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 مقدمه
 

هاي متعدد کشور را تاناس 1318و فرودين  1312هاي عظيمي در اواخر اسفند سيالب
جايگاه مسأله در افکار عمومي و اين واقعيت که بزرگي پديده، گستره خسارات،  .ديدرنورد

اي با فراواني باال در ايران است که تحت تأثير تغييراتي اقليمي با تغييراتي نيز سيالب پديده
، ياست محترم جمهوري اسالمي ايرانردکتر روحاني جناب آقاي شود، سبب شد تا مواجه مي

هيئت ها، براي نوشتن گزارش ملي سيالب 6/1/1318به تاريخ  جانباينبه درخواست 
نفر از  ويک بيست .نمايندهاي مذکور تعيين جانبه سيالباي را براي بررسي همهويژه

هاي بروز، ، علتهاي مختلف کشور مأموريت يافتند گزارش دقيقي درباره اين پديدهدانشگاه
هاي کشور در اين ها و قوتکشور براي مقابله با خسارات سيالب، کاستي شرايط آمادگي

هاي سيالب و مديريت آن براي کشور، و راهکارهايي براي بهبود آموختهزمينه، درس
دبيرخانه  عنوان بهدانشگاه تهران  .آوري کشور در برابر سيالب ارائه کنندآمادگي و تاب

و رياست کارگروه نيز به رئيس دانشگاه  شده نييتع« هاهيئت ويژه گزارش ملي سيالب»
با قريب به يک آغاز کرد و  1318فروردين  23اين هيئت کار خود را در  .تهران واگذار شد

نفر از محققان، کارشناسان و  233گيري از همکاري نزديک به سال فعاليت و بهره
اسفند  12ي خود را در گزارش نهايهاي اجرايي، ها و دستگاهمتخصصان کشور در دانشگاه

  .نمودهمان سال به رياست محترم جمهوري ارائه 
نسخه  .ه استارائه شدمحترم جمهور در سه نسخه به رئيس« هاگزارش ملي سيالب»

هيئت ويژه گزارش ملي »هاي ، حاوي پاسخ کارگروهشده ارائه 1318بهمن  6اول که در 
ئيس کارگروه از در پيوست حکم رمحترم جمهور سؤالي است که رئيس 113به « هاسيالب

هاي هيئت ويژه است که هاي کارگروهنسخه دوم، پانزده مجلد گزارش .ندهيئت پرسيده بود
ها، نسخه سوم، گزارشي است که بر اساس تلفيق يافته .اندصفحه تنظيم شده 2633در 

ها و پيشنهادهاي هر کارگروه تدوين شده و با عنوان گزارش تلفيق ارائه شده آموختهدرس
  .است

ترين تحقيق درباره سيالب و مديريت آن در ايران و واقع جامعها بهگزارش ملي سيالب
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اي و ابعاد سازه .عد به مسأله سيالب و مديريت آن پرداخته استگزارشي است که از پانزده بُ
زيستي، منابع طبيعي، هواشناختي، حقوقي، اجتماعي، اي، هيدرولوژيک، محيطغيرسازه

اي و مديريت ريسک، مديريت بحران، ساختار و آموزش نيروي اي، بيمهفرهنگي و رسانه
در اين گزارش بررسي شده اي، انساني، شهرسازي و ميراث فرهنگي، اقتصادي و بودجه

فت هگزارشي با اين ابعاد که به اقتضاي گستره بررسي به ناگزير در حجم زياد بالغ بر  .است
تر سيالب در کشور اثربخشصفحه تدوين شده، زماني بر مديريت  هزار و ششصد صفحه

اي معتبر و کارآمد از تهيه خالصه: در خصوص آن صورت گيردمهم اقدام  يکه شود کمي
اند تصويري کلي و که مايل مجريانيگذاران و محتواي اين گزارش را براي سياست که آن

حات ؛ و بر اساس آن بتوان اقدامات و اصالجامع از آن داشته باشند، در دسترس قرار دهد
اساسي براي رسيدن به حکمراني و مديريت بهتر سيالب را شناسايي کرد. اين اقدام سبب 

صرفاً در حد پژوهشي دانشگاهي و بدون پيوند يافتن با بدنه ها  ملي سيالبگزارش شود  مي
  .نماندنظام اداري باقي 

بر  اين گزارش .اي است که در بند پيشين ذکر شدگزارش حاضر در پي انجام وظيفه
هيئت ويژه گزارش ملي »هاي تخصصي هاي کارگروهمبناي بازخواني پانزده مجلد گزارش

هاي هيئت گزارش هاي برگرفته از متن اصلياي بر متنکلمه. تدوين شده است «هاسيالب
هايي که از رعايت امانت صورت گرفته و کليه متنها کم نشده است؛ از آنافزوده يا 

و با ارجاع به اند در داخل گيومه شده و در گزارش حاضر گنجاندهانتخاب شده ها گزارش
ساختار گزارش بر  .شودبه خواننده ارائه ميشماره صفحه آن در گزارش کارگروه تخصصي، 

که نتايج است  –هاي تخصصي هيئت مطابق پانزده گزارش کارگروه –اساس پانزده فصل 
  .کنندکار هيئت را ارائه مي
طرفي رغم حداکثر تالش براي رعايت بيکنندگان اين گزارش علينبديهي است تدوي

رويکرد اين گزارش  .دانندها، کار خود را مبرا از نقص نميدر قرائت گزارش ملي سيالب
آوري تدوين متني است که به بهبود حکمراني و مديريت سيالب، و در نهايت افزايش تاب

سبب شده است بحث درباره قصورها ويکرد همين ر .کشور در مقابل اين پديده کمک کند
يا تقصيرهاي احتمالي که در جريان سيالب رخ داده در اين گزارش جايگاه محوري نداشته 

اين گزارش توجه خود را به مسائل ساختاري و زيرساختي متعددي معطوف ساخته که  .باشد
ي رها و تقصيرهاو قصو نشدهآوري ايجاد ها، ظرفيت ساختاري تاببدون بهبود يافتن آن

 .شوندبار ديگر تکرار مي احتمالي
هاي شناسايي ضعف»توان در يک عبارت خالصه کرد: هدف اين گزارش را مي

در ابعاد ها، مستند به گزارش ملي سيالبساختاري حکمراني و مديريت سيالب در ايران، 
بخشي يت ميانو با تأکيد بر ماه هاي گوناگوناي، در عرصهاي و غيرسازهمختلف سازه

آوري کشور در مقابل تواند به افزايش مؤثر ظرفيت تابها مي، که بهبود آنمديريت سيالب
بخشي مديريت در پي معرفي و نماياندن ماهيت بين از اين جهتگزارش « .سيالب بينجامد
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اين بدان معناست که گزارش حاضر از منظر حکمراني و اقدامات الزم براي  .سيالب است
کنندگان تدوين .نگردها ميبه گزارش ملي سيالب بخشيهاي بخشي و ميانعرصهدر بهبود 

  .شان مترتب باشدآورد فرعي نيز بر تالشگزارش اميدوارند چند دست
هاي ساختاري مبتني براي آشکارسازي ضعف« گزارش ملي»نشان دادن ظرفيت ابتکار  .1

  .بخشيبر دانش و به صورت ميان

سازي ميان نخبگان درخصوص اصالحات براي اجماع« رش مليگزا»ظرفيت ابتکار  .2
 .هاي مختلفضروري براي بهبود حکمراني در عرصه

هاي اجرايي و اقدامات اصالح حکمراني بر مبناي الگوسازي براي رسيدن به فرمان .3
 .هاي ملي و کاربست دانش در حل مسائل حکمراني و مديريت کشورگزارش

هاي ين شکل است که تيمي از متخصصان همه گزارشروش تدوين گزارش حاضر به ا
ها را بر ها را بازخواني کرده و مندرجات آنهاي هيئت ويژه گزارش ملي سيالبکارگروه

شناسي وضع در مقوالتي نظير: توصيف وضع موجود، آسيب ييهاي محتوااساس داللت
ها، موانع موجود، اصالحات ضروري براي بهبود وضع موجود، تاريخ پيدايش آسيب

بخشي، هاي ميانهاي بخشي در مديريت سيالب، داللتاصالحات، وضع مطلوب، داللت
قريب به  .انداستخراج کردهبرداري و فيشوسازي اصالحات سازوکاري و اصالحات ساخت

از حاصل کار هيئت ويژه گزارش ملي  - اياي تا چند صفحهچند کلمه - فيش 533
زدن به  براي برچسبنيز کليدواژه  333اي بيش از مجموعه .ها استخراج شده استسيالب

محتواي فصول در اين گزارش  .بندي محتوا استفاده شده استشده و دستهمحتواي استخراج
ها تدوين ها و در مواردي ادغام و تلخيص آنبندي برآمده از برچسببر اساس نظام طبقه

   .اندشده
ها در هر صصي هيئت ويژه گزارش ملي سيالبخالصه مباحث گزارش هر کارگروه تخ

اي است که ابتدا ساختار هر فصل به گونه .فصل اين گزارش در سه بخش ارائه شده است
شناسي مندرج در گزارش هر کارگروه از وضعيت کشور در زمينه حکمراني و مديريت آسيب

هاي ر اثر بررسيهايي است که بشناسي مبتني بر يافتهاين آسيب .شودسيالب ارائه مي
شناسي، قسمت دوم هر فصل، پس از آسيب .اندها حاصل شدهتجربي کارگروه

سومين قسمت هر فصل  .دهدهاي هر کارگروه را ارائه ميهاي حاصل از بررسيآموختهدرس
ها، انجام اقدامات و پيشبرد براي در پيش گرفتن سياست هانيز پيشنهادهاي کارگروه

  .کندآوري در برابر سيالب را ارائه ميفزايش تاباصالحات به منظور ا
 1311ماه در آبان« هاگزارش ملي سيالب»رياست محترم جمهوري بر مبناي مندرجات 

جمهور احکام اجرايي براي بهبود حکمراني و اي از وزرا و معاونين رئيسبراي مجموعه
انتهاي گزارش حاضر اند که اين مجموعه نيز در مديريت سيالب در کشور صادر کرده

بخشي حکمراني و اي و ميانرشتهگنجانده شده است. مجموعه احکام به خوبي ماهيت بين
دهد که مديريت درست سيالب و دهد. اين احکام نشان ميمديريت سيالب را نشان مي
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هاي مختلف و مجموعه هاي گسترده ميان بخشکاستن از گستره خسارات نيازمند همکاري
هاي هيچ دستگاهي به تنهايي نيست. اميد ست که در حيطه اختيارات و توانمندياقداماتي ا

است با پيگيري اجرا شدن اين احکام، به تدريج شاهد کاهش خسارات ناشي از سيالب و 
 آوري کشور در مقابل آن باشيم. افزايش تاب

گزارش ملي  هزاران صفحه مندرجات طالعهمتواند جايگزين مطالعه گزارش حاضر نمي
هر گونه اقدامات آتي براي اصالح در وضعيت  .باشدو ضرورت توجه به آن ها سيالب

هاي گيري از مندرجات مفصل گزارشتواند با بهرهحکمراني و مديريت سيالب کشور مي
از مسير در گذاري کند راهنمايي براي سياستمذکور صورت گيرد، اما اين متن تالش مي

گزارش اميد است  .باشدها رش ملي سيالبدسترس ساختن گزارش مفصل هيئت ويژه گزا
پيوند  ،«هاهيئت ويژه گزارش ملي سيالب»حاضر بتواند در تکميل زحمات فراوان اعضاي 

هاي جامعه علمي و اجرايي کشور را به گذاري را تقويت کرده و ظرفيتميان علم و سياست
چنين هم .زدگذاري و اجرا مبدل ساراهنمايي براي اقدامات مؤثر در عرصه سياست

وسيله از مرکز امور اجتماعي منابع آب و انرژي وزارت نيرو که با تدوين گزارش حاضر بدين
اند ها را براي عالقمندان ممکن ساختهترين محتواهاي گزارش ملي سيالبدسترسي به مهم

 شود. قدرداني مي
 

 وزير نيرو –رضا اردکانيان 
 1311آذرماه 

 



 

 

 و منابع آب هيدرولوژی رگروهگزارش کاخالصه  .9فصل 
 

 مقدمه .9-9
 482ها در  هيئت ويژه گزارش ملي سيالب« کارگروه هيدرولوژي و منابع آب»گزارش نهايي 

هاي  ها؛ تحليل ها و روش فصل )کليات؛ مباني، داده 2هزار کلمه، مشتمل بر  143صفحه و 
ها و  آموخته درس هاي مديريت سيل؛ هيدرولوژيک؛ تحليل مديريت مخازن سدها؛ تحليل

درباره « کارگروه هيدرولوژي و منابع آب»توصيف  .ها( ارائه شده است راهکارها؛ اهم يافته
ها و پيشنهادها درباره وجوه مختلف حکمراني و  آموخته شناسي، درس آسيبوضع موجود و 

  .شود مديريت سيالب در کشور از منظر اين کارگروه در ادامه ارائه مي

 شناسی آسيبد و وضع موجو .9-2

 ای منابع آب های پايه توليد دادهوضع  .9-2-9

 سنجی شبکه باران .9-2-9-9
شبکه سنجش بارش وجود دارد: شبکه سازمان هواشناسي کشور که زير  دودر کشور »

شبکه تحت نظر دفتر مطالعات پايه که زيرمجموعه  .مجموعه وزارت راه و ترابري است
دهي آوري، نگهداري، تحليل وگزارش وظيفه پايش، جمع شرکت مديريت منابع آب است و

از  .ها بر عهده داردبه منظور مديريت منابع آب و رودخانه  هاي آبريز کشور رادر حوضه
هاي مبنا براي عنوان ايستگاه ايستگاه را به 134حدود دو هزار ايستگاه هواشناسي، اين دفتر 

ها، از مطابق گفته .تخاب و معرفي نموده استها انبررسي و تحليل روزانه بارش در حوضه
صورت مشترک با  ايستگاه مبناي بارندگي کشور به 134ايستگاه از  2اين شبکه تعداد 

 ( 18 .)ص «.شود ميسازمان هواشناسي کشور پايش 

هاي  هاي دو شبکه هواشناسي و وزارت نيرو در حوضهبا توجه به تعداد محدود ايستگاه»
طبيعتاً  .هاي وزارت نيرو و سازمان هواشناسي ضرورت داردب ايستگاهمورد بررسي، ترکي

دقت هر  .يکي از مالحظات در ترکيب دو شبکه، دقت متفاوت برداشت، ثبت و آرشيو است
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-ها نيازمند بررسي مجزايي است که کارگروه به آن ورود نمي ها و ترکيب آنيک از شبکه

 6تر از عنوان مثال کوتاه ي زماني ساعتي )بههايکي از عوامل ايجاد خطا در بازه .کند
اين حساسيت در برآورد  .ساعت(، عدم انطباق زمان ثبت آمار بين دو سازمان مذکور است

تواند باعث ايجاد خطا در شبکه پايش ترکيبي دقيق بارش در ساعات شروع و پايان سيل مي
 «.گرگان محسوس است سو و حوضه قره 1312نمونه آن در شروع بارش اسفند سيل  .شود
 (21 .)ص

 تجهيزات آبسنجی .9-2-9-2
ترين معيار در ادوات ايستگاه از قبيل اشل، ليمنوگراف و پل تلفريک يا پل ساختماني مهم»

بدين ترتيب  .شود ميها هستند که درجه ايستگاه بر اساس آن تعيين  بندي ايستگاه تقسيم
 .شوندباشند، ايستگاه درجه يک شناخته ميهايي که داراي هر سه دسته تجهيزات ايستگاه
هاي داراي اشل و ليمنوگراف، هاي داراي اشل و پل تلفريک، درجه دو، ايستگاهايستگاه

-حساب مي هايي که تنها داراي اشل هستند درجه چهار بهدرجه سه و در نهايت ايستگاه

 (21-22 .)صص «.آيند
سنجي توسط هاي آبي ايستگاهآماربردار وضع موجود آمار و اطالعات آبسنجي»

ها و زير نظر شرکت مادر تخصصي مديريت منابع اي استان هاي سهامي آب منطقه شرکت
-هاي دبيپس از آماربرداري و در انتهاي سال آبي، مقادير و منحني .گيردآب صورت مي

-اشل به شرکت مديريت منابع آب ارسال و توسط کارشناسان آن شرکت بررسي و تائيد مي

فرآيند کنترل آمار به جهت حضور  .پس از آن، اين آمار قابل انتشار خواهد بود .گردد
کارشناس ستاد در استان پس از پايان سال آبي و بررسي اسناد در محل و نيز مشکالت 

 (22 .)ص«.انجامد و معموالً بيش از دو سال به طول مي کمبود نيروي انساني، طوالني بوده

 گيری دبی سيالبی ندازهوضع موجود ا .9-2-9-9
ولي  .گيردبندي مشخصي صورت ميجريان در دبي کم مطابق زمان گيريمعموالً اندازه»

زيرا زمان وقوع سيالب نامشخص و از  شود ميگيري  هاي سيالبي اندازهمتأسفانه کمتر دبي
شکل يک م .گيري جريان در مواقع سيالبي بسيار دشوار و خطرناک است تر، اندازهآن مهم

-اشل با اندازه - اساسي برآورد دبي جريان سيالبي بر اساس تراز اشل، تعيين منحني دبي

اين فرايند  .هاي با دبي کم و متوسط و تعميم )برونيابي( آن به دبي سيل استگيري جريان
و  شود ميتوجه )ولي با خطاي نامعلوم و بررسي نشده( در جريان سيالبي  قابل تقريب منجر به

 (24 .)ص .کاهدز دقت برآوردها ميلذا ا

 ای منابع آب های پايه مشکالت داده .9-2-9-1
شده، تأخير  ريزي هاي منظم و برنامهعدم دقت در ديدباني و قرائت اشل، تأخير در سرکشي»

ها از و ادوات در برخي از ايستگاه گيري و تغيير نوع دستگاه در تعمير لوازم و تجهيزات اندازه
رسد فقدان به نظر مي .گذارند هاي دبي اثر ميکه بر عدم قطعيت داده عواملي است
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هاي سازي ايستگاههاي اخير در بخش خودکارسازي و برخطگذاري کافي در سال سرمايه
موقع در محل ايستگاه  گيري به هيدرومتري، کمبود نيروي تکنسين متخصص جهت اندازه

حذف اين گروه مهم از ساختار مطالعات پايه  ويژه در شرايط سيالبي به داليلي ازجمله به
دار(، عدم تأمين خودرو جهت حضور تکنسين حين سيالب و  منابع آب )انتقال به پست ستاره

عنوان فعاليتي خارج از  گيري به گيري ناکافي، عدم توجه به پست تکنسين اندازه ادوات اندازه
 (24 .)ص« .ها است باني ايستگاه روال و ساعت عادي اداري از داليل عمده مشکالت ديده

 ای های پايه های سنجش داده تجهيز ايستگاه .9-2-9-1
مطابق مذاکره انجام شده با مديريت مطالعات پايه، در استان گلستان از نظر تعداد »

اما نظر به  .ها مشکلي وجود نداردهاي هيدرومتري و نحوه پراکش )توزيع مکاني( آن ايستگاه
تابستانه، که خسارات جاني و مالي بااليي به دنبال دارند، قطعاً هاي رگباري  بارش

هاي مجهز به تجهيزات مخابره مستقيم داده از ايستگاه به مرکز مديريت سيالب در  ايستگاه
 (148 .)ص «.هاي مناسب ضرورت دارد مکان

 اثر تغيير کاربری اراضی .9-2-2
نظر مساحت و شکل و حجم بارش زيرحوضه که از  دليل اختالف ضريب رواناب اين دو»

زيرحوضه ارازکوسه و  در تخريب بسيار زياد صورت گرفته در بايددريافتي مشابه هستند را 
سو و گرگان تغيير  الزم به ذکر است که در حوضه قره .رودخانه پر رسوب آن جستجو کرد

اناب حوضه عنوان عامل مهم در افزايش رو کاربري اراضي زياد بوده و در منابع مختلف به
طور مثال به تحقيق ثقفيان و همکاران،  مطرح شده و مورد تحقيق قرار گرفته است )به

 (22 .)ص «.( رجوع شود2338
هاي تمر و تنگراه است که کمترين دخالت  کمترين ضريب رواناب مربوط به زيرحوضه»

برعکس  .هاي بکر زيادي دارنداند و بخش انسان و تغيير کاربري اراضي را شاهد بوده
هاي ارازکوسه و گاليکش است که بشدت  بيشترين ضريب رواناب متعلق به زيرحوضه

 (22 .)ص .ها صورت گرفته است دستخورده هستند و تخريب اراضي جنگلي در آن

 رسانی سيالب اطالع .9-2-9
رساني در مجموعه وزارت نيرو، در قانون تشکيل  برخي تمهيدات در خصوص ساختار اطالع»

نامه  ( آيين15( ماده )8در اجراي بند ) .مديريت بحران کشور انديشيده شده استسازمان 
 43212/ت185645نامه شماره  ( ذيل همان ماده )تصويب3اجرايي اين قانون و تبصره )

هيئت محترم وزيران( کارگروه تخصصي امور سيل و مخاطرات دريايي،  21/1/1388مورخ
نيرو تشکيل شده و مسئوليت کارگروه فرعي برق، آب و فاضالب با مسئوليت وزارت 

تخصصي امور سيل و مخاطرات دريايي به شرکت مديريت منابع آب ايران واگذار گرديده 
هاي آموزشي،  يکي از اهم وظايف اين کارگروه تخصصي عبارت است از تدوين برنامه .است

و کارکنان براي  ها و شرح وظايف کليه واحدها، مديران سازي و تمرين دستورالعمل فرهنگ
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منظور باال بردن سطح آگاهي عمومي در جهت  رساني موثر به  شرايط اضطراري و اطالع
 .)ص« .آمادگي مقابله با سيالب و کاهش خسارات سيل، مخاطرات دريايي و منابع آب

358) 
رساني درباره  درمجموع برداشت کارگروه هيدرولوژي و منابع آب در رابطه با نحوه اطالع»

 :ب و ساختار آن در وزارت نيرو و نحوه تبديل آن به اقدامات مديريتي به شرح زير استسيال

هاي سازمان  ها و اخطاريه رساني وزارت نيرو پس از صدور اطالعيه ساختار اطالع .1
 .شود مينامه سيالب ارزيابي  هاي اخير، در عمل مطابق با نظام هواشناسي در سيالب

شيوه و رويه تبديل اطالعات به اقدامات مديريتي در بااينحال در جزئيات و همچنين 
 .گردد ها و تجارب هر استان بازمي وجود دارد که به ظرفيت ها تفاوت استان

اي و شرکت  منطقه هاي آب نامه سيالب نحوه رابطه بين شرکت اينکه در نظام با .2
اي  منطقه هاي آب نامه به اذعان شرکت مديريت منابع آب نسبتاً خوب تبيين شده، نظام

هاي سيلزده فاقد جزئيات کافي در سطح عملياتي بوده و در حد کفايت عملگرا  استان
رسانيِ متناسب با بزرگي خطر و فاصله زماني تا  به عبارت ديگر، سطح اطالع .نيست

نامه سيالب در هر حوضه بايد  جزئيات نظام .خوبي تعريف نشده است وقوع سيالب به
 .نامه در سطح کالن باشد ه و پيوست نظامويژه همان حوضه تهيه شد

و صرفاً وظايف  شود ميرساني وزارت نيرو، تعامالت ريسک کمتر ديده  در ساختار اطالع .3
عنوان  آنکه وزارت نيرو به سازماني تعريف شده است؛ حال صورت درون رساني به اطالع

که به  رئيس کارگروه تخصصي امور سيل و مخاطرات دريايي، برق، آب و فاضالب،
رسد متولي اصلي ارزيابي ريسک و اجراي بخشي از چارچوب مديريت ريسک  نظر مي

صورت مشخص و  کند به هايي که تدوين مي است، بايد در ساختار خود و دستورالعمل
 .شفاف به نقش خود در تعامالت ريسک اشاره کند

مجموعه  هاي خارج از نامه سيالب در يک مورد ارسال عالمت به سازمان در نظام .4
 توجه قرار گرفته؛ در ها و مديريت افکار عمومي( مورد وزارت نيرو )ارتباط با رسانه

به اين معني که  .بندي مشخصي براي اين فرآيند بيان نشده است که سطح صورتي
مشخص نيست در چه سطحي از شدت و زمان وقوع سيالب، چه اطالعاتي و به چه 

تعامالت ريسک، صرفاً تعامالت بين مسئولين با  هاي از بين مؤلفه .اشخاصي داده شود
يکديگر ديده شده و براي تعامالت ريسک و هشدار به مردم چارچوب مشخصي وجود 

 (361-362 .صص) .«ندارد

 مشکالت سازمان هواشناسی .9-2-1
، سازمان 31/36/1314بر اساس مصوبات جلسه بيستم شوراي عالي آب در مورخ  .1

ريزي الزم را براي طراحي و توسعه مداوم  است برنامه هواشناسي کشور موظف بوده
هاي  به منظور تدقيق نتايج مدل« گردش عمومي جو»سازي  يک مدل ملي براي شبيه

هاي صورت گرفته سازمان  در بررسي .جهاني در پهنه کشور را عملياتي نمايد
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 هواشناسي کشور مدعي شده است که محققان سازمان هواشناسي کشور و دانشگاه
تهران در طي سه سال تالش، موفق به طراحي و اجراي يک مدل بومي گردش کلي 

بر طبق گفته رئيس وقت سازمان هواشناسي کشور )داود پرهيزکار، اسفند  .اند جو شده
اين مدل در مرحله آزمايش است و پس از بررسي و صحت نتايج آن، به ( »1312

 «.اتي گام برداشته خواهد شدسمت افزايش صحت اين مدل و توسعه کارهاي تحقيق

اي وضوح مکاني  هاي پيشبيني هواشناسي جهاني و منطقه که خروجي مدل در حالي .2
اي دارند، شکل کنوني انتشار  هاي رودخانه بيني سيالب نسبتا مناسب براي پيش

برداري و استفاده  هاي سازمان هواشناسي کشور قابليت بهره ها و اخطاريه اطالعيه
 .بيني سيل و در مديريت مخازن سدها را ندارد هاي هيدرولوژيکي پيش مستقيم در مدل
هاي  هاي سازمان هواشناسي براي کاربرد در سطح حوضه بيني در واقع، پيش

گردد و عموماً ارضاکننده  آبريز/آبخيز به عنوان واحد مکاني ايجاد سيل تنظيم نمي
 .نيازهاي بخش آب کشور در حوزه مديريت سيالب نيست

مدت هواشناسي )که توسط  هاي کوتاه بيني ان هواشناسي کشور عالوه بر پيشسازم .3
هاي فصلي با بازه  بيني (، پيششود ميبيني سازمان هواشناسي کشور تهيه  معاونت پيش

 .دهد هاي جهاني با وضوح مکاني درشت انجام مي ماه را نيز بر اساس مدل 3زماني 
شناسي و در حال حاضر توسط  ده اقليمهاي فصلي در گذشته توسط پژوهشک بيني پيش

 .گيرد بيني خشکسالي سازمان هواشناسي کشور انجام مي مرکز ملي پايش و پيش
هاي  )بر اساس گفته شود ميهاي فصلي عموماً در هفته اول هر ماه صادر  بيني پيش

 23تا  65بيني فصلي بارش و دماي کشور بين  شناسي، صحت پيش پژوهشکده اقليم
بررسي  .هاي سرد سال است( هاي گرم صحت آن کمتر از ماه و در ماه درصد بوده

ها آسان  بيني دهد که ارزيابي اين نوع از پيش هاي فصلي نشان مي بيني موردي پيش
هاي کمتر از نرمال، نرمال و بيش از نرمال )با  نيست، زيرا وضعيت بارش در کالس

هاي جهاني( براي مناطق  مدلهاي تاريخي همين  بيني درصد تغييرات نسبت به پيش
بيني براي  سيالب اخير نشان داد که اين نوع پيش .شود مياي از کشور ارائه  گسترده

از طرفي  .شود ميمديريت سيالب مناسب نيست چراکه در آن مقدار مطلق بارش بيان ن
ها هنوز در افق زماني باالتراز يک  بيني دهد که دقت اين پيش تحقيقات اخير نشان مي

هاي فصلي به علت باال  بيني با توجه به استاندارهاي جهاني، پيش .اه مناسب نيستم
با اين حال با  .توانند براي مديريت مخزن مفيد باشند بودن عدم قطعيت آن، صرفاً مي

هاي فصلي سازمان هواشناسي قابليت  بيني هاي صورت گرفته پيش توجه بررسي
بيني فصل بارش  ندارند )به طور نمونه پيش استفاده و اعتماد براي مديريت مخزن را

: سازمان 12/1/12ام شوراي عالي آب کشور به تاريخ  36زمستان ارائه شده در جلسه 
هاي بيش از  بر خالف بارش»هواشناسي کشور در گزارش خود اشاره داشته است که 

ستان آسا در دو ماه ابتدايي فصل پاييز، وضعيت بارش در فصل زم نرمال و برخي سيل



 24/ ها بها و پيشنهادهاي گزارش ملي سيالآموختهها، درسخالصه يافته

 

  «.شود ميبيني  در محدوده نرمال تا قدري کمتر از نرمال پيش

سازمان هواشناسي کشور به عنوان تنها سازمان حاکميتي در تحقيق و شناخت کامل  .4
هاي مختلف هواشناسي با توجه به  هاي جوي و تاسيس ايستگاه اتمسفر و کليه پديده

يرو، جهادکشاورزي و سازمان هاي ن خانه اما وزارت .شود مينيازهاي کشور شناخته 
هاي  برداري ايستگاه حفاظت محيط زيست به صورت موازي نسبت به ايجاد و بهره

هاي سازمان هواشناسي دقت کافي  که اگر خروجي اند در صورتي هواشناسي اقدام نموده
براي کاربرد مشخص اين نهادها را ندارد، بهتر است اين نهادها از مجاري قانوني نياز 

 .ا درخواست نموده و مطالبه نمايندخود ر

هاي مخرب در کشورهاي پيشرفته دنيا، مانند آمريکا،  رساني پديده ها و اطالع بيني پيش .5
باشد و  ها داراي دقت قابل اعتنا مي روز پيش از وقوع آن 15انگليس و ژاپن معموالً از 
 .ش خواهد يافتبيني نيز افزاي يابد دقت پيش بيني کاهش مي هر چه فاصله زماني پيش

تا حداکثر  48در ايران نيز به گفته رياست سازمان هواشناسي کشور، در بهترين حالت 
هاي  هاي مخرب است که براي سيالب ساعت پيش از وقوع سيالب و پديده 22

تواند در بهبود  اي در صورت تامين کمي عمق، تداوم و گستره بارش مي رودخانه
رو مفيد باشد )در حاليکه سازمان هواشناسي کشور از عملکرد مديريت سيل در وزارت ني

کند، جاي سوال باقي است که چگونه  استفاده مي المللي  بينهاي  نتايج مدل
 .ها دقت زماني متفاوتي نسبت به ساير کشورها دارد بيني پيش

هاي آبريز انجام  هاي سازمان هواشناسي در سطح حوضه بيني در حال حاضر پيش .6
هاي  از اين رو شرکت .کننده نيازهاي بخش آب کشور نيست ماً بر طرفگيرد و عمو نمي

به طور نمونه  .اند ها خود در صدد رفع اين مشکل برآمده تابعه وزارت نيرو در استان
هاي آب و محيط زيست خود اقدام به  سازمان آب و برق خوزستان از طريق دفتر مدل

سامانه پردازشگر آب و  .اند يکي کردههاي پيشبيني هواشناسي و هيدرولوژ ايجاد سيستم
هاي  هاي مدل واسطه و سريع به خروجي به منظور دستيابي بي 1315از سال  اقليم

بيني هواشناسي در مقياس کوتاه مدت در سازمان آب وبرق خوزستان تهيه  جهاني پيش
اين سامانه بخشي از فعاليت  .برداري و توسعه قرار گرفته است شده و مورد بهره

بيني رواناب و  هاي هواشناسي در پيش بيني تري با هدف استفاده از پيش تردهگس
ها شامل  اين حوضه .هاي منتهي به استان خوزستان است مديريت سيالب در حوضه

اي در  باشند که در کاربردهاي منطقه جراحي مي-هاي کارون، کرخه، دز و زهره حوضه
رگ، دز، سيمره، کشکان، کرخه، مارون استان به هشت زيرحوضه کارون عليا، کارون بز

ها  بيني اي پيش مرحله 6اين سامانه طي يک فرآيند  .و زهره جراحي تفکيک شده است
 :هاي ذيل است اين فرآيند شامل گام .کند و هشدارهاي الزم را استخراج و اعالم مي

ها  هاي عددي هواشناسي شامل دما و بارش و پردازش آن بيني دريافت پيش .1
هاي بارش، توزيع زماني و مکاني  اسايي محل و موقعيت هستهجهت شن
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هاي آبريز،  بارش، مسير حرکت توده بارش، مقدار متوسط در مقياس حوضه
بندي شده  شناسايي مناطق با احتمال وقوع سيالب به صورت سطوح طبقه

هاي تخصصي جهت  ها و گزارش رنگي سبز، نارنجي و قرمز، توليد داده
هاي هيدرولوژيکي مورد استفاده در  ان و فرمت ورودي مدلاستفاده کارشناس

 .هاي اکسل، گوگل ارث و غيره سازمان به صورت فايل

هاي آبريز از منظر رطوبت  بررسي و تحليل و پايش شرايط رطوبتي حوضه .2
هاي  ها با استفاده از اطالعات ايستگاه خاک، پوشش برفي و دبي پايه رودخانه

 .يا سنجش و تصاوير ماهواره

 .هاي بارش رواناب هاي عددي هواشناسي به مدل بيني ورود پيش .3

ها و بررسي شرايط  بيني ريزي رهاسازي از مخازن بر اساس تحليل پيش برنامه .4
 .موجود و تحليل ريسک

دست سدها بر اساس  هاي پايين بندي سيل در رودخانه هاي پهنه تهيه نقشه .5
بندي دو  هاي پهنه جراي مدلهايي که در گذشته صورت گرفته يا ا بندي پهنه

 .بعدي سيالب بر اساس سناريوهاي مختلف رهاسازي از مخازن

هاي  اعالم مناطق در معرض خطر با ريسک سيالب و بر اساس نقشه .6
 بندي پهنه

مدت از سدها به سبب حجم باالي ذخيره آب  برداري کوتاه ريزي و بهره برنامه .2
ها و  د سيالب، اطالعيهدر پيش از رخدا .در مخازن بسيار دشوار است

کند و  بيني مي هاي سازمان هواشناسي بازه بسيار کوتاهي را پيش اخطاريه
برداري از مخازن را  ها ارتباط مستقيم و کاربردي در بهره آناغلب محتواي 

العمل در مواجهه با  برداران از سدها تنها شانس عکس لذا، عمالً بهره .ندارند
 مان بسيار اندکي دارندهاي جوي را در مدت ز پديده

هاي متولي  و سازمان« ستاد ملي فرماندهي و پشتيباني مديريت سيالب»اقدامات  .2
هاي سازمان هواشناسي نبوده است زيرا  گزارش شده در باال صرفا در پاسخ به اعالميه

از اين رو  .يات کافي براي مديريت سيالب را ندارندهاي سازمان هواشناسي جزئ اعالميه
به کليه  23/38/15نامه مديريت سيالب وزارت نيرو در تاريخ  ابالغ نظام بر اساس

قابل هاي تابعه وزارت نيرو، متوليان اصلي صدور پيش آگاهي و آمادگي در م شرکت
سسه تحقيقات آب و شرکت توسعه منابع آب و سيل در سطح کالن و کشوري، مؤ

اي  هاي آب منطقه شرکتاند )مسئوليت در سطح محلي با  نيروي ايران معرفي شده
را « بيني و هشدار سيل کشور شسامانه پي»رو موسسه تحقيقات آب  از اين .است(

ذکر اين نکته ضروري است که اين سامانه در حال حاضر فقط  .اندازي کرده است راه
گيري و اعالم هشدار توسط  نحوه تصميم .دهد هاي هواشناسي را انجام مي بيني پيش

 :به صورت زير است موسسه تحقيقات آب
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 .هاي هواشناسي جهاني و منطقهاي بررسي مداوم نتايج به روز مدل .1

 .ها پوشاني بين مدل انتخاب محتمل وقوع سيل بر اساس بيشترين هم .2

انتخاب نقاط با بارندگي محتمل وقوع سيل بر اساس شرايط زير پس از  .3
 .تشکيل ميز هشدار

 .هاي مختلف توجه به شدت بارش در توالي .4

 .هاي منطقه ه به موقعيت جغرافيايي و ويژگيتوج .5

توجه به ريسک ناشي از سيل محتمل در منطقه بر اساس تاسيسات مهم و  .6
 .مراکز جمعيتي تحت تاثير

ستاد ملي فرماندهي و پشتيباني مديريت »ارسال پيامک هشدار سيل به  .2
 .شرکت مديريت منابع آب« سيالب

شرکت « يباني مديريت سيالب ستاد ملي فرماندهي و پشت» شرکت در جلسه  .8
 .مديريت منابع آب

داراي بيان دوام بارش و  شود ميمتن هشداري که توسط موسسه تحقيقات آب صادر  .8
موسسه  .موقعيت در روز )به طور مثال: بامداد، عصر و غيره( و مقدار بارش است

صادر اخطار  22، مجموعاً 1318تا آخر فروردين  1312تحقيقات آب از اول بهمن ماه 
از طرفي  .مورد سيالب رخ داده است 14کرده که از اين تعداد، با توجه بررسي اوليه، در 

هاي آبريز  بينيهاي فصلي خود، خشکسالي در حوضه موسسه تحقيقات آب نيز در پيش
 (368-323 .صص) .اعالم کرده بود 12کشور را در پاييز و زمستان 

 های هواشناسی اخطاريهوضعيت  .9-2-1-9
هاي سازمان  ها و اخطاريه ها و صدور اطالعيه بيني اقدامات مديريتي سيل، پيش در»

بيني  ها، پيش بيني الزم به ذکر است منظور از پيش .شود ميهواشناسي گام اول محسوب 
هاي مديريتي در  بنابراين، کيفيت پاسخ .هاي فصلي مدنظر نيست بيني مدت بوده و پيش کوتاه

در اين رابطه، تعامل  .هاي سازمان هواشناسي وابسته است بيني شوزارت نيرو به کيفيت پي
بين سازمان هواشناسي با وزارت نيرو در حال حاضر محدود به ارسال هشدارهاي عمومي و 

 .هاي هيدرولوژيکي است بيني متعدد وقوع سيالب بدون جزئيات عددي و کاربردي در پيش
و از طريق مديريت  شود ميستقيم دريافت نها نيز به شکل م بيني ها يا پيش اين اخطاريه

هاي هواشناسي  بيني متأسفانه شکل و محتواي کنوني پيش .گردد بحران هر استان توزيع مي
هاي  برداري و استفاده در مدل و هشدارهاي سازمان هواشناسي کشور قابليت بهره

بيعتاً کيفيت لذا ط .رواناب و بويژه در مديريت مخزن را دارا نيست-هيدرولوژيکي بارش
 (358 .)ص« .پذيرد اقدامات مديريتي نيز از اين کاستي تأثير مي

هاي صدور اطالعيه و   سازمان هواشناسي کشور، سطح معيني از بارش را به عنوان آستانه
ها و شرايط خاص  دستورالعمل مزبور سراسري )بدون توجه به اقليم .اخطار تعيين نموده است

 (362 .)ص .ستهر منطقه( و بسيار کلي ا
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هاي سازمان هواشناسي کشور از نقطه  دهد که عليرغم تطابق اعالميه ها نشان مي بررسي»
 .شود ميهايي ديده  نظر زمان صدور با استاندارهاي جهاني، از حيث نوع هشدارها تفاوت

هواشناسي کشور ي سازمان ها ها و اخطاريه ليکن چالش اصلي در محتوا و متن اطالعيه
ها منعکس  وي که کميت و گستره مشخص پديده بارش در اين اطالعيهاست به نح

هاي صادر شده بايد  بر اساس پيشنهاد سازمان هواشناسي جهاني، اجزاي اخطاريه .شود مين
حداقل شامل موارد زير باشد: نوع مخاطره جوي، زمان شروع، زمان پايان، زمان و مدت اوج، 

تاثير، مقدار، توصيه حفاظتي و وضوح متن  مساحت تحت تاثير، مکان جغرافيايي تحت
توان  هاي صادر شده توسط سازمان هواشناسي کشور مي با بررسي متن اعالميه .اخطار

ها فقط نوع مخاطره جوي، زمان شروع )در مقياس روزانه(،  دريافت که متن اين اعالميه
از  .گيرد در بر ميحدود مکان جغرافيايي تحت تاثير، توصيه حفاظتي و وضوح متن اخطار را 

هاي هواشناسي در مديريت سيالب، الزم است چهار جزء  طرفي به منظور استفاده از اطالعيه
مهم کمي و تاثيرگذار زمان شروع بارش، زمان پايان بارش، عمق يا شدت و مساحت تحت 

از بين اين چهار عامل، عمق يا شدت بارش و  .ها وجود داشته باشد تاثير در متن اطالعيه
هاي سازمان هواشناسي  گستره از اهميت ويژهاي برخوردار است که در هيچ يک از اعالميه

 (362 .ص« ).گردد کشور ذکر نمي
هاي صادر شده توسط سازمان هواشناسي در رابطه با سيالب فروردين  ها و اعالميه اخطاريه»

 4-4در شکل ، 18ماه  فروردين 11تا  12اسفندماه  23حوضه کارون، در بازه زماني  18
همانطور که در محور عمودي اين شکل نشان داده شده، عمده هشدارهاي  .نشان داده است

توجه ديگر در اين  نکته قابل .روز قبل از وقوع واقعه بوده است 3صادره در بازه زماني بيشينه 
به عنوان مثال در روز  .گويي و عدم ارائه اطالعات فني الزم و کافي است هشدارها، کلي
اي صادر شده که نسبت به رگبار و رعد و برق و وقوع سيالب در  ماه اخطاريه سوم فروردين

اين نوع  .ماه )شروع سيالب اول در حوضه کارون( هشدار داده است فروردين 4روز 
 .)ص« .برداري از سدها در دوره سيالب نکرده است هشداردهي عمالً هيچ کمکي به بهره

116 ) 
هاي صادره توسط سازمان هواشناسي در رابطه با استان خوزستان از  يهها و اخطار اعالميه»

ها و  اگرچه صدور چنين اعالميه .ارائه شده است 11/31/18تا تاريخ  21/12/12تاريخ 
تواند ديد عمومي در خصوص برخي وقايع جوي ايجاد نمايد، اما،  هايي مي اخطاريه

تر نسبت به  هاي طوالني تر و در بازه ، کميتر هاي دقيق بيني برداري از سدها به پيش بهره
 (112 .)ص« .صورت مناسب اثرگذار باشد وقوع سيالب نياز دارد تا بتواند به

 نامه ملی سيالب نظام .9-2-1
هاي اجرايي در زمينه پيشگيري، مقابله و مهار  ها و دستورالعمل نامه در حال حاضر، نظام»

 :سيل شامل موارد زير است

 يريت ريسک وزارت نيرونامه مد نظام 
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 نامه مديريت سيالب وزارت نيرو نظام 

 نامه مديريت بحران و پدافند غيرعامل وزارت نيرو نظام 

 اي مديريت سيالب هاي غيرسازه راهنماي روش 

 طرح جامع سيل کشور 

 دشت راهنماي مديريت سيالب 

  دستورالعمل شوراي هماهنگي مديران مديريت بحران و پدافند غيرعامل صنعت
 ها آب و برق استان

 انداز و برنامه راهبردي وزارت نيرو، حوزه مديريت بحران و پدافند  سند چشم
 (386  .)ص «.ها ها و طرح ها، شاخص غيرعامل، استراتژي

طور کلي مثبت  ها و نهادها با مجموعه وزارت نيرو در حين سيالب به ارتباط ساير سازمان»
بودن اين ارتباط در مديريت ريسک و اما مشکل عمده کمرنگ  شود ميارزيابي 

کنوني   نظامنامه  .گردد ملي سيل بر مي  نظامنامه هاست که به عدم وجود يک  نگري پيش
 .درون سازماني است  نظامنامه گيرد يک  سيالب که در وزارت نيرو مورد استفاده قرار مي

، پشتوانه اجرايي آن ها تعيين کرده هايي که در ابتداي آن براي ساير سازمان عليرغم نقش
هاي کارگروه، نبود اطالع  ها و مصاحبه ها وجود نداشته و لذا در بازديد براي ديگر سازمان

البته اين مسأله طبيعي است  .برجسته بود  نظامنامه ها از  کافيِ مجريان در ديگر سازمان
براي سيل اي   نظامنامه چراکه جز وزارت نيرو هيچ سازمان ديگري در جهت تدوين چنين 

سيل فرايندي است که مديريت آن بايد جامع باشد، سازمان هواشناسي  .تالش نکرده است
هاي آبخيزداري و  ها، منابع طبيعي و کشاورزي در ارتباط با طرح بيني از منظر کيفيت پيش

زهکشي مسئول و پاسخگو هستند و به همين ترتيب وزارت جهاد کشاورزي، شيالت، 
وزارت راه و شهرسازي، سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور، زيست،  سازمان محيط

وزارت نيرو بايد تنها يک حلقه از  .ها و حتي خود مردم داراي مسئوليت هستند شهرداري
 .مدل مديريتي جامع سيالب باشد

نگري و مديريت  سيالب متوجه مرحله پيش  نظامنامه ها در  از آنجا که بيشتر مسئوليت
ها در اين بخش )و نه صرفاً در مرحله  اط و هماهنگي مؤثر با ديگر سازمانريسک است، ارتب
هاي مديريت ريسک را دوچندان کند که شرط آن  تواند اثربخشي راهکار ظهور بحران( مي
مديريت ريسک سيل چندجانبه است  .هاست ها در همه سازمان العمل يکپارچگي دستور

بيني، هشدار، بيمه، بهبود مسيل،  ، پيشوساز بندي، کدهاي ساختماني و ساخت )پهنه
ي اختيارات و توان تخصصي  ( و عمدتاً خارج از حيطه...هاي مديريت بحران سيل،  برنامه

اين به معناي ضرورت داشتنِ تعامل و همکاري دائمي )تجربه اندوزي  .وزارت نيرو قرار دارد
يکديگر در يک فضاي هاي ذيربط )حتي قوه مقننه( با  و مديريت دانش( کليه دستگاه

برمبناي ساختار سازمان  .ها است ها و همکاري گروهي )تيمي( با تفکيک صريح مسئوليت
وظيفه « شوراي عالي مديريت بحران کشور»و به ويژه « وزارت کشور»مديريت بحران،
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هاي  ريزي، ايجاد هماهنگي و انسجام در زمينه گذاري، برنامه مديريت يکپارچه در امر سياست
رساني متمرکز و نظارت بر مراحل مختلف مديريت بحران و  ئي و پژوهشي، اطالعاجرا

ديده و استفاده از همه امکانات و لوازم مورد نياز  ساماندهي و بازسازي مناطق آسيب
بديهي است در اين راستا، بار  .هاي دولتي را بر عهده دارد ها، مؤسسات و شرکت وزارتخانه

کارگروه تخصصي امور سيل و مخاطرات دريايي )با رياست اصلي توليد محتوا بر عهده 
 (323 .ص) «.وزارت نيرو( است

 بندی سيالب های پهنه نقشهنقصان  .9-2-6
تهيه مدل رفتاري کاليبره شده »  هاي مورد اشاره در نظامنامه سيالب يکي از فعاليت

« پيش تعيين شده هاي زماني از بندي سيالب در دوره هاي پهنه ها و تهيه نقشه  رودخانه
بندي سيالب جزئي از   هاي پهنه نقشه  با اين حال وزارت نيرو مدعي است که تهيه .است

ليکن در مناطقي که به دليل همجواري با  .تکاليف و وظايف حاکميتي وزارت نيرو نيست
سيالب از درجه حساسيت باالتري نسبت به ساير مناطق قرار داشته   مراکز جمعيتي و خطر

دشت تامين  برداري در پهنه سيالب و اعتبارات مورد نياز نيز براي توسعه عمليات نقشهباشد 
 -32/35/1318مصوب -گردد )در قانون مديريت بحران  ها تهيه مي شده باشد، اين نقشه

اي در سطوح ملي، استاني و  بندي خطر زلزله، خطر پذيري )ريسک( لرزه هاي پهنه تهيه نقشه
شهرسازي، مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي، سپرده شده در  شهري به وزارت راه و

 .ص) .اي در نظر گرفته نشده است بندي سيالب هيچ بند و تبصره که براي پهنه صورتي
326) 

