتوزیعوانتقالتولید،شرکت

کشورفاضالبوآبمهندسیشرکت

زیستمحیطحفاظتسازمان

ایراناسالمیجمهوریسیمایوصداسازمان

(بینیپیشدفتر)کشورهواشناسیسازمان

دریانوردیوبنادرسازمان

شناسیاقیانوسملیموسسه

شهریآبمدیریتایمنطقهمرکز



یریتمدموضوعذیمدخالنومتولیانمیانروابطشفافسازیومسئولیتهاانجامنحوهوتفکیكوتعریفنظامنامه،اینتهیهازهدف

.میباشدنیرووزارتمجموعهدرسیالب

سهدروسیالبمدیریتباارتباطدرمختلفواحدهایتکالیفنیرو،وزارتدرسیالبمدیریتساختاربازتعریفضمننظامنامهایندر

شدهمشخصتفکیكبه"سیلنمودنفروکشازپس"و"سیلرخدادپایانتاپیشآگاهیاز"،"پیشاگاهیصدورازقبل"زمانیمقطع

.است

اهدافتدویننظامنامهمدیریتسیالبوزارتنیرو



عاملمدیرانعهدهبرنیرو،وزارتمجموعهزیرشرکتهایوتخصصیمادرشرکتهایدرنامهنظامایناجرایمسئولیت•
.باشدمی

.باشدمینیرووزارتآبفایوآبحفاظتوبهرهبردارینظامهایدفترعهدهبرآن،اجرایحسنبرعالیهنظارتمسئولیت•

بریالبسمدیریتمختلفمراحلدرتخصصیمادرشرکتهایعاملغیرپدافندوبحرانمدیریتدفاترعملکردبرنظارت•

.میباشدنیرووزارتعاملغیرپدافندوبحرانمدیریتدفترعهده

شور،کفاضالبوآبمهندسیوایرانآبمنابعمدیریتتخصصیمادرشرکتهایواحدهایسایرمسئولیتهایوتکالیف•

روینیوآبمنابعتوسعهشرکتخوزستان،برقوآبسازمانروستایی،وشهریفاضالبوآبومنطقهایآبشرکتهای

.استشدهآوردهنظامنامهپیوستوکارگردشنموداردرآبتحقیقاتموسسهوایران

مسئولیتهادرنظامنامهمدیریتسیالبوزارتنیرو



(ایرانآبمنابعمدیریتشرکت)سیالبمدیریتپشتیبانیوفرماندهیملّیستاد

(آبتحقیقاتموسسه)سیالبهشداروپیشبینیملّیسامانه

(مطالعاتپایهمنابعآبشرکتهایآبمنطقهای)واقعیمنطقهایپایشومدلسازیدادههایآبوهواشناسیزمانسامانههای

(ایرانآّبمنابعمدیریتشرکتآبمنابعپایهمطالعات)واقعیزمانهواشناسیوآبدادههایپایشملّیسامانه

بحرانمدیریتاتاق

ارکاننظامنامهمدیریتسیالبوزارتنیرو



.مي دهدجلسهتشکیل،ستادرئیسنظرباسیالبسطحگستردگيبهبسته،ستاددبیردرخواستبهکهاستستادی

اخذتصمیماتمسئولیتوبودهياستانوملّيمقاماتبامشورتوتخصصيدفاترنظراخذازپسآنپیامدهایوتبعاتگرفتننظردربابرترسناریویانتخابستاد،اینمسئولیت
.مي باشدستاداینریاستعهدهبرشده

:ازعبارتندستادایناعضای

(ریاست ستاد)ایران مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب •

ستادعضو مدیر عامل شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور •

(دبیر ستاد)آب ایران مدیر کل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شرکت مدیریت منابع •

ستادعضو مدیر کل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل حوزه ستادی وزارت نیرو •

ستادعضو مدیر کل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شرکت مهندسي آب و فاضالب •

ستادعضو مدیر کل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شرکت توانیر •

ستادعضو مدیر کل دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب •

ستادعضو مدیر کل دفتر بهره برداری از تأسیسات تأمین آب شرکت مدیریت منابع آب •

ستادعضو مدیر کل دفتر مهندسي رودخانه ها و سواحل شرکت مدیریت منابع آب •

به عنوان عضومدیران عامل شرکت های زیرمجموعه وزرات نیرو حسب مورد و به تشخیص رئیس ستاد •

.مي باشداالجرا به منزله ابالغ آن محسوب شده و توسط کلیه اعضا بدون فوت وقت الزمدر جلسه با اکثریت آرا به تصویب رسیده و اخذ تصمیم در جلسه، تصمیمات 



مي گرددبهره برداریویافتهتوسعهآبتحقیقاتمؤسسهمدیریتتحتکهیکپارچهسامانه ای.