کاداستر  هاي توليد شده فوق را تماماً از دو طريق سامانه  وزارت نيرو گزارش نموده که نقشه
 .هاي ذيربط قرار داده است دي در دسترس ارگانها طرحهاي  از طريق جانمايي در نقشه يا 

هاي  ها و نقشه اطالع رساني و انتشار عمومي دستورالعمل»البته اين وزارت نسبت به اقدام 
در نظامنامه سيالب، هنوز اقدامي انجام نداده « هاي فرار بندي سيالب و نقاط امن و راه پهنه
بندي  هاي پهنه و اعالم نقاط امن از روي نقشهشناسايي »همچنين، در مورد اقدامات  .است

سيالب به سازمان مديريت بحران به منظور دسترسي ساکنين حاشيه رودخانه در زمان وقوع 
نظامنامه، صرفاً در « شناسايي نقاط مناسب براي انحراف سيالب در زمان وقوع»و « سيالب

 (322صفحه ) .است خوزستان )در حد اعالم به استانداري خوزستان( به عمل آمده

 فقدان قانون هشدار سيالب .9-2-7
ها در رابطه با سيالب است ولي  هاي هواشناسي تنها معيار ابالغ هشدار به استان بيني  پيش»

هاي  و محدوده تعيين هشدار سيالب در حوضه  بيني سازوکار معين و قانوني در روند پيش
 (322)صفحه « .آبريز کشور وجود ندارد

 های هشدار سيالبکل سيستممش .9-2-8
اي، نظير بيمه سيالب و  هاي غيرسازه هاي هشدار سيالب در مقايسه با ساير روش سيستم»
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هاي الزم، معموالً با اقبال عمومي روبرو  تغيير کاربري اراضي، در صورت ارائه آموزش
ستفاده ا« .نستها دا توان باالتر از ديگر روش لذا قابليت اجرايي و کارايي آن را مي .شود مي

اي يکي از ضروريات  بيني و هشدار سيالب در راس تمهيدات غيرسازه هاي پيش از سيستم
 ( 322 .)ص« .ها است دشت جوامع جهت دستيابي به توسعه پايدار و ايمن سيالب

 های آبخيزداریعدم اجرای طرح .9-2-1
ت نيرو در سطح متاسفانه تاکنون هماهنگي کافي ميان وزارت جهاد کشاورزي و وزار»

مديرکل دفتر کنترل سيالب »همچنين طبق گفته  .عملياتي در اين زمينه حاصل نشده است
داري  هاي آبخيز و آبخوان ، پروژه«ها، مراتع و آبخيزداري کشور و آبخوانداري سازمان جنگل

هاي سوم، چهارم و  هاي آبخيز کشور اجرايي شده زيرا در برنامه درصد از حوضه 13فقط در 
يافته اندک بوده و در حال حاضر نيز فقط منابع مالي براي  پنجم توسعه، منابع تخصيص

ها از رديف بودجه صندوق توسعه ملي )با عنايت مقام معظم رهبري( تخصيص  انجام آن
 (322 .)ص «.يابد مي

 مديريت مخزن سدها .9-2-90
ئن، بروز بيني فصلي دقيق و مطم در مديريت مخزن سدها، فقدان سامانه پيش»

برداري، نبود يا  کارانه در بهره مدت و حاکم شدن رويکرد محافظه هاي طوالني خشکسالي
روزرساني منحني فرمان سدها، عدم شفافيت مرز بين ضابطه و اختيار و نيز تداخل  هعدم ب

برداري از برخي  هاي مديريتي عمده در زمينه بهره ها در تخليه سدها از جمله ضعف مسئوليت
 (381 .ص)« .آيد هاي اخير به حساب مي ازن در سيالباز مخ

 نقاط ضعف ساختار موجود مديريت سيالب در کشور .9-2-99

 نظر رياست جمهوري ضرورت ارتقاء جايگاه سازمان مديريت بحران به يک سازمان زير .1

عدم شفافيت در نحوه ارتباط بين ارگان مختلف درگير در مديريت سيالب در سطح  .2
 کشور

دفاتر  يا بودن چگونگي ارتباط بين سازمان مديريت بحران کشور با ستادها نامشخص  .3
 مديريت بحران در وزارت نيرو

نامشخص بودن نحوه فرماندهي نيروهاي مختلف اعم از اداري، نظامي و نهادها در  .4
 حين وقوع سيل

 هاي مختلف مديريت سيالب ها، وظايف و اختيارات ارگان ناموجود بودن دستورالعمل .5

 هاي موجود مديريت ريسک و مديريت سيالب وزارت نيرو ي بودن نظامنامهکل .6

ها يا به حداقل رساندن آنها  تمرکز نظامنامه مديريت سيالب وزارت نيرو بر حفظ دارايي .2
 در وزارت نيرو

برداري از تاسيسات در معرض سيالب در وزارت  هاي بهره ناموجود بودن دستورالعمل .8
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 نيرو

 خيز هاي سيل ي تخليه سيالب در حوضهها ناموجود بودن راه .1

 هاي ارزيابي خسارات وارده از سيل نامشخص بودن روش .13

ها بر  هاي گذشته و تاثيرگذاري اندک آن عدم تجميع گزارشات مربوط به سيل .11
 هاي تدوين شده نامه ها و نظام دستورالعمل

رکز بر جاي تمه ها به ترجمه متون خارجي ب نامه توجه بيش از حد در تدوين نظام .12
 (411 .)ص .امکانات موجود و تجارب محلي و ملي

 ها آموخته درس .9-9
 28ها فهرستي از  کارگروه هيدرولوژي و منابع آب هيئت ويژه گزارش ملي سيالب

  .ها به شرح زير را در گزارش خود ذکر کرده است آموخته از سيالب درس
نيرو و رابطه بين وزارت نيرو  ابهام در فرماندهي سيل، رابطه بين وزارت کشور و وزارت .1

 (442 .)ص .ها در مديريت سيل و ساير ارگان

سيالب وزارت نيرو به تنهايي مسايل مديريت سيل را بطور کامل پوشش   نامه نظام .2
 (442 .)ص .دهد نمي

و نبود آمادگي عملياتي براي  (ERP) هاي واکنش به شرايط اضطراري نبود برنامه .3
 (442 .)ص .راريرويارويي با تهديدهاي اضط

 .نبود رويکرد مديريت يکپارچه ريسک سيالب و عدم توجه به اهميت و ضرورت آن .4
 (442 .)ص

 (448 .)ص .بندي خطر سيل ضرورت انجام مطالعات پهنه .5

برداري از سدها در شرايط حدي تغييرات اقليم، نظير  توجه بيشتر به چگونگي بهره .6
 (448 .)ص .خشکسالي و سيل

برداران و  مدت هواشناسي براي بهره هاي کوتاه بيني بودن پيشغيرقابل استفاده  .2
 (448 .)ص .گيران منابع آب تصميم

 (448 .)ص .هاي هواشناسي بيني کاري نهادهاي مختلف در رابطه با پيش موازي .8

 .)ص .اي مخاطره سيل با سامانه هشدار سيل بيني منطقه هاي پيش عدم توجه به تفاوت .1
448) 

ي شرح وظايف کارگروه تخصصي امور سيل و مخاطرات دريايي، ساز کُندي در پياده .13
 (448 .)ص .برق، آب و فاضالب

 (441 .)ص .تخصيص بودجهضرورت اصالح  .11

 .ها و عدم توجه به شرايط محلي ها و دستورالعمل نامه نبود انعطاف در جزئيات نظام .12
 (441 .)ص

الب و نقش مشخص نبودن رابطه مديريت جامع آبخيز در حمايت از مديريت سي .13
 (441 .)ص .هاي آبخيز کشور عرصه آبخيزنشينان در گستره
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 (453 .)ص .اهميت توجه به حجم ذخيره سيالب در مخازن سدها .14

 (453 .)ص .مدت هواشناسي هاي ميان بيني لزوم وجود پيش .15

 (453 .)ص .هاي هشدار سيل در کشور نبود سامانه .16

ها و  سيل( در اطالعيه هاي هشدار )متناسب با مخاطره بارش و نبود پروتکل .12
 (451 .)ص .هاي سازمان هواشناسي کشور و وزارت نيرو اخطاريه

 (453 .)ص .ها و ساير ضوابط  نامه نظام اي  لزوم بازنگري دوره .18

ظن »هاي راهنماي استاندارد صنعت آب و پيروي از  جلب توجه مديران به دستورالعمل .11
 (451 .)ص .عالوه بر وظايف قانوني و ابالغي« معقول

 (451 .)ص .هاي آبخيزداري با هدف تسکين سيل کمبود بودجه براي فعاليت .23

 .«پدافند غيرعامل»و « مديريت بحران»تجميع با هاي طبيعي  کاهش توجه به بحران .21
 (451 .)ص

ها و عدم همکاري بين  طوالني برخورد با متصرفين اراضي بستر و حريم رودخانه فرايند .22
 .ها ها در حفاظت از حريم رودخانه ضائيه و شهردارياي، قوه ق منطقه هاي آب شرکت

 (451 .)ص

يادگيري »دهنده نبود  طبيعي( نشان-ناکارآمدي در انطباق يافتن با محيط )انساني .23
 (452 .)ص .است« سازماني

ها توجه  مديريت ريسک سيل، جزئياتي ويژه )متمايز از زلزله و غيره( دارد که به آن .24
 (452 .)ص .نشده است

سازي اقدامات کنترل و مديريت سيل با توجه به تغييرات مکاني و  بهينهضرورت  .25
 (452 .)ص .ها ها و حوضه خيزي در سطح زيرحوضه بندي شاخص سيل اولويت

 پيشنهادها .9-1

 های کارگروه  اهم يافته .9-1-9
هاي سال حاکي از آن است که سيل کارگروه هيدرولوژي و منابع آبهاي  مجموعه ارزيابي

هاي از منظر ترکيب خصوصيات گستردگي مکاني و تداوم از جمله سيل 1312-18آبي 
هاي  آمار تعدادي از ايستگاه  بررسي .رونداستثنايي کشور در دوره ثبت تاريخي به شمار مي

در ابعاد حجم بارش و  شاخصهواشناسي و هيدرومتري و نيز ورودي سدها حکايت از سالي 
 کرخهو  سو و گرگان هاي قره در حوضه ژهيو کشور و بهه در زدسيلدر بيشتر مناطق سيالب 

ي و آمادگهاي مديريتي/کارشناسي در  ترين تجربهاز طرفي اين سيالب يکي از بزرگ .دارد
تواند در  را رقم زد و مي مسئولها و نهادهاي  هاي استثنايي در سطح سازمان مواجهه با سيل

تغيير نگرش در مديريت ريسک  ساز نهيزم، ها ي دقيق و بازبيني چالششناس بيآسصورت 
هاي کارگروه هيدرولوژي و منابع آب ها و توصيهبر اين اساس اهم يافته .سيل در آينده باشد

 عبارتند از:
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سال در  453زده تا هاي سيلها در بين حوضهاز ديدگاه دوره بازگشت، دبي اوج سيالب .1
آبي، شرايط سيالب در دو حوضه ليکن از جهت احجام  .شود ميحوضه کرخه برآورد 

 .تر بودسو و گرگان به مراتب شديد کرخه )ناشي از دو سيالب متوالي( و قره

 بنديتيمطالعات اولوهاي اخير، ضرورت بررسي کمبودها در مديريت سيالب .2
واکنش به  يها برنامهسيل، تدوين  يبند پهنهو به دنبال آن  زيخ ليس يها حوضه

 لحاظو با  ساتياماکن و تأس، (ياتيتا عمل يسطوح )ستاد يمامت يبرا ياضطرار طيشرا
 .را آشکار ساختممکن و سناريوهاي حاالت 

پيش و حين  طيسدها در شرااز  يبردار بهره يها دستورالعملو بروزرساني  نيتدو .3
 هايرودخانه منيا يدبحفاظت از حريم و  .دارد تضرور يو خشکسال ليس مواجهه با

 طيدر شراگيري بين ارکان مختلف تصميم نيز رفع ناهماهنگي سدها و دست نييپا
 .را بهبود خواهد بخشيدمخازن از  يبردار عملکرد بهرهي، البيس

ها در بينيهاي اخير و بازدهي غيرقابل انکار انواع پيشبا توجه به تجربه سيالب .4
يل، برداري مخازن سدها در دوره پيش و حين سمديريت منابع آب و بهبود بهره

-هاي پيشگذاري گسترده در زمينه توسعه و ارتقاي عملياتي مدلتحقيقات و سرمايه

فصلي -هاي شهري( و نيز ماهانه)بويژه براي محدوده مدت کوتاهبيني هيدرولوژيکي 
 .گرددهاي کشور توصيه ميبراي حوضه

-و کليدي پايش عوامل آب وهوايي در مراحل پيش و حين سيل بر بخش مؤثرنقش  .5

با  آباطالعات  يمل  گاهيپاسازماندهي  .ي اجرايي مديريت منابع آب پوشيده نيستها
هاي زماني هيدرولوژيکي )در مسئوليت برداشت، پايش و تجزيه و تحليل انواع سري

با  رهنگام براي نهادهاي درگيهدسترسي ب جاديا مقياس زماني زيرروزانه و روزانه( و
ي در بازه پيش و حين رخداد سيل و پژوهش اجرايي يها در دستگاه لسي تيرمدي

 .ضروري است

مثبت وسيعي را در بخش  راتيتأثشايد تنها بالي طبيعي باشد که  آنکه سيالب باوجود .6
ي و دائمآبي و محيط زيست به همراه دارد، ليکن بهبود منابع آب، کشاورزي، توليد برق

توان به اتکاي ي را نميماندگار در منابع آب سطحي و جبران کسري منابع زيرزمين
 .وقوع يک دوره ترسالي انتظار داشت

ي تحقيقات در ابعاد گوناگون سيل بايد در دستور کار مشترک دولت و دائمبرنامه  .2
تغيير اقليم و تغيير کاربري  ريتأثهاي هاي پژوهشي قرار گيرد  )از جمله در زمينه بخش

اي حوزه دانش شهروندي در مديريت ه برداري عملياتي از  فناوريبهرهاراضي بر سيل، 
گيري در شرايط عدم قطعيت و نقش آن در مديريت سيل تصميمسوانح طبيعي و سيل، 

 .و سدها(

 راهکارهای پيشنهادی .9-1-2

تعيين تکليف شفاف و قاطع قوانين و ضوابط مربوط به فرماندهي و مديريت سيل در  .1
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ها با تأکيد بر ضرورت کار  مسئوليت مرحله؛ که اين کار نيازمند تعريف دقيق مرز 4هر 
همچنين تدوين چارچوب و ضوابط مشخص براي  .استتيمي/ گروهي )کارگروه( 

اي و شهرستاني( در  چگونگي مداخله سطوح مختلف مديريتي )کشوري، استاني، حوضه
 (442 .)ص .مديريت سيل، با توجه به گستردگي سيالب و عملياتي کردن آن

هاي  سازماني توسط هر يک از نهادهاي عضو کارگروه ب دروننامه سيال نظامتدوين  .2
ها و نهايتاً اخذ مصوبه از نهادهاي  تخصصي در مهلت معين، سپس تجميع و تلفيق آن

 (442 .ص) .باالدستي
هاي واکنش به شرايط اضطراري براي تمامي سطوح )ستادي تا عملياتي(  تدوين برنامه .3

ها و غيره( و با مرور شرايط اضطراري )و در  و اماکن و تأسيسات )شهرها، سدها، پل
نظر گرفتن تمامي حاالت ممکن( از قبل تهيه شده تا در زمان وقوع سيالب، بالدرنگ 

همچنين ايجاد آمادگي  .به اجرا درآيد و مانع سردرگمي و هدررفت زمان و منابع گردد
ي به مردم، هاي تئوري و عملي کاف عملياتي در رويارويي با بحران با کمک آموزش

 (442 .ص) .نيروهاي امداد و مديران
بخشي از مخاطره سيل با  .مديريت ريسک سيل و بحران سيل، مکمل يکديگر هستند .4

البته مخاطره سيل،  .شود ميمديريت ريسک و بخشي ديگر با مديريت بحران کنترل 
يسک ر»ها، مقداري  صورت کامل قابل کنترل نيست و حتي با بهترين برنامهه هرگز ب

در نتيجه توجه کافي به مديريت ريسک سيل در  .وجود خواهد داشت« باقيمانده
ساختارهاي مدريت بحران کشور و وزارت نيرو و فراهم آوردن باور و عزم براي برپايي 

 .ص) .حوضه و با نگاهي جامع و يکپارچه الزامي است مديريت ريسک سيل در مقياس
442) 

توان اولويت آن را  ا الزم و ضروري است و البته ميه اين مطالعات براي تمامي حوضه .5
در اين مطالعات مسلماً تغييرات خطرپذيري با توجه  .خيز داد هاي سيل بيشتر به حوضه

توان در شرايط بسيار اضطراري  و پس از آن مي شود ميها مشخص  به آبگذري رودخانه
 (448 .ص) .براي عملکرد مخازن از آن استفاده نمود

يط حدي )خشکسالي و سيل( نسبت به شرايط نرمال هر منطقه ناگزير از وقوع شرا .6
در اين صورت تدوين  .نوسانات و تغييرات اقليمي به صورت طبيعي است

برداري سدها در شرايط حدي سيالبي و خشکسالي امري  هاي بهره دستورالعمل
 (448 .ص) .رسد ضروري به نظر مي

کننده سيالب موثر واقع  هاي کنترل رداري از سازهب تواند در بهره يکي از مواردي که مي .2
ذکر اعداد به  .شود اطالع از زمان و ميزان بارش با فاصله قبول از وقوع واقعه است

در روز قبل از وقوع واقعه و بدون هيچ تحليل اضافي قابل استفاده براي  ،تنهايي
 (448 .ص) .دکه اين امر اصالح شو شود ميبرداري نيست و توصيه  متوليان بهره

هاي  بيني هاي پيش انجام بررسي و تحقيق مستقل براي مقايسه ساختار سازمان .8
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ها و شناسايي بهترين  هواشناسي در کشورهاي مختلف و ارزيابي نقاط قوت و ضعف آن
 (448 .ص) .رويکرد مناسب براي کشور

يادي تا حد ز« هاي هواشناسي بيني اي مخاطره سيل بر اساس پيش بيني منطقه پيش» .1
تواند به کمک يک سامانه ملي انجام گيرد و انتظار از آن هشدار کلي براي  مي

متغيرهاي  سنجش« هاي هشدار سيل سامانه»اما مبناي  .اي است هاي رودخانه سيل
هاي هوش  رواناب مکانيزمي يا تجربي )مانند مدل-هاي بارش اي و مدل حوضه درون

لذا سامانه  .نظر واسنجي شده باشندمصنوعي( است که از پيش براي حوضه مورد 
ها  اي )محلي( است که انتظار از آن هشدار دقيق سيل هشدار سيل يک محصول حوضه

 (448 .ص) .اي و ناگهاني( است )رودخانه
بندي توسط کارگروه تخصصي امور سيل در قالب  ها و زمان ها، شاخص تدوين روش .13

ها و  د از مسئولين استانگري اين نها يک برنامه منسجم و نظارت و مطالبه
 (448 .ص) .ها خانه وزارت

هاي مسئولين بلندمرتبه کشوري و مطالبات مردمي با بودجه  تطبيق بين خواسته .11
 .هاي پيش از سيل )مديريت ريسک( تخصيص داده شده، به ويژه در ارتباط با فعاليت

 (441 .ص)
هاي  کارگروه بايدعيين مهلت هاي نمونه )راهنما( توليد و سپس با ت در ابتدا دستورالعمل .12

اي را تهيه و براي تصويب به سازمان  استاني ملزم شوند تا نسخه)هاي( محلي و حوضه
ها را  کارگروه ملي با پايش مستمر، همواره بهترين نمونه .بحران کشور ارايه نمايند

دهد تا راهنما و مشوقي براي بهبود   انتخاب و در معرض استفاده سايرين قرار مي
 (441 .)ص .ها باشد نامه ها و شيوه ستورالعملد

اين کار  .در حوضه« مديريت يکپارچه سيالب»و « مديريت يکپارچه آبخيز»سازي  پياده .13
جلب مشارکت فعال  -2نگري در مطالعات،  جامع -1باشد:  شامل سه جزء اصلي زير مي

ين حالت دولت هاي آبخيزداري کشور )در ا و حداکثري مردم در اجرا و نگهداري پروژه
فقط حمايت کننده ملي و فني است؛ و مالک واقعي منافع آبخيزداري همان مردم 

اينکه  .هاي دولتي با يکديگر هماهنگي و عدم تعارض سازمان  -3محلي هستند( و 
)در رعايت ضوابط کالن و ملي( از وزارت متبوع  بايدمديران نهادهاي دولتي محلي 
رود تا در درون اين  رست است؛ اما از ايشان انتظار ميخويش تبعيت نمايند، کامالً د

افزايي با ساير نهادهاي محلي و مردم  ضوابط، فعاالنه به دنبال حداکثر همگرايي و هم
 .اگر چنين مديراني شناسايي و تقدير گردند، مشکالت حل خواهند شد .بومي باشند

 (441 .ص)
يالب است که عموماً در سدها در حجم ذخيره سيالب کامالً متفاوت با حجم کنترل س .14

خيز الزم است در  در مناطق سيل .گردد باالي تراز نرمال تا تراز بيشينه منظور مي
هاي سيالبي، حجمي به عنوان حجم ذخيره سيالب منظور شده و اجازه افزايش تراز  ماه
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به اين منظور تهيه دستورالعمل مشخص  .مخزن از تراز نرمال معمول داده نشود
 (453 .ص) .ت داردضرور

مدت آن منجر به ورود آب  برداري از سدهاي عظيمي نظير سد دز که تخليه کوتاه بهره .15
دست و گاه  توجهي )چه از نظر حجم و چه از نظر دبي اوج خروجي( به پايين قابل

هاي  بيني پيش بايدلذا،  .مدت ميسر نيست ، در کوتاهشود ميناپذير،  خسارات جبران
هاي زماني  صورت کمي و در بازه مدت به در ابتداي سال آبي و ميان سازمان هواشناسي

 (453 .ص) .برداران قرار گيرد تري و با دقت باالتري در اختيار بهره کوتاه
تدوين استاندارد، اِلزام قانوني )و مهلت( و ارايه کمک فني و مالي به شهرهاي در  .16

نهادهاي محلي )شهرداري و  توسط« سامانه هشدار سيل»اندازي  معرض خطر براي راه
 (453 .ص) .نهادهاي تخصصي( با کمک مشاورين ذيصالح و نه به صورت اقدام ملي

تدوين چارچوب و جداول استاندارد براي هشدار سيل در سطح ملي و نهايي کردن  .12
 .هاي سيل بر اساس شرايط اقليمي، جغرافيايي در سطح محلي ها توسط کارگروه آن

 (453 .ص)
ستمر تجارب کشورهاي مختلف در موارد مشابه، و نيز تجارب و آوري م جمع .18

 .هاي افراد متخصص و مجرب و نيز مردم محلي نسبت به بحران رخداده  آموخته  درس
 .نگاري و مديريت دانش در کشور الزامي است به طور کلي توجهي شايسته به تجربه

 (453 .ص)

هاي ديگري  ها، استاندارها و راهنما عملنامه سيالب بايد توجه به دستورال عالوه بر نظام .11
انتظار ميرفت اين  .در مورد سيالب در کشور نشر يافته است مورد توجه قرار گيرد

يک از دفاتر ذيربط وزارت نيرو و  نامه سيالب توسط هر انتشارات به عنوان مکمل نظام
ت و هاي متولي مجري مورد اعتناء قرار گيرد و حتي با پيشنهادا ساير دستگاه

 (451 .ص) .ها، بازنگري گردد روزرساني هب
منابع آب و خاک زيست سرزمين   هاي مناسب براي حفاظت از لحاظ نمودن برنامه .23

 (451 .ص) .ايران و دادن اولويت به تأمين بودجه متناسب با آن
هاي مناسب براي اعمال وزن صحيح به هر يک از اين  تعيين ضوابط و دستورالعمل .21

بحران از هر  .بحران و پدافند غيرعامل( در امور مديريتي ضروري استموارد )مديريت 
تواند خسارات جاني و مالي ايجاد نمايد؛ و هدف کنترل بحران و کاهش  نوع، مي

توان با توجه به احتمال وقوع هريک، زمان و منابع مالي  لذا، مي .خسارات و تلفات است
 (451 .ص) .ها قرار داد در اختيار آن

هاي آب  شرکتها،  ابله با تصرفات غيرقانوني در حريم و بستر رودخانهبراي مق .22
تمامي مستندات الزم و اقناع کننده را قبل از رجوع به دادگاه در پرونده بايد اي  منطقه

تواند به تسريع  همچنين توجيه قضات مرتبط نسبت به اهميت موضوع مي .قرار دهند
زيستي و مدني با  ن فعاالن محيطاز طرفي هم راستا شد .رسيدگي کمک نمايد
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تواند ثمر  اي و نيز جلب همکاري پليس و قوه قضائيه مي شهرداري و شرکت آب منطقه
نسبت به عواقب کوچک شدن مسيل  بايدنشينان قانوني را  از طرفي حاشيه .بخش باشد

 (451 .ص) .آگاه و حساس نمود تا ايشان هرگونه تعرض را گزارش نمايند
براي تفکيک مراحل  المللي  بينآوري تجارب خبرگان( و  ي ملي )جمعانجام يک بررس .23

اينکه سيل   مديريت سيل و سپس تدوين چرخه مراحل مديريت سيل با در نظر گرفتن
 (452 .ص) .بيني است اي دارد و قابل پيش ماهيتي حوضه

ا و زهاي سيل ها براي شناسايي کانون بندي حوضه خيزي و اولويت تحقيق در مورد سيل .24
در همين  .هاي پايش و انجام عمليات اجرايي متناسب ضروري استتمرکز سيستم

 .شود ميخيزي کشور توصيه  هاي تاريخي ايران و اطلس سيل راستا تهيه اطلس سيالب
 (452 .ص)

آوري و  هاي باالي مديريتي براي تاب الزم است مديران و مسئولين در رده .25
در اين  .تري قائل شوند نقش پر رنگ هاي آن در چارچوب مديريت ريسک شاخص

 :شود ميها اشاره  زمينه راهبردهاي متعددي وجود دارد که در ادامه به آن

 صورت مستمر براي درک بهتر از شرايط سيستم و  هاي پايش به تقويت سامانه
هاي حياتي  تواند به ساماندهي، حفاظت از زيرساخت فاصله آن از شکست که مي

 .منجر شود

 اساس توان سرزمين که نيازمند آمايش سرزمين است توسعه بر. 

 هاي  هاي موجود )معموالً مبتني بر مطلوبيت گذاري عالوه بر شاخص در سياست
شوند نيز  آوري منجر مي هايي که به افزايش تاب اقتصادي است( از شاخص

 (58 .)ص .استفاده گردد

 اصالحات در سازمان هواشناسي در دستور کار قرار گيرد: .26

 هاي سازمان هواشناسي فاقد جزئيات کمّي )زمان شروع و خاتمه بارش،  الميهاع
بيني سيل  مکان وقوع، شدت بارش واحتمال وقوع/عمق( است و لذا براي پيش

يک مخاطره  بيني آشکارکننده هرگاه پيش .)بويژه سيل ناگهاني( مفيد نيست
 .صادر گرددبه تناسب بزرگي مخاطره، هشدار متناسب  بايدباشد،  احتمالي

متأسفانه در حال حاضر کشور فاقد ترتيبات/ضوابط استاندارد براي صدور هشدار 
به تناسب شدت و احتمال وقوع رگبارها يا مخاطره ذوب  بايدچنين ترتيباتي  .است

ها و نيز شدت و احتمال وقوع سيل )بزرگي دبي و دوام سيل( تعريف  سريع برف
تناسب  صدور هشدار بي .لي تنظيم گردندشده باشد، و سپس بر اساس شرايط مح

تواند موجب اضطراب و تشويش يا موجب انفعال و  و بدون جزئيات کمّي، مي
 .رخوت و نهايتاً سلب اعتماد و آرامش عمومي گردد

 بيني هواشناسي جزو وظايف حاکميتي  ها و اطالعات تحليلي آماري پيش توليد داده
اميد است بانک اطالعات عددي انتظار و  .سازمان هواشناسي کشور است
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هاي هواشناسي به صورت آزاد در دسترس کاربران و عموم مردم قرار  بيني پيش
 .گيرد

 سسه تحقيقات آب وزارت نيرو و سازمان ؤضرورت دارد همکاري الزم بين م
 هاي هواشناسي شکل گيرد بيني پيشسازي سامانه  هواشناسي کشور براي يکپارچه

بيني سيل )رودخانه  ليکن پيش .ها تعيين گردد بيني ع پيشيا متولي واحد اين نو
اجراي اين نوع  وليتئاي( به تناسب کاربرد بايد به وزارت نيرو محول شده و مس

 .خانه گذارده شود هاي در معرض سيل بر عهده اين وزارت ها در حوضه سيستم
يست، هاي سازمان هواشناسي به تنهايي براي مديريت سيالب کافي ن بيني پيش

هاي  برداري سيستم اي مکمل از جمله توسعه و بهره بلکه اقدامات غيرسازه
اي ضرورت مبرم دارد )در قانون مديريت  هاي رودخانه بيني و هشدار سيل پيش

(، وزارت راه و شهرسازي از طريق سازمان 32/35/1318بحران )مصوب 
زي موظف به هواشناسي کشور و با همکاري وزارت نيرو و وزارت جهاد کشاور

 (.تکميل شبکه پايش و هشدار سيل در سطح کشور شده است

 مديريت سيالب انجام شود: نامه اقدامات اساسي ضروري براي پايبندي به نظام .22

 تهيه بانک جامع اطالعات سيالب کشور 

 آالت، منابع قرضه و تجهيزات امور  تهيه بانک اطالعات پرسنل، اماکن، ماشين
 سيل

 هاي آب و هواشناسي  سازي داده اي و ملي پايش و مدل طقهاستقرار سامانه من
 زمان واقعي

 بيني و هشدار سيل استقرار سامانه ملي پيش 

 هاي اطالعاتي پايش و هشدار سيل خيز به سيستم هاي سيل تجهيز حوضه 

 تهيه اطلس تصرفات حريم و بستر رودخانه 

  هاي فرار از سيالب راه بندي سيل، نقاط امن و هاي پهنه نقشه يا تهيه دستورالعمل 

  مطالعات جامع خطرپذيري سيالبانجام 

  خيز هاي سيل مطالعات جامع آبخيزداري حوضهانجام 

 هاي بحران تهيه و تجهيز اتاق 

 هاي بيمه سيالب نامه تهيه قوانين و آيين 

 آبي در زمان سيل تأسيساتبرداري از  دستورالعمل بهره 

 مطالعات جامع ايمني سدها 

 هاي غليظ عمل تخليه جريانتهيه دستورال 

 اي در هنگام سيالب برداري از سدهاي زنجيره دستورالعمل بهره 

 آبي در مواقع سيالبي  هاي برق برداري از نيروگاه دستورالعمل بهره 
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 دستورالعمل مديريت سيل در ترازهاي مختلف مخازن 

 دستورالعمل تامين آب شرب در در مواقع اضطراري براي هر شهر 

  خطرپذيري و نقاط بحراني تاسيسات آبفا و آبفارتعيين سطح 

 برداري از شبکه فاضالب در مواقع سيالبي دستورالعمل بهره 

 411 .ص) .هاي آب و فاضالب در شرايط سيالبي تعيين نقاط بحراني شبکه-
413) 

بندي  اقداماتي مانند پهنه» .اولويت داده شوند اي مديريت سيالب اقدامات غيرسازه .28
بيني و هشدار سيل، بيمه سيالب،  هاي پيش حد بستر و حريم، سامانه سيالب و تعيين

ها،  دشت مديريت مخزن، امداد و مديريت بحران، آبخيزداري، مديريت توسعه سيالب
ها زير  سازي اجتماعي و مانند آن ، آموزش و ظرفيتERP سازي، برنامه تخليه و پادسيل

 (323 .)ص« .آيند ب به حساب مياي در مديريت سيال هاي غيرسازه مجموعه رهيافت
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 مقدمه .2-9
 833ها در  هيئت ويژه گزارش ملي سيالب« کارگروه مهندسي رودخانه»نهايي گزارش 

شرح خالصه گزارش  .فصل  ارائه شده است 8هزار کلمه، مشتمل بر  231صفحه و 
و پيشنهادها درباره وجوه شناسي  درباره وضع موجود و آسيب« کارگروه مهندسي رودخانه»

  .شود مختلف حکمراني و مديريت سيالب در کشور از منظر اين کارگروه در ادامه ارائه مي

 شناسی وضع موجود و آسيب .2-2

 ها رودخانهنشدن اليروبی  .2-2-9
کم و طبيعت  قال به دليل شيب بسيار طوليرودخانه گرگانرود در محدوده شهر آق»

در اين صورت بايد  .رسوبگذار خود، از نظر مورفولوژي تمايل به کاهش ظرفيت آبگذري دارد
با اليروبي موضعي رودخانه اقدام به حفظ شرايط طبيعي رودخانه نموده و وضعيت را براي 

هاي انساني نيز مزيد بر البته اقدامات مهندسي و دخالت .انتقال مطمئن سيالب مهيا نمود
قابل مشاهده است به دليل عدم نگهداري  158-2طور که در شکل همان .لت شده استع

قال از رودخانه، مقطع اصلي رودخانه گرگانرود در باالدست پل تاريخي طاق عباسي شهر آق
با رشد وسيع علف و پوشش گياعي مواجه شده و ظرفيت آبگذري رودخانه را به شدت 

 (124 .ص) «.کاهش داده است

ها مورد هاي قبل از وقوع سيل در استان گلستان، بهسازي بستر و اليروبي رودخانهماندر ز»
در اين زمينه، انجام اليروبي  .توجه نبوده و اقدامات کافي در اين زمينه صورت نگرفته است

هاي بزرگ شهر، هاي مهم مثل دهانه پلهاي حساس و گلوگاهموضعي رودخانه در محل
هاي ساختماني و درختان گز و نيز جلوگيري از تعرض به نخاله سازي رودخانه ازپاک

 3انسداد  .هاي دولتي چندان مورد توجه قرار نگرفته استنرودخانه از طرف مردم و سازما
قال نيز از جمله مواردي است که هاي پل طاق عباسي در محدوده شهر آقدهانه از دهنه

 (181 .)ص «.ها بازگشايي شوندهانهحتماً بايد مورد توجه قرار گرفته و اين د
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يکي از موارد قابل توجه در سيالب اخير، بازگشايي مسيل قديمي رودخانه گرگانرود به نام »
کال شور يا بند ولي است که در ساحل خارجي اين رودخانه و در باالدست سد وشمگير قرار 

هاي  حدوده روستااي قديمي در م محل احداث اين کانال فرعي در مسير رودخانه .دارد
يسيرگچن و ديگچه بخش مرکزي گنبدکاووس است و بخشي از آب ورودي گرگانرود از 

برون در زار بخش داشليبازده و شورهطريق اين کانال به سمت درياچه شور و اراضي کم
 53تا  43توانست از ورود اين مسيل در صورت احياء مي .شد حوضه اترک هدايت مي

 .قال جلوگيري نمايداز دبي سيالب به سد وشمگير و به تبع آن شهر آقمترمکعب بر ثانيه 
 (181 .ص)

عدم اليروبي متناوب نيز در مناطق شهري و در مصب رودخانه باعث کاهش آبگذري شده »
قال حدود به طور مثال، اگرچه ظرفيت آبگذري رودخانه گرگانرود در محدوده شهر آق .است
دهد که در همين محل، شده است اما سابقه تاريخي نشان مي مترمکعب بر ثانيه برآورد 123

رسوبگذاري و  .مترمکعب بر ثانيه نيز بدون آبگرفتگي، عبور نموده است 253هاي تا سيالب
هاي تقاطعي نامناسب عامل اصلي رشد گياهان مختلف در بستر رودخانه و نيز وجود سازه

 (183 .ص« ).ها استکاهش ظرفيت آبگذري رودخانه

 بندها وضعيت سيل .2-2-2
 سمت به حيوانات مرور و عبور براي مسير ايجادبندهاي کرخه  سيل تخريب داليل عمده»

 از شدن غافل البته .است بوده اراضي سمت به رودخانه از ها پمپ لوله انتقال نيز و رودخانه
ب جانمائي نامناس .است بوده علت مزيد هم طوالني خشکسالي دليل به سيل احتمال

بندها، احداث آن با مصالح نامرغوب و عدم کوبيدگي مناسب هم داليل ديگري دارد که  سيل
 (88 .ص) «.بعضا قبل از سيل تخريب يا در زمان سيل عملکرد مناسبي نداشته باشند

بندي سيل و  مطالعات پهنه .ساله طراحي شده است 25بندهاي رودخانه دز با سيالب  سيل»
بندها، نوع  عوامل تخريب سيل .براي رودخانه دز انجام شده است مطالعات حد بستر وحريم

گذاري  خاک منطقه و تداوم سيالب در دبي کم بوده يا توسط خود مردم تخريب شدند )لوله
اين اقدامات در قبل از سيالب )نوع خاک منطقه نباتي بوده و  .ها( يا تخريب بخاطر زهکش

ن رفته و دايک تخريب شده( يا زمان وقوع به مرور زمان شسته شده و چسبندگي از بي
 (116 .ص) «.استسيالب 

 های مهندسی رودخانه اجرا نشدن سازه .2-2-9
همانطور که قبال اشاره شد، براي جلوگيري از جابجايي خط مرزي بين کشور ايران و »

 .هاي ساماندهي رودخانه انجام شده استي شهر مهران مجموع فعاليتعراق، در محدوده
محدوديت منابع مالي تخصيص يافته، تعريف دهد که هاي ميداني نشان ميسيبرر

ديدگي بسياري از  ترين عامل آسيب مهم ها،هاي کاري متعدد و کامل اجرا نشدن سازه جبهه
ي گاوي نامناسب بودن جانمايي خاکريز و ريز رودخانهدرخصوص خاک .استها بوده سازه
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بديهي است باز طراحي اين  .ين خاکريز شده استشدت سيالب، سبب تخريب بخشي از ا
 (61-62 .ص) «.باشدسازه قبل از بازسازي مجدد ضروري مي

 هاعلل تخريب پل .2-2-1

اند که کارگروه به موارد زير اشاره کرده  هاي پل شده مجموعه عواملي سبب تخريب سازه
 است:

 هاي پلآب شستگي پايه» .1

 عدم کفايت آبگذري پل .2

 ها نسبت به عرض رودخانهدهانه پلکم بودن عرض  .3

 اي مناسب در طراحي و ساخت پلعدم در نظر گرفتن ضوابط و معيارهاي سازه .4

 هاارتفاع کم عرشه پل .5

 عدم در نظر گرفتن سيالب با دوره بازگشت مناسب در طراحي ابنيه فني .6

 ا(ها )براي مثال پل کاکارضهاي اسکلتي پلاستفاده از نخاله و خاک در ميان سازه .2

حجم زياد جريان عبوري توسط رودخانه که باعث اعمال نيروي افقي بيش از حد  .8
 هااستاندارد به پل

 هاي روستاييهاي پلناکافي بودن طول دستک .1

 نماها در محورهاي روستاييها و آبجانمايي نامناسب پل .13

 هاعدم توجه کافي به علم مهندسي رودخانه در طراحي سازه .11

 هاي غير از پل در گزارش ذکر شده است: يب شدن سازهعلل زير نيز براي تخر

 ها، مقررات، ضوابط، معيارها در تأسيسات نامه عدم رعايت يا فقدان آئين
 شده تخريب

 وساز در بستر و حريم رودخانه )محل نامناسب مستحدثات( ساخت 

 ها با توجه به مشخصات جريان و رسوب طراحي نامناسب تأسيسات و سازه
 رودخانه

  زياد جريان عبوري توسط رودخانهحجم 

 هاعدم توجه کافي به علم مهندسي رودخانه در طراحي سازه 

 بندها  ها، سيلعدم در نظر گرفتن سيالب با دوره بازگشت مناسب در طراحي دايک
 (364-365 .صص) «.هاي پمپاژو ايستگاه

 سيل شيرازعلت بروز  .2-2-1
تنان و خيابان سما از قديم به نام سيل آباد هفت  34محدوده چهارراه هفت تنان و کوچه »

( نشان مي دهد که در 234-2)شکل  1344عکس هوايي سال  .شناخته مي شده است
هم اکنون کل اين  .محدوده مسيل دروازه قرآن ساخت و ساز محدودي وجود داشته است

وده محد  البته در .(235-2هاي چند طبقه پوشيده شده است )شکل  منطقه با آپارتمان
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ن بوده است اما به علت وجود آتر از عمق دره دروازه قر آباد عمق آبراهه بسيار کوچک سيل
 (232 .)ص «.دشت غيرمسکوني خسارت سيل محدود بوده است سيل

در طراحي و اجراي لوله تخليه و مخزن تاخيري باالي آن مالحظات فني در نظر گرفته »
اما  .گردد دوره بازگشت سيالب طراحي ميهر سازه هيدروليکي بر اساس يک  .نشده است

بنابراين امکان به صفر رساندن  .همواره امکان رخداد سيل با دوره بازگشت بزرگتر وجود دارد
مخزن تاخيري موجود  .سيالب امکان پذير نيست اما ريسک باقي مانده بايد مديريت گردد

اجرا بايد بگونه اي عمل در طراحي و  .باشد فاقد سرريز مناسب و مسير هدايت سيالب مي
در واقع پيش بيني مديريت  .مي شد که آب پس از سرريز شدن وارد کانال خاصي مي گرديد

البته ظرفيت لوله تخليه نيز بسيار کم  .هاي بزرگ انجام نشده بود سيالب با دوره بازگشت
 (244 .ص) «.است

 زيرساخت وساز عدم رعايت ضوابط ساخت .2-2-6
ها  هاي تقاطعي و عدم ظرفيت کافي آنها در طراحي سازهنامهو آيينعدم رعايت ضوابط »

تپه و هاي قرهبراي عبور سيالب باعث تحميل خسارت به اراضي اطراف شده است مثل پل
نوريزاد در ورودي شهر گنبد )در اين موارد  بندرترکمن و پل آخوند-نيازآباد در جاده گرگان

 (344 .ص) «.نبوده است(ها چندان زياد خسارت به خود سازه

 کيفيت پايين زيرساخت .2-2-7
-ها نشان ميبررسي .اندهاي تقاطعي موجب تشديد سيالب شدهها و سازهدر سيل اخير پل»

هاي رخ داده را بدون ايجاد خطر براي منطقه از سيل توانند هاي مذکور نميدهد که سازه
ويژه پل آخوندآباد موجب آبگرفتگي شهر هاي شهر گنبد به در سيل اخير پل .خود عبور دهند

زدگي جريان و کاهش ظرفيت قال در اين شهر باعث پسهمچنين پل شهر آق .گنبد گرديد
 (183 .ص) «.انتقال آب شده است

قال و در جهت ها به سمت اراضي شمال غرب و غرب آقدشتتوسعه جريان سيالب»
هاي خروجي در ل ظرفيت کم کالورتحرکت طبيعي جريان به سمت دريا، متاسفانه به دلي

زدگي و برگشت آب به سمت اين انسداد باعث پس .آهن متوقف گرديدمحل ريل راه
گرفتگي بيشتري مواجه  قال را با آبباالدست شد و منازل مسکوني شمال غرب شهر آق

ه آهن نقش يک دايک با خاکريز را بعمالً در اين وضعيت، جاده کمربندي و نيز راه .نمود
 (182 .ص) «.اندعهده گرفته و مانع تخليه سريع آب از مناطق مسکوني شده

هاي بزرگ، ارتفاع عرشه بسيار کم در نظر گرفته شده هاي عبوري از روي رودخانهدر پل»
مقطع آبراهه به شکل  .جانمايي پل براي عبور از رودخانه درست انتخاب نشده است .است

همين عوامل سبب تشديد خطر سيالب در محل اين  .قابل توجهي کاهش داده شده است
 (644 .ص) «.ها را به دنبال داشته است ها شده و در نهايت تخريب آنسازه
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 ای های رودخانه نقصان سازه .2-2-8
هاي تقاطعي به ها در محل سازههاي شهري و روستايي، آبگذري رودخانهدر بيشتر بافت»

ها و بررسي فيلم .کندي، به شدت کاهش پيدا ميدليل رعايت نکردن ضوابط هيدروليک
دهد که عمده شهر نشان ميبازديدهاي ميداني در زمان وقوع سيل در شهر ايالم و دره

ها به صورت موضعي بوده و رودخانه در مقاطع طبيعي خود توانسته است دبي آبگرفتگي
ر و ايالم به دليل وجود شهدر داخل شهر دره .سيالب را با حداقل خسارت از خود عبور دهد

هاي متعدد و کاهش عرض رودخانه، ظرفيت آبگذري رودخانه به شدت کاهش يافته و پل
 (68 .ص) «.منجر به آبگرفتگي معابر شهري شده است

 های گرگانرود دايک .2-2-1
ريزي جامع کنترل سيالب متاسفانه در رودخانه گرگانرود به دليل عدم وجود يک برنامه»

ها توسط اغلب اين دايک .هاي منظم و مهندسي نيستسير رودخانه، داراي دايکبراي کل م
تر از آن مهم .مردم، کشاورزان يا مسئوالن محلي ساخته شده و داراي ساختار بهينه نيستند

ها بدون توجه به مديريت سراسري سيالب در رودخانه ساخته شده و عملکرد و اين دايک
 (121-183 .صص) «.کارکرد موضعي دارند

 رودخانهتجاوز به حريم و بستر  .2-2-90
هاي قبل و نيز ساخت سد مخزني کرخه، کشاورزان  ي طوالني سالها به دليل خشکسالي»

به تدريج اراضي بستر رودخانه را تصرف کردند و عالوه بر کشت انواع محصوالت کشاورزي 
روند که دور از ديد اين  .تاسيساتي همچون استخرهاي پرورش ماهي نيز ايجاد کردند

ناظران حفاظين بستر رودخانه در ده سال گذشته انجام گرفته باعث شده بود که عمال بستر 
ئي از رودخانه هوفل و نيسان در پائين دست کامال تصرف شود و عمال مسير عبور ها شاخه
ماه مترمکعب بر ثانيه در بهمن  353بسته شود بطوريکه با رها شدن جريان در حدود  نجريا

 (82 .ص) «.ها غيرممکن بود و موجب خساراتي هم گرديد ، عبور آب در اين شاخه1312

م شده انجا کشاورزان کرخه توسط رودخانه حريم و بستر در که زيادي تصرفات بر عالوه»
است، تصرفاتي هم توسط نهادهاي دولتي براي احداث راه، کانال، خطوط انتقال، تبديل به 

با وسازها عمدتا  ن ساختيا .مسکوني و نظاير آن انجام شده استپارک، ساخت واحدهاي 
وسازها  در نتيجه اين ساخت .از مصالح خاکي سيالبدشت رودخانه صورت گرفته استاستفاده 

که پس از ساخت سد مخزني رشد چشمگيري   و برداشت مصالح در طي ساليان گذشته،
اتفاق افتاده است از کرخه ي رودخانه داشته است، تغييرات مرفولوژي زيادي در پهنه سيالب

شدند تغيير کاربري  جمله اينکه بعضا انهار منشعب از رودخانه که در زمان سيالبي فعال مي
طور  هدر نتيجه اين تغييرات، جريان سيالبي که بايد ب .ها بسته شده است داده يا دهانه آن

کند باعث ايجاد خساراتي طبيعي در سيالبدشت گسترده شود يا به سمت هورالعظيم حرکت 
 (88 .ص) «.به کشاورزان و روستائيان گرديد
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مطالعات حد بستر و حريم رودخانه گرگانرود در حد مطلوبي انجام شده است اما آزادسازي »
از موارد عمده در  .تصرفات به طور کامل انجام نشده که باعث تشديد خسارات شده است

شهر گنيد اشاره نمود که باعث کاهش ظرفيت  هايتوان به به وضعيت پلاين خصوص مي
قال و طاق عباسي با آق قال نيز هر دو پلهمچنين در شهر آق .آبگذري رودخانه شده است

 (128 .ص) «.باشندعدم رعايت حريم و ساخت و ساز در محدوده حريم رودخانه مواجه مي

 باعث ساله هر نشينان شهر گاه و روستائيان توسط دخانه رو بستر و حريم به توجه عدم»
هولت اجراي عمليات ساختماني در س .شودمي لرستان استان در زيادي خسارت شدن وارد

نواحي مسطح مجاور رودخانه و همچنين دسترسي آسان به آب، براي مقاصد و مصارف 
مختلف سبب شده تا پيشروي به سمت رودخانه و احداث تأسيسات و اماکن مسکوني و 

گيري شهر پلدختر، حتي در بستر رودخانه کشکان يکي از عوامل سيل تجاري در حريم و
 امور مداوم هشدارهاي و آن عواقب بيني پيش رغم به  معموالن و روستاهاي تابعه باشد که

 23 حدود که دهدمي نشان هابررسي .گيردمي انجام سازها و ساخت لرستان، استان آب
 ماديان زال، هايرودخانه حاشيه در پلدختر شهرستان روستايي و شهري جمعيت از درصد

رودخانه کشکان واقع شده است که به علت تجاوز به حريم و  بويژه و سيمره چولهول، رود،
، هر ساله شاهد تلفات ناشي هاي مختلف در حريمهاي فوق الذکر و ايجاد سازهبستر رودخانه

ترين عامل تشديد شده مهم هاي انجامبر اساس بررسي .از سيل در اين شهرستان هستيم
 «.خسارت ناشي از سيل شهرستان پلدختر عدم رعايت حريم رودخانه کشکان بوده است

 (112-118 .صص)

مسير طبيعي  .ها رعايت نشده استدر جوامع شهري و روستايي به طور کلي حريم رودخانه»
روليکي در طراحي ضوابط هيد .انحراف داده شده است  يا ها مسدود، تغيير کاربري آبراهه
اين مسايل خسارات  .شود ميهاي سطحي داخل شهرها رعايت نآوري رواناب ي جمعشبکه

 (643 .ص) .ناشي از سيالب را به شکل قابل توجهي افزايش داده است
هاي روستايي، خطوط انتقال آب و برق راه ،زده، در انتخاب مسيردر بسياري از مناطق سيل»

 (644 .ص) «.نشده است ها رعايتحريم رودخانه

 تجهيزات سنجش .2-2-99

سنجي در  ي بارانها کل ايستگاه .سنج وجود ندارد در حوضه آبريز دروازه قرآن ايستگاه باران»
سنج به حوضه دروازه  ترين باران نزديک .استکيلومتري مهارلو نيز محدود  4333حوضه 

نگارهاي  سپس باران .باشد مياي  نگار مستقر در شرکت آب منطقه قران مربوط به باران
 (221 .ص) «.باجگاه و فرودگاه شيراز در اطراف اين حوضه قرار دارند

 
هاي بسياري از دستگاه .گيري نيز مشکالت متعددي وجود دارددر زمينه ابزار دقيق اندازه»

هاي هيدرومتري با سنج الکترونيکي( مستقر در ايستگاه ثبت خودکار تراز سطح آب )سطح
اين در حالي است که  .برداري خارج شدندغرقاب شدن مواجه شده و از چرخه بهره مشکل
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ترين پارامتري است که بسياري از محاسبات و تراز سطح آب رودخانه در حين سيالب ساده
ضمناً براي ثبت سرعت يا دبي  .هاي هيدروليکي و هيدرولوژيکي به آن نياز دارندتحليل

سيالب، مشکالت بسيار زيادي وجود دارد و تاکنون دستگاهي به ها در زمان جريان رودخانه
 (452 .ص) «.هاي هيدرومتري استان وجود ندارداين منظور در ايستگاه

هاي توان از سطح زير منحني هيدروگراف ثبت شده در ايستگاهحجم رواناب را مي»
استان گلستان هاي هيدرومتري متاسفانه بسياري از ايستگاه .هيدرومتري محاسبه نمود

ها و تهيه هيدروگراف دبي سيالب را ندارند و اين امر تخمين حجم قابليت ثبت خودکار داده
 (681 .ص) «.سازدها را با خطا همراه ميرواناب خروجي از حوضه

 ها برداری نامناسب از آبراهه بهره .2-2-92
عوامل موثر بر تشديد  ها يکي ازها و آبراههبرداري و نگهداري نامناسب از مسيلبهره»

ي شهر ايالم، تعرض به حريم به عنوان مثال در محدوده .باشدها مياثرات مخرب سيالب
ها به عنوان معابر شهري، عبور ها، کاهش سطح مقطع آنها، استفاده از مسير آبراههمسيل

بندها و عدم رعايت ضوابط هيدروليکي و خطوط مختلف خدمات شهر از مقطع سيالب
 (68 .ص) «.باشدها مييي، گواهي بر اين يافتهاجرا

 کاهش دبی ايمن عبوری .2-2-99
برداري از آن کامال کنترل شده و صرفا با  شده از سد مخزني کرخه پس از بهرهجريان رها»

خشکسالي ساليان قبل نيز باعث شد تا  .دست بوده است توجه به نياز مصارف پائين
ب در رودخانه نمايند در حوضه مياني اتفاق نيفتاده و در هايي که بتوانند ايجاد سيال بارش

در نتيجه  .نتيجه عمال رودخانه در طي اين ده سال با دبي خيلي کم مواجه بوده است
هاي حوضه مياني  ناشي از بارش برسوبات وارد شده به رودخانه از حوضه مياني توسط روانا

اين امر منجر به  .اند دست را نداشته ائيندر بستر رودخانه نهشته شده و امکان انتقال به پ
دست عبدالخان شده است که  تغييرات مرفولوژي زيادي در رودخانه کرخه بخصوص پائين

رو ظرفيت عبور دبي ايمن  از اين .اين تغييرات در پيوست الف گزارش توضيح داده شده است
به شدت کاهش يافته  و رشد ني و درختان گز و پده درودخانه به دليل تشکيل جزائر متعد

مترمکعب بر ثانيه بخشي از اراضي اطراف  533رو پس از رهاسازي دبي بيش از  از اين .است
 (82 .ص) «.رودخانه تحت تاثير جريان رودخانه قرار گرفتند

ها به واسطه دوره طوالني مدت خشکسالي و وجود  کم شدن دبي ايمن عبوري از رودخانه»
 (646 .ص) .يکي از عوامل بروز سيالب است« نهسدهاي کنترل در مسير رودخا

 مشکالت حقوقی .2-2-91
براي  .در طي سيالب اخير استان گلستان، نواقص حقوقي و قانوني متعددي آشکار شد»

 مثال:

ها در محدوده شهرها هرودخان حريم و بستر حد رعايت موضوع که نيست مشخص .1
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ه در اين محدوده اقدام به دقيقاً به عهده چه نهادي است؟ و تکليف افرادي ک
 شوند چيست؟اند و در طي سيالب با خسارت مواجه ميوساز نموده ساخت

 اصلي مجراي با سيالبي هايدشت بحث اما است هارودخانه متولي نيرو وزارت اگرچه .2
يقاً مشخص نيست که مسئوليت اصلي مديريت سيالب و دق و است متفاوت رودخانه

 هاي سيالبي با چه دستگاهي است؟شتهاي مرتبط در دساير حنبه

 هارودخانه در سيالب کنترل هايدايک و بندهاسيل مرمت و نگهداري احداث، متولي .3
 و راه وزارت عهده به را مسئوليت اين ايمنطقه آب شرکت .نيست مشخص دقيقاً

زي اعالم نموده است در حالي است که اين شرکت بايد بخشي از اين مسئوليت شهرسا
 .عهده بگيرد را به

 طولي خاکريزهاي و هادايک رودخانه، از آب استحصال براي کشاورزان از بعضي .4
 .ع نيستموضو اين براي مشخصي قانون که کنندمي تخريب را رودخانه

 شهرسازي و راه وزارت عهده به رودخانه مسير در هاپل اجراي و طراحي قانون، طبق .5
 شرايط و رودخانه مورفولوژي بر شدت هب هاسازه اين که است حالي در اين .است

 هيدروليکي، خصوصيات اساس بر بايد و گذاشته اثر آن رسوبي و هيدروليکي
بنابراين بايد حتماً با  .ها طراحي شوندودخانهر زيستي محيط و رسوبي هيدرولوژيکي،

تعيين موقعيت قرارگيري آن، طرح شکل و  .اي باشدمشارکت جدي شرکت آب منطقه
ها و شستگي در محدوده پايه هاي آن، تعيين عمق آبن، تعداد و شکل پايههندسه آ

اي انجام بسياري از موارد ديگر بايد توسط کارشناسان دفتر فني شرکت آب منطقه
 .شود

 ريلي خطوط و هاجاده زيرگذرهاي و هاکالورت درون از جريان گذردهي ظرفيت تعيين .6
 .شود انجام ايمنطقه آب کارشناسان توسط بايد نيز

-منطقه آب شرکت کارشناسان که کندمي ايجاب شرايط سيالب، حين در مواقع بعضي .2

اهاً با مقاومت و نزاع با اهالي مجاور گ که شوند رودخانه در اقداماتي انجام به مجبور اي
در اين شرايط قانون مشخصي براي حمايت از کارشناسان  .شوندرودخانه مواجه مي

 «.نيست

 ت راه و معبرساخ .2-2-91

ها با مقاطع نامناسب ها، مسير طبيعي رودخانههاي عبوري از داخل شهردر برخي از مسيل»
در بعضي از مواقع خطوط خدمات  .اندپوشش و به عنوان راه و معبر مورد استفاده قرار گرفته

 (643 .ص) «.شهري نيز از داخل اين مقاطع عبور داده شده است

 های آبی ی سازها بازديد دوره .2-2-96
هاي هيدروليکي از جمله موارد اي نگهداري و ترميم سازهعدم انجام بازديدهاي منظم دوره

ها، باز ننمودن فرسايش پايين دست پل .باشدهاي ناشي از سيالب ميافزايش خسارت
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ي رسوبات سدهاي انحرافي کوچک، و ترميم نشدن فرسايش پايين دست ي تخليهدريچه
 (644 .ص) .باشدهاي گذشته از اين دست ميدروليکي ناشي از سيالبهاي هيسازه

 راهکارهای پيشنهادی .2-9

 قانونی-پيشنهادهای حقوقی .2-2-9
و  استقوانين مبهم و ناکافي   هاي آبريزدر مورد حفظ ظرفيت نگهداشت سيالب حوضه»

 .ستوسازهاي مسکوني، نظامي و حمل و نقل نشده ا لذا فکري جهت جبران ساخت
لذا مباحث  .هاي آبريز شهري نياز به کدهاي سيالب داردوساز در حوضه مجوزهاي ساخت

 .ها بايد مورد بازبيني قرار بگيرد مقررات ملي ساختمان و قوانين مربوط به توسعه راه
 

طور  ههاي هيدروليکي بايد بها و تغيير اقليم، سيالب طراحي سازه به علت تغيير کاربري
ها، قوانين هاي هيدروليکي در رودخانه در مورد بازنگري طرح .يابي قرار بگيردمجدد مورد ارز

  .استمبهم 
 -بيني و هشدار سيل برداري و نگهداري سامانه پيش راهنماي جامع مطالعات طرح، بهره

اما تاکنون هيچ اقدامي در اين مورد  .تصويب و ابالغ شده است 1311در سال  -583نشريه 
 .هاي آبريز آن انجام نشده استدر شيراز و حوضه

 -(1384در راهنماي تعيين دوره بازگشت سيالب طراحي براي کارهاي مهندسي رودخانه )
در اين نشريه بيان شده  .استاي مبهم  هاي رودخانهوره بازگشت پروژهد، تعيين 316نشريه 

هم از ساير هاي مشابهي  مثال .استساله  25ها دوره بازگشت  درصد پروژه 52است که در 
اما براي تعيين دوره بازگشت لوله تخليه دروازه  .ورده شده استآ 25کشورها در مورد عدد 

 (366-362)صص. « .قرآن که در نقطه ورودي شهر قرار دارد، اين ضوابط کافي نيست

با توجه به اينکه سيالب از خارج شهر  .متولي مديريت رودخانه آبزنگي مشخص نمي باشد
 .ري وارد مي گردد، بين شهرداري و شرکت آب منطقه اي اختالف وجود داردبه محدوده شه

« .ضمنا قوانين ساخت وساز با رويکرد حفظ ظرفيت نگهداشت آب سطحي تنظيم نشده است
 (366-362 .)صص

 ها ای آبراهه پايش دوره .2-2-2
هيدروليکي  هايها، سازهدشت رودخانه هاي اصلي و سيالبساله( آبراهه 5اي )پايش دوره»

ها در برداري و نگهداري رودخانهو تدوين شناسنامه بهره  و مهندسي رودخانه، رعايت حريم
 (644 .ص) .انجام شود« هاي مختلفبازه

 وساز مجوزهای ساختبازنگری  .2-2-9
بازنگري « هاي طراحي صدور مجوز براي توسعه مناطق مسکوني با تأکيد بر تراز سيالب»

 (642 .ص) .شود
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 های مرزی رودخانهرسيدگی به  .2-2-1
 هاي مرزي به منظور جلوگيري از جابجايي مرزاولويت دادن به ساماندهي سواحل رودخانه»

ي شهرستان مهران، در حال جابجايي به ي کنجانچم واقع محدودهرودخانه .صورت گيرد
 (623 .ص) «.باشدسمت ايران و افزوده شدن بخشي از خاک کشور به خاک عراق مي

 های ناتمام اصالح سازه .2-2-1
ها را به شکل  پذيري آنهاي ناتمام ساماندهي سواحل رودخانه، امکان آسيباحداث سازه»

براي جلوگيري از اين مسئله، انسجام در عمليات اجرايي،  .دهدقابل توجهي افزايش مي
است متناسب بهتر  .کاري و احداث سازه به شکل ناقص، ضروري استجلوگيري از پراکنده

با حجم اعتبارات تخصيص يافته و اولويت بندي فعاليت، انجام عمليات اجرايي انجام 
 (644 .ص)« .پذيرد

 مخازن سد در لرستانساخت  .2-2-6
استان لرستان به شدت نياز به احداث سدهاي مخزني جهت کنترل سيالب بخصوص بر »

له وجود دارد که ها سد ايوشان و زيرا در حوضه کشکان فقط دو .روي رودخانه کشکان دارد
که در مقايسه با حجم  استميليون مترمکعب  55حجم مخزن اين دو سد جمعاً حدود 

مثالً با فرض خالي بودن اين سدها قبل از سيل،  .هاي اتفاق افتاده بسيار ناچيز استسيالب
تا  4ماني پلدختر در فاصله ز-درصد حجم آب عبوري از ايستگاه کشکان 3ها حدود  حجم آن

و در اين خصوص  استهاي فروردين ماه( )محدوده در برگيرنده سيالب 18فروردين  23
 (233 .ص) «.دتوان از ضرورت احداث سد تنگ معشوره نام برمي

 رعايت ضوابط هيدرولوژيک .2-2-7
 .هاي هيدروليکي از اهميت بسياري برخودار استتوجه به ضوابط طراحي و اجرايي سازه»

هاي اجرايي غيرتخصصي ) حوزه فعاليت آنها مهندسي و علوم  له درخصوص دستگاهاين مسئ
طور مثال رعايت ضوابط هيدروليکي و  به .باشدآب نيست( از اهميت بيشتري برخوردار مي

ي هاي شهري به وسيلهها و آبراهههاي ارتباطي و مسيلهاي راههيدرولوژيکي در مورد پل
 (623 .ص) «.باشدهم ميهاي متولي بسيار مدستگاه

 جايی روستاها جابه .2-2-8
ي اصلي و هاي فرعي به رودخانهجايي روستاهاي مستقر در محل اتصال شاخهجابه»

توان به وضعيت طور مثال مي ها )بهشدگي مقطع رودخانه ي واقع در باالدست تنگمحدوده
 (623 .ص) «.تعدادي از روستاهاي بخش ماژين اشاره نمود(

 داری آبخيزداری و آبخوانتوجه به  .2-2-1
هاي پخش سيالب و  ساله( اقدامات آبخيزداري و آبخوانداري و پروژه 5اي )بررسي دوره»



 / خالصه گزارش کارگروه مهندسي رودخانه 51

 

 

هاي ها )دوره آن برداري و نگهداريبهره هاي آب زيرزميني و تدوين شناسامهتغذيه سفره
 (644 .ص) .انجام شود« سال( 5کمتر از 

 ديريت سيالب گلستانتدوين طرح جامع م .2-2-90
گيري هميشگي بعضي از شهرهاي  با توجه به وقوع مکرر سيل در استان گلستان و سيل»

هاي استان به تصويب نهايي اين استان، الزم است طرح جامع مديريت سيالب رودخانه
توان کارايي و تاثير اجزاء مختلفي شامل تمامي راهکارهاي ذکر شده در اين طرح مي .برسد
نکته الزامي در اين طرح جامع، تعريف دوره بازگشت  .را مورد بررسي قرار داد 1-8د در بن

هايي است که دولت موظف به حفاظت شهرها، روستاها و اراضي کشاورزي  براي سيالب
 (683 .ص) «.ها باشداستان در مقايل اين سيالب

 بازنگری در قوانين کاربری اراضی .2-2-99
 .ضروري است« هاي و رعايت نکردن حريم رودخانهر کاربري اراضبازنگري در قوانين تغيي»
 (644 .ص)

 منحنی فرمان سدهاتهيه و بازنگری  .2-2-92
در استان گلستان سدهاي متعددي ساخته شده )سدهاي بوستان، گلستان و وشمگير بر »

ال احداث ( و چندين سد نيز در ح...گل و روي رودخانه گرگانررود، کبودوال بر رودخانه زرين
برداري بهره .کال، چايلي بر رودخانه اترک( است)نرماب بر رودخانه نرماب، راميان، شصت

باشند )مثل از ذخاير آب سطحي اين سدها به ويژه سدهايي که در امتداد يکديگر مي بهينه
هاي فرمان چندهدفه و سدهاي بوستان، گلستان، وشمگير و نرماب( نيازمند تدوين منحني

 (681 .ص) «.است ...د براي اين سدها در شرايط مختلف سيالب، خشکسالي، و کارآم

 های طبيعی احيای مسيل .2-2-99
هاي طبيعي و هاي استان گلستان و به ويژه رودخانه گرگانرود، مسيلدر طول رودخانه»

 هاي بسيار قديمقديمي فراواني وجود دارند که بر اساس توپوگرافي طبيعي منطقه، از زمان
هاي وجود داشته و بخشي از سيالب اين رودخانه را عمدتاً به سمت حوضه اترک و تاالب

اکنون مسدود شده و فراموش ها هممتاسفانه بسياري از اين مسيل .کردندآن هدايت مي
هاي طبيعي، ضمن حفظ سيستم طبيعي رودخانه، خطرات سيالب احياء اين مسيل .اندشده

 (681 .ص) «.حداقل رسانده و ايمني مردم را افزايش خواهد دادرودخانه گرگانرود را به 

 آموزش عمومی سيالب .2-2-91
زده به مسائل ديگري معطوف  متاسفانه بعد از پايان سيالب، تمامي توجهات از مناطق سيل»

براي ثبت اتفاقات ناگوار و استفاده مستمر از اين  .گرددشده و همه چيز به روال عادي برمي
گيري  بعد از پايان سيالب، در مناطقي از شهرها که شدت سيل شود مي، پيشنهاد اطالعات
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قابل توجه بوده است، اطالعات هشداردهنده مثل تراز داغاب، دبي جريان سيل، ارتفاع 
گرفتگي به صورت مشخص و گرافيکي به شکل تابلو و بنرهاي  گرفتگي، پهنه آب آب

مردم و مسئوالن با مشاهده دائمي و  .ه شودبخش در اطراف رودخانه نمايش دادآگاهي
تري درک نموده مستمر اين اطالعات قطعاً خطرات و تهديدهاي سيالب را به صورت جدي

 (686 .ص) «.و در آينده با آمادگي بهتري با اين مسئله برخورد خواهند نمود
 
 



 

 

 خالصه گزارش کارگروه زيرساخت .9فصل 

 مقدمه .9-9
صفحه و  583ها در  هيئت ويژه گزارش ملي سيالب« ها زيرساخته کارگرو»نهايي گزارش 

کارگروه »شرح خالصه گزارش  .فصل  ارائه شده است 8هزار کلمه، مشتمل بر  212
و پيشنهادها درباره  ها آموخته ، درسشناسي درباره وضع موجود و آسيب« مهندسي رودخانه

ر اين کارگروه در ادامه ارائه وجوه مختلف حکمراني و مديريت سيالب در کشور از منظ
  .شود مي

 شناسی وضع موجود و آسيب .9-2

 استانداردهادقيق رعايت عدم  .9-2-9
برخي از زيرساختها که در خصوص آنها استانداردهاي مناسب طراحي و اجرا از منابع داخلي 

هده همچنين مشا .يا خارجي رعايت شده است، عملکرد مناسبي در برابر سيالب داشته اند
مي شود در بسياري از مواردي که در جريان سيلهاي اخير خساراتي به زيرساختها وارد شده 

که بخش زيادي از خسارتها به دليل   يي وجود دارد،ها آيين نامه  قوانين و دستورالعملها و  ،
با اين حال، بخشي از خسارات ايجاد شده در  .عدم توجه به همين مدارک بوده است

اشي از فقدان يا عدم صراحت معيارهاي آيين نامه اي براي طراحي، اجرا، بهره زيرساختها ن
لذا پاسخ اين سوال در دو بخش ارائه مي  .عملکرد زيرساختها بوده است  برداري و ارزيابي

در بخش اول به نقاط ضعف استانداردهاي موجود طراحي پرداخته مي شود و در بخش  .شود
 (12 .)ص .تشريح مي شود دوم مشکالت طراحي زيرساختها

 کيفيت زيرساختوضعيت  .9-2-2
دهد گرچه برخي از زيرساختهايي هاي صورت گرفته در گزارش کارگروه، نشان ميبررسي

تاب   که در معرض سيالب قرار گرفته اند، تاب آوري قابل قبولي داشته اند، ليکن بطور کلي
داليل اين امر را مي توان در  .است آوري زيرساختهاي کشور در برابر سيالب مطلوب نبوده

و مقررات فني موجود، مشکالت برنامه ريزي، طراحي، اجرا و نگهداري  ها نواقص آيين نامه
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 (8 .)ص .زيرساختها جستجو نمود

 ها ساخت پلوضعيت  .9-2-9
ها بدون هيچگونه آزمايش  زده متاسفانه طراحي فونداسيون هاي سيل در بسياري از پل» .1

طراح در اينصورت بر اساس فرضيات و قضاوت  .جام پذيرفته استخاک محلي ان
تواند در هنگام سيل بسيار غيرمحافظه کارانه تلقي شود، طراحي  مهندسي خود، که مي

انگارانه و بعضاَ با فشار  هاي ساده اين امر مهم با فرض ... .خود را انجام داده است
استفاده از شمع منجر شده است که کارفرما و براي ارزان تمام کردن پروژه به عدم 

  .ها را سبب شده است تخريب کامل بعضي از پل
ها  هاي طراحي پل موجود ايران، بارگذاري سيل در طراحي نامه به سبب ضعف آيين .2

پذيرد و اينکه اين بار به چه صورتي و در چه ترکيب باري و با چه  بدرستي انجام نمي
در نتيجه طراحان پل بار سيل را يا  .ه استضريب باري بايد لحاظ گردد مشخص نشد

 .کنند نمايند يا اينکه نادرست لحاظ مي لحاظ نمي
 .ها براي سيل و حتي زلزله گاهي پل هاي تکيه عدم طراحي يا طراحي نادرست دستگاه .3
ي با بتن ضعيف، ها ، بتن ريزيها ها، خاکريز پشت کوله اجراي ضعيف فونداسيون .4

 .سبمنا دوام با اختالط نا بي
ي جدي در ها باشند تا از آسيب مي ها ي اجرايي موظف به نگهداري مستمر پلها دستگاه .5

هاي بجا مانده از  هم اکنون بسياري از پل .ي آينده جلوگيري گرددها و زلزله ها سيل
عاري گردند و بازرسي و مشخص   سيل بايد از رسوبات و شاخ و برگ درختان و غيره

ي موقت ها بسياري از پل .انجام پذيرد ها تک تک آني موجود در ها نمودن آسيب
خرپايي بکار گرفته شده پس از سيل نيز از ايمني کافي براي سيل بعدي برخوردار 

 .نيستند
از جنبۀ مثبت قضيه بايد گفت که با وجود سيل در خوزستان و دبي باالي رود کارون  .6

 .اند بدون آسيب باقي بمانند تقريبا تمامي ده پل قديم و جديد بر روي اين رود توانسته
طراحي  .ها وجود دارد هاي جديد روي رود کارون شمع در زير فونداسيون در تمامي پل

از   رسد، بعضاَ به سيصد متر مي ها هاي دهانه بلند که طول کل آن اصولي اين پل
 (315 .)ص «.باشد ها مي آوري مناسب آن داليل تاب

 ها بوط به پلهای مر نامه آئينابهام در  .9-2-1

تفاوت تعريف پل در نشريات مختلف  .ها زياد است نامه در مورد پلها نقص در آئين» .1
در حاليکه براساس آيين نامه طرح هندسي راههاي ايران )نشريه  .اولين نقص است

متر يا مجموع  6متر محدود شده و به دهانه بزرگتر از  6رو به  ( مجموع دهانه آب 415
رو  متر آب13دهانه تا  213و  212شود، نشريات  متر پل اطالق مي 6دهانه بزرگتر از 

 «.اطالق شده و بيش از آن را پل قلمداد کرده است
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ها بر اساس هيدروليک جريان، لحاظ کردن  طراحي طول پل و طول دهانه» .2
ي ها و پايه ها ي حفاظت کولهها شناسي رودخانه در طرح هيدروليکي پل و روش ريخت

همچنين عمق  .مورد بررسي قرار گيرد ها بشستگي بايد بيشتر در آئين نامهپل در برابر آ
نامه  آزاد براي طراحي تراز عرشه کمتر مورد بحث قرار گرفته است مثال در آئين

در صورتي که اين مقدار  .سانتي متر در نظر گرفته شده است 63عمق آزاد برابر  415
نهايت نيروهاي وارد بر عرشه در اثر  و در .به نوع پوشش گياهي منطقه بستگي دارد

 «.هاي عبوري مورد توجه نبوده است عبور آب و نيروهاي وارد از طرف نخاله

 ها تخريب به سبب ضعف طراحی و اجرای پل .9-2-1

طراحي غلط  يا ي تخريب شده عدم وجود طراحي اجزاء براي سيل ها در بسياري از پل»
قبل به برخي از مسائل طراحي اجزاء براي فرسايش ي ها در قسمت .به چشم مي خورد ها آن

از اينگونه  .ليکن گستردگي اين مساله فراتر از آن مي باشد .و آبشستگي و غيره اشاره شد
که رسانه اي هم شده مي توان به پل کاکا رضا در محور الشتر به خرم آباد  ها تخريب

و پل قوسي در نزديکي هم در آن جا د .(181-5و شکل  188-5لرستان اشاره کرد )شکل 
بر روي يک رودخانه قرار دارند که يکي حدود صد سال پيش بنا شده و در سيل سالم مانده 
است و ديگري حدود دو سال پيش بنا شده و در سيل چند دهانۀ آن تخريب گشته است و 

اگرچه اين مورد توسط کارشناسان شرکت ساخت و  .متاسفانه تلفات انساني هم داشته است
توسعه زيربناهاي حمل و نقل کشوردر دست بررسي است ليکن بطور قطع تخريب اين پل از 

 (314 .ص« ).اجرا و به احتمال زياد هر دو مي باشد يا مصاديق ضعف در طراحي 

 وضعيت زيرساخت راه و ترابری .9-2-6
از آن ها، مطالعات ميداني کارشناسان سازمانهاي ذيربط، مطالعات متخصصان حاکي  بررسي»

هاي راه و ترابري را مي  بود که خسارات پيش آمده ناشي از سيل اخير در حوزه زيرساخت
از  .ي مختلف مطالعه تا اجرا و حتي مديريت نگهداري از آنها جستجو کردها توان در بخش

 جمله اهم مسايل موجود مي توان به موارد زير اشاره کرد:
آوري  هاي موجود در مورد مطالعات تاب هنام وجود ابهامات و نقايص مختلف در آئين .1

 .آهن و فرودگاههاي راه، راه زيرساخت
آهن و فرودگاه در برابر ي راه، راهها عدم انجام مطالعات صحيح در طراحي پروژه .2

سيالب به داليل مختلف )نبود بانک اطالعات مورد نياز، کمبود دانش فني مشاور و 
تجربه چند سال خشکسالي متوالي، عدم  طراح، عدم توجه به اهميت سيل به دليل

 نظارت و کنترل مناسب کارفرما بر روند مطالعات و غيره(
ها يا ابنيه زهکش آنها توسط پيمانکار به داليل مختلف )از جمله  اجراي نامناسب پروژه .3

عدم صالحيت پيمانکار، عدم نظارت صحيح بر مراحل احداث، اعمال تغييرات سليقه اي 
 ژه بدون تاييد مشاور(غير فني در پرو
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به داليل مختلف )از جمله کمبود بودجه   ها و ابنيه فني آنها نگهداري نامناسب پروژه .4
و کنترل  ها  نگهداري، وجود نداشتن برنامه مهندسي بازديد و تعمير و مرمت خرابي

عملکرد ابنيه زهکش در دوره بهره برداري، ضعف علمي کارفرما در شناخت مخاطرات 
 ها( اجم پروژهطبيعي مه

ها نيازمند تمهيدات و ها و در سيالب دشتساخت و نگهداري راه در کرانه رودخانه .5
مالحظات خاصي است تا از مانع نفوذ سيالب به بدنه راه شود و همچنين از شستگي 
جسم راه جلوگيري نمايد، بنابراين تدوين ضوابط فني در اين رابطه بايد مورد توجه قرار 

( ضوابطي را در اين FHWAي فدرال آمريکا )ها راستا مديريت بزرگراه در همين .گيرد
 ديگر تجارب از استفاده ضمن رسد مي خصوص ارائه نموده است ضروري به نظر 

ت و ضرايب مورد استفاده با توجه به وضعيت موجود در کشور معادال تمامي کشورها
 .کاليبره شوند

عدم کارايي کالورت در عبور جريان  يا اسب کمبود ظرفيت عبور کالورت، مکانيابي نامن .6
باعث عواقبي مانند نشست راه، خرابي کامل راه و در حالت بحراني نيز باعث جدا شدن 

علي رغم وجود چند سند فني  .شود ميکالورت از بدنه راه و حرکت آن در جهت جريان 
ايسه با سازي در مق در کشور، وضعيت ضوابط مرتبط با سيالب و هيدروليک در راه

 .ريسک مانند اياالت متحده آمريکا از نظر کمي و کيفي مطلوب نيستکشورهاي هم
هاي فدرال درخصوص هيدروليک و اندرکنش سيالب با شبکه راه مديريت بزرگراه

ضابطه،  5يافته تدوين نموده است که شامل ضوابط جامع متعددي به صورت سازمان
تعداد اين اسناد در مقايسه با  .اطالعاتي استبانک  3راهنما و  31سند راهبردي،  15

همچنين اسناد داخلي بيشتر بر مسئله آبشستگي  .ضوابط داخلي موجود قابل توجه است
 .برد ها تاکيد دارند که تنوع و جامعيت آنها را زير سوال مي پل

هاي گلستان و خوزستان با توجه ها در استاندر بررسي اثر سيالب بر عملکرد روسازي .2
هاي سيل زده از اهميت ها به مدت طوالني نسبت به ساير استان ه غرقآب شدن راهب

اگرچه بررسي اثر سيالب بر عملکرد روسازي دشوار بنظر  .بيشتري برخوردار است
( و ...اي و اي )مانند مدول برجهندگي، عدد سازههاي سازهرسد با مقايسه داده مي

ناهمواري( قبل و بعد از وقوع  المللي  ينبهاي وضعيت روسازي )مانند شاخص شاخص
با انجام ارزيابي مي توان  .توان يک ارزيابي کلي در اين رابطه انجام داد سيالب مي

وضعيت سالمت سازه اي روسازي را مشخص نمود و در صورت وجود هرگونه نقص در 
ي شود ها جلوگيرعملکرد سازه اي، راهکارهاي اصالحي ارائه کرد تا از گسترش خرابي

هاي استاندارد از عملکرد  وجود داده .و به حفظ شرايط خدمت دهي راه کمک کند
( يا سيستم RMSمديريت راه )  هاي موجود در قالب سيستماي و وضعيت روسازيسازه

اين مسئله اهميت تکميل سيستم مديريت  .( کارساز خواهد بودPMS) مديريت روسازي
 (286 .)ص «.دهد راه در کشور را نشان مي سازي سيستم مديريتروسازي و پياده
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 ها نامه وضعيت آئين .9-2-7

ي زيادي در طي سالها حاوي مطالب با ارزشي در زمينه افزايش ها آئين نامه و ضوابط» .1
حريم و بستر رودخانه  .ي زيرساختي در مقابل سيل منتشر شده استها تاب آوري سازه

 .خطر سيالب نيز تشريح شده استمطابق قانون تعريف شده و نحوه پهنه بندي 
همچنين در مورد سيالب طراحي ضوابطي ارائه شده و در مورد نحوه مقاوم 

بر اين اساس  .شده است بحث سيالبدشت مديريت و سيل مقابل در زيرساختها  سازي
مشاهده مي شود در بسياري از موارد خسارات وارده به زيرساختها در سيلهاي 

 از زيادي بخش که دارد، وجود هايي نامه آيين  و ها العملدستور و قوانين  اخير،
 از بخشي حال، اين با .است بوده مدارک همين به توجه عدم دليل به ها خسارت
ها ناشي از فقدان يا عدم صراحت معيارهاي آيين نامه  زيرساخت در شده ايجاد خسارات

 .)ص «.است بوده ها ختزيرسا عملکرد برداري و ارزيابي اي براي طراحي، اجرا، بهره
224) 

به اين  ها باشد که تعريف آن در آئين نامه مي 3ها از نوع گروه  نامه اغلب اين آئين» .2
دستگاههاي اجرائي، مهندسين مشاور، پيمانکاران و عوامل ديگر  "صورت آمده است 

مي توانند از اين نشريه به عنوان راهنما استفاده نمايند و در صورتي که روش، 
رالعمل و راهنماهاي بهتري در اختيار داشته باشند رعايت مفاد اين نشريه الزام آور دستو

بندي  با عنوان راهنماي پهنه 1384مصوب  332به عنوان مثال نشريه مهم  ."نيست
 (225 .)ص «.باشد سيل و حد حريم رودخانه نيز از همين نوع مي

ات مشاوره مصوب سازمان اين در حالي است که در شرايط عمومي قراردادهاي خدم» .3
مهندس مشاور بايد در انجام خدمات و تهيه و » آمده است 2-1برنامه و بودجه ماده 

ي سازمان مديريت و ها تنظيم مدارک و گزارشها از معيارها و ضوابط فني و دستورالعمل
در  اضافه مي نمايد که «.برنامه ريزي کشور و ساير استانداردهاي معتبر استفاده کند

ي سيل گير تعيين شده در پهنه بندي سيل ها مادامي که پهنه "آمده است  332يه نشر
دي روستاها ها ي جامع و تفصيلي شهري و طرحها ي اراضي طرحها در تعيين کاربري

مورد توجه قرار نگيرد و به تصويب شوراي عالي معماري و شهرسازي نرسد، 
به اين .به توصيه خواهد داشتي سيل گير جنها هاي مجاز و محدود در پهنه کاربري

ترتيب با اينکه مطالب مهم و ارزشمند زيادي در نشريات متعدد منشر شده در زمينه 
تاب آوري در مقابل سيالب وجود دارد ولي اين مطالب در عمل در جامعه مهندسي 

بنابراين اولين قدمي که بايد  .کشور عموميت نيافته، شناخته نشده يا اجرا نشده است
غربال شدن اين  باال بردن کيفيت ساخت و سازها در مقابل سيالب برداشته شودبراي 

در  و الزام آور شدن موارد اصلي و آموزش و ترويج آنها ها دستورالعملها و آيين نامه
 (225 .)ص «.باشد سطح جامعه مهندسي مي



 58/ ها بها و پيشنهادهاي گزارش ملي سيالآموختهها، درسخالصه يافته

 

 نشريات نظام فنی و اجرايی نبودنهماهنگ  .9-2-8
وع گروه سوم به عنوان راهنما في نفسه مفيد است، ليکن در اگرچه تعدد مدارک فني از ن»

برخي از موارد تفاوت تعاريف، هم پوشاني مطالب و ارجاعات غير ضروري به استانداردهاي 
خارجي باعث سردر گمي استفاده کننده مي شود و ممکن است در نهايت موجب عدم 

در اين مورد ضروري است اين لذا مجددا  .استفاده ار اين مدارک در جامعه مهندسي شود
قرار گرفته و با منسوخ نمودن برخي و ادغام مطالب برخي ديگر نشريات مورد غربالگري 

هاي  البته اين نکته نيز قابل ذکر است که سازمان  .موارد تناقض و هم پوشاني برطرف شوند
ازي، وزارت نفت سازمان برنامه و بودجه، نظير وزارت نيرو، وزارت راه و شهرس غير ازمختلف 

کنند که در برخي موارد به بقيه نشريات اشاره اي  نيز به انتشار نشريات راهنماي طراحي مي
 .ها براي استفاده کننده روشن نيست و لذا در نهايت اولويت نحوه استفاده از آن کنند نمي

و تدوين نظارت هاي مختلف در مورد اجرا و  بنابراين الزم است هماهنگي کاملي بين دستگاه
 (225 .)ص «.ها ايجاد شود نامه آئين

 های مربوط به تاسيسات برق نامه آئينوضعيت  .9-2-1

مدارک موجود در زمينه تاب آوري تاسيسات انتقال و توزيع برق در برابر سيل بسيار »
سازمان برنامه و  محدود بوده و ضروري است در اين زمينه اقدامات الزم توسط وزارت نيرو و

 (221 .ص) «.در راستاي ويرايش مدارک موجود يا تدوين مدارک جديد صورت گيردبودجه 

 های آب و فاضالب های مربوط به شبکه نامه آئينوضعيت  .9-2-90

 آن بيانگر خوزستان سيل بخصوص و اخير سيلهاي در رخدادها برخي هاي بررسي» .1
 و کافي حد به وجودم مستندات( ايغيرسازه و ايسازه) فني عمليات زمينه در که است
براي مناطق  فاضالب و آب زيرساختي تاسيسات در نياز مورد جزييات ذکر به وافي

 نظام استانداردهاي از زيادي تعداد در تاکيد رغم علي زمينه اين در .اندمسطح نپرداخته
 فاضالب و آب زيرساختي تاسيسات قرارگيري لزوم خصوص در کشور اجرايي فني

 به ايمن هاي مکان در آب ذخيره مخازن و پمپاژ ايستگاههاي ها،خانه تصفيه بخصوص
يابي  مده اين استانداردها معيارهاي کمي واضحي براي مکانع سيل، مخاطرات لحاظ

 .اندمشخص اين تاسيسات اعالم نکرده
ها و نشريات موجود کم و بيش اشاراتي کلي به کمبودهاي  نامه همچنين برخي آيين .2

هاي  زوکارهاي الزم براي اقدامات عملي در حفاظت زيرساختموجود جهت تکميل سا
به عنوان مهمترين نکته در خصوص  .اندآب و فاضالب در برابر سيالب داشته

 "کمبودهاي کلي نشريات و استانداردها، آنچه به اتفاق مورد تاکيد مستنداتي چون 
ان و پدافند نظامنامه مديريت بحر "، "سازيراهنماي پادسيل -681ضابطه شماره 

عملياتي  برنامه تدوين بر اي مقدمه –ن 163نشريه شماره  "، "وزارت نيرو – غيرعامل
و برخي ديگر از مستندات قرار گرفته، تعريف  "وزارت نيرو-سيل بحران مديريت
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 .براي مناطق مختلف است "سازي هاي ايمن پذيري و اجراي طرح مطالعات آسيب"
هاي حياتي آب و فاضالب که در  ي براي شريانهاي بديهي است تعريف چنين طرح

هاي فعال مناطق درگير بحران بايد باشند،  ترين زيرساخت ها از مهمزمان وقوع بحران
ي ايمن ها مطالعات آسيب پذيري و اجراي طرح»هاي  هاي تعربف طرح در اهم اولويت

 (228 .)ص «.باست قرار گيردمي «سازي

 ها ربوط به ساختمانهای م نامه آئينوضعيت  .9-2-99

ذکر شد در ويرايش جديد مبحث ششم  6-4در مورد ساختمانها همانطور که در بخش »
سال تعريف  133مقررات ملي ساختمان، منطقه سيل خيز براساس سيل با دوره بازگشت 

بندي خطر سيل و تعيين بستر  در حاليکه در دستورالعملهاي موجود مربوط به پهنه .شده است
بنابراين  .خيز بر اساس تعريف فوق الزامي نيست ، تعيين منطقه سيلها دخانهو حريم رو

 و تدوين در منطقه اين  تعيين ضروري است در اين زمينه هماهنگي الزم صورت گرفته و
 .ص) «.تفصيلي روستاها و شهرها مورد توجه جدي قرار گيرد و ديها هاي طرح بازنگري

228) 

 فرودگاه وژی در مکانيابیمطالعات هيدرولوضعيت  .9-2-92

متاسفانه عليرغم اهميت حياتي فرودگاه مخصوصا در بحرانهاي مختلفي مانند سيل از نظر »
هاي مديريت بحران هيچگونه آيين نامه الزام آور داخلي براي تاب  امدادرساني و ديگر جنبه

 (222 .ص) «.دآوري اين مناطق وجود ندارد و الزم است در اين زمينه اقدام الزم بعمل آي

 نگهداری سازه زهکشی راهوضعيت  .9-2-99

در حال حاضر دستوالعملي براي نحوه مديريت، نگهداري و تعمير سيستم زهکشي راه، »
همچنين دستورالعملي براي ارزيابي مقاومت و استواري  .آهن و فرودگاه وجود ندارد راه

ب براي ارزيابي عملکردي آنها ي غير مخرها ، ديوارهاي حائل، تستها ، کانالها کالورت
« .تدوين و به مورد اجرا گداشتن چنين دستورالعملهايي بسياري ضروري است .وجود ندارد

 (222 .ص)

 هانامهدر آئين حريم و بستر رودخانهجايگاه  .9-2-91
در اين تعاريف  .ها تعريف شده است هاي موجود بستر و حريم رودخانه نامه در آئين» .1

متر بنا به تشخيص  23اي تا ساله و حريم فاصله 25وره بازگشت بستر سيل با د
حريم و  .باشد باشد و مسئول تعيين و حفظ حريم نيز وزارت نيرو مي کارشناسان مي

تواند به قوه  بستر جنبه قانوني نيز داشته و در صورت تجاوز به آن وزارت نيرو مي
گفته کارشناسان وزارت نيرو اغلب بنا بر  .قضائيه رجوع کرده و دستور قلع و قمع بگيرد

با اين  .گذاري نيز شده اند هاي مهم کشور نيز تعيين حريم شده و عالمت مسير رودخانه
الزم است و از طرفي  ها وجود منابع مالي زيادي براي اتمام تعيين حريم بقيه رودخانه
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ين موارد تجاوز به حريم بقدري زياد است که توانائي شکايت و رفع مزاحمت از همه ا
 .پذير نيست و البته اين تجاوزات در محدوده شهرها بيشتر است امکان

 تعيين و حقوقي منظر از فوقاگرچه ممکن است تعريف حريم رودخانه به صورت  .2
حدثاتي از قبيل ساختمان يا تتوجيه باشد، ليکن از منظر احداث مس و قبول قابل مالکيت

هاي فني با توجه به  نامه روري است آيينراه و نظاير آن فاقد توجيه فني است و ض
مفهوم دوره بازکشت در اين خصوص با توجه به نوع اين مستحدثات امکان احداث آنها 

 .را تعيين تکليف کنند
هاي با دوره  هاي سيالب ساله مشخص شده و محدوده 25در قانون فقط محدوده  .3

ه بازگشت مناسب براي مسلما در تعيين دور .بازگشت باالتر تعيين تکليف نشده است
طراحي زيرساختهاي مختلف متفاوت، تحليل اقتصادي روشي مناسب است که بايد 

عالوه بر سيالب  شود ميهمچنين پيشنهاد  .ها قرار گيرد نامه بيشتر مورد توجه آئين
طراحي، يک سيالب بزرگتر به عنوان سيالب کنترل نيز تعيين شود که در اين سيالب 

ولي تخريب گسترده نبوده و سازه از حيز  شود ميبنيه فني وارد هر چند خسارت به ا
هاي کم شيب و در  ها در دشت از طرفي محدوده دوره بازگشت .شود ميانتفاع ساقط ن

مناطق کوهستاني مي توانند متفاوت باشند که در ضوابط موجود اين دو نيز از هم 
هاي  نامه ط و آئينتوان گفت ضروري است ضواب در مجموع مي .تفکيک نشده اند

هاي سيل با دوره بازگشت بيشتر و در شرايط  هنگام شده و تکليف پهنه هموجود ب
 (225-226 .صص) «.جغرافيائي و اقليمي مختلف روشن شود

 آوری در صنعت نفت استانداردهای تابوضعيت  .9-2-91

و گاز در مدارک موجود در استانداردهاي صنعت نفت در زمينه تاب آوري تاسيسات نفت »
برابر سيل بسيار محدود است و لذا تاب آوري اين زيرساختها عمال در اکثر اوقات منوط به 

از آنجا که در بسياري موارد در طراحي  .رعايت نشريات عمومي سازمان برنامه و بودجه است
و اجراي تاسيسات نفت وگاز نشريات عمومي و خصوصا غير الزامي سازمان برنامه و بودجه 

مورد توجه جدي قرار نمي گيرد، الزم است وزارت نفت هر چه سريعتر اين موضوع را در نيز 
دستور کار قرار داده و در راستاي ويرايش مدارک موجود يا تدوين مدارک جديد اقدام الزم 

 (223 .ص) «.بعمل آورد

 ها آموخته درس .9-9

 ها تآوری زيرساخ ها درباره عوامل مؤثر بر تابآموختهدرس .9-9-9
آمد، نشان  3-2-6الي  1-2-6ريزي و بودجه کشور آنچنانکه در بخشهاي  مرور نظام برنامه

دهد که چنانچه همه مراحل پيدايش، تصويب، تخصيص بودجه، اجرا و نظارت بر اجرا  مي
ها بايد از درجه بااليي از انسجام  براساس قوانين و مقررات موجود صورت گيرد، طرح
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ردار بوده و از جمله در برابر حوادث و سوانح طبيعي از قيبل سيل داراي ساختاري و فني برخو
هاي صورت گرفته و تجارب موجود  ليکن بر اساس بررسي .آوري مناسبي باشند تاب

 (423 .ص) .شود ميها وجود دارد که اهم آنها در بندهاي زير بيان  مشکالتي در اين زمينه
و ابتداي سال  12يها و سيلهاي انتهاي اسفند سال هاي حوادث بارندگ آموخته بندي درس جمع
ريزي، طراحي، اجرا،  ريزي، بودجه ها در بخشهاي برنامه آوري زيرساخت ، در عرصه تاب18

  .نظارت بر اجرا، نگهداري و تعمير و نيز جزييات فني به شرح زير است

 ها  ختريزی، اجرا و نظارت کلی بر اجرای  زيرسا گيری، بودجه تصميم .9-9-9-9
دهد نحوه ارزيابي اعالم نياز براي شروع طرحهاي جديد تملک  ها نشان مي بررسي»

مطالعات طرحهاي  .مندي ندارد اي در کشور روش تعريف شده و نظام هاي سرمايه دارايي
اجرايي بايد پيش شرط اصلي اجرا محسوب شود و بدون مطالعه کافي نبايد هيچگونه 

ي توسعه پايدار يک ها اين طرحها بايد در چارچوب برنامه .دعمليات فيزيکي اجرا شروع شو
منطقه برنامه ريزي شده و مسائلي از قبيل مصرف بهينه انرژي و آب، عدم آاليندگي محيط 
زيست، استفاده از مواد و مصالح مناسب و با دوام، تاب آوري در برابر حوادث طبيعي و در 

 .در صورتيکه در عمل اينگونه نيست .شود نهايت داشتن توجيه اقتصادي در آنها رعايت
برخي از طرحها بدون مطالعات توجيهي وارد مطالعات اوليه )فاز يک( و تفصيلي)فاز دو( مي 

برخي از طرحها بدون مطالعات اوليه وارد مطالعات تفصيلي مي شوند و حتي برخي از  .شوند
مي رسد در حال حاضر سيستم به نظر  .طرحها بدون داشتن مطالعات وارد فاز اجرا مي شوند

کنترلي کاملي بدون تبعيض و صحيح و واقعي براي رعايت حداقل استانداردها جهت شروع 
در برخي از طرحهايي که توجيه پذير بوده  .طرحهاي تملک داراييهاي سرمايه اي وجود ندارد

تي است و مطالعات آنها نيز انجام شده است، نحوه تعيين و تخصيص بودجه ساالنه به صور
  «.کشد که اجراي طرح در چند برابر مدت زمان مورد نياز طول مي