یافتهتوسعهنطقه ایمآبشرکت هایآبمنابعپایهمطالعاتدفاترتوسطاستانسطحدرکههستندسامانه هایيمنظور

مي گردندبهره برداریو

سامانههایپیشبینی،پایشوهشدار

ویافتهتوسعهایرانآبمنابعمدیریتشرکتآبمنابعپایهمطالعاتدفترنظارتومدیریتتحتکهسامانه ای

.ارددعهدهبرراکشورسطحدراطالعاتپایشوهشدارصدوروهماهنگيومسئولیتمي گرددبهره برداری



دارایوداردقرارآبمنابعمدیریتشرکتپدافندغیرعاملوبحرانمدیریتدفترمدیریتتحتکهشدهتعیینپیشازومشخصاستمکانی

.میشودبرگزارمکانایندرسیل،هشداردریافتازپسبحرانمدیریتکمیتهجلساتکهذیلامکانات

دورراهازارتباطاتومخابراتیبسترهای

کنفرانسویدئو

سیالبهشداروپیشبینیملّیسامانهمانیتورینگ

واقعیزمانهواشناسیوآبدادههایملّیسامانه

رودخانههاوآبفاوآبتأسیساتنقشههای

سیالبپخشوسیلگیرپهنههاینقشه

امننقاط

نیرووزارتمجموعهازخارجوداخلمسئولیناطالعاتیبانكهایودستورالعملها

تلفنهاشماره

تجهیزاتوماشینآالت

استشدهفراهمآندرسیلرخدادزماندربحرانمدیریتملزوماتسایرو



درخودرمستمفعالیتهایانجامحالدرواحدهاکلیهکهسیالبوروانابیابارشپیشبینییاهشدارهرگونهصدورازقبلعادیشرایط•

.میباشندسیالبمدیریتدرپیشگیریوآمادگیاقداماتطرحریزیوسیلهشدارپیشبینی،مورد

وایشپپیشبینی،سامانههایسایریاهواشناسیسازمانتوسطسیالبیابارشرخداداحتمالپیشآگاهیصدوراززمانیبازهمنظور،•

یالبیساینکهازفارغمیباشدعاملغیرپدافندوبحرانمدیریتوپایهمطالعاتدفاترتوسطسیلرخدادپایاناعالمزمانتاهشدار

از»و«لسیرخدادشروعتاپیشآگاهیصدوراز»زمانیبازهیدوبهمرحلهاینسیل،مدیریتکارگردشنموداردر.خیریابپیونددبوقوع

.استشدهتقسیم«آننمودنفروکشتاسیلرخداد

اجرایهبمکلفواحدهاکلیهومیباشدمدتکوتاهدربارشرخداداحتمالعدمبیانگرکهسیالبیافتنپایاناعالمازپسزمانیمقطع•

.هستندسیلرخدادازپسبازتوانیوبازسازیبهمربوطتکالیف



درتعیینشده،درمقاطعزمانیسهگانهاقدامیاتکلیف،100سیالببهتعدادمجموعهاقداماتالزمومتصوربرایمدیریت

:پنجگروهبهشرحزیرطبقهبندیشدهاست

پیشبینی. هشدار،پایشو1

مهندسیرودخانه. 2

تأسیساتآبوآبفا. 3

مدیریتمخازن. 4

هماهنگیومدیریت. بحران5



جدولتفکیكمسئولیتهاقبلازصدورپیشآگاهیورخدادسیل



جدولتفکیكمسئولیتهاازپیشآگاهیتاپایانرخدادسیل



جدولتفکیكمسئولیتهاپسازفروکشکردنسیل



گردشکارنظامنامهمدیریتسیل

زایرانمسئولاطالعرسانیاتوسعهمنابعآبونیرویشرکت-2
بهمراجعساعت2حداکثرتاسیلپیشبینیوهشدارسامانههای