 ای  های سرمايه های تملک دارايی تأمين اعتبار طرح .9-9-9-2
اي کشور نشان  هاي سرمايه هاي تملک دارايي و تعداد طرح ها بررسي ارقام و آمار بودجه .1

 دهنده مشکالت زير است:
  اي در دست اجرا، هاي سرمايه هاي تملک دارايي اي طرح حجم مازاد بر توان بودجه .2
تصويب بيش از حد طرحهاي اجرائي در هر سال وعدم امکان تامين بودجه براي همه  .3

 طرحهاي جديد و نيمه کاره 
ها و درنظر نگرفتن تورم واقعي  برآورد ناقص از حجم عمليات و اعتبار مورد نياز طرح .4

 ي اوليهها ساليانه در براورد
مشکالت فوق موارد زير را در پي داشته است: کاهش کيفيت اجراي کل کار بطور کلي  .5

در اثر عدم تامين به موقع بودجه و تطويل زمان و تغييرات کارشناسان،  پايين آمدن 
کيفيت اجراي کار در اثر عدم پرداخت به موقع حق الزحمه عوامل دست اندر کار از 
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ع بهره برداري، کاهش بهره وري اقتصادي قبيل مشاور و پيمانکار، تاخير در زمان شرو
با توجه به تاخير در شروع بهره برداري، افزايش قيمت تمام شده طرح،  تغيير نيازهاي 

 .اوليه و نياز به تغييرات در طرح اجرايي در طول مدت زمان

 ای های سرمايه های تملک دارايی نظارت کلی بر طرح .9-9-9-9
 ها ليکن بررسي .ر عهده سازمان برنامه و بودجه استنظارت کلي بر طرحهاي عمراني ب»

 .نشان مي دهد اين سازمان در طول سالها مشکالتي را براي انجام اين نظارت داشته است
به دليل انواع مشکالتي که در طول سالها بر سر راه اجراي طرحهاي عمراني وجود داشته ، 

 .و محتواي آن موجود نيست در حال حاضر گزارشهاي کيفي در خصوص تاريخچه هر طرح
ها که حاوي اطالعاتي  ، انتشار گزارش نظارتي ساالنه طرح1385در اين زمينه حتي در سال 

هاي اخير نيز پورتال دفتر  ها بود متوقف شد و در سال مبني بر نامناسب شدن وضعيت طرح
 .هاي دفتر بود بسته شده است نظارت که محل ارائه کليه گزارش

تواند مشتمل بر  ها مي انتظار پس از نظارت صحيح و اصولي بر طرحاقدامات مورد 
گيري در مورد ميزان اعتبار طرح، بهبود  گيري براي توقف يا ادامه طرح، تصميم تصميم

گيري  تصميم .کيفيت طرح از طريق اصالح عوامل و فرآيندهاي اجراي طرح و مانند آن باشد
ليکن  .ري طرح و سازمان برنامه و بودجه استدر موارد اشاره شده در اختيار دستگاه مج

نفع )مانند  مشکل اصلي در اين خصوص عالوه بر فشار سياسي و اجتماعي عوامل ذي
کاري و  (،  عموما محافظه...پيمانکاران، نمايندگان مجلس، مقامات محل اجراي طرح و 

وخ فساد در اين در برخي موارد رس .تواني کارشناسان و مسئوالن در اتخاذ تصميم است کم
بر اين اساس تعداد مواردي که بر اساس نتيجه  .زمينه هم ممکن است مزيد بر علت باشد

يک فرآيند صحيح نظارتي، تصميماتي اساسي در زمينه اصالح طرحها اتخاذ شده باشد، زياد 
  «.به چشم نمي خورد

 نظام فنی و اجرايی کشور .9-9-9-1

 ها نامه ورالعملها و آيينساختار تدوين و تصويب مقررات، دست

ساختار حاضر در سازمان برنامه و بودجه براي تدوين، بررسي و تصويب دستورالعملها » .1
گرچه در سالهاي اخير  .، کافي و وافي براي نيل به اهداف آن نيستها و آيين نامه

تالش شده از ظرفيت دستگاههاي اجرايي، مراکز تحقيقاتي وابسته به سازمانها و 
ها در تهيه و تدوين دستورالعملها استفاده زيادي بشود، ليکن عمال يک ستاد يا دانشگاه

شوراي مرکزي براي تشخيص نيازها، اولويت بندي آنها و برنامه ريزي براي تدوين 
 .ي مختلف مرتبط با طراحي و اجراي زيرساختها وجود نداردها مدارک فني در زمينه

 .ک به صورت استاندارد و تعريف شده نيستهمچنين فرآيند بررسي و تصويب اين مدار
در نهايت برنامه معين و تثبيت شده اي براي بازنگري و تجديد نظر دوره اي در آنها 

 .وجود ندارد
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ريزي و  هاي سازمان مديريت و برنامه ها و دستورالعمل نامه رعايت اولويت در تهيه آئين .2
ها در حد بيان و  از دستورالعملمثال برخي  .دستگاههاي اجرايي کمتر به چشم مي خورد

تشريح يک روش تقريبي براي برآورد مشخصات دبي يا رسوب رودخانه است که اصال 
در صورتي که براي برخي موضوعات  .نيست« نامه ملي دستورالعمل يا آئين»در حد 

  .مهمتر با کاربردهاي خيلي بيشتر، آئين نامه يا دستورالعمل مناسبي تهيه نشده است
و دستورالعملهاي نوع سوم سازمان برنامه و بودجه  ها ه عمومي نسبت به آئيننامهديدگا .3

الزم است متن  .صحيح نيست و عموما رعايت آنها را غير الزم و توصيه اي مي دانند
و دستورالعملهاي نوع سوم يکسان شده و بصورتي باشد که  ها ابالغ براي همه آئيننامه

نکه آئين نامه يا دستورالعمل جديدتري ابالغ شود يا رعايت آن اجبار پيدا کند مگر آ
مشاور به روشني آيين نامه جايگزين را که مورد تصويب کارفرما قرار گرفته است، 

 «.معرفي نمايد

 های کارفرمايی  دستگاه

 ها ي دورتر بخش عمده اي از طرحهاي عمراني توسط ستادهاي وزارتخانهها در گذشته .1
اخير به تدريج سهم طرحهاي ملي از کل طرحها کم شده و ي ها در دهه .شد اجرا مي

به سهم طرحهاي استاني اضافه شده و در نتيجه طرحهاي بزرگ به چند طرح کوچک 
کوچک شدن طرحها به معني انتخاب مشاوران و پيمانکاران  .شکسته شده است

 از طرف ديگر در دستگاههاي کارفرمايي کوچک، بطور طبيعي تعداد  .کوچکتر است
مجموعه اين عوامل باعث کاهش کيفيت انجام،  .کمتري کارشناس مجرب وجود دارد

  .شود مينظارت و تحويل گيري طرحها 
عدم پرداخت به موقع به مشاوران و پيمانکاران يکي ديگر از مشکالت گريبانگير  .2

اين مشکل  با شدت و ضعف در همه سالهاي گذشته وجود داشته، ليکن به  .طرحهاست
اي، بودجهرسد در دهه اخير با گسترش بي رويه تعداد طرحها و تنگناهاي نظر مي 

اين امر به صورت طبيعي موجب سوق دادن مشاوران و  .وسعت بيشتري يافته است
پيمانکاران به استفاده از نيروهاي تخصصي ارزانتر و کم تجربه تر و متعاقبا کاهش 

 .کيفيت طرحها مي شود

 های مهندسی مشاور  شرکت
ديدگاه فني، مشاوران طرحهاي عمراني مهمترين عامل تعيين کننده سرنوشت  از .1

بررسي شرايط حاکم بر بازار نشان مي  .عملکرد طرحها براي نيل به اهداف آنها هستند
دهد با توجه به کم شدن و کوچک شدن طرحهاي عمراني، مشاوران باتجربه به تدريج 

اين در حاليست که تخصص  .مي دهندنيروهاي مجرب خود تمام وقت خود را ازدست 
و تجربه کارشناسان و وجود يک سيستم يکپارچه کنترل کيفيت ، تضمين کننده 
محصول نهايي يک شرکت مهندسان مشاوراست و مشکالت فوق االشاره قطعا نقش 
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اين موضوع در طرحهايي از قبيل طراحي  .انکارناپذيري در کاهش کيفيت خواهد داشت
ور در برابر سيل که نيازمند همکاري متخصصاني با تخصصهاي زيرساختهاي تاب آ

نکته ديگر دررابطه مشکالت مبتال به  .مختلف است، حائز اهميت بيشتري است
مشاوران عدم وجود يک فرايند بازآموزي و به روز رساني اطالعات کارشناسان فني 

  .است
اين  .حاد آنهاست عدم پرداخت به موقع حق الزحمه مشاوران يکي ديگر از مشکالت .2

اين امر  .مشکل در دهه اخير به دليل تنگناهاي بودجه اي، وسعت بيشتري يافته است
به همراه کم شدن تعداد طرحهاي جديد به تدريج باعث تعطيل شدن يا تعديل نيرو در 

اين موضوع مسلما زنگ خطري براي نظام فني و اجرايي  .اين شرکتها شده شده است
ده باعث از دست رفت توان کشور براي انجام طرحهاي عمراني کشور است و در آين

  .خصوصا طرحهاي بزرگ خواهد شد

 های پيمانکاری شرکت
مشکالت کلي شرکتهاي پيمانکاري شباهتهاي زيادي با مشکالت کلي شرکتهاي  .1

با اين تفاوت که در شرکتهاي پيمانکاري وجود سرمايه و ماشين  .مهندسان مشاور دارد
در اينجا نيز مجددا شرايط حاکم بر  .زات از اهميت زيادي برخوردار استآالت و تجهي

بودجه و نحوه پرداختها و تورم سنگين کشور که موجب افزايش شديد قيمت مواد و 
 .ي اين شرکتها در سالهاي اخير شده استها مصالح شده است، باعث تضعيف توانمندي

ي کشور عدم وجود يک ساختار يکي از مشکالت مهم گريبانگير شرکتهاي پيمانکار .2
در حاليکه امروزه در دنيا وجود چنين ساختاري در  .تضمين وکنترل کيفيت در آنهاست

شرکتهاي پيمانکاري يک ضرورت قطعي بوده و نقش آنها در حفظ و ارتقاي کيفيت 
اجراي طرحها کامال شناخته شده است،  هنوز در اکثر قريب به اتفاق شرکتهاي 

 .ساختار وجود نداردپيمانکاري اين 

 نوع قراردادها
هاي  عليرغم گذار بسياري از کشورها از قراردادهاي سه عاملي، هنوز بسياري از پروژه .1

قراردادهاي سه عاملي معايبي  .کشور از طريق قراردادهاي سه عاملي اجرا مي شوند
ي هاي جديد اجراي طرحها  برا روش .دارند که بر روند کيفي آنها اثرگذار هستند

تأمين منابع مالي، ساخت، بهره برداري و »خصوصي از قبيل  -مشارکت بخش عمومي
طرح و ساخت، کليد در » ، «تأمين منابع مالي، ساخت و بهره برداري»، «واگذاري

، چنانچه به درستي و با گرفتن تضامين «ساخت، بهره برداري و مالکيت»  يا « دست
نند تا حدود زيادي اين مشکالت را رفع نمايند و الزم مورد استفاده قرار گيرتد ، مي توا

ليکن اين روشها در کشور ما کمتر مورد استفاده  .به ارتقا کيفيت طرحها کمک نمايند
 .گيرند قرار مي

از ديگر مشکالت فعلي قراردادها که برخي از آنها به نوع قرارداد و متون متداول آنها و  .2
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مايان باز مي گردد، عدم توجه و حساسيت برخي ديگر به عدم توانمندي کافي کار فر
ديده مي شود در پاره اي از موارد،  .ستها کافي در مراحل تحويل موقت ودائمي پروژه

بدون رفع نقائص نسبت  ها مجريان طرحها براي ارائه آمار و نمايش مراسم افتتاح پروژه
ا، يا فاصله اين در حاليست که دوره تضمين طرحه .به تحويل گيري اقدام مي نمايند

زمان بين تحويل موقت و تحويل دائم نسبتا کوتاه بوده و بسياري از مشکالت طرحها 
 .در زماني طوالني تر بروز پيدا مي کنند

 ها آوری زيرساخت کمبودها و نواقص مقررات و استانداردها در زمينه تاب
ي نواقصي بوده هاي  فني موجود کشور دارا نامه ها و آيين مجموعه مقررات، دستورالعمل .1

اغلب  .و در بسياري موارد ضوابط حقوقي مدون و قابل استنادي براي آن وجود ندارد
آور محسوب نمي شوند و در قرار دادهاي مشاور نيز  بوده و الزام 3اين نشريات از نوع 

بسنده  ها ضمنا برخي از اين نشريات به تعاريف و توصيه .رعايت آنها الزام آور نيست
ي کشورهاي مختلف را مرور و بعضي را نيز توصيه مي کنند و به ها ن نامهکرده و آئي

  .در اين نشريات کمتر پرداخته شده است ها بومي سازي دستورالعمل
ي مختلف در حريم ها ها روشن نبودن تکليف کاربري نامه دو کمبود مهم در آيين .2

درخصوص  .هاست لو سيل طراحي براي طراحي انواع زيرساختها، خصوصا پ ها رودخانه
هاي مناسب براي طراحي و ساخت و نگهداري و تعميرات  روها نيز دستورالعمل آب

 .موجود نيست
ي موجود در ضوابط و مقررات زياد بوده و ها در مجموع از منظر مهندسي پل کاستي .3

همچنين با توجه به  .بايد در يک آيين نامۀ ملي الزام آور به آن پرداخته شود
در رابطه با تاب  ها و راهنما ها ت گرفته در اين گزارش، خالء آئين نامهي صورها بررسي

 .آوري راهها و ابنيه وابسته در برابر سيالب وجود دارد
اگر چه زير ساختهاي آبي اصلي مانند سدها و بندها در اين سيالب با مشکل خاصي  .4

است وزارت  مواجه نشدند يا مطلب خاصي در مورد آنها گزارش نشده است، ليکن الزم
هاي طراحي و اجراي آنها نامهنيرو در خصوص به روز کردن دستور العملها و آئين

هاي آبي از قبيل ديوارهاي حائل )يا در مورد ساير زيرساخت .بررسي و اقدام الزم بنمايد
 .هاي پمپاژ نيز کمبود و نقائصي وجود داردنگهبان( و ايستگاه

های در  تانداردهای طراحی زيرساختکيفيت طراحی و رعايت اس .9-9-9-1

 معرض سيل

 های دولتی های اجرا شده توسط بخش زيرساخت

طراحي زيرساختها در بخشهاي دولتي با رعايت نظام فني و اجرايي و از طريق  .1
با توجه به مجموعه اين مشکالت و با  .شود ميهاي مهندسان مشاور انجام  شرکت

شود که در  در معرض سيل، مالحظه مي هاي وارده بر مستحدثات مرور بر خسارت
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ها را  مواردي که مشاوران صاحب صالحيت با رعايت استانداردهاي فني، زيرساخت
ليکن انحراف  آنها از  .آوري الزم را بروز داده اند اند، اين مستحدثات تاب طراحي نموده

ض خطر بکارگيري ساز و کارها و ضوابط و معيارهاي فني و مهندسي،  موجبات در معر
ساختاري   از عوامل قابل توجه در بخش .ها را فراهم کرده است ديدگي پروژه و آسيب

پذيري مستحدثات عمراني را افزايش داده است، مداخالت کارفرمايي در  که آسيب
جهت عدول از ضوابط و معيارهاي فني به منظور دستيبابي به پروژه ارزانتر  يا اتمام 

هاي بزرگي که غالبا  کلي مي توان گفت که پروژه بطور  .سريعتر آن بوده است
مند هستند، با توجه به نظارت بيشتر و عدم عدول از ضوابط  ازکارفرمايان توانمندتر بهره

هاي کوچک )و يا  ولي پروژه .اند و معيارها، پروژه و طرحهاي ايمن را پديد آورده
ماياني که از توانمندي ي بزرگ( واگذار شده به کارفرها بخشهاي کوچک شده از پروژه

الزم برخوردار نبودند، در مواردي با عدول از ضوابط و معيارها و عدم توانايي براي 
گيري مناسب کارها و خدمات از مشاوران و پيمانکاران طرحها،  نظارت و تحويل
 .اند پذيري ايجاد نموده مستحدثاتي آسيب

در بخش  .تشکيل مي دهند و پلها بخش مهمي از خسارات سيلهاي اخير را ها جاده .2
آهن و فرودگاه در برابر  طراحي مواردي از قبيل عدم مطالعات صحيح طرحهاي راه، راه

سيالب به داليل مختلف)نبود بانک اطالعات مورد نياز، کمبود دانش فني مشاور و 
طراح، عدم توجه به اهميت سيل به دليل تجربه چند سال خشکسالي متوالي(، عدم 

ل مناسب کارفرما بر روند مطالعات را مي توان از جمله مشکالت نظارت و کنتر
  .برشمرد

نکته ديگري که بررسي خسارات در مناطقي از قبيل استانهاي خوزستان و گلستان  .3
آشکار ساخت، اين است که در اين نوع استانها که سيالبدشتها در معرض خطرات 

تاسيسات صنعتي، نگاه  يا  ناشي از سيل هستند، در تهيه طرحهايي از قبيل راهها
بخشي حاکم بوده و نگاه منطقه اي با لحاظ مخاطراتي از قبيل سيل کمتر رايج بوده 

اين امر حتي در مواردي منجر به بروز خسارات و گسترده تر شدن مناطق سيلزده  .است
يي از اين موارد طرحهايي در استان خوزستان است که موانعي را ها نمونه .شده است

ي دورتر در هنگام طغيان ها روانه شدن سيالبها به سوي تاالبهايي، که در گذشتهبراي 
اين در حالي است که علي  .روانابها را جذب مي نموده، ايجاد نموده بود ها رودخانه

القاعده در طرحهاي توسعه ناحيه اي مخاطرات طبيعي از قبيل سيل و زلزله بايد 
  .راهنماي توسعه زيرساختها بوده باشد

يکي ديگر از نکات چشمگير در خصوص مشکالت موجود در رابطه با طراحي  .4
زيرساختها ، ارتباط ضعيف و در برخي موارد عدم وجود ارتباط بين دستگاههاي 

و  ها کارفرمايي يا مشاوران طرحها با وزارت نيرو در خصوص موضوعات حريم رودخانه
از موارد اين موضوع به يک  به نظر مي رسد در بسياري .پهنه بندي خطر سيل است
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حال آنکه هم اين سازمانها  .استعالم ساده از سازمانهاي آب منطقه اي بسنده مي شود
بايد در اين زمينه مسئوليت بزرگتري براي خود قائل باشند و هم ساير دستگاههاي 

 .دکارفرمايي بايد الزام قانوني و آيين نامه اي بيشتري براي هماهنگي بيشتر داشته باشن

 ساختمانهای بخش خصوصی
به موجب قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان، طراحي و اجراي ساختمانها در کشور بر 

برطبق نظامات اداري اين مقررات،  .طبق مقررات ملي ساختمان ايران، انجام مي شود
 .طراحي ساختمانها بايد توسط مهندسين صاحب صالحيت داراي پروانه مربوطه انجام گيرد

ي ميداني نشان مي دهد که در دو دهه اخير کيفيت طراحي ساختمانهاي کشور ها ررسيب
ارتقا يافته و اکثر ضوابط مقررات ملي ساختمان در مرحله اخذ پروانه ساختمان رعايت مي 

آنچه در زمينه  .هاي قديمي لزوما چنين مواردي رعايت نشده است ليکن در ساختمان .شود
آوري آنها در برابر سيل مي توان گفت اين است که جانمايي طراحي ساختمانها و تاب 

اين  .ساختمانها تابع شرايطي است که به نوعي در مقررات ملي ساختمان مغفول مانده است
نشان مي دهد که بزرگترين مشکل ساختمانهاي خسارت ديده، واقع شدن در  ها بررسي

قاعده مرتبط با موضوع اين موضوع علي ال .بوده است ها بستر و حريم رودخانه
اين طرحها بايد بر اساس  .دي و تفصيلي توسعه روستايي و شهري است ها طرحهاي

مطالعات مختلف از جمله پهنه بندي خطر سيل و زمينلغزش تهيه شده و به تصويب 
شورايعالي معماري و شهرسازي يا شوراهاي استاني مربوطه رسيده و مبناي صدور پروانه 

در اين بخش گزارش مي توان گفت  .رداريها يا بخشداريها قرار گيردساختمان توسط شه
بزرگترين درس آموخته حوادث سيل در رابطه با ساختمانها اجتناب از احداث ساختمان در 

در اين زمينه ضروري است کليه سازمانهاي مسئول  .ستها ي خطر سيل رودخانهها پهنه
نقالب اسالمي و در نهايت وزارت راه و شهرسازي نظير شهرداريها، استانداريها، بنياد مسکن ا

دي و تفصيلي توسعه روستايي ها با وقوف به مسئوليتهاي خود نسبت به بروز رساني طرحهاي
و شهري اقدام عاجل بعمل آورند تا از احداث ساختمان در مناظق سيل خيز و سيل گير 

 .جلوگيري شود

 زيرساختهای کشاورزی بخش خصوصی
و پلها،  ها سارات وارده بر زيرساختها نشان ميدهد عالوه بر ساختمانها، جادهآمار و ارقام خ

بخشي  .زيرساختهاي کشاورزي بخش بزرگي از خسارات سيلهاي اخير را تشکيل مي دهند
از اين خسارات مربوط به زيرساختهايي است که طي سالها توسط بخش خصوصي توسعه 

زيرساختها از نظام خاصي پيروي نمي کند و در  به نظر مي رسد طراحي اين نوع .يافته است
لزوما توسط  ها نتيجه ضوابط خاصي در مورد آنها رعايت نمي شود، همچنين اين نوع طراحي

تجربه سيلهاي اخير نشان  .مهندسان يا شرکتهاي مشاور صاحب صالحيتي انجام نمي شود
به موضوع، ضوابطي را  مي دهد ضروري است وزارت جهاد کشاورزي و استانداريها با ورود

ي ها وضع نمايند که از آسيب پذيري شديد اين نوع زيرساختها و  بروز خسارات به سرمايه



 68/ ها بها و پيشنهادهاي گزارش ملي سيالآموختهها، درسخالصه يافته

 

  .مردم جلوگيري شود

 کيفيت اجرا و نظارت بر اجرای زيرساختهای در معرض سيل .9-9-9-6

 های اجرا شده توسط بخشهای دولتی زيرساخت

ايت نظام فني و اجرايي و از طريق اجراي زيرساختها در بخشهاي دولتي با رع .1
نظارت فني بر  اجرا ي اين زيرساختها  .شرکتهاي پيمانکار ذيصالح انجام مي شود

با توجه به مجموعه اين  .توسط شرکتهاي مشاور مسئول طراحي آنها انجام مي شود
مشکالت و با مرور بر خسارتهاي وارده بر مستحدثات ايمن مانده،  بطور کلي مي توان 

مند هستند، با توجه به  هاي بزرگي که غالبآ ازکارفرمايان توانمندتر بهره ت که پروژهگف
نظارت بيشتر و عدم عدول از ضوابط و معيارها، پروژه و طرحهاي ايمن را پديد 

ي بزرگ( واگذار ها هاي کوچک )و يا بخشهاي کوچک شده از پروژه ولي پروژه .اند آورده
انمندي الزم برخوردار نبودند، در مواردي با عدول از شده به کارفرماياني که از تو

گيري مناسب کارها و خدمات از  ضوابط و معيارها و عدم توانايي براي نظارت و تحويل
  .اند پذيري ايجاد نموده مشاوران و پيمانکاران طرحها، مستحدثاتي آسيب

همي از در رابطه با خسارات وارده بر زيرساختهاي حمل و نقل کشور که بخش م .2
ابنيه زهکش  يا  ها خسارات سيلهاي اخير را تشکيل مي دهند، اجراي نامناسب پروژه

آنها توسط پيمانکار به داليل مختلف)از جمله عدم صالحيت پيمانکار، عدم نظارت 
صحيح بر مراحل احداث، اعمال تغييرات سليقه اي غير فني در پروژه بدون تاييد 

زير که  ها ضمنا کاستي .يي و طراحي، قابل ذکر استمشاور(، عالوه بر مشکالت جانما
 گرديد، مشاهده شده است: ها منجر به آسيب پذيري بيشتر پل

 ها اجراي فني ضعيف پل  
 نبود نظارت قوي از طرف مشاور و کارفرما در حين اجرا. 
 نبود نظارت بر کيفيت مواد و مصالح مصرفي در ساخت وساز. 

ش نظارت بر  اجراي طرحهاي عمراني، مشکالت توان گفت که در بخ بطور کلي مي .3
نظارتي که توسط مهندسان مشاور انجام مي شود  .ساختاري زيادي در کشور وجود دارد

به دو بخش نظارت کارگاهي و نظارت عاليه )دفتر مرکزي مشاور( تقسيم بندي مي 
يم در بخش نظارت کارگاهي که بر اساس آن مهندسان ناظر بايد در کارگاه مق .شود

ي کار و پايين ها دارد، به دليل سختي ها باشند و نقش حياتي در کيفيت اجراي پروژه
عموما امکان به کار گيري مهندسان مجرب و توانمند فراهم نمي  ها بودن حق الزحمه

ضمنا با توجه به اختيارات اين ناظرين در زمينه رسيدگي و تاييد صورت وضعيتهاي  .آيد
  .آيد در اينجا به وجود ميپيمانکاران زمينه فساد 

از طرف ديگر متاسفانه عليرغم آنکه سيستمهاي کنترل کيفيت و تضمين کيفيت امروزه  .4
در کشورهاي پيشرفته در شرکتهاي پيمانکاري به خوبي پياده شده و در کشور ما نيز در 
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شرکتهاي بزرگ اين امر محقق شده است، در شرکتهاي پيمانکاري کوچکتر که 
بنابراين  .ي استاني هستند، اين سيستمها پياده نشده استها اکثر پروژه مسئول اجراي

ي ها کنترل کيفيت در داخل شرکت پيمانکاري و نيز توسط ناظرين مشاور داراي خالء
يکي از شواهد اين موضوع عدم وجود مدارک و اسناد کنترل کيفيت  شامل  .جدي است

  .هاستها در اکثر پروژهها و بازرسي مدارک آزمايش

 ساختمانهای بخش خصوصی
برطبق نظامات اداري  مقررات ملي ساختمان، نظارت بر اجراي ساختمانها بايد توسط 

ي ميداني نشان مي ها بررسي .مهندسين صاحب صالحيت داراي پروانه مربوطه انجام گيرد
دهد که نظارت بر اجراي ساختمانهاي بخش خصوصي با کيفيت بسيار پايين و به صورت 

عليرغم وجود اين مشکل، مي توان گفت بزرگترين درس آموخته  .ري انجام مي شودصو
ي خطر سيل ها حوادث سيل در رابطه با ساختمانها اجتناب از احداث ساختمان در پهنه

   .اين امر به واقع خارج از شرح وظايف مهندسان ناظر ساختماني است .ستها رودخانه

ا و اثر آن بر تاب آوری زيرساختها در پايش و نگهداری زيرساخته .9-9-9-7

 برابر سيالب 
متاسفانه در کشور ما موضوع پايش، بازرسي، نگهداري و تعمير تاسيسات و  .1

در نتيجه با عدم تخصيص بودجه کافي  .زيرساختهاي عمراني عموما مغفول مانده است
  .رونديي بازرسي، اين زيرساختها به مرور رو به اضمحالل مها و عدم وجود برنامه

ي ها ي خود موفق نشد آمار دقيقي از ميزان بودجهها کارگروه زيرساختها در بررسي .2
تخصيص يافته به امر نگهداري از زيرساختها و تغييرات آن در طول سالهاي مختلف به 

ي عمده وجود داشته و تخصيص ها ولي دريافت که در اين زمينه کسري .دست آورد
ات احداث شده، بصورت کارشناسي و منصفانه صورت بودجه موجود بين تمامي تاسيس

نميگيرد، ضمن اينکه دولت هم در اين مرحله به مانند مرحله اجراي طرح احساس 
  .کند تعهد نمي

در رابطه با موضوع تاب آوري زيرساختها در برابر سيل،  اين موضوع در حوادث اخير  .3
بطوريکه  .را به شدت نشان دادخصوصا در رابطه با عملکرد آبگذرها و پلها اثرات خود 

تعداد زيادي از اين تاسيسات به دليل عدم نگهداري صحيح، عدم اليروبي و عدم تنقيه 
لذا عالوه بر بروز آسيب به خود اين  .نتوانستند باعث جريان و آبگذري مناسب شوند

زيرساختها، باعث پخش سيالب به مناطق ديگر و وورد آسيب به ساير بخشها و 
ي بزرگ حوادث سيالبهاي ها به نظر مي رسد يکي از درس آموخته .ها گرديدندزيرساخت

در اين زمينه ضروري  .اخير، جلب توجه به اين موضوع به صورتي بسيار جدي است
است دستگاههاي اجرايي و سازمان برنامه وبودجه با تغيير در نگرشهاي خود نسبت به 

ي الزم براي پايش، بازرسي، ها ساز و کار و تدوين ضوابط الزم و تامين ها تامين بودجه
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  .نگهداري و تعمير ضروري زيرساختها اقدام عاجل بعمل آورند

 های فنیآموختهدرس .9-9-2
در اکثر مناطق سيلزده در سال جاري، سيالبهايي در ادوار مختلف گذشته نيز به وقوع 

سيالب را تحت تاثير  است، اما شکل و ميزان دخالت انسان در طبيعت شدت وقوع  پيوسته
دهد از بين رفتن و تغيير کاربري جنگلها و مشخصا  ها نشان مي بررسي .قرار داده است

هاي آبريز، ساخت  کاهش چشمگير درختان جنگلي و پوشش گياهي مناطق باالدست حوضه
ها، تغيير کاربري  و ساز در دشتهاي سيالبي و تجاوز به حريم و در برخي موارد بستر رودخانه

اي از عوامل مهم شدت يافتن سيالب در رويدادهاي  و برداشت بيش از حد مصالح رودخانه
  .بوده است 1318و اوايل فروردين ماه  1312اواخر اسفند ماه 

 های آبی زيرساخت .9-9-9-8
ها بدون درنظرگيري ابعاد موردنياز  در بسياري از موارد ديوارهاي حفاظتي رودخانه» .1

ها براي  بسياري از اين ديواره .شوند البي طراحي و ساخته ميبراي عبوردهي دبي سي
اند، در حاليکه  حفاظت مسير عبور رودخانه، در سالهاي گذشته طراحي و اجرا شده

عدم اجراي مناسب  .شرايط رودخانه در اين سالها دچار تغييرات زيادي شده است
 .بوده است ها زهکش پشت ديوارهاي ساحلي يکي ديگر از مشکالت اين نوع ساز

هاي روباز آب  برداري انهار، کانالها و ديگر سازه در بسياري از موارد، سالها از عمر بهره .2
در طول اين مدت به داليل متفاوتي مانند رسوبگذاري از سطح مقطع موثر  .گذرد مي

و اين امر منجر به ايجاد گرفتگي در مسير جريان گرديده  شود ميعبور جريان کاسته 
  .ها تشديد نيز گرديده است موضوع در سالهاي اخير به دليل خشکسالي اين .است

اگرچه بسياري از بندهاي انحرافي بر اساس طرح مناسبي از مهندس مشاور و اجراي  .3
اند ولي بايد درنظر داشت که شرايط هيدروليکي و هيدرولوژيکي  مناسب ساخته شده
بنابراين الزم  .ي آنها تفاوت داردها و بندها نسبت به زمان طراح بسياري از رودخانه

است شرايط گذردهي سيالب در بندهاي انحرافي مورد ارزيابي و در برخي موارد 
برداري  مخزن بسياري از بندهاي انحرافي به دليل عدم بهره .طراحي مجدد قرار گيرد

مناسب پر از رسوب گرديده و شرايط متناسب طراحي اوليه را براي عبوردهي جريان 
  .دندار

در بسياري از موارد برداشت شن و ماسه از رودخانه چه با مجوز و چه بدون مجوز منجر  .4
ي آبي نظير ديوارهاي ساحلي ها به پائين رفتن بستر رودخانه شده ودر نتيجه پي سازه

نمايان ويازير شوئي شده و در زمان بروز سيالب پايداري خود را از دست داده و خراب 
 .شود مي

ز موارد در مباحث طراحي مخصوصا در طرحهاي کوچک، برآورد در بسياري ا .5
هيدرولوژيکي مناسبي از سيالبهاي با دوره بازگشت مختلف براساس شرايط 
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فيزيوگرافي موجود در منطقه مورد مطالعه وجود ندارد و همين امر باعث انجام 
  .شود ميهايي پايين تر از دبي نزديک به واقعيت  هاي هيدروليکي با دبي طراحي

در برخي موارد تغيير مورفولوژي رودخانه در اثر ساخت و سازهاي غيرمجاز در حريم  .6
رودخانه باعث تغيير شرايط رودخانه و افزايش سرعتهاي جريان در محل ايجاد 

از طرف ديگر ديده شده اين انحراف مسير در برخي موارد آب  .هاي آبي مي گردد سازه
ت کرده که توانايي جلوگيري در مقابل نفوذ آب را ها هداي را به سمت بخشي از سازه

  .شوند نداشته و تخريب مي
در برخي موارد مشاهده شده عدم هماهنگي بين ارگانهاي مختلف در انجام طرحهاي  .2

در بسياري  .شود مياجرايي خود باعث اخالل در رعايت حداقلهاي فني ارگانهاي ديگر 
هاي آب  ساخت راهها و همچنين عبور لوله يا ها هاي تقاطعي نظير پلها و کالورت از سازه

 .و گاز از مسير رودخانه الزمست به حداقلهاي هيدروليکي مهندسي رودخانه توجه شود

سنجي و  پمپاژ مطابق با شرايط مورفولوژي هاي آبيابي مناسب ايستگاهضرورت مکان .8
 «.هاستآموخته رودخانه از ديگر درس

 بسته ها و ابنيه وا راه .9-9-9-1

عدم توجه به مطالعات هيدرولوژي در جانمايي و طرح هندسي راهها يکي از مشکالت  .1
 اصلي در طراحي آنهاست

عدم تنقيه و بازگشايي آبروها باعث نفوذ آب به جسم راه و نهايتا باعث شستگي خاک  .2
 .بستر و نهايتا رانش جسم راه شده است

دي آبروها باعث تخريب راه در اثر هاي هدايت جانبي مناسب در ورو عدم وجود ديواره .3
 .نفوذ جريان به خاکريزهاي راه و تخريب آن گرديده است

ها در مواردي که پتانسيل  عدم توجه به موضوع آبشستگي و حفاظت اطراف و زير آبرو .4
 .آبشستگي بااليي دارند

هاي ديوارهايي که در مجاورت رودخانه بوده و در  عدم استقرار و حفاظت  مناسب پي .5
ثر آبشستگي پي و افت بستر رودخانه در محل قرارگيري ديوار، دچار واژگوني و ا

 گردند  تخريب مي

عدم انتخاب مسير با توجه به مخاطرات ژئوتکنيکي نظير زمينلغزش، سنگريزش و  .6
 رانش زمين

عدم انجام مطالعات ژئوتکنيکي کافي براي ارزيابي پايداري شيروانيهاي مجاور راه و راه  .2
 رايط مختلف بهره برداري از جمله بارانهاي شديد و زلزلهآهن در ش

 عدم پايدار سازي شيروانيهاي موجود يا ايجاد شده در مجاورت راه و راه آهن .8

 هاعدم انتخاب مسير با توجه به مخاطرات سيل در مجاورت رودخانه .1
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 ها پل .9-9-9-90

ي به وجود آمده در ها بياشاره به اين نکته بسيار مهم به نظر مي رسد که برخي از خرا .1
سيل اخير درپلهاي برخي از استانها نظير لرستان، به دليل شدت بسيار زياد سيل و دوره 

ساله(، اجتناب  533بازگشت طوالني آن )در بعضي مناطق تا دوره بازگشت حدود 
در اين استان و برخي استانهاي ديگر  ها معهذا وسعت خرابي .ناپذير بوده است

 .شود ميايي داشته است که در اينجا مختصرا ذکر ه آموخته درس
هاي و سيالبهاي اثرگذار در زمان طراحي و در نهايت عدم طراحي  عدم توجه به دبي .2

 .هاي پل براي گذردهي دبي سيالبي مورد نياز طرح مناسب دهانه
عدم طراحي  يا هاي تثبيت بستر رودخانه در محل پل  عدم توجه مناسب به سازه .3

 .اي آنها وليکي و سازهمناسب هيدر

در بسياري از موارد برداشت مصالح از پايين دست پلها باعث ايجاد و توسعه گودال  .4
بنابراين کنترل برداشت شن و ماسه در  .هاي پل شده است آبشستگي به سمت پايه

  .بايد با دقت انجام گيرد ها محدوده پل

ي پل و سبب ها اد بعضي دهانهعامل  انسد ها عدم اليروبي و رفع موانع در محدوده پل .5
عمق بيشتر گرديده و موجبات  يا هاي ديگر با سرعت  عبور جريان از برخي دهانه

 .آورده است آبشستگي و در برخي موارد روگذري جريان از پل را فراهم 
خصوصا در بحث اتصاالت عرشه  ها ي عبوري از رودخانهها لزوم بازنگري در طراحي پل .6

ها، تا بتوانند در مقابل نيروي جانبي ناشي از سيل که بصورت عرضي به پايه و کوله پل
  .به عرشه وارد مي گردد مقاومت الزم را داشته باشند

خط راه  يا ، عبور جاده ها لزوم مطالعه صحيح براي جانمايي و راستاي قرارگيري پل .2
 ها و تعيين ارتفاع مناسب پل ها آهن از روي رودخانه

وع شالوده و طراحي صحيح عمق آن براساس معيارهاي سازه اي لزوم انتخاب مناسب ن .8
در  ها يکي از شايع ترين داليل تخريب .و ژئوتکنيکي، با درنظر گرفتن مسأله آبشستگي

مصداق عيني موضوع پل کاکارضا در استان   .سيل اخير را مي توان اين مورد دانست
و بصورت پايه تکي اجرا شده لرستان است که در فونداسيون آن از شمع استفاده نشده 

اين در حاليست که پل باباحسين نيز در پايه دچار آب شستگي شديد شده بود  .است
 .ولي بدليل اجراي شمع در پي، آسيب کمي ديده و پايداري سازه پل حفط شده است

 ها درعمقي پائينتر از عمق آبشستگي لزوم استقرار محل اتکاي پي پايه .1

هاي اخير نشان تجربه سيل عداد و شرايط پلهاي موجود کشوردر مجموع با توجه به ت .13
بکارگيري سيستم  .هاي کشور  بايد توسعه يابدداد سيستم يکپارچۀ مديريت پل

پيش از وقوع  ها ي کشور بصورت مستمر و آگاهي از ضعفها يکپارچۀ مديريت پل
  .باشد ها پل باليا و حوادث فوق العاده مي تواند موجب کاهش چشگير در آسيب پذيري
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  ساختمانها .9-9-9-99
مهمترين عامل تخريب ساختمانها در اثر سيالب، قرار گرفتن در جريان سيالب به  .1

لذا ضروري ترين موضوع در خصوص  .واسطه واقع بودن در حريم رودخانه بوده است
ي پهنه ها مناطقي که داراي شيب تند و پتانسيل جريانهاي سيالبي هستند، تهيه نقشه

دي روستايي و جامع و تفصيلي شهري و ها ندي خطر سيل، اعمال آنها در طرحهايب
در مناطق کوهستاني که مستعد  .جلوگيري از احداث ساختمان در اين مناطق است

دي روستايي جامع و ها يها خطر رانش زمين هستند، اين موضوع نيز بايد در تهيه نقشه
 .تفصيلي شهري مورد توجه جدي قرار گيرد

داث ساختمانهاي با اهميت زياد و خيلي زياد نظير مدارس و بيمارستانها يا مراکز اح .2
درماني و نيز مراکز مديريت بحران نظير فرمانداريها در مناطق در معرض خطر سيل، 

لذا در جانمايي  .باعث از دست رفتن کارآيي آنها در حين حادثه و پس از آن مي شود
 .مخاطرات سيل يک ضرورت است اين نوع ساختمانها در نظر گرفتن

در سيالبدشتها که خطر آسيب به ساختمانها ناشي از پخش سيالب و مانداب وجود  .3
دارد، سازه ساختمان بايد از انسجام کافي برخوردار بوده و از مصالح با کيفيت ساخته 

رعايت مباحث مقررات ملي ساختمان تامين کننده اين  .شده و داراي پي مناسب باشد
  .است شرايط

 تاسيسات آب و فاضالب  .9-9-9-92
عمده خسارات وارده به تاسيسات آب و فاضالب در سيل اخير، به دليل عدم توجه به  .1

  .ي موجود بوده استها ضوابط و آيين نامه
تجربه سيل اخير درسهايي  به همراه داشته است که از اين بين به موارد زير مي توان  .2

 اشاره نمود:

زيرساختي آب و فاضالب شهري و روستايي در مناطق پست و مجاور  يها براي سامانه .3
ي بزرگ، مخاطرات سيالب به دليل اثرگذاري همزمان و گسترده بر ها به رودخانه

اجزاي مختلف سامانه )تصفيه خانه آب، شبکه توزيع آب، شبکه فاضالب، شبکه جمع 
و در عين حال با آوري آبهاي سطحي و تصفيه خانه فاضالب( بسيار شديدتر بوده 

بايد  ها لذا به نظر مي رسد اين نوع سامانه .ماندگاري و تداوم بيشتري همراه بوده است
 .برداري شوندبا اصول و مباني ويژه اي طراحي، اجرا و بهره

باعث مي شود اين  ها ي آب و فاضالب در مجاورت رودخانهها بطور کلي احداث شبکه .4
  .يب پذير باشدتاسيسات در برابر سيالب بشدت آس

انجام مطالعات تکميلي ژئوتکنيک در محل  .در مناطق مستعد لغزش و رانش زمين .5
 .مخازن ذخيره آب و در مسير خصوط انتقال آب ضروري است

تعداد زيادي از ايستگاههاي فاضالب در شهرستانهايي نظير اهواز فاقد ديزل ژنراتور  .6
تخليه فاضالب به صورت ثقلي،  با توجه به مسطح بودن شهر و عدم امکان .هستند
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  .هاي سيل اخير، تأمين برق ايستگاههاي مذکور بود يکي از چالش

 تاسيسات انتقال برق  .9-9-9-99
دهد که عمده مشکالت صنعت برق در جريان سيل ناشي  بررسي سيل اخير نشان مي .1

رساني اعم از انتقال و فوق توزيع و  ي سيستم برقها از هجوم آب به زيرساخت
 .در اينجا توجه به دو نکته مهم حايز اهميت است .همچنين سطح توزيع بوده است

رساني در  هاي برق نخست جانمايي تاسيسات و ديگري موضوع تاب آوري سيستم
 .گردند نکات مهم در ادامه مختصرا بيان مي .مواجهه با سيل

ها  و حاشيه رودخانههاي توزيع که دچار آبگرفتگي شدند، غالباً در مناطق روستايي  شبکه .2
ها وخطر سيل چندان مورد توجه  رسد در جانمايي آنها، حريم رودخانه به نظر مي .اند بوده

  .قرار نگرفته است
در جانمايي پستهاي برق در سيالبدشتها، پهنه بندي خطر سيل بايد مورد توجه  .3

 بيشتري قرار گيرد

لذا الزم  .ب پذيري را دارندي خطوط انتقال بيشترين آسيها در مواجهه با سيل، پايه .4
هاي برق رساني تاب آوري در برابر سيل نيز مورد توجه  است در طراحي و اجراي شبکه

  .قرار گيرد

ي توزيع برق انجام مطالعات ها در مناطق مستعد رانش زمين در مسير خطوط شبکه .5
 .تکميلي ژئوتکنيک ضروري است

ي ها احي و اجراي مناسب پي پايهدر نواحي در معرض سيل توجه ويژه به جزييات طر .6
  .بتني شبکه توزيع برق الزم است

 تاسيسات انتقال و توزيع گاز  .9-9-9-91
هاي اجرايي استاندارد بخصوص در عبور از عوارض مانند  لزوم بازنگري در نقشه .1

 ...ها و ها و رودخانه مسيل
اعي ايستگاه و جاده ها و منظور نمودن کد ارتف لزوم بازنگري نقشه استاندارد ايستگاه .2

سرويس آن متناسب با کد ارتفاعي جاده اصلي و همچنين منظور نمودن کالورت در زير 
 جاده سرويس

ي ها لزوم در نظر گرفتن مالحظات پهنه بندي خطر سيل و زمين لغزش در طراحي .3
 خطوط و تجهيزات و تاسيسات گازرساني

قال گاز جهت جلوگيري ار لزوم انجام مطالعات ژئوتکنيکي الزم در مسير خط انت .4
 مخاطرات ناپايداريهاي زمين ناشي از سيالب

شامل : در  ها و مسيل ها در محل تقاطع با رودخانه ها رعايت استانداردهاي اجراي شبکه .5
در محل مناسب و خارج از بستر،  ها نظر گرفتن طول بستر مناسب و اجراي دستک

سب لوله گذاري، مهار مناسب تشخيص صحيح کف رودخانه و به تبع آن عمق نامنا
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ي بتني در برخي موارد، اجراي مناسب گابيون در ها لوله در بستر رودخانه توسط وزنه
  .ي بتنيها ، اجراي صحيح وزنهها پايين دست شبکه

 .در حد امکان ها ي تغذيه گاز از رودخانهها دور کردن و اجراي شبکه .6

و تاسيسات مخصوصا در حاشيه  اه اعمال تهميدات الزم در خصوص مقاوم سازي شبکه .2
  ....رودخانه مانند استفاده از شيرهاي قطع خودکار و 

 های طبيعی يا احداث شده  شيروانی .9-9-91 -9

هاي روستايي در مناطق کوهستاني استانهاي پربارش در معرض گاهاکثر سکونت .1
شده در  بسياري از زمين لغزشهاي حادث .لغزش قرار دارند¬مخاطرات ناشي از زمين

هاي قديمي منطبق بوده اند و در تعدادي از ¬ي اخير بر زمين لغزشها حين بارندگي
شدت زياد بارش و حجم باالي  .باشد روستاها زمين لغزش داراي سابقه فعاليت مي

باران عامل تسريع و تشديد در رخداد زمين لغزش در مناطق داراي استعداد بالفعل 
 .لغزش بوده است

و ابنيه وابسته، تاسيسات آب و  ها از رانش زمين به ساختمانها، جاده خسارتهاي ناشي .2
فاضالب، تاسيسات انتقال برق و گاز در مناطق مختلف متاثر از بارندگيهاي شديد 

عالوه بر تغيير کاربري   .قابل توجه بوده است  1318و فروردين سال  1312اسفند 
اها و شهرهاي واقع در مناطق جنگلها، رشد بي رويه ساخت و ساز در حاشيه روست

کوهستاني و جنگلي باعث بارگذاري در مناطق شيبدار شده و رخداد زمين لغزش را 
   .تسريع نموده است

براي کاهش خسارت و مقابله اصولي با مخاطرات زمينلغزش، انجام مطالعات جامع  .3
 زمين شناسي مهندسي و ژئوتکنيکي در مناطق کوهستاني و در مجاورت مکانهاي
زيستي، تاسيسات صنعتي، و پروژهاي عمراني خطي نظير راه، راه آهن و خطوط انتقال 

  .ضروري است
ي پهنه بندي مناسب کشوري و منطقه اي براي زمينلغزش ها همچنين تهيه نقشه .4

همچنان مستعد   لغزش، ديده از زمين ضرورت دارد، و با توجه به اينکه اکثر مناطق آسيب
الزم است تا نسبت به ايمن و پايدارسازي اين مناطق با  هاي بعدي هستند، رانش

 .استفاده از مطالب فوق اقدام شود

 هاپيشنهاد .9-1

 اقدامات قبل از وقوع سيل    .9-1-9
با  ها البدشتيس تيريقانون مد بيتصو ،رفع نواقص موجود يالزم برا هيتوص نيمهمتر .1

امه و کامل کننده قانون  اد قتيقانون در حق نيا .باشد يوزارت کشور م تيمحور
 يط رويوزارت ن راًياخ .باشد يم 1348مصوب  ليو مبارزه با خطرات س يريشگيپ
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را  "ليو کاهش خطرات س ها حفاظت رودخانه" حهيال يجمهور استيبه ر يا نامه
 نيهدف از ا .دولت نموده است ئتيه ميتقد ياسالم يطرح در مجلس شورا يبرا
و اشخاص  يمتول يبه دستگاهها تهايمسئول يحوه واگذاردر ن نيضعف قوانرفع  حهيال

 ينظر م به ... .ذکر شده است نيبرخورد با متخلف درالزم  يياجرا يها و عدم ضمانت
شود  عيتسر اريرودخانه بس ميرفع مزاحمت از حر حهيال نيا بيرسد در صورت تصو

سال  25از  رشتيبا دوره بازگشت ب ها البيس يبرا البدشتيس تيريهمچنان مد يول
 يکاربر يبرا يکاف اتيبا جرئ يا دستورالعملي قانون بيماند و تصو يم ينامعلوم باق

با  يها البيس يابربا محوريت وزارت کشور  ها البدشتيس تيريو نحوه مد ياراض
پهنه  ياز طرف .باشد يمي ضرور کينزد ندهيساله در آ 533دوره بازگشت باال مثال تا 

 يبوده پهنه بند عيوس اريکم بس بيبا ش ها البدشتياص در سخ البيس کيدر  انيجر
در  ديموارد با نيا يباشد که تمام يمتفاوت م بيآن با مناطق پرش يريو خطرپذ

  .شود دهيد البدشتيس تيريمد دستورالعمل
 در سطح کشور البيس تيرينامه مدابالغ  نظام دومين پيشنهاد به سازمانهاي مسئول .2

شود با  يم شنهاديپ رو،يدر وزارت ن البيس تيرينامه مدود نظامبا توجه به وج .است
نظام  ،يربط و متوليذ يهاو ارگان يهاسازمان ياخذ نقطه نظرات و مشارکت و همکار

در آن  دکهتوسط سازمان برنامه و بودجه کشور ابالغ گرد ،يدر سطح مل ينامه ا
 فهيکه وظ يانون به نحودر ق يو ادار يياجرا ياز دستگاهها کيهر  فيوظا کيتفک
 .تعيين گردد زيها مشخص و نهاد هماهنگ کننده ن از دستگاه کيهر 

 وزارت نيروتوصيه به  .9-1-9-9

 و تاسيسات آبی ها حوزه رودخانه .9-1-9-9-9
در مرحله  ها مهمترين توصيه به وزارت نيرو تکميل کار تعيين حريم و بستر رودخانه .1

در مرحله دوم و ساماندهي مسير  ها ستر رودخانهاول ، رفع تعرضات به حريم و ب
ممکن است زمانبر و  ها ساماندهي مسير رودخانه .در مرحله سوم است ها رودخانه

مستلزم تامين بودجه نسبتا سنگيني باشد ولي مرحله اول با بودجه اي نسبتا محدود 
رچيز نيازمند ها نيز بيش از ه رفع تعرضات به حريم و بستر رودخانه .قابل انجام است

 .عزمي جدي و هماهنگي کافي با قوه قضاييه و نيروي انتظامي است
و  ها برداشت بي رويه شن و ماسه يکي از مهمترين عوامل کف کني در مسير رودخانه .2

 نظارت ضوابط .استها  ها و پايه پي کوله يا هاي کنار رودخانه  خالي شدن زير پي سازه
 1382.8.4خاک در هيئت وزيران به تاريخ  و ماسه ، شن معادن از برداري بهره بر فني

 1384( در سال 336اي نيز )نشريه  مصوب شده و راهنماي برداشت مصالح رودخانه
منتشر شده است با اين وجود توجه مضاعف به اين ضوابط و بررسي و وارد نمودن 

ي ها همطالعات کف کني در رودخانه در اثر برداشت شن و ماسه  در شرح خدمات ساز
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ها در  ها از ضروريات افزايش تاب آوري زيرساخت مخصوصا پل ها تقاطعي رودخانه
 .استزمان سيالب 

 ميدائم حر شيپا  ،الزم يسازمانده يو قانون يمنابع مال نيبا تام پيشنهاد مي شود .3
 يها سازهمخاطرات تا  رديمناطق پر خطر انجام پذنيز رودخانه از تجاوزات مختلف  و 

 .کاهش يابد يرساختيز
ي پيش بيني و ها ي الزم براي تقويت سيستمها اختصاص منابع مالي و انجام هزينه .4

هشدار سيل در تمام استانهاي کشور و شناسائي و رفع گلوگاههاي مهم و تاثير گذار در 
  .ي مهم مثل ايستگاههاي پمپاژ بزرگ انجام شودها مسير جريان در اطراف سازه

است در هماهنگي بين وزارت نيرو و سازمان برنامه و بودجه اقدام مهم ديگر که الزم  .5
بندي خطر سيل و صورت گيرد، رفع ابهام از دستورالعملهاي موجود در خصوص پهنه

 .و مسيلهاست ها ي اراضي در مناطق مختلف حاشيه رودخانهها کاربري
زارت با محوريت و ها وزارت نيرو مي تواند در تدوين آئين نامه مديريت سيالبدشت .6

  .کشود در کنار ساير دستگاهها نقش مهم و موثري داشته باشد
وزارت نيرو همچنين مي تواند با کمک وزارت اقتصاد و دارائي، وزارت کشور و وزارت  .2

جهاد کشاورزي و سازمان ايران گردي و جهانگردي به تدوين روشهاي کسب درآمد از 
تا فروش خدمات حمل و نقل، اين درآمد از دريافت عوارض  .بپردازد ها رودخانه

بايد محل هزينه اين درآمدها براي  .گردشگري، شن و ماسه و استفاده از آب مي شود
  .ي سيالبي تخصيص بيابدها حفظ، نگهداري و پايش زيرساختهاي در پهنه

ي دولتي براي توسعه و صيانت از زيرساختها در مناطق  در معرض سيالب ها بودجه .8
اين ورود بخش خصوصي در اين عرصه و سرمايه گذاري براي بنابر .کافي نمي باشد

و وزارت نيرو بايد در  استي حاصلخيز و مستعد رودخانه الزم ها توسعه اراضي در پهنه
جهت توسعه سرمايه گذاري بخش خصوصي با لحاظ کردن استانداردهاي تاب آوري  

 .اقدام نمايد

 حوزه تاسيسات آب و فاضالب .9-1-9-9-2
اسيسات آب و فاضالب يکي از داليل ناکارآمدي بخش سخت افزاري در عرصه ت .1

ي نرم افزاري و پشتيباني ها زيرساختهاي موجود آب شهري، عدم توسعه جنبه
ي پايش آنالين و تله متري )براي ها در اين خصوص استقرار سامانه .زيرساختهاست

دقيق شبيه  يها توصيف وضعيت بهنگام سيستمهاي تحت بهره برداري(، توسعه مدل
سازي )براي پيش بيني رفتار کمي و کيفي شبکه تحت شرايط مختلف نرمال و 

)براي تصميم  DSSبحراني(، ايجاد و توسعه مدلهاي سيستمهاي پشتيبان تصميم 
گيرهاي علمي و هدفمند فني و مديريتي براي شرايط مختلف توسعه و مديريت بهره 

داراييهاي فيزيکي، ايجاد و توسعه مدلهاي ي مديريت ها برداري(، ايجاد و توسعه طرح
(به منظور Real Time( و بهره برداري زمان واقعي )Fault Detectionشناسايي خطا )
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بديهي است تربيت  .استکامال مورد نياز  ...کاربرد در سيستمهاي کنترلي و اسکادا و 
يستمهاي بروز نيروي کارشناسي توانمند براي پشتيباني در فاز بهره برداري از اين س

 .استشده سخت افزاري و نرم افزاري نيز به اندازه استقرار آنها ضروري و حائز اهميت 
ي آب و ها سازي ويژه سامانهي پادسيلها در ادامه با توجه به اهميت موضوع طرح .2

ي آتي، برخي کليات الزم در تعريف و ها فاضالب شهري جهت تخفيف اثرات سيالب
تاب آوري در برابر سيالب براي يک سيستم .ان مي گردداجراي چنين طرحهايي بي

زيرساختي به توانايي سيستم در مقابله با غرقاب شدن، حداقل کردن خساراتها و بازيابي 
 .سريع توان از وضعيت اختالل در عملکرد به وضعيت سرويس دهي اطالق مي گردد

توجه به سه ويژگي  در ارزيابي راهکارها و اقدامات الزم براي تخفيف تبعات سيالب
 .مهم هر اقدام شامل اثربخشي، قابليت اجرا و هزينه از اهميت ويژه اي برخوردار است

اثربخشي يک اقدام به توانايي آن براي افزايش تاب آوري سيستم زيرساختي مربوط 
در  .گرددکارگيري آن اقدام برميهمچنين قابليت اجرا به سهولت و لوازمات به .شود مي

ي برآوردي براي انجام هر اقدام نيز مي بايست به وضعيت بازار، ها ينهخصوص هز
استانداردهاي مربوطه، وجود امکانات و پيمانکاران بومي يا غير بومي نيز توجه ويژه اي 

ي مختلف اقدامات ممکن را از منظر ها نموده و بر اساس مباني اقتصاد مهندسي، گزينه
 .وداقتصادي و هزينه اي اولويت بندي نم

گامهاي اساسي در افزايش سطح تاب آوري اين نوع زيرساختها در مواجهه با  .3
 بارندگيهاي شديد و سيالب به شرح زير است:

ي شهري: ميزان خطر سيالب در ها الف( درک خطر و تهديد سيالب در محدوده .4
ي ها ي شهري به غير از احتمال رخداد واقعه سيالب در سطح حوضهها محدوده

شرايط متعدد ديگري همچون ميزان بارش در محدوده شهري، وضعيت باالدست، به 
به  .اي و وضعيت زهکشي شهري داردتوپوگرافي ويژه شهر، وضعيت جريان رودخانه

ي برگشت مختلف ها ي سطوح آبگرفتگي براساس دورهها اين منظور الزم است نقشه
دامات عملياتي سيالب اصلي تهيه شده تا در مواقع وقوع سيل مالک تعيين سطح اق

به ويژه براي مناطق جلگه اي خوزستان و گلستان ، خطر آبگرفتگي  .قرار گيرد
ي سيالبي با شيب کم ها که عموما در دشت ها تاسيسات برداشت آب و تصفيه خانه

بنابراين به عنوان يک اولويت مهم، الزم  .ساخته شده اند به صورت بالقوه وجود دارد
ي اصلي ها ي رودخانهها تعيين ترازهاي مختلف سيالباست وزارت نيرو نسبت به 

استان در دوره برگشت مختلف براي مناطق مجاور با شهرها و روستاها باالخص در 
ي آب، سيستم توزيع آب/جمع آوري ها مناطقي که داراي تاسيسات آبگير، تصفيه خانه

س تحليل مي باشند، براسا  ...هاي ذخيره، ايستگاههاي پمپاژ و فاضالب، تانک
نتيجه حاصل در قالب  .ي شبيه سازي اقدام نمايدها سيالبهاي تاريخي يا مدل

ي پهنه سيل مناطق شهري مي بايست در دسترس بهره برداران ذيربط قرار ها نقشه
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روزرساني اين دار ناشي از پديده تغييرات اقليمي، بهبا توجه به تاثيرات معني .گيرد
 .ضروري به نظر مي رسد ي کوتاه مدتها فرآيند در دوره

پذير و تبعات شکست آنها: تاسيسات آب و فاضالب به ب( شناسايي تاسيسات آسيب .5
دليل قرارگيري شان در نقاط عمدتا پست به لحاظ رقومي، به صورت بالقوه در معرض 

آبگرفتگي محدوده اين تاسيسات ممکن است باعث تخريب  .تهديدات سيالب هستند
اين موارد مي تواند تبعات متعددي از قبيل  .قطعي برق گردداي، تجهيزاتي و سازه

ي ها هاي سنگين تعميرات، مختل کردن بهره برداري و سرويس دهي، وضعيتهزينه
از  .و ايمني عوامل بهره برداري را به دنبال داشته باشد  پرخطر براي سالمت عمومي

يي که ها ست آمد، دارايياين نظر الزم است تا بر مبناي نتايجي که در گام الف به د
آسيب پذير هستند را تعيين و تبعات ناشي از شکست آنها را براي داراييها و همچنين 

در ادامه الزم است بر  .، ارزيابي نمودها در وضعيت عمومي سرويس دهي کل سامانه
مبناي ابعاد خسارات و تبعات شکست احتمالي هر يک از داراييها اهميت اقدامات 

 .جهت تخفيف تبعات سيالب را معين نموداصالحي در 

ج( تعيين اقدامات الزم براي تخفيف تبعات سيالب: براي اين گام در ابتدا الزم است  .6
برداري که کليه اقدامات ممکن براي محافظت از تاسيسات کليدي و مهم از منظر بهره

-برنامه اين اقدامات ممکن است از يک .در گام قبل برشمرده شد، اولويت بندي گردد

ريزي ساده تا اصالح ساختاري تجهيزات يا حتي سرمايه گذاري و اجراي يک پروژه 
  .جديد را شامل گردد

 حوزه تاسيسات انتقال و توزبع برق .9-1-9-9-9
استحکام  توانند يبوده و م ستميس يو ساختار يتوپولوژ راتييکه مرتبط با تغ ياقدامات .1

 داماتدر گروه اق توانند يدهند، م شيزاخطر اف آن را در مواجهه با حوادث پر
و  ها ريت تيبه  تقو توان ياقدامات م نيا ي از جمله .نديدهنده به حساب آ استحکام

هاي  ، تقويت ايزوالسيونشتريمقاومت ب يحامل خطوط با استفاده از مواد دارا يها برج
اقدامات مله از ج .تر اشاره کرد امن يمجدد خطوط انتقال از نواح يابي ريمس شبکه،

از  يبردار بهره و رمتمرکزيغ يکنترل يها استفاده از راهبرد توان يمبرداري  بهره
 .اشاره نمود  شبکه زيبه صورت ر عيتوز يها ستميس

 يبر رو ها البياثرات طوفان و س يبر اساس بررس ي صنعت برقاستانداردها يبازنگر .2
 کار رفته در شبکه برق کشور به زاتيتجه

 البيشبکه در صورت وقوع حادثه بر اثر س يابيو باز شرفتهيپ ونياتوماساستفاده از  .3
 البيوقوع س يهشداردهنده برا يها ستمينصب س .4
از  يکاهش خطرات ناش وديدر شبکه برق با ق مرغوبترو قطعات  زاتيتجه يريکارگ به .5

 ها البيس
 زانيم شيکار رفته در شبکه برق با هدف افزا به زاتيبه موقع تجه يو نگهدار ريتعم .6
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 يآور تاب

طرح و اجراي مسيرهاي انتقال برق واقع در مناطق کوهستاني با توجه به بررسي  .2
احتمال زمينلغزش و طرح و اجراي پايدار سازيهاي الزم براي جلوگيري از وقوع و 

 خسارات ناشي از رانش زمين

 وزارت جهاد کشاورزی توصيه به  .9-1-9-2

 حوزه آبخيزداری .9-1-9-2-9
ين توصيه در اين عرصه اقدام عاجل براي جلوگيري از تخريب جنگلها و مراتع و مهمتر

طراحي و اجراي زيرساختهاي الزم براي عمليات آبخيز داري و جلوگيري از ايجاد روانابهاي 
تغيير کاربري اراضي بخصوص تغيير جنگل به  .شديد و تخريب زمينهاي کشاورزي است

و ساز در مناطق جنگلي، ويا جنگلزدايي از طريق بريدن  زمينهاي کشاورزي ويا اجازه ساخت
ي چوب بري عالوه بر خسارات زيست ها درختان براي مصارف مختلف از جمله کارخانه

و هم تاثير  شود ميمحيطي هم باعث تشديد رواناب ناشي از بارندگي وتشديد سيالب 
اين موضوع در  .ي داردبسزايي بر ناپايداري شيروانيها و رانش زمين در مناطق کوهستان
 .گزارش کار گروه مربوطه به طور تخصصي و تفصيلي بحث مي شود

 حوزه زيرساختهای کشاورزی .9-1-9-2-2
زيرساختهاي کشاورزي به دو بخش زيرساختهاي توسعه يافته توسط دستگاههاي دولتي از 

وصي از قبيل قبيل کانالهاي آبياري و ايستگاههاي پمپاژ و زيرساختهاي متعلق به بخش خص
در خصوص  .قناتها و چاهها وراههاي ارتباطي بين مزارع و غيره تقسيم بندي مي شوند

ي ارائه شده به ساير دستگاههاي کارفرمايي در ها زيرساختهاي بخش دولتي، کليه توصيه
خصوص رعايت معيارهاي فني مربوط به پادسيل سازي و انتخاب مناسب مشاوران و 

ليکن در خصوص  .ر کار آنان، در اينجا نيز صادق و قابل ارائه استپيمانکاران و نظارت ب
زيرساختهاي سنتي بخش خصوصي که در گذشته بدون رعايت معيارهاي فني توسعه يافته 

هم اکنون در حال توسعه است، پيشنهاد مي شود اين وزارت با وضع قوانين و ضوابط و  يا 
ي ها کردن طرحهايي براي صيانت از دارايي آموزش مردم و اعمال و اجراي آنها ضمن پياده

بخش خصوصي از خطرات سيل، از توسعه زيرساختهاي محافظت نشده در مقابل سيل 
همچنين طرح و اجراي زير ساختهاي کشاورزي واقع در مناطق کوهستاني   .جلوگيري نمايد

م براي بايد با توجه به بررسي احتمال زمينلغزش و طرح و اجراي پايدار سازيهاي الز
 .جلوگيري از وقوع و خسارات ناشي از رانش زمين انجام شود

 وزارت راه و شهرسازی توصيه به  .9-1-9-9
دفتر  کيشود  يم هيوزارت راه توص يها تيرودخانه در فعال يمبحث مهندس تياهم ليبه دل

در وزارتخانه  نيمربوط به ا يرساختهايز ينظر داشتن تاب آور ريز يرودخانه برا يمهندس
مختلف تحت  يها الزم در حوزه يها هيتوص .شود ليوزارتخانه تشک نيدر ا ليمقابل س
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 .است ريبه شرح ز يپوشش وزارت راه و شهرساز

 حوزه شهرسازی .9-1-9-9-9
در حوادث اخير، مهمترين توصيه در اين عرصه  با توجه به صدمات گسترده در بخش مسکن

خطر  يبا پهنه بند يلصيو تف يدها يها طرح نيکامل ب يهماهنگاقدام عاجل براي ايجاد 
 يو عدم صدور مجوز برا يمجاز اراض يها ياز کاربر يو عدم تخط و زمينلغزش البيس

 .و روستاهاست ها در شهر ريساخت و ساز در مناطق خطر پذ

 حوزه راه و ترابری .9-1-9-9-2
 (RMS) ت راهي الزم براي تعريف و پياده سازي سامانه مديريها تامين زيرساخت .1
ميالدي آغاز  1163توسعه سيستم مديريت راه، در کشورهاي توسعه يافته در اوايل دهه .2

امروزه سيستم مديريت راه به يک ضرورت براي ادارات و متوليان ساخت و  .شد
ي مديريتي مرتبط با ها در واقع ادغام تمامي سيستم .نگهداري راهها تبديل شده است

مديريت زيرساختها يا سيستم مديريت دارايي براي کنترل شبکه راه در قالب سيستم 
 .مناسب فرايندها اهميت دارد

اي از ابزارهاي پشتيباني براي تصميم گيري را براساس سيستم مديريت راه مجموعه .3
با شيوه ساختارمند  ها گيريي استاندارد فراهم مي کند تا به تصميمها مجموعه داده

اي شبکه راه را شناسايي و اولويت بندي نموده تا چنيني سيستمي نيازه .کمک کند
به عنوان يک جزء ضروري از  .وضعيت مناسب شبکه با حداقل هزينه ممکن حفظ شود

ريزي ( براي برنامهRMS) هر سازمان متولي شبکه راه، پياده سازي سيستم مديريت راه
تم شناسايي و هدف اصلي اين سي .مناسب و بهينه سازي فرايندها اجتناب ناپذير است

  .ريزي و مديريت استارزيابي و اولويت بندي نيازها و کمک به برنامه
عليرغم بهره گيري کشورهاي توسعه يافته از سيستم مديريت راه، متاسفانه اين سيستم  .4

نبود سيستم مديريت راه در شرايط بحران بيشتر احساس  .در کشور نهادينه نشده است
ي استاندارد زيرساختهاي آسيب ديده، عدم توانايي ها هدر دسترس نبودن داد .مي شود

، ناکارامد بودن تصميم گيري در مراحل مختلف بحران از جمله ها مستندسازي خسارت
 .پيامدهايي است که براي شبکه راههاي کشور در سيالب اخير تجربه شد

دجه تدوين يا بروزرساني ضوابط و مقررات فني در همکاري با سازمان برنامه و بو .5
مخصوصا در رابطه با مسائل هيدرولوژي،هيدروليک تدوين سيالب طراحي  مبتني بر 

ي موثر بر مفروضات ها تحليل ريسک و تغيرات اقليمي به منظور مطالعه و تعيين پارامتر
 (...مهندسي)مانند دوره بازگشت،عمق آبشستگي و

ا توجه به بررسي طرح و اجراي مسيرهاي راه و راه آهن واقع در مناطق کوهستاني ب .6
احتمال زمين لغزش و طرح و اجراي پايدار سازيهاي الزم براي جلوگيري از وقوع و 

 خسارات ناشي از رانش زمين

ي راه و ابنيه فني از طريق اصالح ها تقويت فرايند کنترل و تصويب مطالعات پروژه .2
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دفتر ساختار کميسيون تصويب مطالعات و احياي آن با حضور کارشناسان مجرب در 
 استفاده از مشاور ذيصالح يا فني کارفرما 

 حوزه طراحی، ساخت و نگهداری پلها .9-1-9-9-9
اصالح ضوابط و مقررات فني طراحي پلها در همکاري با سازمان برنامه و بودجه  .1

مخصوصا در رابطه با مسائل هيدرولوژي،هيدروليک و و تدوين روش محاسبه سيالب 
 ها با يک روش واحد و اجرائي براي طراحي هيدروليکي پل ئيها طرح و ارائه آئين نامه

از قبيل جانمائي با در نظر گرفتن ريخت شناسي رودخانه، تثبيت بستر در مقطع پل، 
  .محاسبه آبشستگي و محافظت در برابر آن

 و پايش سالمت آنها  ها توسعۀ سيستم يکپارچۀ مديريت پل .2

در حوالي باال دست و  ها و اليروبي رودخانه تامين بودجه و انجام عمليات نگهداري پلها .3
 پايين دست پلها

 وزارت کشورتوصيه به  .9-1-9-1
مترقبه  ريو حوادث غ البهايدر مقابل س يتاب آور يارتقا يبرا هيتوص نيبدون شک اول .1

 يازهايتا ن باشديموضوع م نيدر ارتباط با ا رندهيگميمنسجم تصم نهاديک  ليتشک
 ليکند و پس از س يو فرمانده تيريمد ليس نيدر ح د،يم نماو اعال يکشور را بررس

با توجه   .رنديمورد استفاده قرار گ ندهيکند تا در آ ستندرا م ها و درس آموخته ها تجربه
 نيو همزمان با نگارش ا1318 وريبحران در شهر تيريمد ديقانون جد بيبه تصو

آن  فيکه از وظا ديگرد يونبحران کشور قان تيريمد يراهبرد يشورا ليگزارش، تشک
مثبت در جهت  يممهم گا نيا .باشديبحران م تيريمد نۀيدر زم ياسناد مل ديتول

 در تسريع .شود يم يابيمترقبه ارز ريمختلف در هنگام حوادث غ ينهادها يسازمانده
 قبل، زمان در ها دستگاه مسئوليت تبيين هدف با  و اجراي  قانون مديريت بحران ابالغ
بحران  تيريمد ياست که سند راهبرد مل ديام  .سيالب ضروري است از پس و حين

در آن  زين البيس نيا يها گردد و از درس آموخته نيتر تدو عيکشور هر چه سر
 "و پاسخ يآمادگ" ي، سند مل "کاهش خطر حوادث" يسند مل نيبا تدو .استفاده گردد

شده در فصول قبل قابل  ديق يها ياز کاست ياريبس "يو بازتوان يبازساز"  يو سند مل
وزارت کشور،  ريخط ايفوظ انجامديگر الزمه  .باشند يتحت کنترل م يا  يريجلوگ

 .است يالبيس يدشتها تيريمد يبرا يبستر قانون نيتام
ل گلستان و توصيه مهم ديگر به وزارت کشور، الزام استانداريهاي مناطقي از قبي .2

ي خطر سيل و الزام همه دستگاههاي اجرايي به بندهاي پهنهخوزستان به تهيه نقشه
يادآور مي شود  .لحاظ نمودن اين پهنه بندي در تمام طرحهاي توسعه ناحيه اي است

احداث هرگونه راه ، راه آهن يا تاسيسات بزرگ صنعتي در اين مناطق جلگه اي، ممکن 
روانابها به  است منجر به تغييراتي شديد در الگو ومسير جريانهاي سيالبي  و هدايت
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 .مناطقي گردد که قبال در معرض خطر سيل قرار نداشتند
ضمناً به وزارت کشور توصيه مي شود، استانداريهاي مناطقي از قبيل گلستان و لرستان  .3

ي پهنه بندي خطر زمينلغزش نموده و ها وساير مناطق کوهستاني را ملزم به تهيه نقشه
در تمام طرحهاي توسعه  ها اين پهنه بنديهمه دستگاههاي اجرايي را به لحاظ نمودن 

همچنين در مناطق کوهستاني طرح و اجراي زير ساختها بايد با  .ناحيه اي ملزم نمايد
توجه به بررسي احتمال زمينلغزش و طرح و اجراي پايدار سازيهاي الزم براي جلوگيري 

   .از وقوع و خسارات ناشي از رانش زمين باشد

دي روستاها و جامع و تفصيلي شهرها با پهنه بندي ها يها هماهنگي کامل بين طرح .4
ي مجاز اراضي و ها سيالب و زمينلغزش و خطرات ناشي از آن و عدم تخطي از کاربري

 .عدم صدور مجوز براي ساخت و ساز در مناطق خطر پذير

  مقررات رعايت بدون ها درحريم رودخانه ها شهرداري تصرف و جلوگيري از دخل .5

 رعايت بدون ها مسيل متروکه بستر اراضي در ها شهرداري تصرف و دخلجلوگيري از  .6
 اراضي اينگونه فروش بعضا و مقررات

 از ناشي آبگذري هاي گلوگاه رفع به ها( شهرداري جمله از) مختلف هاي دستگاه الزام .2
 (مشخص االجل ضرب ظرف ها سازه اين بهسازي و اصالح با) تقاطعي هاي سازه احداث

ي با اهميت زياد و خيلي زياد ها طق آسيب پذير و تالش در جابجائي سازهشناسائي منا .8
 محافظت از انها يا و مراکز  پرخطر 

 ها شهرداري بدنه در سازي فرهنگ و سازي ظرفيت و مشترک جلسات برگزاري .1

 سازمان برنامه و بودجهتوصيه به  .9-1-9-1

 ريزی های جديد و بودجهحوزه پيدايش طرح .9-1-9-1-9
ا توجه به تعدد طرحهاي نيمه تمام موجود کشور، تصويب هر گونه طرح جديد بايد ب .1

مراحل توجيه و تصويب را با سختگيري هرچه تمامتر طي کند و از تصويب طرحهاي 
همچنين با توجه به محدوديت   .ي عمومي کشور اجتناب شودها جديد از محل بودجه

توجيه فني اقتصادي متوقف شده و از  ي کشور طرحهاي نيمه تمام فاقدها شديد بودجه
هر مکانيزم قانوني ممکن براي تامين بودجه ساير طرحها و تکميل و بهره برداري از 

تطويل زمان اجراي طرحها به ميزان چند برابر زمان الزم آفات بسيار  .آنها استفاده شود
 .ي فني و اقتصادي داردها زيادي در زمينه

ي نگهداري زيرساختهاي موجود کشور از مهمترين موضوع تامين بودجه کافي برا .2
هاي حوادث سيلهاي اخير، ضرورت تام دارد و ست که با توجه به درس آموختهها توصيه

سازمان برنامه و بودجه و دستگاههاي اجرايي بايد با يک تغيير نگرش اساسي در 
  .رويکردهاي جاري خود به آن روي آورند

براي توسعه و تسريع در سرمايه گذاري بخش هائي وع تدوين دستورالعملموض .3
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خصوصي در توسعه و حفظ زيرساختهاي کشور مي تواند از ديگر پيشنهادات به سازمان 
 .برنامه و بودجه باشد

 حوزه نظامات کارفرمايان، مشاوران و پيمانکاران  .1-9-1-2 -9
ني و در اين عرصه اولين و مهمترين توصيه اجتناب از خرد کردن طرحهاي عمرا .1

تامين به موقع بودجه و  .واگذاري آنها به مشاوران و طراحان کم صالحيت است
پرداخت حق الزحمه مشاوران و پيمانکاران، خصوصا مشاوران که مغز متفکر طرحها 

احيا و برقراري يک سامانه نظارت کلي بر جزييات و  .هستند، از ديگر ضرورتهاست
  .است شرايط طرحهاي مختلف يک ضرورت مهم ديگر

توصيه مي شود از طريق اعمال اقدامات زير تمهيداتي انديشيده و پياده شود که از  .2
مداخالت غير فني کارفرمايان در طرحها اجتناب شده و بالعکس سطح نظارت فني بر 

 طراحي و اجراي طرحها ارتقا يابد:
 تقويت دفاتر فني کارفرمايان با استفاده از افراد مجرب .3

هارم مجرب و کنترل و هدايت مشاوران و پيمانکاران در مرحله طرح استفاده از عامل ج .4
  ها و اجراي پروژه

 در جهت ارتقاء سطح علمي آنها ها نظارت بر  مشاوران و ارزشيابي مستمر آن .5
 در جهت ارتقاء کيفيت اجرا  ها نظارت بر امور پيمانکاران و ارزشيابي مستمر آن .6

 ر زمينه سيالب و عوامل کارفرماآموزش ضمن خدمت مشاوران داراي درجه د .2

 های فنی  حوزه ضوابط و دستورالعمل .9-1-9-1-9
اولين توصيه در اين عرصه اصالح ساختار تدوين وتصويب ضوابط و دستورالعملهاي  .1

فني و تشکيل يک ستاد يا شوراي مرکزي براي تشخيص نيازها، اولويت بندي آنها و 
ي ها ز رساني دوره اي مدارک فني در زمينهبرنامه ريزي براي تدوين، تصويب و به رو

 توسعه"در اين زمينه الزم است نگاه  .مختلف مرتبط با طراحي و اجراي زيرساختهاست
 حاکم ديبا دستورالعملها يرسان روز به و اصالح در "بر اساس دوام يطراح" و "داريپا

ربالگري آيين در زمينه تاب آوري زيرساختها در برابرسيالب توصيه مي گردد  غ .شود
حذف گردند،  ها در آن ها و تناقض ها و مقررات موجود انجام شده و هم پوشاني ها نامه

 ضمنا: .( تبديل شوند1به الزام آور )نوع  ها سپس اين آيين نامه
ي تاب آوري بايد پس هر چند سال بهنگام شده و آئين نامه قبلي ها ضوابط و آئين نامه .2

  .با همپوشاني يکي شود يا با مضامين يکسان  يها منسوخ گردد و آئين نامه

نيز  سوم تا اول نوعي ها دستورالعمل و ها ننامهيآئ انواعي بند طبقه و فيتعر دري بازنگر .3
 .است هيتوص قابل

ي طيمح طيشرا اديز اريبس تنوع وي اسالمي جمهور پهناور کشور مشخصات به توجه با .4
 وي خارج مراجع از آن انتخاب اي عملدستورال و ننامهيآئ هيته ممکن است البيس و
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 مناطق آني طيمح طيشرا به توجه با خاص بصورت مناطقي برخ در آن، کاربرد هيتوص
  .شود انجام

در مقابل  ها توصيه مي گردد  مقررات ملي جامع و الزام آور براي طراحي و ساخت سازه .5
 .سيل تدوين شود

در کشور براي مقابله با سيل  توصيه مي گردد آموزش و بروز رساني نظام مهندسي .6
 .انجام شود

 يبرا يبهنگام شده و روش واحد ديپلها با يکيدروليه يطراح يمورد پلها راهنما در .2
 يحفاظت مقطع پل در مقابل آبشستگ يدر باالدست پل و روشها يآبشستگ ينيب شيپ

 البيدر س ر،ياخ اتيپل و تجرب تيشود بنا بر اهم يم هيتوص نيارائه شود همچن
بزرگتر به عنوان  البيس کي يطراح البيبر س هنظر شود و عالو ديتجد ها پل يطراح

 يريقرار گ تيعقو مو تيشود که در آن بنا بر اهم نييتع ها پل يبرا زيآزمون ن البيس
عرشه مقاومت  يمثال در صورت روگذر .زديپل فرونر رديگ يصورت م يبيپل اگر تخر

کرده و آب را  ملپالگ ع وزيبه صورت ف ها از شانه يکيرودخانه  ضيدر اثر تعر يا کند 
جزو شرح  يشناس ختيرودخانه و مطالعات ر ريمس رييتغ ديبا نيهمچن .عبور دهد

 عرشه اتصاالت به ضوابط مربوط بازنگري .رديپل قرار بگ کيدروليه يحدمات طراح
در  ها پايهو  ها در صورت طراحي براي روگذري، طراحي پي کوله ها پل کوله و پايه به

، تعيين عمق آزاد براي عبور اجسام شناور ها مقابل آبشستگي، طراحي طول پل و دهانه
با توجه به وضعيت منطقه و بار حاصل و تاثير اجسام شناور و طراحي ديوار هدايت 

 .جريان نيز ضروري است
 :رديمورد توجه قرار گ ريز يها و راهنما ها نامهنيآئ نيشود تدو يم شنهاديپ .8

 نيدر ا .بند و پلها ليس يها سازه يو نگهدار ريو تعم يدوره ا شيپا ،يهره بردارب 
 نيهمچنباشد، مورد توجه بايد  زيساخته شده ن يهاسازه يسازنامه مقاوم نيآئ

 يگرفتگ اليروبي و رفعگردد ) يبررسبايد  زينحوه مشخص کردن و رفع موانع ن
و  يدينقاط کل رد ديشد يسوب گذارر يا  ها بسته شدت دهانه پل يا  ها کالورت

 ها(سازه نيموثر  در اطراف ا
 يستگاههاي)پل، کالورت، ا يرساختيز يها سازه يبرا يطراح ليس نييروش تع 

 .سکير لي( به کمک نحل...پمپاژ، 
 شناسائي و رفع نقاط گلوگاهي در مسير  ليمهار س يها سازه يشناس بيآس

 بيآس يها سازه مانکاريو مجازات طراح و پ قينامه تشو نيآئ نيدر ا .ها رودخانه
  .رديگيمورد توجه قرار م زين ليمقاوم قرار گرفته در معرض س يا  دهيد

 ليس مهيب 
 ثبت يمسئول و موارد الزم برا سازمانهاي – ليس عيوقا ينحوه مستند ساز 
 ليس يريو خطرپذ يسنجش از دور در پهنه بند ياستفاده از فناور يراهنما 
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 بندي شيروانيهاو پهنه ليدر مهار س يزداريخآب يروشها 
 البيس يکنترل تراز و دب روشهاي انوااع –در زمان اضطرار  ليمهار س يهاروش 

به  ازين -منطقه و نحوه اجرا طيقابل اجرا در زمان کوتاه )طرح با توجه به شرا
طقه من يهالياستفاده و حفظ از پتانس - هاي خاکاستفاده از کيسه -هيمصالح اول
مديريت -.رفع موثر موانع مهم در کوتاه مدت( -مخازن بزرگ يا  ها يمانند گود

 .نيروهاي محلي و داوطلبان
 در مقابل  يتاب آور شيبه منظور افزا يو صنعت يمسکون يها سازه يطراح

 .البيس
 البيدر زمان س ياقدامات اضطرار EAP  مناطق  يشناسائ -مناطق پرخطر هيتخل

و  ريدرگ يروهاين يو سازمانده ينحوه خبررسان -يراراضط يهااسکان راه
 يداوطلب در کمک رسان

 راه  لياز قب ها رودخانه گريد يها لياز پتانس ياقتصاد يها يبهره بردار يراهها
 يحمل و نقل، گردشگر

 کند يکمک م اريبس ليبه کاهش اثر س ها طرح نيا -لياستحصال س يطرحها. 

 توصيه به وزارت نفت .9-1-9-6

 حوزه تاسيسات انتقال و توزيع گاز .9-1-9-6-9
ترين توصيه در اين حوزه اصالح استانداردهاي اين صنعت در خصوص مکان يابي مهم .1

  .و جانمايي خطوط انتقال و توزيع و توجه بيشتر به مخاطرات سيل و رانش زمين است
 ...ها و دخانهها و رو هاي اجرايي استاندارد بخصوص در عبور از مسيل بازنگري در نقشه .2

ها و منظور نمودن کد ارتفاعي ايستگاه و جاده سرويس  بازنگري نقشه استاندارد ايستگاه .3
آن متناسب با کد ارتفاعي جاده اصلي و همچنين منظور نمودن کالورت در زير جاده 

 سرويس

ي ها ي آتي خطوط و ابنيهها ي سيالبي ثبت شده جهت طراحيها مطالعه مسير .4
 گازرساني

 ايستگاهي بين رينگ خطوط اجراي  ومطالعه  .5
 و گرفتگي آب و سيل معرض در آن تاسيسات و خطوط که نقاطي تقويت و  کيمحت .6

  اند گرفته قرار شستگي آب
 جهت انتقال و نصب شير روي خطوط پايداري در مناطق مورد نياز اجراي خطوط .2

  گازرساني پايداري کنترل

 توزيع شبکه و لوله خطوط عبور مسير مودنن مقاوم و اصالح براي الزم انجام اقدامات .8

 از جلوگيري جهت سيل، جريان معرض در روستاهاي خصوص به پرريسک در مناطق

 مسير هاي حوضچه و مارکرها تخريب عدم مدفون، تأسيسات نمايان شدن
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طرح و اجراي مسيرهاي انتقال نفت وگاز واقع در مناطق کوهستاني با توجه به بررسي  .1
زش و طرح و اجراي پايدار سازيهاي الزم براي جلوگيري از وقوع و لغاحتمال زمين

 خسارات ناشي از رانش زمين
 بستر در لوله خط حافظ غيربتني و بتني هاي سازه تقويت اصالح و  و برنامه ريزي .13

 فصلي و هاي دائمي رودخانه

 از پرريسک، قبل قسمتهاي منظم از دوره اي بازديد براي برنامه ريزي و دقيق پايش .11

 لوله  خط پيرامون محيط مقاوم سازي و هاسازه کنترل جهت بارندگي فصول

سناريوهاي  براساس مانور برگزاري ي عملياتي از طريقها ايجاد آمادگي در گروه .12
 باشد داشته بر در را محتمل حوادث از منتخبي که چندگانه

 های اجرايی ساير سازمانتوصيه به  .9-1-9-7

ی آموزش و پرورش ؛ علوم، تحقيقات و فناوری؛ ها خانهوزارت .9-1-9-7-9
 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

در موضوع مکان يابي مدارس و مراکز آموزشي و درماني  ها توصيه مي شود اين وزارتخانه
ي پهنه ها خود توجه بيشتري به موضوع خطر سيل و رانش زمين داشته و با توجه به نقشه

همچنين با توجه  .کز جديد در مناطق پرخطر خودداري نمايندبندي اين خطرات از احداث مرا
به وجود اين مخاطره در مناطق مختلف، با تدوين برنامه اي نسبت به ارزيابي آسيب پذيري 

 .مراکز موجود و مقاوم سازي آنها اقدام نمايند

 شرکت بيمه مرکزی .9-1-9-7-2
در کشور زمين  رانش و ليرض سدر مع يرساختيز يها سازه يبرا البيس مهيب يساز ادهيپ

از اقداماتي است که اجراي آن توسط سازمان  يتيمراکز جمع يريخطرپذ يها نقشه يبر مبنا
اين موضوع در گزارش کار گروه مربوطه به  .بيمه مرکزي و ساير دستگاهها توصيه مي شود

 .طور تخصصي و تفصيلي بحث مي شود

 صدا و سيمای جمهوری اسالمی .9-1-9-7-9
 او سيماي جمهوري اسالمي ايران به عنوان رسانه ملي مي تواند نقش مهمي در فرهنگصد

همگاني در خصوص عوامل حادث شدن سيلها، روشهاي  اگاهي ارتقاي و آموزش و سازي
و تجاوز به  طبيعي منابع و جنگلها تخريب از مردمي براي تخفيف آثار آن نظير جلوگيري

از  .ردم در هنگام مواجهه با سيل و نظاير آن داشته باشد، نحوه رفتار م ها حريم رودخانه
يي براي ها منظر تاب آوري زيرساختها در برابر سيالب توصيه مي شود اين رسانه برنامه

آشنايي مردم و آموزش آنها در خصوص احداث ساختمانها و تاسيسات کشاورزي خود در 
 .لغزش اختصاص دهدمناطق در معرض خطر سيل يا زمين
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 اقدامات حين وقوع سيل  .9-1-2
ارزيابي ريسک و خطر پذيري انواع  هاي کشور و نيرو،وزارتخانهمهمترين توصيه به اين 

ي پيش طراحي شده براي انواع ها زيرساختها در هرمنطقه و لحاظ کردن آنها در برنامه
يل ازقب ها ليکن در برخي از حوزه .استسناريوهاي بحران، که ممکن است حادث شود، 

ي آب و فاضالب، امکان طراحي و پيش بيني ها شبکه يا تاسيسات توزيع برق يا گاز 
( براي مقابله يا کاهش Semi-active( يا شبه فعال )Activeيي براي اقدام فعال )ها برنامه

در بخشهاي قبلي اين فصل، که به اقدامات قبل از حادثه  ها اين برنامه .آثار سيل وجود دارد
مهمترين توصيه به همه سازمانها براي حين حادثه، داشتن  .، ذکر شده استاختصاص داشت

ي از پيش طراحي و تمرين شده ها آمادگي، سازمان، نفرات و امکانات براي اجراي برنامه
 .است

 اقدامات پس از وقوع سيل  .9-1-9

 وزارت نيروتوصيه به  .9-1-9-9
ي سيل زده از جهت اليروبي ، ها مهمترين توصيه به وزارت نيرو ساماندهي رودخانه .1

 .بازسازي ديوارهاي حائل، ايجاد سيل بند و ديوارهاي هدايتي مورد نياز است
اين وزارت با تدوين برنامه اي نسبت به ارزيابي ميزان آسيب  شود ميهمچنين توصيه  .2

 .وارده به تاسيسات آب و فاضالب و انتقال و توزيع نيرو و مقاوم سازي آنها اقدام نمايند

 وزارت راه و شهرسازیتوصيه به  .9-1-9-2
مهم در حوزه  يتهاياز اولو يکيبا توجه به صدمات گسترده در بخش مسکن،  .1

به مسکن  ديبا يا ژهيتوجه و در اين زمينه .اين بخشهاست يبازسازشهرسازي، 
مهمترين توصيه اقدام به ارزيابي ساختمانهاي سيلزده و  بنابراين .مبذول شود ييروستا

با توجه باينکه بسياري از خرابيهاي ايجاد شده در  .صورت لزوم بهسازي آنهاست در
ساختمانهاي مسکوني بدليل احداث آنها در حريم يا بستر رودخانه بوده است بايد به اين 
نکته دقت نمود که براي باز سازي از استقرار مکانهاي زيستي در حريم وبستر رودخانه 

 جلوگيري بعمل آيد
ي سيل زده و خراب نشده براي ها حمل و نقل توصيه مي گردد بازرسي پلدر حوزه  .2

اين پلها  .انجام شود ها تعيين ميزان آسيب و جلوگيري از خرابي در آينده و زدودن نخاله
ي ها ضمنا توصيه مي گردد جايگزين کردن پل .در صورت لزوم بايد بهسازي شوند

 .زلزله تسريع شود يا ي دائم قبل از وقوع سيل مجدد ها موقت با پل
انجام پهنه بندي شيروانيها در مناطق کوهستاني ونيز بازرسي و ارزيابي پايداري  .3

شيروانيهاي مشرف به راه و راه آهن و مناطق جمعيتي شهري و روستايي و اقدام براي 
 .پايدار سازي آنها از ديگر اقدامات ضروري است
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 وزارت نفتتوصيه به  .9-1-9-9
ه به وزارت نفت تدوين و اجراي برنامه اي براي ارزيابي ميزان آسيب وارده ترين توصيمهم

 .سازي آنهاستهاي انتقال و توزيع گاز و مقاوم به تاسيسات نفت و گاز خصوصا شبکه

 وزارت کشورتوصيه به  .9-1-9-1
پس از وقوع سيل وظيفه بسيار بزرگي بر عهده وزارت کشور در موضوع بدون شک  .1

ليکن جدا از وظايف معمول اجرايي ، در عرصه  .آسيب ديده است بازسازي مناطق
 ي زير به اين وزارت قابل ارائه است:ها زيرساختها توصيه

 ي حادثه ها تدوين درس آموخته .2
برگزاري سيمنارها و کارگاههاي تخصصي براي مديران و مسئوالن استاني و شهري و  .3

 سيلارائه تجربيات حادثه و آشنايي آنها با مخاطرات 
ي با ها رويه و احداث ساختمانها و زيرساختها در پهنههاي بيجلوگيري از باز سازي .4

 خطر زياد

 سازمان برنامه و بودجهتوصيه به  .9-1-9-1
اصلي ترين توصيه به سازمان برنامه و بودجه در اين مرحله اين است که مستندات کافي از 

تهيه نموده و با  ها فتند، مثل پلهاي زيرساختي مهمي که در معرض سيل قرار گرسازه
مي  ها در اين بررسي .هاي را احصا نمايداستفاده از کارشناسان خبره جزييات علل خرابي

ي آنها عملکرد مطلوبي از خود نشان داده اند مورد ها توان مشاوران و پيمانکاراني را که پروژه
يي که دچار ها روژهضمنا در خصوص آن دسته از پ .تشويق و افزايش درجه قرار داد

ها ناشي از قصور مشاور يا پيمانکار بوده ، اند، چنانچه خرابيي بيش ازحد انتظار شدهها خرابي
ها ناشي از قصور مشاور يا تنزل رتبه قرارداد و چنانچه خرابي توان آنها را مورد توبيخ ومي

نداردها و ضوابط فني مورد پيمانکار نبوده، داليل فني را دسته بندي نموده و در بازنگري استا
 .استفاده قرار داد

 های اجرايی ساير سازمانتوصيه به  .9-1-9-6
توصيه مي شود وزارتهاي آموزش و پرورش ؛ علوم، تحقيقات و فناوري؛ بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکي با تدوين برنامه اي نسبت به ارزيابي ميزان آسيب وارده به مراکزسيلزده و 

 يها سازه يو طرح و اجرا و رانش زمين ليمقابله با س يچگونگ وآموزشها مقاوم سازي آن
 .اقدام نمايند و پايدار سازي شيروانيها در برابر رانش زمين ليتاب آور در برابر س

 پيشنهادات به سازمانهای مردم نهاد  .9-1-1
وهاي ( در هر جامعه مي توانند نقش مهمي در بسيج نيرها سازمانهاي مردم نهاد )سمن

در موضوع تاب آوري زيرساختها  .مردمي و تاثير گذاري برهنجارهاي آن جامعه داشته باشند
مي توانند ايفاي نقش نمايند: تشکلهاي صنفي و  ها در برابر سيل، دو دسته از سمن
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 انجمنهاي علمي

 تشکلهای صنفی  .9-1-1-9

 جامعه مهندسان مشاور 9-1-1-9-9
زيادي از شرکتهاي مهندسان مشاور رتبه بندي شده  اين سمن که در برگيرنده تعداد .1

ي مشاوران در راستاي ها است، مي تواند نقش مهمي در افزايش آگاهي و توانمندي
در اين رابطه انجام اقداماتي از قبيل  .انجام مسوليتهاي فني و اجتماعي آنها داشته باشد

 موارد زير توصيه مي شود:
سيب ديده از سيل و رانش زمين و تهيه گزارشهاي بازديد گروههاي مستقل از مناطق آ .2

 تخصصي از دالئل آسيبهاي وارده و ارائه راهکارهاي افزايش تاب آوري زيرساختها

هاي تخصصي در خصوص بارندگيهاي شديد و سيالبهاي برگزاري سمينارها و کارگاه .3
 هاي آنآموختهاخير و ارائه درس

ي طراحي ها تانداردها و آيين نامهتهيه و انتشار جزوات آموزشي در خصوص اس .4
 زيرساختها در برابر سيل و رانش زمين

ي آموزشي تخصصي توسط مهندسان مجرب براي مهندسان کم ها برگزاري دوره .5
 تجربه و انتقال تجربيات در خصوص طرحهاي پادسيل سازي