ذیربط

یپیادهسازمسئولتحقیقاتآب،مؤسسه-1
"سامانهملّیپیشبینیوهشدارسیالب"

صورتمکتوببهاعالمبه-3
نیروآبوآبفایوزیرمعاون
ایرانمدیرعاملشرکتمدیریتمنابعآب
مطالعاتپایهمنابعآبشرکتمدیریتمنابعآبایراندفتر

ایرراندفترمطالعاتپایهمنابعآبشرکتمدیریتمنابعآب
ایشنسبتبهمطالعه،استقراروبهرهبرداریازسامانهملّیپر

زمانواقعیدادههایآبوهواشناسی،درتعاملباسامانههای
.منطقهایپایشومدلسازی،اقداممینماید

حتتدفاترمطالعاتپایهمنابعآبشرکتهایآبمنطقهای
سربتنظارتدفترمطالعاتپایهشرکتمدیریتمنابعآبن

بهاسرتقراروبهررهبررداریازسرامانهمنطقرهایپرایشو
مدلسازیزمانواقعیدادههایآبوهواشناسیاقداممی

.نماید



شامل صدور پیش آگاهي 
، مکان، دوره ی بازگشتزمان

و 

ي زمانپهنه سیالب با مهلت 
ساعت6حداکثر 

ب  مطالعات پایه شرکت های آدفاتر 
اهي  صدور پیش آگمنطقه ای مسئول 

ار  در صورت دریافت اخطاریه یا هشد
هواشناسياز سازمان 

پایهمطالعاتدفتر
ایرانآبمنابعمدیریتشرکت

ساعت2ظرفحداکثرراالزمهشدار
عاملغیرفندپداوبحرانمدیریتدفتربهتکمیلياطالعاتهمراهبه

.مي نمایدصادرآبمنابعمدیریتشرکت

  بررسي حداکثر ظرفیت آبگذری

 تعیین نقاط تسکین سیالب ونقاط امن

  تعیین محدوده های جمعیتي در معرض خطر

  اطالع رساني و پایش مدیریت سیالب

پایش ایستگاه های باران سنجي و هیدرومتری و ثبت داده ها

ارائه و بهنگام سازی سناریوهای آبگیری و خروجي سد

هماهنگي و اخذ پشتیباني از شرکت  مادر تخصصي
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دریافتياطالعاتسایربررسي
آبتحقیقاتمؤسسهسیلهشدارکشوریسامانه
خوداختیاردرپایشمليسامانه

استانيواحدهایوتخصصيدفاتر

محدوددرواقعشرکت هایسایربهسیالببامواجههفرآیندآغازاعالم
ساعت4حداکثرمدتظرفسیالب

ادامه صفحه بعد



دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شرکت مدیریت منابع آب

 سواحلرودخانه و مهندسي
 آببهره برداری از تأسیسات تأمین
 برق آبيمدیریت نیروگاه های
 کشورمدیریت بحران و پدافند غیر عامل شرکت مهندسي آب و فاضالب
 توانیرمدیریت بحران و پدافند غیر عامل شرکت
  شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
 روستایي واقع درمحدوده سیالبشرکت های آب و فاضالب شهری و

آب و دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شرکت مهندسي
ي مرتبط با حوزه  بالفاصله فعالیت های ستادی و عملیاتفاضالب کشور 

آب شرب  تأمین آب شرب را با تمرکز بر تأمین کمّیت و کیفیت
.پیگیری مي نماید( گردش کارنمودار )

عالیت های  بالفاصله فشرکت های آب و فاضالب شهری و روستایي 
اجرای طرح های مواجهه با : الزامي در زمان رخداد سیل را شامل

ای معین، سیالب، اعالم نیازهای تأسیسات حادثه دیده به شرکت ه
.    دهندانجام ميآسیب دیده را انجام تعمیرات اضطراری تأسیسات 