قراردادي شرکتهاي مشاور در جهت ارتقاي اخالق  –همکاري صنفي و آموزش حقوقي  .6
 تار حرفه اي در صنفو رف

ي آموزشي تخصصي توسط مهندسان مجرب براي مهندسان ناظر در ها برگزاري دوره .2
 جهت ارتقاي دانش فني آنان و آگاه سازي بيشتر آنها با مسوليتهاي حرفه اي خود

 سنديکای شرکتهای پيمانکاری .9-1-1-9-2
با  .بندي شده استاين سمن در برگيرنده تعداد زيادي از شرکتهاي پيمانکاري رتبه  .1

توجه به حياتي اين شرکتها در اجراي طرحهاي عمراني کشور، اين سنديکا مي تواند  
ي پيمانکاران در راستاي انجام مسوليتهاي ها نقش مهمي در افزايش آگاهي و توانمندي

 در اين رابطه انجام اقداماتي از قبيل موارد زير توصيه مي شود: .خود داشته باشد
هاي مستقل از مناطق آسيب ديده از سيل و رانش زمين و تهيه گزارشهاي بازديد گروه .2

 تخصصي از دالئل آسيبهاي وارده و ارائه راهکارهاي افزايش تاب آوري زيرساختها 

برگزاري سمينارها و کارگاههاي تخصصي در خصوص حوادث اخير و ارائه درس  .3
 ي آنها آموخته

ي اجراي ها انداردها و آيين نامهتهيه و انتشار جزوات آموزشي در خصوص است .4
 زيرساختها 

ي آموزشي تخصصي توسط مهندسان مجرب براي مهندسان کم ها برگزاري دوره .5
 تجربه و انتقال تجربيات 
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قراردادي شرکتهاي پيمانکار در جهت ارتقاي  –همکاري صنفي و آموزش حقوقي  .6
 اخالق و رفتار حرفه اي در صنف

اي ايجاد و ارتقاي واحدهاي تضمين و کنترل کيفيت برنامه ريزي و آموزش شرکتها بر .2
 در شرکتهاي پيمانکاري

 سازمان نظام مهندسی ساختمان .9-1-1-9-9
اين سمن که در برگيرنده مهندسان صاحب صالحيت و رتبه بندي شده فعال در امر  .1

طراحي و اجراي ساختمان است، مي تواند نقش مهمي در افزايش آگاهي و 
سان طراح و ناظر  ساختمان در راستاي انجام مسوليتهاي فني و ي مهندها توانمندي

در اين رابطه انجام اقداماتي از قبيل موارد زير توصيه مي  .اجتماعي آنها داشته باشد
 شود:

برگزاري سمينارها و کارگاههاي تخصصي در خصوص حوادث اخير و ارائه درس  .2
 ي آنها آموخته

ي طراحي ها استانداردها و آيين نامه تهيه و انتشار جزوات آموزشي در خصوص .3
 ساختمانها در برابر مخاطرات سيل و رانش زمين 

ي آموزشي تخصصي توسط مهندسان مجرب براي مهندسان کم ها برگزاري دوره .4
 تجربه و انتقال تجربيات در خصوص مخاطرات سيل

تاکيد بيشتر بر موضوعات پهنه بندي خطر سيل و رانش زمين و طراحي و اجراي  .5
اختمانهاي تاب آور در برابر سيل و رانش زمين در آزمونهاي نظام مهندسي و اعظاي س

 رتبه به مهندسان طراح و ناظر

 انجمنهای علمی .9-1-1-9-1
اين انجمنها  .در حال حاضر انجمنهاي علمي زيادي در کشور تاسيس و فعال شده اند .1

و متخصصان آن  ي تخصصي اعضاي خودها مي توانند نقش مهمي در افزايش آگاهي
ي عموم جامعه در خصوص نقش آن رشته ها رشته در کشور و نيز افزايش آگاهي

برخي از انجمنهاي مرتبط با موضوع سيل و اثر آن بر زيرساختها به  .تخصصي دارند
انجمن ، انجمن مهندسي رودخانه ايران، انجمن هيدروليک ايران شرح زير مي باشند:

انجمن پل ، انجمن تونل ايران، ندسي دريايي ايرانانجمن مه، آب و فاضالب ايران
ي ها انجمن سازه، انجمن بتن ايران، انجمن مهندسان راه و ساختمان ايران، ايران

 :شود ميانجام اقداماتي از قبيل موارد زير به اين انجمنها توصيه  .فوالدي ايران
ه درس برگزاري سمينارها و کارگاههاي تخصصي در خصوص حوادث اخير و ارائ .2

 ي آنها آموخته
ي طراحي و اجراي ها تهيه و انتشار جزوات آموزشي در خصوص استانداردها و آيين نامه .3

 زيرساختها در برابر سيل و رانش زمين
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 ي آموزشي تخصصي در خصوص طرحهاي پادسيل سازيها برگزاري دوره .4
ا وسيما ي جمعي از جمله صدها و فيلمهاي آموزشي با همکاري رسانه ها تهيه برنامه .5

براي افزايش آگاهي و فرهنگ عمومي در خصوص مخاطرات سيل و رانش زمين و 
 روشهاي مقابله با آن

 به عموم مردم   ها توصيه .9-1-1
هاي مخاطرات آنها و احتراز از بنديتوجه به مخاطرات سيل و و رانش زمين پهنه .1

 ها و مسيلها و نواحي پرخطراحداث ساختمان در حريم رودخانه
ايت استانداردها و معيارهاي فني و رعايت مقررات ملي ساختمان واستفاده از رع .2

 مهندسان طراح و ناظر و عوامل صاحب صالحيت در ساخت ساختمانهاي خود   
ي خطر آن و رعايت استانداردها و ها توجه به مخاطرات سيل و پهنه بندي بندي .3

مل صاحب صالحيت در ساخت معيارهاي فني واستفاده از مهندسان طراح و ناظر و عوا
 و مسيلها و نواحي پرخطر ها تاسيسات کشاورزي خود در حريم رودخانه

هاي رسمي و مسئول نظير صدا و ي تخصصي سمنها و نيز رسانهها توجه به توصيه .4
سيما، در خصوص اقدامات الزم در هنگام وقوع سيل، براي حفظ جان و کاهش آثار 

  هاي آنهاسيل بر اموال و دارايي

 
 



 

 

 زيست خالصه گزارش کارگروه محيط .1فصل 

 مقدمه .1-9
ها در يک گزارش  هيئت ويژه گزارش ملي سيالب« زيست کارگروه محيط»نهايي گزارش 

هزار کلمه را  223صفحه و  115پيوست ارائه شده که  13اي به انضمام  صفحه 43اصلي 
درباره وضع موجود و « کارگروه مهندسي رودخانه»رح خالصه گزارش ش .شود شامل مي

ها و پيشنهادها درباره وجوه مختلف حکمراني و مديريت سيالب  آموخته شناسي، درس آسيب
  .شود در کشور از منظر اين کارگروه در ادامه ارائه مي

 شناسی وضع موجود و آسيب .1-2

 هاوضعيت جنگل .1-2-9
ي مازندران و گلستان، هاهاي هيرکاني در استاناز بين رفتن بخش وسيعي از جنگل»

زارهاي مناطق پيراموني دز و کرخه، و هايي از بيشهتخريب يا تغيير کاربري طبيعي بخش
هاي لرستان و هاي مهمي از مراتع کالس يک به کالس دو در استانچنين تبديل بخشهم

به عنوان نمونه سطح  .اندها داشتهشمال خوزستان نقش قابل توجهي در تشديد سيالب
اضي جنگلي استان مازندران از يک ميليون و صدهزار هکتار به هشتصد و هفتاد هزار ار

( کاهش يافته و جاي خود را به اراضي 1365-12ساله ) 35هکتار در طي يک دوره 
دهد که بيني روند تغييرات آتي نشان ميپيش ... .کشاورزي و مناطق مسکوني داده است

 (3 .)ص« .اهد داشتمتأسفانه اين روند تخريب ادامه خو

 هاوضعيت تاالب .1-2-2
ميالدي معادل  2333ها در سطح جهان، در سال  متوسط ارزش کنترل سيالب تاالب» .1

اين رقم با توجه به  .دالر آمريکا به ازاي هر هکتار در سال برآورد شده است 464
افزايش تناوب و شدت رويدادهاي حدي در اثر گرمايش جهاني، قابل توجه است و 

 (4 .)ص« .اي کنترل سيل قابل مقايسه است هاي سازه حتي با هزينه گزينه
ها )به عنوان  هاي گياهي مهاجم و کاهش ظرفيت ذخيره آب تاالب رويه گونه رشد بي» .2
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ها با هدف تغيير کاربري  نمونه در تاالب شادگان(، انحراف مسيرهاي ورود آب به تاالب
سازي و اي بزرگ مثل راه هاي توسعه اراضي براي توسعه کشاورزي و اجراي طرح

ها و  زيستي در حوضه صنايع نفت، گاز و پتروشيمي بدون رعايت مالحظات محيط
 (5 .)ص « .وجود داردها  هاي تأثيرگذار بر تاالب زيرحوضه

 هاتغيير رژيم هيدرولوژيک رودخانه .1-2-9
هاي توسعه منابع آب ر طرحها از طريق احداث سد يا سايتغيير در رژيم هيدروليکي رودخانه»

اي بدون انجام مطالعات ارزيابي حوضههاي بزرگ انتقال آب بينو گاه اجراي طرح
محيطي يا بدون توجه به نتايج اين مطالعات، در موارد بسياري باعث آمدهاي زيستپي

 .)ص« .هاي آبي شده استزيستي پيکرهکاهش جريان رودخانه و عدم تأمين نيازهاي محيط
5) 

 برداشت شن و ماسه .1-2-1
ها و از بين رفتن پيچ و ها، تجاوز به حريم رودخانهرويه شن و ماسه از رودخانهبرداشت بي»

تجاوز به حرايم  ... .ها را شرياني کرده و خسارت سيل را افزايش داده استشان، رودخانهخم
 (5 .)ص« .سترودخانه باعث کاهش آبگذري رودخانه و افزايش خسارات سيالب شده ا

 هاحريم و بستر رودخانهتجاوز به  .1-2-1
مورد با مساحت کل شامل  82132شده در کشور شامل تعداد کل متصرفات شناسايي» .1

از  .باشدها ميهکتار در اراضي حريم رودخانه 21223هکتار در اراضي بستر و   62216
درصد مابقي  2تي و هاي غيردولدرصد به تصرفات ارگان 18شده کل تصرفات شناسايي

عمده تصرفات شامل کاربري کشاورزي و  .هاي دولتي اختصاص داردبه تصرفات ارگان
 28از کل تصرفات صهم  .در خارج از محدوده شهري و روستايي قرار گرفته است

 (2 .)ص« .درصد در مناطق روستايي واقع است 32درصدي در مناطق شهري و 
و روستاهايي که در مجاورت رودخانه قرار دارند  ها در شهرهاتعيين حريم رودخانه» .2

هاي فني محلي انجام گيرد و بررسيمعموال با اتکا به استعالم از مراجع صورت مي
 (5 .)ص« .شودنمي

 حقوقي و حقيقي اشخاص براي مالکيت اسناد صدور جمعيتي، مراکز روند رو به رشد» .3
 مغايرت جمله از کشور در قانوني ليهاي قب مغايرت وزارت نيرو، برخي از استعالم بدون

 واگذاري مالکيت در آب عادالنه توزيع قانون با شهرداريها قانون  16 ماده تبصره
 عنوان به ها  رودخانه بستر اراضي شهرداريها، ثبت به شهرها محدوده در ها رودخانه

جهاد کشاورزي، ضعف قوانين در واگذاري  وزارت ملي توسط و طبيعي منابع
هاي متولي، عدم وجود ضمانت اجرايي در برخورد با تخلفات  ها به دستگاه تمسئولي

 از ... و ها رودخانه بستر اراضي کاربري تغيير در دستگاهي بين احتمالي، عدم هماهنگي
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ها  رودخانه حريم و بستر اراضي واگذاري در کشور در گسترده تخلفات بروز داليل جمله
چالشهاي  ترين مهم چنين از جمله هم .گردد  يم محسوب حقوقي و حقيقي به اشخاص

 :نمود اشاره ذيل موارد به توان مي تصرفات آزادسازي وزارت نيرو در

 براي نيرو وزارت موردنياز اعتباري منابع کمبود و تخريب عمليات بودن بر هزينه 
 (آب عادالنه توزيع قانون 2 ماده محوله )مطابق حاکميتي وظايف انجام

 و رودخانه مديريت در موثر و مجوز صادرکننده ارگانهاي هنگناهما اقدامات 
 سيالب کنترل

 بستر عرصه براي مالکيت سند صدور براي الزم قانوني پشتوانههاي وجود عدم 
 سودجويي و تخلف هرگونه از منظور پيشگيري به ها رودخانه

 شهري مناطق در خصوص ها )به رودخانه بستر اراضي با اشخاص مالکيتي تداخل 
 قبلي صادره مالکيت اسناد واسطه به (روستايي و

 زمان مدت بودن طوالني دليل به تصرفات توسعه در سودجويان طلبي فرصت 
 قضايي هاي پرونده دادرسي

 اراضي سابق وضع به اعاده و برخورد براي يکپارچه قضايي دستورات صدور عدم 
 سراسري هاي بازه در ها رودخانه حريم و بستر

 و آب منابع به وارده خسارت جبران براي موردنياز قانوني هاي انهپشتو وجود عدم 
 آب عادالنه توزيع قانون 2 ماده 4 تبصره خسارات موضوع پرداخت

 هاي دستگاه بين اختالف حل مرجع به دولتي هاي ارگان تخلف موضوع ارجاع 
 ها استانداري در مستقر دولتي

 يا محلي مقامات دخالت سطهبوا صادره قضايي دستورات يا احکام اجراي توقف 
 استاني

 آب منابع جرايم در خصوص قضايي آراي بازدارندگي عدم 

 در شهرداران توسط سيل خطرات با مبارزه و پيشگيري قانون اجراي عدم 
 تصرفات آزادسازي

 تصرفات آزادسازي در نيرو وزارت هاي برنامه از استانداران حمايت عدم 

 های تقاطعیها و سازهوضعيت زيرساخت .1-2-6
ها در تشديد اثرات تخريبي  هاي تقاطعي غيراصولي که نقش آن ها و سازه در مورد زيرساخت

مورد سازه تقاطعي غيراصولي و فاقد  2433تاکنون بالغ بر است، سيالب غيرقابل انکار 
هاي ذيربط اعالم  آبگذري مناسب توسط وزارت نيرو شناسايي و براي رفع انسداد به دستگاه

 (638-631 .ص) .است درصد آنها رفع انسداد شده 1ست ليکن تاکنون تنها حدود شده ا
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 زيستی ی محيطهاآموختهدرس .1-9
تعريف حريم اکولوژيک به عنوان يک مفهوم و رويکرد جديد و به عنوان راهبردي » .1

حفظ اين حريم و جلوگيري از  .شودبلندمدت براي مقابله با سيالب پيشنهاد مي
در محدوده آن، عالوه بر حفاظت از افراد در برابر خطر سيل، مزاياي متعدد وساز ساخت

کارآمدي رعايت اين حريم مستلزم  .ديگري براي پايداري منطقه در پي خواهد داشت
هاي اجرايي با رويکرد فرابخشي، تدقيق نامهها و شيوهنامهتدوين و تصويب دقيق آئين

و نيز در نظر گرفتن تقويت توان محلي به ضوابط کاربري اراضي مجاور منابع آب 
اي هاي محلي و منطقهمنظور اجراي آگاهانه مقررات و ضوابط مربوطه در عرصه

 (25 .)ص «.است

ها هاي آبي درباره کميت و کيفيت تاالبهاي مهم از پيکرهدادهبسياري گيري اندازه .2
 (.شوندزيستي سنجيده نميهاي پايه محيط)داده .گيردصورت نمي

هاي مديريت ريسک سيالب بايد از قبل تهيه شده باشند و تصميمات آني نظير برنامه .3
منحرف کردن سيالب به سمت روستاها براي جلوگيري از تهديد شهرها، کار درستي 

  .ها بايد قبل از تصميم، تعيين تکليف شده باشنداين .نيست

 1318هاي سال سيالبدر » .براي مديريت سيالب آشکار شدها ضرورت حفظ تاالب .4
گل در استان گلستان با قرارگيري در مسير هاي آلماگل، آالگل و آجيوجود تاالب

 133سازي حجم آبي معادل مخازن سدهاي استان )بيش از سيالب و با پتانسيل ذخيره
ها، در کنترل سيالب ميليون متر مکعب( از طريق انحراف آب رودخانه اترک به تاالب

 (22 .)ص« .نقش مؤثري ايفا نموددر اين استان 

ها عالوه بر مهار و جذب آب در باالدست حوضه، از عوامل مهم در پايداري جنگل» .5
هاي ناشي لغزشدهد زمينهاي اخير نشان ميتجربه سيالب .شوندزمين محسوب مي
 (22 .)ص« .هايي رخ داده که پوشش جنگلي تخريب شده بوداز سيالب در محل

چه سب تشديد ابعاد خسارت گرديد، نبود آن 1318ديد فروردين هاي شدر بارش» .6
قابليت جذب آب در باالدست حوضه آبريز، نبود پوشش گياهي مناسب براي حفاظت از 

 .ها و مراتع باالدست بودخاک، و افت قابليت نفوذپذيري خاک به دليل تخريب جنگل
هاي آبخيزداري و محافظت و نگهداي صحيح از حوضه آبريز از طريق اعمال طرح

ها، ها مانند کاهش تراکم دامبرداري از مراتع و جنگلداري، مديريت بهرهآبخوان
تواند ها و رعايت اصول کشاورزي پايدار ميرويه چوب از جنگلجلوگيري از برداشت بي
 (22 .)ص« .هاي آتي مؤثر باشددر کاهش شدت سيالب

ع و زمين کشاورزي سبب افزايش شدت تغيير کاربري اراضي و تبديل جنگل به مرت» .2
هاي زباله بايد به يابي مدفنمکان ... .لغزش دشه استها و پتانسيل زمينسيالب

هاي شديد صورتي انجام گيرد که در معرض خطر سيالب قرار نداشته باشد و بارش
  (23 .)ص« .زيست نشود منجز به افزايش قابل توجه شيرابه رهاشده به محيط
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هاي مکاني و زماني و استفاده از فناوري سنجش از دور، براي پايش ي دادهسازرقومي» .8
 (24 .)ص« .رسدهاي اراضي ضروري به نظر ميتغييرات محيطي و استخراج کاربري

 تکميل و اصالح مطالعات آمايش سرزمين بر اساس ارزيابي توان اکولوژيکضرورت  .1

 هارحزيستي طبهبود کيفيت مطالعات ارزيابي محيطضرورت  .13

 هاي مديريت ريسک سيالبزيستي برنامهارزيابي استراتژيک محيطضرورت انجام  .11

هاي جامع مديريت سيالب براي هاي خطر سيالب و تدوين برنامهتعيين پهنهضرورت  .12
 مناطق پرخطر

هاي منابع قرضه بندي عرصهسنجي، نيازسنجي و پهنهانجام مطالعات ظرفيتضرورت  .13
 هاشن و ماسه از بستر رودخانهمعدني و مديريت برداشت 

ها و تأسيسات از مواد معلق سيالبي و جلوگيري از کاهش پاکسازي رودخانهضرورت  .14
 ظرفيت آبگذري 

پذيري هاي ظرفيت فرسايشهاي ظرفيت نفوذپذيري زمين و نقشهتهيه نقشهضرورت  .15
کاربري هاي شيب و هاي اطالعاتي از قبيل نقشهها با ساير اليهو تلفيق اين نقشه

  .اراضي

هاي کشاورزي براي مهار سيالب که عالوه بر کاهش خسارات به استفاده از زمين .16
هاي شهري و صنعتي سبب حاصلخيزي خاک در اراضي کشاورزي و تغذيه بخش

  .شودبيشتر منابع آب زيرزميني مي

اثر براي هاي توسعه کمتوجه به رويکرد شهرهاي اسفنجي و استفاده از روشضرورت  .12
هاي شهري که ها و رودخانهافزايش ميزان نفوذپذيري آب در شهرها و احياي روددره

  .انددچار تخريب يا تغيير کاربري شده

 زيست های کارگروه محيطپيشنهاد .1-1

اصالحات ضروری برای افزايش ظرفيت استفاده از منابع آبی  .1-1-9

 ها سيالب

هاي طبيعي جريان به  و مسيلها  دشت برخورد جدي کافي با تصرف در سيالب» .1
 ها تاالب

شده توسط وزارت نيرو براي  تعاريف يکسان از محدوده حد و بستر تعيينارائه لزوم  .2
کنترل تصرفات با محدوده مورد حفاظت سازمان حفاظت محيطزيست براي جلوگيري 

 ها از تعرض به حريم تاالب

هاي درون  ي از سازهبردار زيست در بهره لزوم مشارکت جدي سازمان حفاظت محيط .3
ها( توسط وزارت نيرو و توجه به  ها و دريچه حد و بستر تاالب )دايک و کالورت
هاي گياهي و  هاي مربوط به حفاظت از گونه هيدروديناميک جريان تاالب و جنبه
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 جانوري تاالب

ها و تعيين حساسيت مناطق و لحاظ کردن  بندي اکولوژيک تاالب ضرورت انجام زون .4
 ها يم جريان در داخل محدوده تاالبآن در تنظ

هاي آب انجام شده توسط وزارت نيرو به موازات تعيين نياز  لزوم بازنگري در تخصيص  .5
ها در يک چارچوب تعاملي و در صورت لزوم  ها و تاالب رودخانه زيستي محيطآب 

 زيست توسط دولت حيطمهاي کشاورزي به نفع  تدوين چارچوبي براي خريد حقآبه

محيطي تخصيص و رهاسازي شده تا  هاي زيست ردن مسئوليت پايش جريانشفاف ک .6
 ورودي تاالب در قوانين

 ها بومي تاالب شده در برنامه مديريت جامع زيست اجرايي کردن اقدامات توصيه .2

برداري  هاي سنتي و بومي استحصال و کنترل آب و بهره بررسي امکان استفاده از روش .8
خيزي  هاي موجود در مناطق با پتانسيل سيل بندان و آب بهينه از مخازن ذخيره طبيعي

 باال

هاي پايش کميت و کيفيت جريان در ورودي تاالبهاي اصلي با  احداث ايستگاه .1
برداري مشترک توسط وزارت نيرو و سازمان حفاظت محيطزيست به منظور کنترل  بهره

 محيطي تأمين نيازهاي آب زيست

هاي مرزي و مستند کردن  ريان در خروجي تاالبگيري ج هاي اندازه احداث ايستگاه .13
 هاي ورودي و خروجي براي استفاده در مذاکرات ارقام جريان

هاي حفاظتي و  بخشي در خصوص کارکرد سازه لزوم جلب مشارکت مردم و آگاهي .11
 ها ها در محدوده تاالبها و رودخانه برداري آن نحوه بهره

ها و تاالبها و  هاي حفاظتي در رودخانه هبرداري ساز لزوم بازنگري در طراحي و بهره .12
هاي تخريب شده در صورت نياز )دايک مرزي هورالعظيم، ديواره تاالب  ترميم سازه

 (... در پلدختر و 1آبتاف 

ها و  هاي گياهي و درختي بومي کشور در تاالب بررسي مزيت استفاده از گونه .13
 ها در راستاي کنترل سرعت انتقال جريان سيل دشت سيالب

هاي کشور و  پذير و خطرپذير وقوع سيل در رودخانه هاي آسيب شناسايي مناطق و بازه .14
 هاي موقت سيالب در آن منطقه تعيين مناطق جايگزين به عنوان ذخيرگاه

ها که تحت تأثير  ها و مسيرهاي قديمي رودخانه دشت بازسازي و ترميم سيالب .15
ايجاد بازسازي و ترميم پيچ و  )براي مثال اي دچار تغيير شده است هاي توسعه طرح
 ها( هاي طبيعي رودخانه ها و قوس خم

دشت براي حفظ پوشش گياهي و  هاي تاالبي و سيالب توجه به قرق اراضي محدوده .16
 اي عمدهنفوذپذيري خاک و جلوگيري از تشديد ريزگردها در شرايط پساسيل که بخش 

 (411-412 .)صص« .از پوشش گياهي از بين رفته است
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کاستن از  واصالحات ضروری برای بهبود کيفيت محيطزيست  .1-1-2

 ها احتمال بروز سيالب

زده نشان ميدهد اقدامات انجام شده پيش از  گزارشات ارائه شده توسط استانهاي سيل» .1
محيطي مانند  زيست عناصرزيست و  آفريني محيط وقوع سيل به شدت بر ميزان نقش

براي مثال در استان گلستان  .ات موثر استتاالب بر کنترل سيالب و کاهش خسار
زارها  اليروبي کانالهاي زهکشي پيش از وقوع سيالب و انتقال جريان سيالب به شوره

و تاالب آالگل، تاالب گميشان و پس از آن به دريا، نقش موثر مخازن طبيعي مانند 
 .دهد نشان ميرا در کنترل و کاهش اثر سيل  ها تاالب

ها به عنوان مخازن نگهداري  هاي رودخانه دشت ظرفيت سيالب همچنين استفاده از .2
هاي آب زيرزميني که توسط آبخيزداري استان  جريان مازاد رودخانه و تغذيه سفره

 عناصرهاي  گلستان در جريان سيالب اخير انجام شد، يکي ديگر از قابليت
ن اقداماتي انجام چني .محيطي براي کنترل سيالب و خسارات ناشي از آن است زيست

کننده در ارائه  تعيين عنصرزيست به عنوان يک  نيازمند اصالح و تغيير نگاه به محيط
براي مثال الزم است وضعيت حياتي تاالبها به عنوان  .خدمات متنوع به جوامع است

هاي گياهي و جانوري، بلکه با  يک پهنه آبي طبيعي نه تنها با هدف تداوم حيات گونه
دمات متنوع قابل ارائه توسط تاالب مانند کنترل سيالب، افزايش هدف استفاده از خ

مورد  ...کيفيت معيشت جوامع انساني اطراف، کنترل و تعديل آب و هواي منطقه و 
 (412-413 .صص) «.توجه قرار گيرد

 دوره بازگشت سيالببازنگری در  .1-1-9
د که مبنا قرار دادن ده هاي مورد بررسي نشان مي نتايج برآمده از سيالب در استان» .1

ها پاسخگوي مخاطراتي از  ساله در تعيين حريم رودخانه 25سيالب با دوره بازگشت 
 (635 .)ص .باشد جمله سيالب نمي

ساله  25ها بر مبناي سيالب با دوره بازگشت  رعايت حد بستر و حريم رودخانه .2
 .)ص «.دباش پاسخگوي حفظ مناطق جمعيتي در برابر مخاطراتي از جمله سيل نمي

636) 

 





 

 

 شناسی و هواشناسی خالصه گزارش کارگروه اقليم .1فصل 

 مقدمه .1-9
ها در  هيئت ويژه گزارش ملي سيالب« شناسي و هواشناسي کارگروه اقليم»نهايي گزارش 

شناسي  اقليمکارگروه »شرح خالصه گزارش  .شود هزار کلمه را شامل مي 111صفحه و  311
ها و پيشنهادها درباره وجوه  آموخته شناسي، درس موجود و آسيب درباره وضع« و هواشناسي

  .شود مختلف حکمراني و مديريت سيالب در کشور از منظر اين کارگروه در ادامه ارائه مي

 شناسی وضع موجود و آسيب .1-2

 وضعيت کلی سازمان هواشناسی .1-2-9
بيني هواشناسي کشور تا چه  هاي پايش و پيش کل در پاسخ به سوال توانمندي سامانه در»

هاي اجرايي است؟ بايد گفت سازمان هواشناسي کشور با در  اندازه متناسب با نياز دستگاه
اختيار داشتن امکانات و نيروي انساني گسترده و بر اساس ماموريت اصلي محول شده ثبت 

کند،  مين ميهاي مورد نياز دستگاههاي اجرايي کشور را تا و پيش بيني  هاي هواشناسي داده
هاي هيدرولوژيک مانند روابط بارش و  ولي از نظر مباحث تخصصي پيش بيني مانند تحليل

جريان، بارش جريان ساز، رخداد سيالب با ذکر مقادير حجم آن از کارآيي الزم برخوردار 
 (151 .ص« ).نيست

 های سازمان هواشناسیداده .1-2-2

 253همديدي،   ايستگاه 433ر حدود هاي ديدباني: سازمان هواشناسي کشو داده» .1
بر اين اساس بارش  .سجي را در اختيار دارد ايستگاه باران 2353ايستگاه کليماتولوژي و 

ايستگاه سنجش  3533هاي آبريز مختلف و با استفاده از حدود  تجمعي در حوضه
 باشد مجموعه مهمترين نوع ايستگاه هواشناسي مي  هاي همديدي که ايستگاه .شود مي

 .کنند ها را هر سه ساعت ثبت و به مراکز پيش بيني سازمان ارسال مي کاملي از داده
-هاي هواشناسي را ثبت و ارسال ميبخشي از ايستگاهها نيز به صورت خودکار داده

هاي همديدي سازمان به دو گروه همديدي اصلي و فرودگاهي تقسيم  ايستگاه .کنند
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اين  .کند هاي هواشناسي دريايي نيز استفاده مي هايستگا هاي همچنين از داده .شود مي
هاي مربوط به شرايط  هاي هواشناسي سطح زمين، ديدباني ها عالوه بر ديدباني ايستگاه

موجود در دريا از قبيل ارتفاع و بسامد موج، دماي آب و مانند اينها را نيز در ساعات 
 .نمايند مقرر همديدي اندازه گيري و گزارش مي

هايي  : آن دسته از ايستگاه هاي هواشناسي جو باال راديو سوند يا ايستگاههاي  داده .2
راستاي قائم جو   هستند که پارامترهاي فشار ،دما ، رطوبت و سمت و سرعت باد را در

در اين  .کنندکيلومتر اندازه گيري و ثبت مي 33) از سطح زمين تا ارتفاع بيش از 
با ارسال  UTC 12   و 33  هاي روز در ساعت همعموالً دو بار در شبان   ايستگاهها

اندازه گيري و با رديابي سنسور توسط   دستگاه راديو سوند همراه با بالن هواشناسي
   .شود ميگيرنده زميني اطالعات دريافت و ثبت 

هاي همديدي و جو  همديدي: سازمان هواشناسي با دريافت دادهاي ايستگاه هاي نقشه .3
بطور معمول اين  .کند هاي همديدي وضع هوا مي به تهيه نقشه باال همه روزه اقدام

و  33ها براي سطح زمين چهار بار در روز و براي سطوح فوقاني جو در ساعات  نقشه
 .شود ميترسيم و تحليل  12

 هاي اي: در حال حاضر سازمان هواشناسي کشور از تصاوير ماهواره تصاوير ماهواره .4
MeteoSat-8  به   کانال 12 ، مادون قرمز و بخارآب شاملدر باندهاي مرئي

 .کند پايش جو و پيش بيني استفاده مي  منظور
دستگاه رادار هواشناسي وچود  1هاي راداري: هم اکنون در سرتاسر کشور فقط  داده .5

هاي تبريز، گيالن، مازندران، کرمانشاه، فارس، بوشهر، اردبيل، تهران  دارند که در استان
کيلومتر  253تا  233هاي  اين رادارها اما به خاطر اينکه مسافت .ندو اهواز مستقر هست

هاي مجاورشان را نيز  دهند، امکان پوشش برخي از استان را تحت پوشش قرار مي
اند، بنابراين در حال حاضر نوار شمالي کشور منهاي شمال شرق تحت  فراهم کرده

هايي  رادار در کشور، در بخش 1  با وجود استقرار .باشند پوشش رادارهاي هواشناسي مي
هاي شرقي و جنوب شرقي مناطق  هاي کردستان، زنجان و همدان و استانه از استان

از طرفي به سبب فاصله زياد  .بسيازي هستند که دور از دسترس رادارها قرار دارند
همين شبکه رادارهاي موجود با يکديگر، همپوشاني کافي ميدان مشاهده وجود ندارد، 

، به شود ميهاي زمستاني که از ابرهاي با ارتفاع پايين تر ايجاد  مثال در بارشبراي 
دليل انحناء زمين و وجود مناطق کوهستاني و نيز به خاطر همپوشاني بسيار کم 

اين مناطق در ارتفاع پايين و  .شوند هاي ابري مشاهده نمي رادارهاي موجود، اين سامانه
الزم است اين مناطق کور و  .گيرند ه زياد قرار ميو در فاصل  در منطقه کور رادار

 153تا  133هاي پوشش راداري با اضافه کردن رادارهاي با برد کمتر حدود  خالء
الزم به ذکر است که هر رادار به طور متوسط بيش از  .کيلومتر پوشش داده شود

 (148-141 .)صص« .ميليارد تومان هزينه دارد  15
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 هواشناسیسازمان تجهيزات وضعيت  .1-2-9
هاي  توزيع مکاني ايستگاه از نظر ارتفاعي نشان داد که در بسياري از موارد ايستگاه» .1

گيري پارامترهاي هواشناسي و هيدرولوژي  اندازه هواشناسي و تجهيزات مربوط به 
اند که امکان دسترسي آسان  هاي نصب شده سازمان هواشناسي و وزارت نيرو در مکان

رو  ازاين .باشد و از طرف ديگر هزينه مالي زيادي نيز در برنداشته باشد ها فراهم به آن
مناطق با محدوديت  يا اين شرايط سبب شده است که در بسياري از مناطق کوهستاني 

 (85 .)ص« .اعتمادي در دسترس نباشد دسترسي اطالعات هيدرو اقليم دقيق و قابل

ناسي کل کشور در مجموع تا پايان بر اساس اطالعات حاصل از آرشيو سازمان هواش» .2
اند که  ايستگاه فعال مختلف در سطح کشور فعاليت داشته 3881تعداد  1312سال 

هاي ازن سنجي،  ايستگاه بيشترين و ايستگاه 2423سنجي با تعداد  هاي باران ايستگاه
 ( 64 .)ص .ايستگاه از کمترين فراواني برخوردارند 1سنجش آلودگي در زمينه جو با 

گيري پارامترهاي خاص براي بسياري از مناطق  هاي اندازه نکته اصلي کمبود ايستگاه» .3
خوبي  هاي حدي همانند سيل به بيني پديده ويژه براي پيش اين کمبود به .کشور است

 (84 .)ص« .شود مياحساس 
هاي سازمان هواشناسي در سطح کشور نشان داد که تراکم  بررسي تراکم ايستگاه» .4

ويژه نواحي کوهستاني و بياباني کشور بر اساس  بسياري از مناطق بهايستگاه در 
که در برخي مناطق تراکم ايستگاه  طوري به .استاندارد سازمان هواشناسي جهاني نيست

بسيار کمتر از پيشنهاد سازمان هواشناسي جهاني و در برخي مناطق بيشتر نيز 
 (84 .)ص« .باشد مي

ان هواشناسي در زمان حاضر نسبت به زمان شروع هاي سازم وضعيت موجود ايستگاه» .5
شده در سطح کشور  بيني هاي پيش ( بيانگر عدم نصب ايستگاه1314ماه  برنامه )دي

نسبت به تعداد ايستگاه  1312شده تا پايان سال  هاي نصب مقايسه ايستگاه .است
ن است و درصدي برنامه سازما 23بيني شده در برنامه توسعه ششم، بيانگر اجراي  پيش
تغيير وضعيت  يا بيني شده، در سطح کشور نصب  ايستگاه پيش 1885مورد از  325تنها 

اميدي به حصول رقم بيش از  رسد با توجه به روند فعلي به نظر مي .داده شده است
« .( نباشد1311درصد )اجراي يک پنجم اهداف( تا پايان برنامه ششم توسعه )سال 23

 (84 .)ص

دهد که  آسا نشان مي هاي شديد و سيل اير کشورها درگير بارشبررسي تجربيات س» .6
ساعت  12مدت و کمتر از  هاي کوتاه بيني ويژه براي پيش استفاده از تکنولوژي رادار به

هاي  توان با هشدارهاي الزم ساکنان مناطق تحت تأثير پديده باشد و مي بسيار مفيد مي
شده در سطح کشور،  رادار نصب 1ز مجموع در داخل ايران ا .آميز را تخليه کرد مخاطره

دهند، اما بايد اين نکته را در نظر گرفت  کيلومتري را پوشش مي 253رادار تا شعاع  8
ويژه در مناطق سيالبي همانند لرستان، شعاع  که با توجه به توپوگرافي پيچيده کشور به
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حت تأثير پذير نيست و شعاع واقعي ت کيلومتر عمالً در سطح زمين امکان 253
رو يکي از موارد مهم  ازاين .باشد مراتب کمتر از اين مقدار مي هاي راداري به سيستم

هاي حدي، افزايش  مدت و رخدادي بيني کوتاه ويژه پيش بيني به براي افزايش دقت پيش
 (85 .)ص« .هاي راداري کشور است تعداد سيستم

ن در مقياس جهاني به بررسي سهم امکانات هواشناسي کشور ايرا 3-6جدول » .2
سازمان هواشناسي کشور ايران در مواردي  شود ميهمان طور که مالحظه  .پردازد مي

هاي هواشناسي با توجه به وسعت و تنوع  هاي جو باال و و رادار چون تعداد ايستگاه
اين دو ابزار در پايش و پيش  .توپوگرافي آن بسيار پايين تر از استاندارد جهاني قرار دارد

هاي تحقيقاتي و  گو اين که کشتي .هاي حدي بسيار ضرورت دارند پديده بيني
ها بسيار موثر  بيني هاي تحقيقاتي نيز بر دقت و سرعت هشدارها و پيش ماهواره

هاي جو باال  ولي در شرايط فعلي افزايش تعداد رادارهاي هواشناسي و ايستگاه .باشند مي
 (231 .)ص« .هاي ضرورت دارد ارهاي کمتر نسبت به ساير ابز دليل هزينه به

هاي مکرر سازمان هواشناسي برنامه مدون و روشني براي ضرورت و  عليرغم پيگيري» .8
لذا  .هاي اطالعاتي کشور ارائه ننمود نيازهاي تجهيزاتي براي چگونگي رفع خالء

ضرورت يک مطالعه دقيق از نقاط کور اطالعاتي کشور و چگونگي رفع اين نقيصه 
هاي  هاي زميني و هم در ايستگاه اين نقص هم در پراکنش ايستگاه .دشو مياحساس 

ولي هنوز نقشه راه مشخصي براي اين منظور تهيه نشده  .شود ميجو باال احساس 
توان  هاي اطالعاتي کشور مشخص نشود نمي که نقص اطالعاتي و خال مادامي .است

عوامل انساني و چه ها چه مقدار به ضعف  بدرستي قضاوت کرد که ضعف پيش بيني
 (253 .)ص« .شود ميها مربوط  مقدار به ضعف تجهيزات و زيرساخت

باشد  در مقايسه با سازمان هواشناسي ساير کشورها امکانات اين سازمان بسيار کم مي» .1
هاي رادار و سنجنده و راديو سوند اقدام شود در اين  و بايد نسبت به تکميل ايستگاه

تقريبا به خودکفايي رسيده  12در زمينه راديوسوند از سال  زمينه توانايي توليد کشور
است و با مصاحبه حضوري با کارشناس مربوطه چنين بيان شد که از توانايي کشور 

هاي رطوبت و باد  کنند ولي متاسفانه راديوسوند ساخت کشور در زمينه داده استفاده مي
« .کند ر اين زمينه محدود ميبيني دقيق را د با خطاي زيادي مواجه است و امکان پيش

 (251 .)ص

هاي تندري،  مقياس همچون طوفان امروزه تحليل دقيق شرايط جوي کوچک» .13
هاي حدي نيازمند تجهيزات دقيق مانند  رگبارهاي محلي و رعدوبرق و درمجموع پديده

هاي  که اوالً تعداد ايستگاه شود ميمالحظه  .رادار و رصد و تحليل شرايط جو باال هست
تراز بسيار اندک و  طور تعداد رادارهاي کشور در قياس با کشورهاي هم باال و همين جو

و وسعت زياد آن بسيار  در مجموع براي کشوري با خصوصيات توپوگرافي و تنوع اقليمي
هاي رادار نتايج اين  در نگهداري و تحليل داده ثانياً به دليل ضعف علمي  .ناچيز است
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 (255 .)ص« .کنند ها ايفا نمي بيني پيشدر  اي عمدهتجهيزات نقش 

 بودجه سازمان هواشناسی .1-2-1

هاي اروپايي همچون اسپانيا، آلمان،  بودجه سازمان هواشناسي ايران در قياس با کشور»
شرايط بسيار  و ايتاليا که هم از لحاظ وسعت و هم از نظر تنوع توپوگرافي و اقليمي   فرانسه

چون قزاقستان و نيوزلند نيز  حتي در مقايسه با کشورهايي هم .بهتري دارند خيلي کمتر است
البته در مقايسه با چند کشور قرقيزستان، آذربايجان و  .تري قرار دارد در سطح پايين

با  تاجيکستان وضعيت بسيار بهتري دارد که اين کشورها نيز از لحاظ وسعت و تنوع اقليمي
 .ص) «.هاي هواشناسي جهاني ندارند هي در ردهو همچنين جايگا .ايران قابل قياس نيستند

243) 

 نيروی انسانی هواشناسی وضعيت .1-2-1
به تاييد معاونت توسعه  1311هواشناسي کشور در تشکيالت تفصيلي خود که در سال » .1

پست سازماني در اختيار دارد که تنها  3121جمهور رسيده است،  و سرمايه انساني رئيس
درصد پست سازماني،  35باشد تنها چيزي بالغ بر  پست آن در تصدي مي 1368

روز و بدون هيچ وقفه اي  فرسا در طول شبانه کارکناني که بايد در شيفت کاري طاقت
 (236 .)ص «.حتي در تعطيالت به کار بپردازند

هاي آموزشي به دليل کمبود اعتبارات  بر اساس گزارش مسئوالن هواشناسي اين دوره» .2
ناپذير مقررات سازمان  سال متوقف شده بود، در پي اجراي اجتناب 8اي به مدت  هزينه

جهاني هواشناسي مبني بر آموزش اجباري کارکنان، اين سازمان اقدام به برگزاري 
با اين  .هاي آموزشي در سطح وسيعي طي سال گذشته و سال جاري نموده است دوره

هم چنين اظهار شد  .ده استها تاکنون ارائه نش همه مستنداتي براي برگزاري اين دوره
نامه همکاري في مابين سازمان هواشناسي کشور و سازمان  با توجه به مفاد تفاهم

 اي هواشناسي تهران به عنوان مرکز آموزش منطقه -هواشناسي جهاني، کشور ايران

(WMO-RTC1) با توجه به اين وظيفه محول شده، سازمان  .انتخاب شده است
اي  هاي آموزشي به کارشناسان کشورهاي منطقه اجراي دوره هواشناسي کشور ملزم به

 (238 .ص« ).باشد و جهان مي

ها  دو نقص اساسي در توزيع نيروي انساني هواشناسي ايران در مقايسه با ساير کشور» .3
بخش مديريتي سازمان سهم قابل مالحظه از نيروي انساني مشغول  .چشم ميخورد به

 53فرانسه  .باشد هنجاري مي نابه  ساير کشورها پديده باشد که در قياس با به کار مي
 .نفر ايران قرار دارند 832نفر در مقابل  244نفر، ترکيه  23نفر، ايتاليا  25نفر، اسپانيا 

نفر فرانسه،  534نفر در مقايسه با  1836تعداد کارشناسان هواشناسي ايران با تعداد 
ستراليا قرار دارد که باز هم عدد قابل نفر ا 284نفر ترکيه و 115نفر اسپانيا،  411

شناس و هيدرولوژيست  هاي کارشناسان اقليم در مقابل در بخش .باشد اي مي مالحظه
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اين اعداد برعکس بوده و در بخش هيدرولوژي هيچ نيرويي در سازمان مشغول بکار 
« .اشدب شناس بسيار ناچيز مي نفر اقليم 15ايران تعداد  و با همه تنوع اقليمي .نيست
 (245 .)ص

 نامتناسب بودن حقوق و مزاياي کارکنان در مقايسه با ساير دستگاههاي اجرايي 

 امتياز با توجه به اينکه برخي از  3333العاده سختي کار تا سطح  عدم ارتقاي فوق
 هاي نيتروژن(و گازهاي سمي )بالن مشاغل اين سازمان در معرض خطر انفجار

 .باشند اکسيد جيوه مي

 ناپذير و در  هاي روزمره و اجتناب اي براي پرداخت هزينه فوي بودجه هزينهعدم تکا
 هاي پرسنلي و نارضايتي کارکنان نتيجه به ناچار کاهش هزينه

  عدم تقويت مديريت مرکز آموزش سازمان هواشناسي کشور و در نتيجه عدم
 هاي آموزشي بدو و حين خدمت برگزاري دوره

  د پست سازماني مصوب )استعالم اول از سازمان درص 52بال تصدي بودن بالغ بر
 (246 .)ص .هواشناسي(

هاي الزم و دو بار استعالم کتبي ، متاسفانه  هاي مکرر و پي گيري عليرغم تالش» .4
و .هاي کلي و بدون استناد مبادرت نموده است سازمان هواشناسي همواره به ارائه پاسخ

هاي آموزشي الزم چه در داخل و چه  هيچ وقت مستندات قابل قبولي براي ارائه دوره
ها بسيار کلي و  اين دوره شود ميهمان طور که مالحظه  .در خارج از کشور ارائه ننمودند

ها و  وعليرغم ارسال يک جدول استاندار براي ثبت دوره .باشد فاقد استاندارهاي الزم مي
يک کالس برگزار  ها ، در هيچ مورد برنامه مدوني براي الگوي مشخصات استاندار دوره

هاي  افزار هاي نوين و استفاده از نرم با توجه به رشد روز افزون فناوري .شده ارائه نشد
هاي کوچک مقياس در حد محلي و  بيني جديد و پيچيده بخصوص در زمينه پيش

هاي تندري نيازمند  آسا، طوفان هاي سيل هاي زودگذر و ناگهاني چون بارش پديده
رسد عمده کارشناسان  که به نظر مي .استبيني  ناسان بخش پيشبازآموزي مرتب کارش

« .نمايند تجربه و تخصص خود را در همان محدوده تحصيالت دانشگاهي کسب مي
 (241 .ص)

هاي ضعيف ممکن است بدليل ضعف تجهيزات باشد ولي عمده  بيني بخشي از پيش» .5
طور که  همان .شود ميمشکل به ضعف تجربه و و تخصص کارشناسان مربوط 

هاي  بيني مالحظه شد در ميان کارشناسان هواشناسي کشورهاي موفق در زمينه پيش
هاي مرتبط وجود دارد که چنين تنوعي به هيچ وجه در  جوي انواع مختلفي از تخصص

به عنوان مثال درکشورهاي  .شود ميساختار کارشناسان هواشناسي کشور ايران ديده ن
شناس و هيدرولوژيست و  هايي مانند اقليم اواني تخصصبه فر ...مثل چين و فرانسه و 

شناس و در کشور  نفر اقليم 3842در مجموع   در کشور چين .خورد به چشم مي ....
نفر اقليم شناس در کنار  15اين تعداد به  ايرانشناس و در  اقليم 63 فرانسه تعداد
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ي در در نتيجه ضعف اساس .هواشناسان به تحقيق و پژوهش مشغول هستند
ها و تجهيزات مربوط شود  هاي هواشناسي ايران بيش از آن که به زيرساخت بيني پيش

هاي مورد نياز براي پايش  به ضعف تخصص و تجربه نيروي انساني و فقدان تخصص
 (241 .)ص« .شود ميهاي جوي مربوط  هاي و نقشه ها، بهره برداري و تحليل داده داده

التحصيالن  ق اساسنامه سازمان از عموماً از فارغتخصص اوليه عمده کارشناسان طب» .6
شده  طور که گزارش و همان .رشته فيزيک و در رتبه بعدي از رشته هواشناسي هست

 .گذارند مدت در بدم استخدام مي التحصيالن فيزيک يک دوره آموزشي کوتاه است فارغ
و به نحو  .ستهاي جوي کافي ني بيني پديده وجه براي پيش هيچ اين آموزش اوليه به

هاي حدي  که تحليل پديده گو اين .هاي جوي را ندارند اولي تر توانايي تحليل نقشه
باشند نياز به تجربه  مقياسي مي هاي کوچک هاي جوي سيل زا که پديده همانند سامانه

و برخالف اکثر کشورهاي دنيا  .تري دارد شناسي دقيق باال و تخصص هواشناسي و اقليم
هاي مهم ديگر که در مورد  در جداول باال مالحظه شد( از ساير تخصصطور که  )همان
کنند يا در بدنه  هايي همچون سيل بسيار مفيد عمل مي بيني و رصد پديده پيش

بيني شرايط جوي  براي پيش .بيني وجود ندارد يا بسيار اندک است کارشناسي پيش
 .بخش باشد د مؤثر و نتيجهتوان توجه صرف به جو )کهان هم دقيق و فراگير نيست( نمي

شناسي و هيدرولوژي در کنار کارشناسان هواشناسي  هايي همچون اقليم وجود تخصص
 (254 .ص« ).بسيار ضرورت دارد

با توجه به  .ساختار و قوانين جذب نيرو در سازمان نيازمند بازنگري اساسي هست» .2
اي مرتبط و مورد ه وپا گير سازمان جذب نيروي متخصص از رشته هاي دست اساسنامه

با توجه وقوع پديده مهم تغيير اقليم و گرمايش جهاني و  .پذير نيست لزوم امکان
اقتضائات مترتب بر آن و انتظارات جامعه و نهادها و مؤسسات مختلف ارائه خدمات 

آگاهي  بيني و پيش پيش .دقيق، فراگير و متنوع را از سازمان هواشناسي انتظار دارند
ها، هواشناسي دريايي، آلودگي هوا و ريزگردها و  ها، طوفان سالي خشک هايي چون پديده

هاي مختلف  لذا جذب نيرو از رشته .غيره از وظايف ذاتي سازمان هواشناسي هست
« .ازدور و هوافضا ضرورت دارد جو، سنجش شناسي، هيدرولوژي، شيمي ويژه اقليم به
 (255 .ص)

 های هواشناسی اخطاريهکيفيت  .1-2-6
هاي صادرشده از سوي سازمان هواشناسي کل  ها و اطالعيه رسي مشروح اخطاريهبر» .1

دهد که در مجموع عملکرد اين سازمان و  کشور در قبل از رخداد سيل نشان مي
باوجوداين در بيشتر  .رساني شده است تجهيزات آن مناسب بوده و رخداد سيل اطالع

ن شده است و گستردگي و مکان هاي صادرشده کليت موضوع بيا اخطارها و اطالعيه
رخداد پديده با جزئيات کامل ارائه نشده است و همچنين در بسياري از موارد 

ازجمله موارد  .هاي صادرشده وجود دارد هاي زيادي در اخطارها و اطالعيه مشابهت
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هاي صادرشده عدم بيان مقدار تجمعي بارش در نقاط  توجه در اخطارها و اطالعيه قابل
هاي  نبود مقدار تجمعي بارش در اطالعيه .يژه قبل از رخداد سيل استمختلف بو

تواند يکي از داليل کم توجهي احتمالي  هاي مختلف مي ها و ارگان صادرشده به سازمان
هاي بعد از رخداد  اين در حالي است که در اخطارها و اطالعيه .به بزرگي پديده باشد

د سيل گلستان و لرستان( سازمان هواشناسي )بعد از رخدا 18هاي اوايل فروردين  سيل
هاي بارشي قوي و  بيني شده براي سامانه کل کشور مقدار تجمعي بارش پيش

هاي مختلف ارائه  هاي صادرشده به مراکز و ارگان آميز را در اخطارها و اطالعيه مخاطره
 (22 .)ص« .کرده است

هاي  ست اما براي پديدههرچند کليت عملکرد سازمان در اين زمينه مناسب بوده ا» .2
حدي همچون سيل نياز به اطالعت با جزئيات بيشتري وجود دارد که عدم ارائه اين 
جزئيات در اخطارها و هشدارهاي سازمان هواشناسي قبل از رخداد سيل مشاهده 

هاي  شده و مکان بيني شايد نبود اين جزئيات همانند مقدار بارش تجمعي پيش .شود مي
هاي سنگين فروردين  در مقياس محلي سبب شده است که رفتار بارشبا بيشينه بارش 

هاي ديگر تصور شود و اقدامات الزم و کافي در اين زمينه از  نيز همانند ساير بارش 18
 (85 .)ص .«.خوبي انجام نشود هاي مربوطه به ها و سازمان سوي ارگان

هاي  ه صدور اخطاريهنکته ديگري که در اينجا الزم است تا به آن اشاره شود نحو» .3
 تصوير از يکي از 38-3شکل  .باشد سازمان هواشناسي در ارتباط با بارش مي

  صادر شده 1318فروردين  3هاي سازمان هواشناسي را که در مورخ در مورخ  اخطاريه
هاي  گونه که در اين اخطاريه و البته بسياري ديگر از اخطاريه همان .گذارد به نمايش مي
توان مشاهده نمود که در اخطاريه مذکور خبري از  شخص است، مياين سازمان م

لذا زماني که اخطاريه به اين صورت  .نيست  رساني ميزان بارش به صورت کمي اطالع
گيري  نهادهايي که مقدار و شدت بارش براي آنها مهم است براي تصميم شود ميصادر 

 (123 .)ص« .شوند دچار مشکل مي
صادر   هاي سازمان هواشناسي اشاره شد که در اخطاريه اخطاريهبا ذکر يک نمونه از » .4

نيست که اين موضوع خود  شده خبري از اطالع رساني ميزان بارش به صورت کمي
گيري  نهادهايي را که مقدار و شدت بارش براي آنها مهم است براي تصميم تواند مي

ژوهشکده هواشناسي تر توسط پ هاي تخصصي بيني دچار مشکل کند )البته ظاهرا پيش
در قالب قراردادهاي همکاري براي  شود ميکه در آنها مقدار و شدت بارش نيز لحاظ 

هاي مذکور در کار حاضر بررسي  بيني شوند که البته پيش اي از نهادها ارسال مي پاره
بعالوه اشاره شد که در سازمان هواشناسي براي صدور هشدارها و اخطارها از  .اند( نشده
)همانند آنچه که در نامه ارسالي از  المللي  بيناي مشابه و استاندارد در سطح ه رويه

سوي سازمان هواشناسي در پاسخ به سواالت مطرح شده از سوي کارگروه توسط به 
با  اشاره شده( در ارتباط eu.meteoalarm.www تارنماي هشدارهاي هواشناسي اروپا

http://www.meteoalarm.eu/
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بدين معني که نه در متن اخطاريه به کميت بارش اشاره  .شود ميکميت بارش پيروي ن
 .)ص« .شود ميبندي  و نه نوع اخطاريه با توجه به ميزان و شدت بارش سطح شود مي

126) 

 يا اساس اثرات ها برهاي گذشته، در بيشتر کشورها اخطاريهخالف دههامروزه بر» .5
هاي صادر شده از ميالدي اعالميه 1163تا دهه  ... .شود ميخطرات وضع هوا صادر 

ولي پس  .بيني وضع هواي کلّي بودهاي هواشناسي کشورها شامل پيشسوي سازمان
-هاي هواشناسي درنظر گرفته شد که اين آستانههايي براي صدور اخطاريهاز آن آستانه

ها اکنون صدور اخطاريههم  .تر شدندتر و جامعها خود با زمان تغيير کرده و کامل
به بياني عبارت  .ها و وضعيت جوي استبيشتر برمبناي اثرات و خطرات پديده

وضعيت جوي چه خواهد "جاي خود را به عبارت  "وضعيت جوي چگونه خواهد بود"
 (115 .)ص« .داده است "کرد

هاي معمول و بينيهشدارهاي سازمان هواشناسي کشور نيز بيشتر به صورت پيش» .6
پذيري، با توجه به امکانات آنها( است که در  مبناي احتمال تاثيرات آن )نه خطرهي برگا

-21هاي  هاي مربوط به سه بارش منجر به سيل تاريخادامه به ارائه و بررسي اخطاريه
« .شود ميپرداخته  1318فروردين  11-12و  1318فروردين  4-6، 1312اسفند  26

 (115 .)ص

 22/12/12سازمان هواشناسي کشور به تاريخ  113اريه شماره گونه که در اخطهمان» .2
اي نشده و در ، به احتمال رخداد سيل در منطقه گلستان و مازندران اشارهشود ميديده 

بيني شده است، زمان آغاز، پايان و ميزان مناطقي هم که احتمال رخداد سيل پيش
)دو روز  24/12/12ربوط به م 114در اخطاريه شماره  .بارش احتمالي بيان نشده است

کار رفته براي استان گلستان به گرفتگي معابر عمومي قبل از رخداد سيل(، تنها واژه آب
و  گرفتگي معابر عموميبه آب 24/12/12مربوط به  115در اخطاريه شماره  .است

 ها در مازندران و گلستان، تنها در روز دوشنبه اشاره شده وها و مسيلطغيان رودخانه
 (115 .)ص« .اي نشده استهمچنان به زمان آغاز، پايان و مقدار بارش اشاره

 22/12/12مربوط به  112و شماره  25/12/12مربوط به  116هاي شماره در اخطاريه» .8
ها اشاره  شدن مسيلگرفتگي معابر و سيالبي آب صورت کلّي به)آغاز رخداد سيل( به

در روز پاياني رخداد سيل صادر شده است  نيز که 118در اخطاريه شماره  .شده است
ها و شدن مسيلبارش باران شديد، سيالبي به صورت کلّيبه (،21/12/12)مورخ 
 (115 .)ص« .ها اشاره شده استرودخانه

-12هاي صادر شده در خصوص سيل ناشي از سامانه بارشي به طور کلّي اخطاريه» .1
هاي ها در برخي موارد مثل استاناي بوده که تنفروردين شامل مناطق گسترده11

مانند دو  .گلستان، مازندران، خوزستان، لرستان و فارس با واقعيت همخواني داشته است
سامانه بارشي ديگر، در اين مورد نيز به ميزان احتمال رخداد سيل، مقدار بارش 
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صورت بهها بيشتر اي نشده و توصيهاحتمالي، زمان آغاز و پايان در نواحي مختلف اشاره
هاي رنگي نيز در ضمن از نقشه مناطق درگير با سيل و اخطاريه .گويي بوده استکلّي

نکته ديگري که تنها در يک مورد به آن اشاره شده بود، ادامه يا  .استفاده نشده است
 (233 .)ص« .تغيير نوع هشدار بوده است

رخصوص سه هاي صادر شده از سوي سازمان هواشناسي کشور دبررسي اخطاريه» .13
وجود چندين ضعف و  18و فروردين ماه  12سامانه بارشي منجر به سيل در اسفند ماه 

طور مشترک در اين موارد ضعف که به .دهدها را نشان ميکاستي در متن اخطاريه
بر سه سامانه بارشي فوق، وجود دارد هاي سازمان هواشناسي، عالوهاخطاريه تمامي

از ميزان بارش يا برف، زمان آغاز و  گونه اطالعات کميچعبارتند از: عدم اعالم هي
هاي متفاوت با يک پديده جوي پايان پديده، مکان دقيق مناطق مختلف که با شدّت

ها با فرمت يکسان و هاي تکراري اخطاريه( مواجه هستند، متن...)بارش، برف، مه و 
جزئي درباره مناطق  کننده که فاقد هرگونه اطالعاتدقت و کسلنگارش ضعيف، کم

هاي بيشماري بدون بيان مختلف درگير پديده جوي هستند و فهرست کردن نام استان
ها تواند براي سازمانها نميبديهي است صدور اين گونه اخطاريه .هيچ تفاوت بين آنها

و مراکز اجرايي مربوطه که بايد در اسرع وقت، تصميم دقيق و درستي اتخاذ کنند، مفيد 
ترين عامل عدم استقبال گسترده )دولتي و مردمي( رسد مهمبه نظر مي .ساز باشدو کار

ها و هشدارها با هاي سازمان هواشناسي کشور صدور اين نوع اخطاريهبينياز پيش
 (234 .)ص« .هاي ذکر شده استمضامين کلّي و ضعف

ور وجود در هر حال با توجه به اينکه دانش و تخصص مرتبط با اين موضوع در کش» .11
کرد، در زمان  داشته است در صورتي که سازمان هواشناسي از اين توان استفاده مي

روز قبل با خطاي قابل قبول  5بارش از حدود  بيني کمي ها امکان پيش وقوع سيالب
نيز  صورت کمي  ها به بود و لذا براي سازمان هواشناسي امکان صدور اخطاريه فراهم مي
 (126 .)ص« .شد فراهم مي

 های هواشناسی مدل .1-2-7
هاي وضع هوا از  بيني در حال حاضر در سازمان هواشناسي براي انجام پيش» .1

اي که  هاي جهاني هواشناسي و همچنين خروجي يک مدل منطقه هاي مدل خروجي
هاي  خروجي مدل .شود مي، استفاده شود ميسازمان مذکور به صورت روزانه اجرا 

باشد که البته  مي  ARPEGE و مدل  GFSدلجهاني مورد استفاده شامل م
( مورد استفاده قرار deterministicصورت قطعي ) هاي هر دو مدل تنها به خروجي

 .باشد براي منطقه ايران مي  WRF اي نيز شامل اجراي مدل مدل منطقه .گيرند مي
 .)ص« .گيرند ها به صورت قطعي مورد استفاده قرار مي بيني براي مدل مذکور نيز پيش

125) 

هاي جهاني قطعا  آن مدل با توجه به تنوع توپوگرافي کشور ايران و تنوع اقليمي» .2
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لذا ضرورت دارد از هم  .بيني مناسبي را براي کشور ايران ارائه نمايد تواند پيش نمي
هاي هواشناسي در  بيني براي پيش اکنون پروژه باز طراحي يا نوسازي يک مدل بومي

چرا که کشور ايران تقريبا  .هاي زير مجموعه شروع شود کدهدرون سازمان يا پژوهش
 (253 .)ص« .هاي حدي و نامتعارف برخوردار است تنوعي از پديده

 عدم انسجام سازمان هواشناسی .1-2-8
هاي سازمان هواشناسي وجود دارد اين است که  که در موضوع پيش بيني نکته مهمي

پژوهشکده  پژوهشکده اقليم شناسي، املسازمان هواشناسي با سه زير مجموعه خود ش
هواشناسي و علوم جو و مرکز ملي پايش و هشدار خشکسالي به صورت مجزا پيش 

هاي  هاي خود را انجام داده و تکميل کنند مباحث يکديگر نيستند و حتي پيش بيني بيني
زم و هاي هواشناسي است داراي اعتيار ال صورت گرفته را به دليل اينکه حاصل خروجي مدل

 (156 .ص) .دانند نمي  کافي

 در ايران تغيير اقليم .1-2-1

ميزان اين افزايش در نقاط مختلف کشور و در  .دماي کشور رو به افزايش است» .1
درجه  2اما ميزان اين افزايش از  .کند هاي مختلف فرق مي هاي مختلف و سناريو دهه

بينانه يا  به سناريوهاي خوش اگر .کند درجه در تابستان فرق مي 8درزمستان تا شايد 
 «.رسد هم طبيعي به نظر مي 2.6متوسط متکي باشيم، افزايش حدود 

بارش متوسط ساالنه کشور به داليل مختلف بحث شده در باال افزايش نخواهد » .2
 «.ماند هاي مختلف کشور باقي مي داشت و حداکثر در حد نرمال منطقه

اين شاخص جزو  .يابند شديد افزايش ميهاي  مانند بارش  هاي فرين اقليمي شاخص» .3
هاي غيرعادي فراوانتر و  يعني در آينده روزهاي با بارش .ماهيت ذاتي اقليم کشور است

 «.شديدتر خواهند شد
يعني  .کند تر مي نظم نظم اقليم ايران را بي تغيير اقليم ادامه دارد و وضعيت بي» .4

تر  ن و گرماهاي شديد فراوانهاي شديد، سرماهاي سوزا هاي شديد و خشکسالي بارش
 «.شوند و شديدتر مي

افزايش دما سبب کاهش رطوبت خاک در نواحي داخلي کشور و تضعيف پوشش » .5
 (321 .ص« ).شود مي گياهي

 .کشور را فراموش کرد بارشهاي فروردين امسال نشان داد که نبايد اين ويژگي اقليمي» .6
ن تغييرپذيري و حوادث غير مترقبه مديران ومردم هستند که بايد خودشان را براي اي

درصد از مجموع بارش  43براي اينکه در کل کشور حدود  .ناشي از آن آماده کنند
هاي  بارد و اين يعني احتمال وقوع بارش درصد از روزهاي بارشي مي 13ساالنه در 

 تغيير اقليم در سالهاي اخير هم اين وضعيت را تشديد کرده .آسا هميشه وجود دارد سيل
 (333 .)ص« .است
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هاي شديد و محلي تر نسبت به گذشته  هاي انجام شده حکايت از رخداد بارش بررسي» .2
تحقيقات متعدد انجام شده به اين امر اشاره دارند که در آينده بارش از تمرکز  .دارد

در نتيجه مديريت منابع آب نيازمند  .بيشتر زماني و مکاني برخوردار خواهد بود
« .ها بپرهيزد لي استو بايد از نسخه متمرکز و يکنواخت براي حوضهريزي مح برنامه
 (331 .)ص

هاي اخير نشان داد  بارش .ها است ها تکيه بر ميانگين ريزي روال رايج در اکثر برنامه» .8
بايد در همه مراحل مديريتي و برنامه ريزي به مقادير کمينه و  .که اين کار اشتباه است

استفاده از ميانگين از دوره برگشت دوساله استفاده  در صورت .بيشينه توجه کرد
بنابراين  .در صورتي که اکثر اين بارشها دوره برگشت صد ساله و بيشتر دارند .شود مي

چون همه  .هاي برگشت باالتر بيشتر توجه شود هاي آينده به دوره در برنامه
تند که تحمل هاي فرين هس اکوسيستمها به شرايط نرمال سازگاري دارند و پديده

 (331 .)ص« .شوند اکوسيستم را شکسته و سبب بحران مي

 ها برای هواشناسی آموخته درس .1-9
ترين  دهد که سامانه پايش و پيش بيني کشور که مهم هاي صورت گرفته نشان مي بررسي»

شايسته  .استاي برخوردار  ه از نقاط ضعف عديد استمتولي آن سازمان هواشناسي کشور 
هرچند گفته شد  .نظور رفع اشکاالت در اين زمينه اقدامات مختلفي صورت پذيرداست به م

برخي از مشکالتي که در سازمان هواشناسي وجود دارند به علت وضعيت خاص کشور از 
جمله تحريم، کمبود منابع مالي، عدم امکان جذب نيروي انساني جديد در راستاي کوچک 

اقدامات براي ارتقاء پايش و پيش بيني هواشناسي در باشد، با اينحال برخي  سازي دولت مي
 شوند: کشور قابل انجام است که به اختصار در زير شرح داده مي

با توجه به اينکه در حال حاضر سازمان : هاي مورد استفاده بهبود يا تغيير مدل .1
ه ها ب اين مدلکند و  بيني استفاده مي هاي موجود در دنيا براي پيش هواشناسي از مدل

هاي  اند لحاظ نمودن ويژگي ي براي منطقه خاصي طراحي شدهدرصورت کلي و در موا
  ها ضرورت دارد و بايد به تدريج به طرف يک مدل بومي جغرافيايي کشور در اين مدل

هاي  تواند بر اساس ارتقاي مدل مي  طراحي اين مدل بومي .در کشور حرکت کنيم
نويسي  شد که صفر تا صد آن در کشور برنامهموجود صورت بگيرد يا به صورت مدلي با

 (161 .)ص «.شود

هاي صورت گرفته در مقياس جهاني و  بيني در حال حاضر پيش: هاي محلي بيني پيش .2
هاي  ها به مقياس گيرند که براي تقليل نتايج اينگونه مدل در مقياس ملي صورت مي

ين اطالعات به براي تقليل ا .نمايي انجام شود محلي ضرورت دارد ريزمقياس
تري مد نظر قرار گيرند تا بتوان  هاي مختلف و دقيق هاي محلي الزم است مدل مقياس

ي محلي در همان ها هاي صورت گرفته را با در نظر گرفتن ويژگي بيني نتايج پيش
 (161 .)ص .مقياس به کار گرفت
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زها و هواشناسي: الزم است با توجه به نيا  هاي کاربردي بيني ارتقاي سطح پيش .3
هاي عموم صورت گرفته در سازمان  بيني هاي اجرايي عالوه بر پيش تقاضاي دستگاه

هاي  هاي فعاليت دستگاه هاي تخصصص کاربردي در زمينه بيني هواشناسي، پيش
صورت گرفته با  هاي عمومي بيني ها توسعه يابد تا پيش اجرايي کشور با همکاري آن

 .رار گيردتر مورد استفاده ق گيري کاريردي جهت

 ...اي، روازنه، فصلي و  هاي لحظه ها: در حال حاضر در مقياس بيني سازي پيش يکپارچه .4
و تخصصي توسط سازمان هواشناسي و مراکر تحقيقاتي تابعه   هاي عمومي بيني پيش

ها به صورت يکپارچه وجود  هاي آن گيرد که متاسفانه دسترسي به داده صورت مي
ها  هاي مربوطه به درگاه آن بيني د که براي اطالع از پيشنداشته و کاربر الزام دار

ها را در يک محيط يکپارچه  توان همه آن براي حل اين معضل مي .مراجعه نمايد
مجازي گردهم آورد تا ضمن امکان مقايسه نتايج حاصل از هريک از آنها بتوان 

 (162 .)ص «.هاي يکپارجه را مشاهده نمود بيني پيش
هاي خود را با دقت متر تهيه  سي بايد مختصات همه انواع ايستگاهسازمان هواشنا» .5

 .کند
تهيه و هر روز  NetCDF سازمان هواشناسي بايد پايگاه داده ايستگاهي ملي را با فرمت .6

 .روزرساني کند آن را به
 .هاي راداري تهيه کند براي نگهداري داده  سازمان هواشناسي بايد يک بايگاني رقومي .2
هاي  هايي فراهم کند که تا پيش از ظهر هر روز داده اسي بايد زيرساختسازمان هواشن .8

اي  ها در قالب يک فايل رايانه ساعت گذشته عناصر آب و هوايي همه انواع ايستگاه 24
هاي اين فايل توسط  واحد آماده شده باشد و آخرين نقشه دما و بارش ايران بر پايه داده

 .و تحليل و منتشر شود متخصصين اقليم شناسي آماده، تجزيه
ملي عناصر آب و هوايي ايران را تهيه کند و   سازمان هواشناسي بايد پايگاه داده شبکه .1

 (28 .ص« ).ها بهره ببرد از آن به عنوان مرجع ارزيابي ناهنجاري

کننده بوده و براي کساني که )شامل مردم و طور کلّي هشدارها بايد آموزنده و متقاعدبه .13
استفاده از رنگ بر روي  .کنند، روشن و قابل فهم باشد را دريافت ميمسئوالن( آن 

 .دهدها به اين امر کمک فراواني کرده و ميزان خطر را براي آنها نشان مينقشه
زمان  کميت، مقدار ذکراز نظر هاي سازمان هواشناسي در بيشتر موارد محتواي اخطاريه .11

ناطق مختلف تحت تاثير و همچنين رخداد، تداوم و شدت در م پاياندقيق آغاز و 
شباهت و يکنواختي  .مطابقت ندارد کشورهاي ديگربا  هاي مخاطرهادبيات و توصيه

ها و هشدارها و عدم دقت و شفافيت در متن آنها موجب برانگيخته نشدن متن اخطاريه
ها و هشدارها حساسيت مردم و مسئوالن و عدم اثرگذاري و قابليت اعتماد به اخطاريه

  .شود مي
بيني شده با توجه به اينکه شدت رخداد سيل و ميزان بارش در همه مناطق پيش .12
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کار بردن سطح هشدار يکسان براي همه مناطق، از ميزان حساسيت يکسان نيست، به
 .شود ميها و هشدارها آن کاسته و باعث عدم اعتماد مسئولين و مردم به اخطاريه

هاي سازمان هواشناسي غالباً تفاوت چنداني با هم ادبيات به کار رفته در متن هشدار
؛ در حالي که در شود مينداشته و بدون توجه به سطح هشدار، از مطالب مشابه استفاده 

-ها استفاده ميهاي ضعيف، متوسط و قوي در گزارشکشورهاي ديگر، حداقل از واژه

ن شامل ذکر سطح ها و هشدارهاي سازمااخطاريه شود ميبدين منظور پيشنهاد  .کنند
بندي سطح خطر با استفاده از کدهاي رنگي و شدت تخريب با احتمال بارش و رتبه

توجه به مکان )تفکيک مکاني( و تغيير سطح هشدار با زمان و نوع سيل با توجه به 
 .اقليم منطقه باشد

هاي مناسب و قابل نيز بايد متناسب با شدت سيل و همراه با واژه  هاي عموميتوصيه .13
همچنين الزم  .فهم براي عموم جامعه باشد تا ميزان مخرّب بودن پديده را نشان دهد

-نصب شود که هم مردم را از ساخت دائمي است در مسيرهاي سيالبي محتمل، عالئمي

ها دور سازد و هم در هنگام بارش، مردم در نزديکي اين مناطق ساز در اين مکانو
 .مستقر نشوند

و در نتيجه نيست ساعت پيش از رخداد(  48)در بيشتر موارد،  هنگامبه ها بينيپيش .14
هاي ده بينيبه پيشوجود دارد و  ريزي و انجام اقدامات الزمکمبود زمان براي برنامه

  .نياز است روزه، يک ماهه و سه ماهه
  .گيرد صورت نمي گير و مکان آنبيني ارتفاع برف و سطح منطقه برفپيش .15

  .مشهود است بيني فصليو عدم صحت الزم در پيشبيني ساعتي پيشعدم  .16

هاي مختلف به اطالع عموم برسد که شامل راديو، تلويزيون، هشدارها بايد به روش .12
در ضمن هشدارها بايد  .باشدايميل، تلفن )شامل پيام کوتاه و پيام صوتي( و اينترنت مي

فرصت کافي براي هرچه زودتر اعالم شود تا کساني که در معرض سيل قرار دارند، 
 .اقدام مناسب داشته باشند

مناسب است که در وبگاه سازمان هواشناسي کشور، اطالعات کاملي در زمينه رخداد  .18
هاي هواشناسي کشورهاي وبگاه .هاي جوي براي استفاده عموم قرار داده شودپديده

ي و ارائه هاي هواشناسمختلف معموالً از مردم در باره چگونگي برداشت آنها از گزارش
ها را بخشي گزارشتواند اثرکنند که انجام اين مورد ميخواهي ميپيشنهادات نظر

  .بيشتر کند
هاي هواشناسي هاي سازمان ها نيز برخي از وبگاهبينيدر مورد ميزان درستي پيش .11

ها، ها همراه با نموداربينيهاي کوتاه از درصد درستي پيشکشورهاي مختلف گزارش
روز  13تا  5هاي دما و بارش در روزهاي آينده از بينيکه چرا پيشاين و علتها جدول

 .دهندرا ارائه مي شود ميبيشتر صادر ن
ويژه در باالدست ها بهروزرساني امکانات و تجهيزات و افزايش تراکم ايستگاهبه .23
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  .ضروري است ريزهاي آبحوضه

  .يگر بايد افزايش يابدهاي دهماهنگي بين سازمان هواشناسي با سازمان .21

 شناسی و هواشناسیپيشنهادهای کارگروه اقليم .1-1

 برداری اصالح شبکه داده .1-1-9
هاي اطالعاتي در  الزم است با انجام يک مطالعه دقيق نياز واقعي کشور براي رفع خالء .1

در  .ها بطور منظم راديوسوند )کاوشگر( ارسال گردد جو باال شناسايي و در اين مکان
هاي  وجود تحريم .باشد عين حال تامين مطمئن کاوشگر دغدغه اصلي سازمان مي

با  شود ميلذا توصيه  .ظالمانه نيز واردات اين محصول را با مشکل مواجه نموده است
هاي مرتبط مطالعه  هاي ذيربط با دانشگاه انعفاد قراردادي بين سازمان هواشناسي يا نهاد

 .روع شودبراي توليد داخلي اين محصول ش
باشد، در  ها مي با توجه به اين که هسته رگبارهاي شديد که عامل اصلي سيالب .2

هاي جوي تهيه شده بوسيله  کند که با داده محدوده کوچکي شکل گرفته و فعاليت مي
هاي راداري  بايد از داده .باشد پذير نمي هاي جهاني با توان تفکيک پايين امکان پايگاه

افزايش تعداد  .ير حرکت و شرايط دروني طوفان استفاده کردبراي رصد و پيگيري مس
هاي سيل  هاي تندري و بارش رادارهاي هواشناسي بخصوص در مناطق مستعد طوفان

 مناطق در با توجه به اينکه هنوز .رسد آسا در جنوب و شمال کشور ضروري به نظر مي
دارد به منظور جود نو رادار شبکه کشور شرق و شرق جنوب در ويژه به اي عمده

بوده و بايد  يضرور ، تکميل شبکه راداريهاي کوتاه مدت بارش بيني دسترسي به پيش
در مناطق و رادارهاي مورد نياز را تهيه  ،تکيه به توان داخلي از جملهاز طرق مختلف 

 .مورد نياز مستقر نمود
ارتقا و وع با توجه به اين موض .برداري وجود دارد در شبکه داده اي عمدهنقاط ضعف  .3

همچنين با توجه  .برداري بايد در سازمان هواشناسي مدنظر قرار گيرد داده بهبود شبکه
هاي  به اينکه بر اساس استانداردهاي موجود سازمان هواشناسي جهاني، شبکه ايستگاه

باشد ضروري است به  هاي کشور از تراکم مناسبي برخوردار نمي گيري داده اندازه
هاي  جمله با تکيه به توان داخلي به ويژه ظرفيت شرکتهاي مختلف از  روش
در  شود ميلذا توصيه  .گيري اقدام شود بنيان به ساخت برخي از تجهيزات اندازه دانش

هاي راداري شناسايي و  هاي سازمان براي احداث پايگاه قالب يک طرح جامع نيازمندي
 .فته شوندساله اين رادارها نصب و بکار گر 5بتدريج در يک برنامه 

هاي همديدي کشور به ويژه در مناطقي )بويژه ارتفاعات( که از  افزايش شبکه ايستگاه .4
نظر رخداد مخاطرات هيدروکليماتولوژيک از حساسيت بيشتري برخوردار هستند از 

هاي  برخي از ايستگاه .هايي است که بايد در کشور مورد توجه قرار گيرد ضرورت
خارج از شهرها قرار داشتند امروزه به دليل گسترش  هاي همديدي که قبال در محيط



 116/ ها بها و پيشنهادهاي گزارش ملي سيالآموختهها، درسخالصه يافته

 

شهرها در مناطق مرکزي شهري قرار گرفته اند که نيازمند جابجايي هستند تا بتوانند 
 .هاي صحيح را از هواي مناطق ثبت و ضبط نمايند داده

هاي اندازه گيري شده  گيري از داده هاي خودکار به همراه بهره حرکت به سوي ايستگاه .5
هاي مختلف هواشناسي موضوعي است که بايد در صدر اقدامات سازمان  ماهواره توسط

هاي هواشناسي مورد نياز  قرار گيرد تا بتوان به منابع دقيق تر و بهتري از سنجش داده
  .دسترسي يافت

ين تجهيزات جديد و همچنين تأمبا  ارتقا و بهبود شبکه پايش فعلي سازمان هواشناسي .6
 هاي فعلي يستگاها تجهيزات يدکي براي

هاي سازمان هواشناسي کل کشور بر اساس برنامه توسعه  يستگاهاتوسعه شبکه ملي  .2
 ششم

هاي  بيني يشپيش دقت در افزا منظور بهافزايش تعداد رادارهاي هواشناسي کشور  .8
 و کاهش خسارت احتمالي از رخدادهاي حدي جويمدت  کوتاه

ها هاي يکپارچه دريافت خودکار دادهامانهايجاد س منظور بههاي الزم ايجاد زيرساخت .1
هاي هيدرومتري و  هاي سازمان هواشناسي و ايستگاهساعتي از ايستگاه صورت به

 ي وزارت نيروسنج باران

يز جوي و آم مخاطرههاي  يدهپددر ارتباط به  روز بهافزايش نيرو انساني متخصص و  .13
 ها آنبيني  چگونگي پايش و پيش

در  خودکار تمامهاي هواشناسي  يستگاهاالزم جهت نصب فراهم کردن زيرساخت  .11
ي مستعد رخدادهاي ها مکانيژه در و بهمناطق با دسترسي محدود  يا مناطق کوهستاني 
 حدي آب و هوايي

هاي سازمان هواشناسي و وزارت نيرو در مناطق با تراکم پايين  افزايش تراکم ايستگاه .12
 هاي آبريز  باالدست حوضه يژه در نواحي کوهستاني وو بهها  ايستگاه

 گيري برف يزات مربوط به اندازهتجههاي برف سنجي و  افزايش تعداد ايستگاه .13

 نيرو  وزارتهاي غيرفعال سازمان هواشناسي و  ي ايستگاهانداز راه .14

 های سازمان هوشناسیبينیاصالحات الزم برای پيش .1-1-2

 اينکه در حال حاضر سازمانبا توجه به هاي مورد استفاده:  بهبود يا تغيير مدل .1
ها به  کند و اين مدل استفاده مي بيني براي پيش يادنهاي موجود در  از مدل هواشناسي

هاي  اند لحاظ نمودن ويژگي طراحي شدهو در مواردي براي منطقه خاصي صورت کلي 
  وميبتدريج به طرف يک مدل و بايد به  ها ضرورت دارد جغرافيايي کشور در اين مدل

 .شودشور حرکت در ک
هاي صورت گرفته در مقياس  بيني پيشدر حال حاضر هاي محلي:  بيني افرايش پيش .2

 به ها گونه مدل اين نتايج تقليل براي گيرند که مي صورت ملي مقياس در و جهاني
 اطالعات اين تقليل براي .انجام شود نمايي ريزمقياس دارد ضرورت محلي يها مقياس
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د تا ندقيق تري مد نظر قرار گير وهاي مختلف  است مدل هاي محلي الزم مقياس به
هاي محلي در  ويژگي در نظر گرفتنهاي صورت گرفته را با  بتوان نتايج پيش بيني

  .همان مقياس به کار گرفت
تر: با توجه به نيازهاي مختلف دستگاههاي اجرايي  هاي تخصصي بيني ضرورت پيش .3

خصصي در ابعاد مختلف مانند سالمت، هاي ت ضرورت آن وجود دارد که پيش بيني
گسترش پيدا کند تا با ايجاد يک بستر تعامل بتوان  ...کشاورزي، منايع آب، سيالب و

ها را روز به روز کاربردي تر و جايگاه مناسب هواشناسي را در بين جامعه  پيش بيني
 .توسعه داد

يت مناطق تحت و همچنيي موقع  هاي کمي: توجه به مقادير کمي بيني افزايش پيش .4
هاي اصلي  تاثير مخاطره آب و هوايي و به عبارتي مشخصات دقيق آن از خواسته

هرچند که سازمان  .هاي سازمان هواشناسي است کاربران مختلف اطالعات و خروجي
هايي را انجام داده است ولي نيازمند تالش بيشتري در اين زمينه  در اين راستا تالش

هاي محوله ياري  نگاه و عمق بيشتري به انجام ماموريت است که مسئولين امر را با
 .نمايد

هاي تخصصي: توليدات سازمان هواشناسي مورد استفاده  بيني درآمدزايي از طريق پيش .5
در اکثر کشورها بخش  .استها و موسسات دولتي و بخش خصوصي  بسياري از سازمان

خدماتي که  .شود ميمين مدهاي سازمان تاآقابل توجهي از بودجه سازمان از محل در
سازمان هواشناسي به خطوط هوايي داخلي و بين المللي و عبوري و همچنين خطوط 

لذا بخشي از درامد حاصل از اين خطوط به سازمان  .نمايد دريايي و زميني ارائه مي
اين تعرفه بر روي بليط و حقوق گمرکي از اين خطوط  .هواشناسي اختصاص داده شود

 .در مورد ساير کاربران نيز صادق است مسئلهاين  .قابل دريافت استداخلي و خارجي 
 طور بهي سازمان هواشناسي ها گزارشاز توليدات و  ها سازمانو  نهادهابسياري از 

 .ي کرده و درآمدها يا توليدات پرسودي دارندبردار بهرهيرمستقيم غمستقيم يا 
  .شود ميناي پرداخت  ينههزکه بابت اين اطالعات  يدرصورت

 ها بينيهاي عددي متنوع و بيشتر )قابل دسترس( در پيشاستفاده از مدل .6

 اي براي بهبود نتايجهاي منطقهافزايش تفکيک مکاني مدل .2

 افزاريتوسعه زيرساخت نرم .8

 توسعه شبکه پايش .1

 توسعه توان محاسباتي .13

 بيني هماديبيني مانند استفاده از هوش مصنوعي و پيشهاي پيشتوسعه روش .11

 هاي خروجيپردازشهاي عددي مانند توسعه پسافزايش کيفيت اجراي مدل .12

هاي هاي تحليل و همچنين افزايش مهارتافزاري براي سامانهساخت نرمتوسعه زير .13
 کارشناسي با مشارکت
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 بيشتر دانشگاهها و موسسات تخصصي هواشناسي .14

 هاي سازمانمشارکت و حضور کارشناسان خبره خارجي در آموزش .15

 اء سخت افزاريارتق .16
 ها در سازمان هواشناسي سازي داده افزاري ذخيره ارتقاء سامانه سخت .12

براي کل دنيا )البته در صورتي که در حال حاضر  GTSها سامانه  سازي داده ذخيره .18
 گواري ( جهت استفاده در سامانه دادهشود ميچنين کاري انجام ن

که در حال حاضر چنين کاري انجام اي )البته در صورتي  هاي ماهواره سازي داده ذخيره .11
 گواري ( جهت استفاده در سامانه دادهشود مين

 افزارهاي محاسباتي موجود در سازمان هواشناسي استفاده بهينه از سخت .23

 هاي جهاني هاي همادي و يقيني مدل استفاده از خروجي .21

وي اي مورد استفاده در سازمان هواشناسي و حرکت به س توسعه و ارتقا مدل منطقه .22
 توسعه يک سامانه همادي براي مدل مذکور

 هاي جهاني در صورتي که شرايط آن فراهم باشد استفاده از خروجي ساير مدل .23
بيني عددي وضع هوا در سازمان  حرکت به سمت اجراي يک مدل جهاني پيش .24

 هواشناسي

جهاني ( data assimilationهاي ) اندازي و استفاده از يک سامانه گوارد داده توسعه، راه .25
 در سازمان هواشناسي

 رسانیاصالح رويه و کيفيت اطالع .1-1-9
که  شود ميبا توجه به محتواي هشدارهاي صادر شده سازمان هواشناسي، پيشنهاد  .1

اعالم هشدارها داراي زمان آغاز و پايان پديده )مانند بارش باران، برف، سيل(، مقدار 
و واژه مناسب براي توصيف شدت  کميت، مقدار احتمال، مناطق مشخص درگير پديده

هاي رنگي با کدهاي مشخص از مناطق مورد همچنين استفاده از نقشه .پديده باشد
نکته با اهميت ديگر  .شود ميانتظار براي رخداد سيل برحسب سطح هشدار توصيه 

هاي روزرسانيهاي نزديک به رخداد پديده و بهمدت براي زمانبيني کوتاهاعالم پيش
  .راي تغييرات سطح هشدارها در مناطق مختلف استالزم ب

هاي مناسب و قابل نيز بايد متناسب با شدت سيل و همراه با واژه  هاي عموميتوصيه .2
همچنين  .فهم براي عموم جامعه اعالم شود که نشانگر ميزان مخرب بودن پديده باشد

زم از سوي ادارات و ها بايد در زمان مناسب ارائه شوند تا براي اقدامات البينيپيش
 .دسترس باشدهاي جاني و مالي، زمان کافي درمنظور به کمينه رساندن زيانعموم به

هاي رنگي به همراه نوع پاسخ به آنها در جدول اي از انواع هشدارها و اخطاريهنمونه
تواند براي عموم داراي خالصه اطالعات مفيد و آورده شده است که مي 8-1

مربوط به کشور ژاپن 1-8توان از جدولي مشابه جدول يا مي .باشد ايهشداردهنده
هاي الزم از سوي مردم و مسئولين با جزئيات استفاده کرد که شامل اخطارها و پاسخ
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نصب  دائمي همچنين الزم است در مسيرهاي سيالبي محتمل، عالئمي .بيشتر است
سازد و هم در هنگام بارش  ها دورساز در اين مکانونمود که هم مردم را از ساخت

 .مردم در نزديکي اين مناطق توقف نکنند
هاي مخرّب جوي و هشدارها و عالوه، براي آگاهي عموم در مورد سيل و ساير پديدهبه .3

در تلويزيون  توان ميزگرد گفتگوي علمياقدامات الزم براي پيشگيري از مخاطرات، مي
از رخداد احتمالي و به طور ساالنه در فصول  تواند در زمان پيشاين امر مي .برگزار کرد

هاي ويژه استانهاي استاني، بههاي ملي و هم در شبکهرخداد احتمالي، هم در شبکه
که در وبگاه سازمان  شود ميضمناً پيشنهاد  .در معرض اين رخدادها انجام شود

 .اده شودهواشناسي کشور، اطالعات کاملي در اين زمينه براي استفاده عموم قرار د
هاي هواشناسي کشورهاي مختلف معموالً از مردم در باره چگونگي برداشت آنها وبگاه

تواند اين موضوع مي .کنندخواهي ميهاي هواشناسي و ارائه پيشنهادات نظراز گزارش
  .ها را بيشتر کندبخشي گزارشاثر

ي هواشناسي هاهاي سازمان ها، برخي از وبگاهبينيدر مورد ميزان درستي پيش .4
ها، ها همراه با نموداربينيهاي کوتاه از درصد درستي پيشکشورهاي مختلف گزارش

روز  13تا  5هاي دما و بارش در روزهاي آينده از بينيکه چرا پيشاين ها و علتجدول
مبناي ها بربينيشايان ذکر است که معموالً پيش .دهندرا ارائه مي شود ميبيشتر صادر ن

همديدي و به کمک يک گروه هواشناسي متخصص و با تجربه -مانه عددييک سا
است )برخي اين رفتار  هاي جوي، تالطمي و با توجه به اينکه رفتار حرکت شود ميانجام 

يابد و بيني، خطاها نيز افزايش مياند(، با افزايش بازه زماني پيشرا سرکش ناميده
  .ر کردهاي بلندمدت دقيق صادبينيتوان پيشنمي

هاي مفيد و پرمحتواي تلويزيوني بنابر اظهار مسئولين سازمان هواشناسي در تهيه برنامه .5
دادي يک و بروشورهاي اطالعات هواشناسي طي قرار جهت افزايش آگاهي عمومي

اين در حالي است  .شود ميدرصد از هزينه سازمان هواشناسي به صدا و سيما پرداخت 
اي، حتي با گونه هزينهها بدون دريافت هيچگونه برنامهنکه صدا و سيما بايد از اي
بيشتر با استفاده از عالئم با  شود ميدر اين راستا پيشنهاد  .حمايت بيشتر، استقبال کند

 .هاي هشداردهنده از طريق تلويزيون به مردم در معرض سيل اخطار داده شودرنگ

 ارتقاء کيفيت نيروی انسانی  .1-1-1

نفر نيروي متخصص هواشناسي را براي امر پايش و  153اسي کشور حدود سازمان هواشن
تخصص هواشناسي  ها آنبه دليل اينکه بعضي از  .کند بيني در کل کشور استفاده مي پيش

فرد متخصص هم بايد دانش خود را بروز کند، و يابد  ندارند يا دانش روز به روز توسعه مي
هاي عملي در  هاي تئوري و هم در زمينه ر زمينههاي تکميلي هم د برگزاري مداوم دوره

ترين اين کارشناسان به مراکز بين المللي پيش بيني  هدسطح ملي و نيز اعزام برخي از زب
  .استضروري 
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نجام پايش و پيش بيني دقيق در کشور اين ضرورت وجود دارد که از متخصصين ا براي
و متخصصين هواشناسي صصين رادار متخ ،اي هواشناسي ماهواره مانند يهاي ديگر رشته

بين موجود  هر چند که خود متخصصين پيش ؛آب و هواشناسي استفاده بيشتري به عمل آيد
بيني استفاده  هاي هواشناسي براي امر پيش هاي رادار و داده در هواشناسي از اطالعات داده

 تواند مي وعاتموض زبده در اينرسد استفاده از دانش متخصصين  کنند ولي به نظر مي مي
توانند ابزارهاي  مي مسلما چنين کارشناساني .ارتقا بخشد کشور در بيني را پيش و پايش

تا  ها قرار دهند در اختيار پيش بين مدت بلند و کوتاه يها بيني پيش براي را پيشرفته الزم
 .کردتري دست پيدا  جامع هاي بيني بتوان به پيش

 پست خالي در  125در حال حاضر  .هاي کارشناسي ضروري است تکميل پست
 .خالي در زمينه ديدباني وجود داردپست  832بيني و پيش زمينه

 فراهم شود المللي  بيناي و امکان حضور کارشناسان در مراکز منطقه.  

 هاي مشابه در سطح منطقه و جهانيچندجانبه با سازمان يا همکاري نزديک د 
  .صورت گيرد

 هاي ناسان سازمان هواشناسي با کارشناسان سازمانتبادل دانش و تجربه کارش
ماموريت براي آموزش و ارتقاء مهارت کارشناسان در  ديگر کشورها و اعطاي

هاي هواشناسي کشورهاي يا سازمان ECMWFمراکز تخصصي هواشناسي مانند 
  .انجام شود توسعه يافته مانند فرانسه

  زمان هواشناسي رسيدگي شودسا پايين بودن حقوق و مزاياي کارشناسانمشکل.  