2

اطالع رساني الزم به دفاتر بدون فوت وقت

ادامه صفحه بعد



(دبیرخانه ستاد)آب شرکت مدیریت منابع پدافندغیرعامل دفتر مدیریت بحران و 

( :رئیس ستاد)جلسه با ریاست شرکت مدیریت منابع آب ایرانتشکیل 

 نظر دفاتر تخصصي  با محتمل و پیامدهای آنها بررسي سناریوهای

 صورتجلسه  تنظیم و الزم اخذ تصمیمات

 ستاد با قید فوریت  اعضای صورتجلسه به ابالغ

 آبفا و وزیر نیرو با قید فوریتامور آب و اطالع به معاونت

 تصمیمات ستاد ملّي فرماندهي و پشتیباني مدیریت سیالب به واحدهای ذیربطابالغ
عملیاتيمناطقازاطالعاتمستمردریافت
نیرووزارتمجموعهازخارجسیالبمدیریتمتولينهادهایسایرباهماهنگيواطالع رساني
رسانه هاباارتباطوعموميافکارمدیریت
جانشینومعیناستان هایمدیریتوهماهنگي
عملکردارزیابياکیپ هایاعزام

3

مدیریت از ستاد ملي فرماندهي و پشتیبانيجلسه درخواست 
سیالب 

آن ی توجه به گستردگي سطح سیالب و پیامدهابا 
ساعت12حداکثر 

آب ع دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شرکت مدیریت منابسیالب توسط فعالیت های الزامي حین رخداد 
(دبیرخانه ستاد)



منطقه ایآب شرکت های دفتر مطالعات پایه منابع آب 

(و خارج سازمانداخل )استانيعملیاتي واحدهای 

1

منطقه ای پایش به صورت مستمرسامانه از طریق اطالع رساني پایان سیالب 

:منطقه ایآب شرکت های تخصصي اقدامات دفاتر 

 رودخانه  الیروبي و پاکسازی

 ذیربطآبگذری و اعالم به مراجع حادثه دیده و گلو گاه های شناسایي نقاط

ارزیابي و برآورد میزان خسارات سیل

 ،تأسیسات و تجهیزات آسیب دیدهبازسازی، جایگزیني مرمت

بازرسي جامع بدنه سد و تکیه گاه ها

 دستور العمل ها وبه  روز رساني...

آب ایرانمدیریت منابع شرکت مطالعات پایه دفتر 

غیرر  به دفتر مدیریت بحرران و پدافنرد  
عامل شرکت مدیریت منابع آب

اعالم پایان رخداد سیالب

ادامه در صفحه بعد



دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شرکت مدیریت منابع آب

2

درخواستاطالع رساني پایان سیالب و 
تحلیليو ارائه گزارش مستندسازی 

مهندسي رودخانه و سواحل
بهره برداری از تأسیسات تأمین آب
مدیریت نیروگاه های برق آبي
 آبفاکشورعامل شرکت مهندسي پدافندغیر مدیریت بحران و
مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شرکت توانیر

:ربط ازذیارائه گزارش به دفاتر تخصصي درخواست  

  شرکت های آب منطقه ای

آب و فاضالب شهری و روستایي

سیالباعالم پایان  روز15حداکثر ظرف 

 تحلیل سیالبکارگروه تخصصي ویژه تشکیل
 سیالبو ارائه گزارش مستند تلفیقي تهیه
  پیشنهاد اقدامات اصالحي
  میزان عمل به نظام نامه
 (سنتز)خالصه مدیریتي گزارش

اقدامات دبیرخانه ستاد پس از دریافت کلیه مستندات 

نیرومحترم و وزیر آب و آبفا طریق رئیس ستاد به معاون مذکور از ارائه گزارش 

ت پس از دریافحداکثر یک هفته ارائه گزارش مدیریتي 
گزارش های مستندسازی

بروز نمودن بانک اطالعات  
خانه  سیالب کشور توسط دبیر

ستاد

3حداکثر ظرف 
روز

پایان گردش کار



فعالیتهایشرکتهایآبمنطقهایقبلازصدورپیشآگاهی



فعالیتهایشرکتهایآبمنطقهای



فعالیتهایشرکتهایآبمنطقهایپسازفروکشکردنسیالب



استانهایمعینوجانشین



استانهایمعیناستانگلستان

استان هاي م يناستان حاد ه ديده

خراسان رضوي، خراسان شمالي، مازندران و سمنانگلستان

، خراسان شمالي و خراسان جنوبيگلستانسمنان، مازندران، يزد، خراسان رضوي

، خراسان رضوي و سمنانگلستانمازندران، خراسان شمالي

، مازندران، اصفهان و خراسان رضويگلستانخراسان شمالي، تهران، سمنان

، گيالن و البرزگلستانسمنان، تهران، مازندران



ابا تشکر از توجه شم

165


	Blank Page
	Blank Page