 ها جذب ها و دانشگاهامکان حفظ کارشناسان خبره که عمدتاً توسط پژوهشکده
  .شوند در سازمان هواشناسي فراهم شودمي

 اصالح در برنامه راهبردی سازمان هواشناسی .1-1-1

دي وجود يک برنامه راهبر .دهد برنامه راهبردي مهمترين رکن يک سازمان را تشکيل مي
تواند به  ها و تهديدها تهيه شود مي که بتواند با اشراف کامل به نقاط قوت، ضعف، فرصت

هاي موجود  هاي يک سازمان در جهت استفاده بهينه از اماکان و ظرفيت جهت گيري فعاليت
بررسي برنامه راهبردي سازمان براي  .براي فائق آمدن به مسايل موجود کمک نمايد

دهد که سازمان هواشناسي از نقاط ضعف، قوت، تهديد و  نشان مي 1311تا  1313سالهاي 
هاي  متناسب با اين شرايط برنامه .(1-1باشد )جدول  هاي معتنابهي برخوردار مي فرصت

سازمان اصلي و مهم رويکرد  .ها تهيه شده است راهبردي در جهت رسيدن به آرمان
اربران مختلف است به طوري که نياز کهمانطور که در سند راهبردي آمده است، تامين 

سازمان اطمينان پيدا کند که کاربر محصول خود را دريافت کرده و توانسته است به نحو 
با توجه به اين رويکرد الزم است نيازهاي کاربران  .ه نمايددستفااحسن در امور خود از آن ا

 .نجانده شوددر وظايف سازمان اين دو موضوع حتما گ .شودآن به صورت دقيق شناسايي 
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هاي  ها در مکان هاي هواشناسي و پتانسيل خطر آن داده بيني دقيق و کمي پيش -الف
هاي هواشناسي به محصوالت قابل استفاده و موثردر توسعه  پردازش داده -ب .مختلف کشور

 .علمي، اجتماعي و اقتصادي کشور

 اصالح در ساختار سازمانی و اداری سازمان هواشناسی .1-1-6

شفاف و دقيق وظايف، اختيارات و جايگاه سازماني سازمان هواشناسي در راستاي  تعريف
با توجه به وقوع پديده مهم تغيير اقليم و گرمايش جهاني و  .ايجاد سازماني خالق و مبتکر

 اقتضائات مترتب بر آن و انتظارات جامعه و نهادها و مؤسسات مختلف ارائه خدمات دقيق،
هايي  آگاهي پديده بيني و پيش پيش .سازمان هواشناسي انتظار دارندفراگير و متنوع را از 

گردها و غيره از وظايف  آلودگي هوا و ريز ها، هواشناسي دريايي، طوفان ها، سالي چون خشک
 شناسي، ويژه اقليم هاي مختلف به لذا جذب نيرو از رشته .ذاتي سازمان هواشناسي هست

 .هوافضا ضرورت داردازدور و  سنجش جو، شيمي هيدرولوژي،
با سالمت و  ها آنينکه نتايج کار ايل حساسيت کار و به دلبيني  يشپکارشناسان بخش 

هاي  يدهپدها در مورد  يهاخطاربيني براي خطوط هوايي و چه  يشپو چه در  ها انسانآسايش 
طور  ينهمو غيره و  رعدوبرقو  ها طوفان گرمايي، امواج آسا، يلسي ها بارشحدي چون 

با تمام تالش و  بايدها و غيره  يسال خشک ي محصوالت،سرمازدگبيني براي  يشپايش و پ
خود در مراکز  تراز هملذا در حقوق و دستمزد اين کارشناسان با  .تمرکز به اين کار اقدام کنند

ي وابسته به سازمان هواشناسي ها ژوهشکدهپ .يردبگي قرار بازنگر مورديقاتي تحقو  علمي
ي ها طرحضمن ارائه  ها پژوهشکدهکه اين  يصورت در هستندبودجه  کننده مصرفعمالً 

توان با اختصاص  يم .توانند به محل درآمدزايي براي سازمان تبديل شوند يمکارآفرين 
را به  ها پژوهشکده کارشناسان ي کارآفريني به اشخاص،ها دورهو  ها طرحدرصدي از درآمد 

 .ترغيب کرد ها وهشکدهپژي خالقانه و پويايي ها طرحارائه 

 ايجاد پورتال جامع مديريت هوا و آب .1-1-7
 .مشارکت به عنوان يک آرمان اساسي در سند راهبردي سازمان هواشناسي مطرح شده است

رسد برنامه عملياتي براي ايجاد ارتباط با ساير نهادهاي استفاده  در عين حال به نظر مي
هرچند سازمان هواشناسي ارتباط بسيار نزديکي با  .کننده از خدمات هواشناسي وجود ندارد

داشته و دارد ولي براي  المللي  بينسازمان هواپيمايي براي راهبري پروازهاي داخلي و 
تر بود و  ارتباط ضعيف ...بيني سيالب، سالمت، کشاورزي و موضوعات کاربردي مانند پيش

سازي اين فعاليت  ز آن، نهادينهها و  مهتر ا سازمان هواشناسي بايد براي ارتقاء همکاري
ترين راه  ايجاد يک پورتال جامع در فضاي مجازي مناسب .تالش مضاعفي را داشته باشد
هاي اجرايي  در اين پورتال فعاليت همه جانبه دستگاه .باشد براي ايجاد اين همکاري مي

اين  مديريت اصلي .شود ميکشور در راستاي مديريت مسايل مرتبط بويژه سيل فراهم 
هاي آن توسط شورايي متشکل از  پورتال با سازمان هواشناسي است و تمام فعاليت
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در اين صورت از  .شود ميهاي اجرايي ذينفع تعريف و مديريت  نمايندگان همه دستگاه
و تمام انرژي کشور در يک راستا و در جهت  شود ميها جلوگيري  روي ها و تک کاري موازي

در اين مجموعه وظيفه سازمان هواشناسي پيش بيني دقيق و  .شود ميهم افزايي بکار برده 
هاي مختلف کشور و  پردازش  هاي هواشناسي و پتانسيل خطر آنها در مکان داده کمي
هاي هواشناسي به محصوالت قابل استفاده و موثردر توسعه علمي، اجتماعي و اقتصادي  داده

ي سازمان بر عهده سازمان ديگري مديريت سيل بر اساس اين پيش بين .باشد کشور مي
هاي اجرايي و نهادهاي تحقيقاتي وغيره  همه دستگاه .شود ميمانند وزارت نيرو گذاشته 

توانند با استفاده از محصوالت تخصصي و پردازش شده سازمان هواشناسي از طريق اين  مي
 .پورتال استفاده کنند

 سازیسازی، کارآفرينی و همگانیخصوصی .1-1-8

ها با توجه به محدوديت جذب  هاي شغلي براي فارغ التحصيالن دانشگاه زه ايجاد فرصتامرو
هاي شغلي با  براي انجام اين کار الزم است فرصت .استهاي دولتي ضروري  در دستگاه

هاي دانش بنيان در موضوعات هواشناسي و آب و هواشناسي وجود  بهره گيري از شرکت
هاي  اسي با واگذاري برخي از وظايف خود به اين شرکتسازمان هواشن .دارد گسترش يابد

به اين ترتيب هم سازمان  .را بردارد هاي مهمي تواند در جهت کارآفريني قدم بنيان مي دانش
سازي دانش آب و هواشناسي فعاليت نمايد و هم در جهت گسترش  تواند براي همگاني مي

 .فرهنگ مربوطه تالش نمايد

 های هواشناسی برای مخاطرات آب و هوايیتعيين استاندارد .1-1-1

هاي موجود در زمينه پيشگيري از مخاطرات و اعالم به موقع آنها وجود نبود  از جمله چالش
از اينروه الزم است سازمان  .استهاي بحراني براي انواع مخاطرات در کشور  آستانه

بنيان با فعاليت  انشهاي د ها و شرکت هواشناسي با همکاري واحدهاي تابعه خود، دانشگاه
 .ب و هوايي اقدام نمايدآپژوهشي به مشخص نمودن ارقام آستانه انواع مخاطرات 

 سازمانمالی خودکفايی  .1-1-90
هاي مسئولين و مديران سازمان هواشناسي  کمبود منابع مالي از مهمترين دغدغه .1

درحال  .اشتبا اتکا صرف به بودجه دولتي اين مشکل همچنان تداوم خواهد د.باشد مي
هاي هواشناسي است که کار مطلوبي  هاي تامين بودجه فروش داده حاضر يکي از راه

هاي هواشناسي بايد به صورت رايگان در اختيار محققين و کاربران قرار  داده .نيست
اما با توجه به تنوع کاربران محصوالت هواشناسي الزم است: اوال سازمان  .گيرد

هاي  ها و محصوالت ثانويه مورد جامعه و دستگاه ليد دادههواشناسي در پردازش و تو
اجرايي اقدام نمايد و ثانيا با تعريف و به تصويب رساندن لوايحي از طريق مجاري 

 .اي دريافت نمايد قانوني در قبال ارايه اين خدمات تخصصي هزينه
تحصيل روال کنوني که سازمان هواشناسي بخشي از درآمد خود را از راه فروش داده  .2
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روال سودمندتر آن است که سازمان هواشناسي  .فروشي است کند مصداق خام مي
سازمان هواشناسي بايد  .هاي خود را رايگان و به صورت برخط منتشر کند داده تمامي

شناسي به پايگاه داده ايستگاهي و  هاي خام ايستگاهي را توسط متخصصين اقليم داده
در  .ي تبديل و به صورت رايگان و برخط منتشر کنددر نهايت به پايگاه داده شبکه ا

اسنادي که کالً يا بعضاً مبتني بر  عوض دولت بايد قانوني را بگذراند که در آن تمامي
 هايي باشد که سازمان هواشناسي متکفل برداشت و پردازش آنها است بدون ارائه داده

ده باشد اعتبار قانوني که توسط سازمان هواشناسي صادر ش پروانه بهره برداري داده
 (28 .)ص .نداشته باشد

 نوسازی امکانات زيربنايی سازمان .1-1-99
يکي از موانع اصلي در توسعه و افزايش دقت در خدمت رساني سازمان هواشناسي و افزايش 

ها، توسعه و تجهيز سازمان به تجهيزات نوين و  ها و پيش بيني به نتايج داده اعتماد عمومي 
 هستندبا توجه به اين که عمده اين محصوالت وارداتي  .استنه کشور و جو باال کافي در په

 .شود ميو در شرايط تحريم دستيابي به اين تجهيزات همانند راديوسوند و رادار بسيار دشوار 
بنيان در  هاي دانش ها و شرکت الزم است از هم اکنون سازمان با عقد قرارداد با دانشگاه

  .ين تجهيزات باشدصدد توليد داخلي ا
 
 





 

 

، معماری و شهرسازیکارگروه خالصه گزارش  .6فصل 
 ميراث فرهنگی

 

 مقدمه .6-9
هيئت ويژه گزارش ملي « کارگروه شهرسازي، معماري و ميراث فرهنگي»نهايي گزارش 
کارگروه »شرح خالصه گزارش  .شود هزار کلمه را شامل مي 123صفحه و  531ها  سيالب

ها و  آموخته شناسي، درس درباره وضع موجود و آسيب« ي و ميراث فرهنگيشهرسازي، معمار
پيشنهادها درباره وجوه مختلف حکمراني و مديريت سيالب در کشور از منظر اين کارگروه 

  .شود در ادامه ارائه مي

 شناسیوضع موجود و آسيب .6-2

 های سيلمؤثر بر تخريبکلی عوامل  .6-2-9
آنچه باعث تبديل اين  .ت و لزوماً نبايد آن را فاجعه قلمداد نموداي طبيعي اسسيل پديده

ناشي از همنشيني ناسازگار و نامتناسب  شود مياي انساني و ملي ي طبيعي به فاجعهپديده
رسان در جريان ترين عوامل آسيباصلي ... .هاي طبيعي استهاي انساني با فرآينددخالت

يک نگاه کالن و بدون توجه به جزئيات متفاوت هر  در .معرفي نمود 1318سيل فروردين 
 :توان چهار پيشران عمده را شناسايي نمودسکونتگاه مي

 ها و پديده سيلدرک ناکافي از رفتار رودخانه .1

 ايها و اتکا به گفتمان سازه ي ها و دهدار عملکرد ناکافي شهرداري .2
 ايي به سيلهاي روست دي شهري و طرحها هاي جامع و نگاه ناکارآمد طرح .3
 هاي مرتبط نگري به موضوع سيل و نياز به هماهنگي سازمان بخشي .4

هاي شهري و منجر به ايجاد فشارهاي مختلفي در سکونتگاه چهار پيشرانمجموعه اين 
توان از آن جمله مي .اندروستايي شده است که زمينه را براي فاجعه اتفاق افتاده مهيا نموده

 :کردبه موارد اصلي زير اشاره 

يابي ريزي و مکانهاي الزم به منظور برنامهنبود نگاه علمي مناسب و پيش شرط .1
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 .هدايت توسعه شهرها و روستاهاي موجود يا شهرهاي جديد 

هاي اکولوژيک و مديريتي براي گيري از روشکمبود يا نبود بودجه براي بهره .2
 .ها به منظور همزيستي با سيلسازي سکونتگاهآماده

هاي ترين زمينهاي غير رسمي عمدتاً در پر مخاطرهرنامه سکونتگاهبرشد بي .3
 .حاشيه شهري

ها در نتيجه توسعه شهري ناکارآمد که ها و مسيلتعرض به حريم و بستر رودخانه .4
ريزي شهري اي و در قالب نظام طراحي و برنامهگاه با توصيه مشاورين حرفه

 .صورت پذيرفته است

 .ه شهري و روستايي در برابر مخاطرات سيلهاي توسعکفايتي طرحبي .5

هاي شهري و روستايي ثباتي است که سکونتگاهنتيجه اين روند معيوب وضعيت بي .6
توان چنين اين وضعيت را باز در نگاهي کلي مي .را مستعد بروز فاجعه کرده است

 :توصيف کرد

و  هاي حساس و حياتي همچون مدارسدر شهرها و روستاهاي بسياري کاربري .2
اند و به شدت ريزي و بعضا ساخته شدهگير برنامهها در محدوده سيلبيمارستان

 .پذيرندآسيب

هاي شهري و روستايي به هيچ وجه براي شرايط بحراني و سيل آمادگي زيرساخت .8
توان به مسئله فاضالب شهري، سيستم دفع آبهاي سطحي از آن جمله مي .ندارند

پذيرند اشاره کرد که نه تنها خود به شدت آسيبهاي ارتباطي شهرها و زيرساخت
 .اندپذيري بافت شهر شدهبلکه باعث افزايش آسيب

ها و راه آهن در برابر سيل به هاي ارتباطي بين شهري همچون جادهزيرساخت .1
همچون تجربه گلستان خود تبديل به عاملي براي افزايش  يا پذيرند شدت آسيب

 .شوندميپذيري شهرها و روستاها آسيب

ريزي شده و چه خودرو، عموماً هيچ گونه آمادگي در هاي شهري، چه برنامهبافت .13
 .پذيرندبرابر سيل نداشته و به شدت آسيب

هاي شهري و پذيري سکونتگاهدهد که مسئله آسيببندي مختصر نشان مياين جمع
با اينکه  .نيست روستايي لزوماً ناشي از عملکرد اشتباه يک فرد در يک بازه زماني مشخص

توان انکار کرد و بايد شناسايي و خطاهاي شخصي، همچون مورد دروازه قرآن شيراز، را نمي
تري اي، حقوقي و سياسي بزرگ پيگيري نمود، اما اين گزارش تالش دارد زمينه علمي، حرفه

 .اندهاي متعدد بستر مناسب براي بروز فجايع را رقم زدهرا نشان دهد که دو طول دهه
 (321-381 .صص)

 در شهرسازی حريم و بسترتجاوز به  .6-2-2
ها در حريم و  هاي شهر معموالن در جريان سيل دليلي جز استقرار ساختمان آسيب» .1

بستر رودخانه ندارد، بطوريکه معاون عمراني شهرداري معموالن اظهار داشت اين 



 / خالصه گزارش کارگروه شهرسازي، معماري و ميراث فرهنگي 122

 

 

، غيرقابل 1323دي پيشين )مربوط به دهه ها بارگذاري ساختماني براساس طرح
شده انجام گرفته و  عنوان روستا شناخته مي دسترسي( در زماني که هنوز معموالن به

وساز صورت  از آن هيچ کنترل تحذيري بر روي اين ساخت ساله پس  25طي دوره 
از سوي ديگر بايد توجه داشت رودخانه در بدو ورود به اين شهر در مسير  .نگرفته است

سوي  درجه مواجه است که خود سبب نيروي پيچشي آب به 33خود با قوسي در حدود 
 (26 .)ص« .بخش غربي شهر و افزايش حجم تخريب شده است

براساس مشاهدات و بازديد ميداني و مصاحبه با کارشناسان، شهر معموالن بيشترين » .2
هاي مستقر بر بستر و در حريم کشکان رود متحمل شده  آسيب را در بخش زيرساخت

 (26 .)ص« .است

طور که از مصاحبه با شهردار کنوني  گرفتگي: آنسازها بر خسارات و آبوتاثير ساخت» .3
دي شهر معموالن مربوط به بيش از دو دهه پيش ها آيد، طرح شهر معموالن بر مي

وساز بخش غربي شهر را مجاز اعالم  )اوايل تبديل روستاي معموالن به شهر( ساخت
با توجه به تخريب گسترده  .هر معرفي نموده استعنوان توسعه ش کرده و آن را به

هاي ساختماني به جريان رودخانه  بخش غربي شهر و ورود حجم عظيمي از نخاله
وساز بخش غربي شهر معموالن را  ساخت بايد 1318کشکان در سيالب فروردين 

بيني بوده  ريزي دانست که قطعاً عواقب آن قابل پيش عنوان نوعي خطاي برنامه به
  (21 .)ص« .تاس

دختر در طول  مطالعه روند و جهت پيشنهادي توسعه شهري: گسترش افقي شهر پل» .4
به بعد، غالباً سمت و سوي شرق و غرب رودخانه  1363زمان، مخصوصاً از دهه 

چنانچه به هسته تاريخي شهر توجه شود فاصله آن از رودخانه بر  .کشکان بوده است
هر کامالً مشهود است و آنچه به عنوان هسته هاي مرتفع شرق و غرب ش روي حوزه

اي قابل توجه )آگاهانه يا از سر اجبار(  گسترش آتي شهر پيشنهاد شده است نيز با فاصله
نسبت به رودخانه پيشنهاد شده است که نشان دهنده اهميت توجه به سيالب ناگزير 

و از زمان تهيه رود کشکان در فصل بهار است؛ امري که هر ساله در حال تکرار بوده 
« .اولين طرح براي اين شهر تاکنون هر ساله با خساراتي کم و بيش اتفاق افتاده است

 (31 .)ص

ها در انطباق  حرائم تعيين شده توسط وزارت نيرو با واقعيت رژيم سيالبي رودخانه» .5
ها  تر از واقعيت طبيعي هستند و رعايت آن اين حرائم بسيار محدودتر و کوچک .نيست

هاي  همين طور ارگان .اً ضمانت مصونيت شهر در هنگام بروز سيالب نيستلزوم
ها را از حالت  ها، در بسياري از موارد حريم رودخانه مسئول شهري، همچون شهرداري

هاي حاشيه رودخانه  براي مثال پارک .اند طبيعي خارج کرده و به اصطالح شهري کرده
ند که يک پارک شهري در مرکز شهر يزد کارون در شهر اهواز همان خصوصياتي را دار

هايي اکولوژيک بر مبناي خصوصيات طبيعي  نظام طراحي شهري نتوانسته پاسخ .دارد
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 (13 .)ص« .ها فراهم آورد رودخانه
اند که حريم در نظر  هاي آبي وسيعي تبديل شده ها در هنگام طغيان به پهنه رودخانه» .6

به  .است که نقشي در حفاظت از شهر نداردها عمالً چنان ناچيز  گرفته شده براي آن
ها  رسد که دستگاه متولي حريم رودخانه عبارت ديگر، از بعد شهرسازي به نظر مي

)وزارت نيرو( به ويژه در مناطق شهري نيازمند تجديد نظر مبنايي در نحوه تعريف 
نرود و هاي ماندآبي همچون گرگا اين امر به ويژه در رودخانه .باشد حريم رودخانه مي

خورند  هاي مسطح و کم شيب پيچ و خم مي هاي استان خوزستان که در دشت رودخانه
 (123 .)ص« .باشد ضروري مي

توان تعريفي ناکارآمد از حريم رودخانه را  گرفتگي شهري مي تقريباً در تمام موارد آب .2
موماً ها ع اي مسطح و هموار همانند گلستان و خوزستان رودخانه در جلگه .مشاهده کرد

اين شرايط در  .گشايند به صورت ماندآبي بوده و با پيچ و خم بسيار راه خويش را مي
هاي کوهستاني است که بيشتر در مسير مستقيم و تابع خطوط  تضاد کامل با رودخانه

متري در دو سوي رودخانه  ...يا  53، 23تعيين حريم ثابت  .باشند تراز کوهستان مي
 .آيد پاسخگو بوده و رفتار رودخانه به نظر تابعي از آن مي کوهستاني تا حدودي زيادي

ها در اولين لحظه طغيان پيچ  دهد که رودخانه اما سيل در گلستان و خوزستان نشان مي
در نتيجه  .کنند که گاه تا کيلومترها عرض دارد هاي خود در دل دشت را پر مي و خم

موثر نيست و رفتار رودخانه تابعي  رويکرد تعيين حريم ثابت عددي در اين زمينه چندان
 (141 .)ص .باشد از آن نمي

آيد اما تاثير  اگرچه وراي مسئله شهري به نظر مي تعريف ناکارآمد حريم رودخانه .8
مالک عمل مهندسين مشاور در درجه اول  .ريزي شهري دارد مستقيم در امر برنامه

ر استعالم در گزارش خويش استعالم صورت گرفته از وزارت نيرو است و با آوردن تصوي
گويا تمام مسئله مقابله با سيل  .کنند شانه از بار حقوقي خطرات احتمالي آينده خالي مي

تمام  .رود و فراتر نمي شود ميهاي شهري در حد يک استعالم خالصه  در طرح
هاي شهري بررسي شده به شدت در مورد لحاظ کردن مسئله سيل ناقص و  طرح

سيل تنها حريمي چند  .ها هيچ اثري نگذاشته است سيل در اين طرح .باشند ناکارآمد مي
ده متري در دو سوي رودخانه است و مشاوران و مسئولين شهري تمام بار مسئوليت 

در صورتي که در ادبيات شهري امروز،  .کنند مقابله با سيل را به وزارت نيرو منتقل مي
 .قابله و همزيستي با سيل وجود داردهاي شهرسازانه بسياري براي م ها و برنامه روش

 (141-142 .)صص

 بندی سيالبدر پهنه های جامع شهری ضعف طرح .6-2-9
اند يا به  در معموالن مالحظات مديريت و کاهش خطر سيل در طرح يا ديده نشده» .1

هاي در معرض خطر  مشخصاً با آنکه در پهنه .اند صورت پيشنهاد به کلي مطرح شده
اند، تاکيد مشخصي بر نحوه  فضاي سبز و تفريحي پيشنهاد شده هاي سيل، کاربري
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مديريت سيل در اين سطح يا سطوح ديگر مانند ضوابط تراکم مسکوني ديده 
 (34 .)ص« .شود مين

دهنده  هاي شهري و روستايي نشان ريزي سکونتگاه ها و اسناد برنامه مطالعه طرح» .2
دليل قانوني و نهادي  .است هاي در معرض خطر سيل ضعف جدي در شناسايي پهنه

 يا بندي خطر سيل برعهده وزارت نير هاي پهنه اين ضعف، قراردادن مسئوليت تهيه نقشه
بندي  هاي پهنه عالوه بر ضعف اين نهاد در تهيه نقشه .اي است هاي آب منطقه شرکت

عدم همکاري  – حتي در شهرهايي که در معرض سيل مکرر هستند – مناسب و دقيق
هاي جامع و تفصيلي شهري بين اين نهاد و مشاوران تهيه  زمان تهيه طرح مناسب در

بندي سيل يا وجود نداشته يا در  هاي پهنه ها موجب شده است که نقشه کننده طرح
بندي  در مواردي که پهنه بندي اعالم شده، پهنه .صورت وجود بسيار ناکافي باشند

ها، و توپوگرافي منطقه  از سکونتگاهبدون توجه به خصوصيات رودخانه، تراز رود و تر
 (45 .)ص« .داده شده است

داده است   هاي شهري و روستايي نشان ريزي سکونتگاه ها و اسناد برنامه  مطالعه طرح» .3
ريزي، طراحي و مقررات  هاي ابزارهاي برنامه ها و قابليت که اهميت زيادي به ظرفيت

بررسي تفصيلي  .ده استساخت و ساز به مديريت و کاهش خطر سيل داده نش
هاي منتخب شهرها و روستاهاي استان لرستان نشانگر مغفول ماندن اين امر  نمونه

 « .خطير با وجود تکرار رويدادهاي سيالبي بوده است
هاي خودانگيخته در  مطالعه توزيع فضايي شدت آسيب در شهرها نشان داد سکونتگاه» .4

اند که  اي دنيا در مناطقي شکل گرفتهشهرهاي استان لرستان مانند بسياري از شهره
در سيل  .زمين با دسترسي مناسب اما در معرض مخاطرات گوناگون مانند سيل هستند

ها را  درآمد شديدترين خسارت هاي موردي نيز اين مناطق با ساکنان کم اخير در نمونه
 «.اند متحمل شده

هاي  يم و نگهداري ديوارهرسد نبود استانداردهاي مشخص براي ارتقا و ترم به نظر مي» .5
دختر تخريب شده و  آباد و پل ها در هر دو شهر خرم سيل باعث شده است که اين ديواره
با توجه  .ها شده است هاي پشت آن ها و زيرساخت باعث افزايش خسارت به ساختمان

به تغييرات اقليمي و احتمال شديدتر شدن رويدادهاي سيالبي اين مسئله نگران کننده 
 «.است

هاي استان لرستان که در رابطه  ها و دهداري ترين اقدامات شهرداري برخي از مهم» .6
 مستقيم با تشديد اثرات سيالب عمل کرده است عبارتند از:

 ها، تبديل ها )عبور تاسيسات در بستر رودخانه و مسيل مداخله در بستر رودخانه
 (؛...بستر رودخانه به پارکينگ و کاربريهاي عمومي و

 در شهرها و روستاها و کاهش عرض بستر   ر و برهم زدن مسير اصلي رودخانهتغيي
 ها؛ رودخانه
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 ها به دليل اجازه ساخت و ساز عدم رعايت حريم رودخانه 
 هاي آبخيز استان؛ تخريب پوشش گياهي و جنگلي در حوضه 
 هاي پيشگيرانه عدم اقدام اساسي در اجراي طرح 
 اي پيشگيرانه انه و اقدامات سازهرودخ  عدم اجراي صحيح جداره و بستر. 
  عدم اليروبي به موقع بستر رودخانه به دليل تعارضات قانوني )اختالف ميان

 ها و وزارت نيرو(؛ شهرداري
 ي درون شهري و عدم وجود ها عدم وجود اطالعات کافي در رابطه با رودخانه

در جهت پهنه  اه ها و نهادها که بتواند به مشاوران تهيه طرح همکاري بين سازمان
 (45 .ص« ).بندي سيل کمک نمايد

 های جامع شهریطرحضعف  .6-2-1
هاي جامع و انطباق اين  هاي طرح ها و توصيه بيني مطالعه روند توسعه شهر و پيش» .1

نکات مهم زير را خاطر نشان  1312مطالعات با مسئله سيل خوزستان در فروردين ماه 
 کند: مي

 واز در مرکز شهر و در مجاورت بالفصل رودخانه هسته اوليه و تاريخي شهر اه
 .کارون واقع شده است

 باشد پذير مي اين هسته داراي بيشتري بافت فرسوده و آسيب. 
  رودخانه کارون به درون محالت مسکوني طغيان  1318با آنکه در سيل سال

 نکرد، با اين حال اين هسته تاريخي پتانسيل بااليي براي ايجاد خسارات شديد در
 .تر را خواهد داشت صورت تکرار سيلي در مقياس بزرگ

  محله عين دو به عنوان يکي از معدود مناطق سيل گرفته شهر اهواز اصالتاً يک
 .وارد محدوده شهري شده است 83سکونتگاه غير رسمي بوده که در دهه 

  اين گسترش شهر بدون برنامه مدون و جامع براي مقابله با سيل باعث شده که
اين سکونتگاه غير رسمي سابق و محله شهري امروز جزء معدود  1318ل در سي

 .مناطق شهري سيل گرفته اهواز باشد
 هاي بافت شهر اهواز نشان  مطالعه شبکه ارتباط شهري : بررسي مورفولوژي بلوک

هاي مختلف شهر از ساختاري شطرنجي، ساختار  دهد با وجود تبعيت بخش مي
هاي اين  کند، برخي از قسمت عمومي پيروي نمي بندي اين شهر از نظمي بلوک

شهر الگوي ارگانيک و نامنظم، برخي بافت طراحي شده، منظم و شطرنجي و 
در اين سلسله مراتب، جاده ساحلي  .ها نيز بافتي نيمه منظم دارند برخي قسمت

گرفتگي شد به عنوان شرياني درجه  اهواز که در جريان سيل اخير کامال دچار آب
 .نظر گرفته شده استدر  2

  بنا به نظر معاون حفاظت و بهره برداري از منابع آب سازمان آب و برق خوزستان
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هاي صادر شده از سوي سازمان آب و برق  به دليل عدم رعايت دستورالعمل
خوزستان در ارتباط با احداث جاده ساحلي )عدم توجه شهرداري اهواز به کدهاي 

مان آب و برق و که بر مبناي تراز سيالبي دوره ارتفاعي اعالم شده از سوي ساز
مترمکعب بر ثانيه  4333ساله از تراز سطح آب ايمن شهري با دبي  233بازگشت 

 (21 .)ص« .بوده است( باعث ايجاد مشکالتي در شهر اهواز شده است
 « استفاده از حريم رودخانه به عنوان جاده ساحلي از نقاط ضعف شبکه ارتباطي

ر جريان سيل اخير کامالً به زير آب رفته و باعث اختالل ترافيکي شهر است که د
تعدي به حريم رودخانه و شهري کردن آن باعث تغيير رژيم  .شهر شده است
تواند  مي 1318و در هنگام موارد بحراني همچون سيل  شود ميطبيعي رودخانه 

 (22 .)ص« .خسارات بسيار جبران ناپذيري بر شبکه ارتباطي برجاي گذارد
 «هاي ترافيکي شهر اهواز به شکل متمرکزي بر اطراف رودخانه متمرکز است گره. 

ها و  گيري اين گره هاي سواره شهر نقش غيرقابل انکاري در شکل همچنين پل
پذيرترين نقاط شبکه ارتباطي در  ها از آسيب اين پل .کنند جريان ترافيک ايفا مي

ت هيچ برنامه و طرح مدوني براي هاي فرادس در طرح .هنگام بروز سيل هستند
 (23 .)ص« .ها ديده نشده است پذيري پل مقابله با خطرات ناشي از سيل و آسيب

 «باشند همانگونه که اشاره شد بيشتر قطعات مسکوني شهر اهواز فاقد سازه مي. 
اين بررسي از اين حيث حائز اهميت است که هنگام وقوع سيل اين بناها بيشتر 

همانگونه که در بخش روند توسعه شهر اهواز  .باشند خطر مي در معرض آسيب و
نيز توضيح داده شد، هسته اوليه شهر در کنار رودخانه کارون شکل گرفته است و 

هاي فرسوده شهر اهواز در اين قسمت )منطقه  بيشترين مساحت مربوط به بافت
رون که عمدتاً با توجه به همجواري اين بافت در کنار رودخانه کا .( قرار دارند1

بناهاي آن فاقد سازه هستند، بر اثر وقوع سيل و باال آمدن آب کارون بيشترين 
 (25 .)ص« .خواهد رسيد ها آسيب به اين بافت

 «هاي فرادست استان خوزستان و بررسي موارد مرتبط با  براساس مطالعات طرح
ه به بحث سيل در همين گزارش، يکي از نقاط ضعف طرح جامع اهواز عدم توج

« .ضوابط و مقررات مرتبط با سيل در اسناد فرادست و مشکالت ناشي از آن است
 (22 .)ص

 «هاي ساخته شده در حريم رودخانه کارون به دستور استاندار وقت  رستوران
خوزستان و زير نظر سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان 

وسط معاونت معماري و هاي مطرح شده ت طبق صحبت .انجام گرفته است
ها داراي  شهرسازي اداره راه و شهرسازي استان خوزستان ساخت اين رستوران

مقرر گرديد گزارش تخلف ثبت شده در  .باشد نمي 5مصوبات کميسيون ماده 
رابطه با ساخت و سازهاي غير قانوني در حريم رودخانه کارون توسط اداره راه و 
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رق استان خوزستان در اختيار قرار گيرد که شهرسازي و همچنين سازمان آب و ب
 (12 .)ص« .متاسفانه تا لحظه تدوين اين گزارش اين موضوع محقق نگرديد

 «،کدهاي ارتفاعي اعالم شده از سوي سازمان آب و برق  متاسفانه شهرداري اهواز
کد ارتفاعي اعالم شده بر  .در مورد احداث جاده ساحلي را رعايت نکرده است

ساله از تراز سطح آب ايمن شهري با دبي  233سيالبي دوره بازگشت  مبناي تراز
مترمکعب بر ثانيه بوده است که رعايت نشده است و امروز باعث ايجاد  4333

 (12 .)ص« .مشکالتي در شهر اهواز شده است

هاي شهري و  هاي اصلي طرح اي به سيل از ضعف اي و چندرشته رشته نبود نگاه ميان» .2
هاي گسترده تحت الشعاع قرار  که آمادگي شهرها را در برابر مسئله سيلروستايي بوده 

طرح جامع حميديه با آنکه مسئله سيل را محتمل دانسته اما اتکاء  ... .داده است
اين اقدامات در سطح  .اش به اقدامات وزارت نيرو در مقابله با سيل است اصلي
ساخت سد انحرافي در اي شامل ساخت سد کرخه و در سطح شهري شامل  منطقه

سيل اخير نشان داد که اين اتکاء نظام  .باشد شمال شهر حميديه و کانال کرخه نور مي
تواند  اي و مهندسي رودخانه به هيچ وجه کافي نيست و نمي شهرسازي به اصول سازه

نظام شهرسازي  .ها در مواقع رخدادهاي حدي شود گاه کننده مصونيت سکونت تضمين
اي  اي و چندرشته رشته در استان خوزستان نيازمند پرورش رويکردي ميانکشور به ويژه 

 (13 .)ص« .در امر مقابله با سيل است

مکانيابي اين شهر با آنکه  .شهر جديد شيرين شهر مصداق بارزي از اين عارضه است» .3
محصول شهرسازي خردمندانه و آکادميک دوران معاصر است کامالً نادرست بوده و در 

در اين شرايط، جهان بيني مبتني بر  .البي رودخانه کارون واقع شده استرژيم سي
اي براي حل اين معضل پيشنهاد داده است که در  هاي صرف سازه حل مقابله با سيل راه

نظام شهرسازي کشور  .تر خواهد شد ها ابعاد فجايع بزرگ صورت ضعف عملکردي آن
ت همزيستي با سيل است تا از طريق نيازمند چرخش رويکرد از مقابله با سيل به سم

اي در برابر سيل دست  هاي چندرشته حل هاي طبيعي به راه شناخت فرآيندها و چرخه
 (13 .)ص« .يابد

هاي فرادست:  هاي مرتبط با سيل و حرائم در طرح مطالعه ضوابط و دستورالعمل» .4
کاووس  هاي طرح جامع و تفصيلي شهر گنبد متاسفانه مجموع ضوابط و دستورالعمل

به عبارت ديگر سيل خيز  .باشد عاري از هرگونه موردي در ارتباط با مسئله سيل مي
بودن منطقه و تجربه تاريخي تکرار سيالب در اين محدوده به هيچ عنوان در اين دو 

اين  .طرح انعکاس نيافته و ضوابط موجود مشابه ضوابط هر شهر ديگر در کشور است
 .ص)  «.در ميانه کوير مرکزي ايران نيز تدوين گردندتوانند براي شهري  ضوابط مي

121) 

به طور مشخص به مسئله شهرها و سيل توجه چنداني نشده است در حاليکه بيش از  .5
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هاي  نگاه غالب در مورد سکونتگاه .کنند نيمي از جمعيت استان در شهرها زندگي مي
برابر خطر سيل فاصله روستايي نيز دوري از خطر است و هنوز با ديدگاه سازگاري در 

هاي روستايي آب رودخانه به صورت تاريخي  به ويژه که در سکونتگاه .زيادي دارد
هاي اصلي در  يکي از پيشران .ها بوده است گيري اين سکونتگاه منشأ و چرايي شکل

آور در  تواند به توسعه سازگار با رود يا تاب است که مي "توسعه ايمني"برنامه اجرايي 
 (242 .)ص .ل تغيير يابدبرابر سي

، مسئله سيل شيراز متاسفانه در آخرين طرح جامع شهر شود ميهمانطور که مشاهده » .1
در ادامه مداخالت در ورودي شهر در مجاورت  .به صورتي بسيار گذار پرداخته است

پيشنهاد  1388دروازه قرآن، طرح تجديد نظر و بازنگري طرح جامع شيراز در سال 
مطابق  شود ميرا داده است که همانطور که در شکل زير ديده  تعريض اين معبر

 (155 .)ص« .باشد وضعيت معبر در زمان سيل مي

در طرح جامع شيراز در بخش تهديدها يا راهبردها مسئله سيل به صورت جدي ديده » .2
هاي به  نشده است و بخش مطالعات محيط زيستي نيز به مسئله سيل و دفع آب

 (156 .)ص« .ه استصورت تخصصي نپرداخت

ها با توجه به اينکه  ها، عدم بازنگري طرح به طور کلي يک مشکل عمده در اين طرح» .3
سال از زمان آن گذشته است: با توجه به اهميت مقوله مهار و هدايت سيالب  33مدت 

هاي توسعه  حوضه آبخيز دروازه قرآن به محل رودخانه در پايين دست، به ويژه در طرح
هاي پس از اجرا و  جراي مذکور و ظرفيت آبگذري آن الزم بود در سالشهري، طرح م
اي در محدوده دروازه قرآن مورد بررسي و بازنگري  هاي مختلف توسعه در قالب طرح

با توجه  .(13: 1318گرفت )کانون کارشناسان رسمي دادگستري استان فارس،  قرار مي
سطحي و تغييرات صورت گرفته هاي  سال از طرح جامع دفع آب 33به گذشت بيش از 

هاي عمراني نظير  آبريز محدوده دروازه قرآن به علت احداث و اجراي پروژه در حوضه
ريزي هدايت و  شمال شرق بازنگري در مطالعات و برنامه شهرک زيباشهر و کمربندي

 (158 .ص« ).گرفت هاي سطحي شهر شيراز بايد صورت مي دفع آب

دهنده ضعف جدي در  ريزي شهر شيراز نشان اد برنامهها و اسن نخست، مطالعه طرح» .4
هاي جامع و تفصيلي شهري بين مشاوران تهيه  همکاري مناسب در زمان تهيه طرح

عليرغم انجام مطالعات و  .اي و شهرداري بوده است ها و سازمان آب منطقه کننده طرح
ر سيالبي، و رويدادهاي مکر 1368طرح جامع مهار سيالب و آب باران شهر از سال 

هاي جامع، تفصيلي و تفصيلي مناطق به اشاره مختصري به سيل بسنده کرده و  طرح
به همين دليل  .کنند هاي طرح مذکور و مطالعات بعدي ايجاد نمي هيچ ارتباطي با يافته

بيني  اي نه تنها وقوع و عواقب حاصل از رويداد اينچنيني را پيش هاي توسعه اين طرح
 .اند يز ارائه ندادهنکرده و راهکاري ن

هاي مرتبط با  هاي طرح دهد که بعضي از توصيه ها و اسناد نشان مي دوم، مطالعه طرح .5
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هاي مطالعاتي و بازنگري  سيل مانند طرح جامع مهار سيالب و آب باران و طرح
ها براي لزوم انجام  اند و تاکيد تهيه کنندگان اين طرح متعاقب آن اجرا و عملياتي نشده

 .پشتيبان مورد اغفال قرار گرفته است مطالعات
سوم، مطالعات انجام شده در زمينه مهار سيالب به روز نبوده و تاثيرات ساخت و  .6

 .اند به خصوص مسئله تغييرات اقليمي را در نظر نگرفته  سازهاي اخير و
اي با هدف مهار، کنترل و احتراز از وقوع  چهارم، تاکيد صرف بر ساز و کارهاي سازه .2

که در رويداد سيل فروردين ناکارآمدي  شود ميهاي عمراني ديده  در تمامي طرحسيل 
سازي و آماده سازي زمين همگي  هاي عمراني به خصوص راه پروژه .آنها مشخص شد

هاي سطحي استفاده  بر سرپوشيده کردن و استفاده از کانال روبسته براي مديريت آب
 .ها آغاز شده است بخشاند و بيشتر رويدادهاي شهر از همين  کرده

پنجم، اسناد ارائه شده به خوبي عدم نظارت درست بر ساخت و سازها در حريم شهر و  .8
 .اند داخل مسيل را نشان داده يا ها  حريم مسيل

هاي خشک )براي حصول  ششم، اسناد ارائه شده حاکي از عدم رسيدگي منظم به مسيل .1
 (165 .)ص« .بوده است ها اطمينان از پاک بودن مسيل( و اليروبي مسيل

 اثر بافت فرسوده .6-2-1
قال و الحاق اراضي پيراموني به محدوده آن طي چند دهه  افزايش مساحت شهر آق» .1

گذشته، رفته رفته منجر به کاهش جمعيت بافت قديم شهر از سکونت و عدم نوسازي 
ضرورت  ها شده، چرا که در حضور سطوح وسيع اراضي باير و توسعه نيافته، اين بافت

ها براي تامين اراضي مورد نياز، هرگز  هاي فرسوده و توسعه مجدد آن استفاده از بافت
در بازار زمين و مسکن به طور جدي احساس نشده است )مهندسان مشاور پارت، 

اتخاذ سياست توسعه شهر از پيرامون به تخليه هسته مرکزي شهر  .(58: 3، جلد 1316
و افول کيفيت کالبدي آن دامن زده و با گرايش  قال از جمعيت، عدم نوسازي آق

شهروندان به سکونت در محالت تازه توسعه يافته، هسته سکونتي قديم شهر را از 
هاي فرسوده شهري  درون خالي کرده و لذا اين مناطق طي گذر زمان تبديل به بافت

ه فرسوده مجاورت اين هست .(1318اند )اداره کل راه و شهرسازي استان گلستان،  شده
گرفتگي شديد آن در هنگام بروز سيل باعث  و قديمي در مجاورت رودخانه و آب

 (111 .)ص« .افزايش خسارات ناشي از سيل گرديد

 بر تشديد سيالب ها اثر جاده .6-2-6
طور خط راه آهن  جنوبي و همين-هاي ارتباطي شمالي از طرف ديگر، تمامي جاده» .1

غربي سيل عمل کردند و با مسدود کردن جريان -همچون سدي در برابر جريان شرقي
اين امر بدان علت بود که مسيرهاي عبور سيل در  .گرفتگي شهر شدند آب باعث آب

هاي ارتباطي به شکل موثر تعبيه نشده بود که باعث سد شدن مسير  زير اين زيرساخت
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دکتر  در جلسه برگزار شده با اعضاي هيات علمي دانشگاه گلستان، .حرکت آب گرديد
مهدي غفاري )معاون پژوهش و فناوري دانشگاه( اشاره داشتند که کمربندي شهر و راه 
آهن آق قال شبيه به يک سد عمل کرده و مانع خروج آب از شهر شدند و ماندگاري 

 (112 .)ص  «.تر کردند آب در شهر را طوالني

رت به ها و خسا گرفتگي در سکونتگاه تاثير ساخت و سازها بر خسارات و آب .2
هاي شهري و عمومي: مشابه پديده ذکر شده در آق قال و گميش تپه، در  زيرساخت

گرفتگي ايفا  هاي ارتباطي بين شهري نقش مهمي در افزايش آب سيمين شهر نيز جاده
 .)ص .ها براي عبور سيل شدند در نتيجه مسئولين مجبور به تخريب اين جاده .نمودند

112) 
قال، تاثيرات ساخت و سازها  نکات بسيار مهم در سيل آق همانطور که ذکر شد يکي از .3

مثال، در ضلع جنوبي شهر آق قال )در  .ها در ايجاد و تشديد سيل بود کشي و جاده
ها  ها سوپاپ گذاري نشده بود، آن مناطقي مثل دارايي و مصلي( به دليل اينکه زهکش

اد مستضعفان( دچار ي بنيها معکوس عمل نموده و منطقه زمين شهري و مصلي )زمين
طور خط راه  جنوبي و همين-هاي ارتباطي شمالي همچنين، جاده .گرفتگي شدند آب

غربي سيالب عمل نموده و با مسدود -آهن همچون سدي در برابر جريان شرقي
اين امر بدان علت بوده است که  .گرفتگي شهر شدند نمودن جريان آب باعث آب

هاي ارتباطي به شکل موثر تعبيه نشده بود  اختمسيرهاي عبور سيل در زير اين زيرس
که باعث سد شدن، در مسير حرکت آب شد )کارگروه شهرسازي، معماري و ميراث 

 (132 .)ص .(1318فرهنگي، 

اي در افزايش خسارات  هاي ارتباطي فراشهري نقش ويژه در استان گلستان زيرساخت .4
به طور مشخص سه شهر  .گرفتگي مناطق شهري ايفا نمودند ناشي از سيل و آب

هاي ارتباطي برون شهري و  گميش تپه، آق قال و سيمين شهر به دليل آنکه جاده
اين  .گرفتگي شدند آهن مانع از جريان طبيعي سيل شده بودند دچار آب خطوط راه
هاي ارتباطي عموماً شمالي جنوبي هستند، در حالي که مسير اصلي سيل از  زيرساخت

به دليل عدم تعبيه نقاط گذر آب مناسب در زير اين  .ته استشرق به غرب جريان داش
ها همچون سد عمل کردند و شهرهاي پشت سر خويش را به زير  خطوط ارتباطي آن

 (141 .ص) .آب بردند

 عقالنيت تاريخی .6-2-7
تر آن است که هسته تاريخي و اوليه شهر در جنوب ميل گنبد دقيقاً در مرز  نکته مهم» .1

به عبارت ديگر تجربه تاريخي شهر بر مبناي نظام طبيعي  .ر داشته استگرفتگي قرا آب
 33اما براساس نقشه توسعه تاريخي مشهود است که از دهه  .سيالب بوده است

تر به سمت شمال و گرگانرود  همزمان با رشد بيشتر شهر به سمت جنوب، رشدي آرام
اين محدوده  .فعلي نيستوجود داشته و اين رشد لزوماً نتيجه مداخالت طرح جامع 
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 (188-111 .)صص« .هاي گنبد را در برگرفته است گرفتگي رشد يافته شمالي بيشتر آب
يابي مناسب و توجه به خصوصيات سرزميني در آثار  ترين نکته در اين زمينه مکان مهم .2

بسياري از آثار متأخر و دوران معاصر گويا در يک خأل جغرافيايي و مکاني  .ميراثي است
در حالي که ميراث فرهنگي  .اند و به هيچ وجه به بستر خويش توجه ندارند ل گرفتهشک

براي  .اند به خوبي به جزئيات جغرافيايي و اقليمي در مکانيابي و طراحي توجه کرده
يابي و  هاي جديد مکان هاي تاريخي به مراتب بهتر از پل مثال، در بسياري از موارد پل

اند و رودخانه  ها توجه داشته گير رودخانه به بستر واقعي و سيل ها اين پل .اند طراحي شده
مقايسه پل تاريخي کشکان  .اند را تنها محل جريان آب در مواقع عادي در نظر نداشته
طول پل کشکان دو تا سه  .دهد با پل دوران پهلوي به خوبي اين تفاوت را نشان مي

دهد  اين نشان مي .م بسيار باالتر استبرابر پل دوران پهلوي است و تراز ارتفاعي آن ه
که طراح اين پل تاريخي کامالً به مسئله سيل در اين اقليم اشراف داشته و اين امر را 

 (434 .)ص «.در طراحي و ساخت پل گنجانده است
هاي پل تاريخي آق قال نشان داد که  تحليل پايه .باشد نکته ديگر جزئيات طراحي مي» .3

اند و با  جزئيات فرم مناسب براي شرايط بحراني توجه داشته چگونه طراحان گذشته به
گذاري حداقلي و همچنين هدايت جريان سيل دست  طراحي آيروديناميک به رسوب

هاي معاصر در بسياري از موارد فاقد چنين جزئياتي  اين درحالي است که پل .اند يافته
 (434 .)ص «.هستند

 ها ضعف شهرداری .6-2-8
هاي مرتبط با سيل  هاي طرح دهد که بعضي از توصيه و اسناد نشان مي ها مطالعه طرح»

هاي مطالعاتي و بازنگري متعاقب آن اجرا و  مانند طرح جامع مهار سيالب و آب باران و طرح
ها براي لزوم انجام مطالعات پشتيبان مورد  کنندگان اين طرح کيد تهيهأاند و ت عملياتي نشده

هاي خشک )براي حصول اطمينان از  م رسيدگي منظم به مسيلعد .اغفال قرار گرفته است
ها و نبود استانداردهاي مشخص براي ارتقا و ترميم و  پاک بودن مسيل( و اليروبي مسيل

آباد و  ها در هر دو شهر خرم هاي سيل باعث شده است که اين ديواره نگهداري ديواره
ها  هاي پشت آن ها و زيرساخت دختر تخريب شده و باعث افزايش خسارت به ساختمان پل

 ( 168 .ص) «.شده است

 های سيل پلدخترپيشران .6-2-1
 اي هاي توسعه عدم قراردادن سيل به عنوان اولويت در برابر بقيه اولويت .1

 کمبود زمين براي اسکان جمعيت رو به رشد شهري .2
 هاي پي در پي خشکسالي .3
 اي هاي آمايش منطقه کاستي .4
 ي براي مديريت سيلا تاکيد بر اقدامات سازه .5
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نداشتن /اختصاص ندادن منابع )مالي، انساني و دانش( کافي براي جلوگيري از تکرار  .6
 (232 .)ص .وقوع سيل

 سدها در خوزستاندرازمدت اثر  .6-2-90
باعث کاهش  -جدا از مسئله کيفيت يا نحوه مديريت خروج آب – سدهاي ساخته شده»

هاي  در مقياس استان و چه در مقياس سکونتگاه همچنين چه .ها شده است ظرفيت رودخانه
اي منابع آب، به مسئله  شهري ساير ابعاد توسعه، به ويژه توسعه هيدرولوژيک و مديريت سازه

اين مسئله در اختصاص  .توسعه پايدار و سازگاري در برابر سيل ارجحيت داده شده است
هاي سطحي  الب و هدايت آبهاي دفع فاض ريزي و ساخت سيستم بودجه ناکافي به برنامه

« .شود ميديده  ها ها و زهکش هاي دفاعي و اليروبي مسيل در شهرها، حفظ و مرمت ديواره
 (333 .ص)

 ميراث فرهنگیسيالب و  .6-2-99
يکي از موارد تکرار شونده که موجب خسارات فراواني شده است، عدم تعبيه زهکش، » .1

براي مثال  .باشد ريخي در آثار ميهاي تا کاري مناسب يا عدم گشايش زهکش عايق
اي چند هزار  سازد: چرا بايد محوطه مطالعه محوطه چغازنبيل دو سؤال مهم را مطرح مي

گرفتگي شود؟ آيا اين غير از  ساله که ميراث جهاني است بعد از بارشي شديد دچار آب
راثي دفع تواند داشته باشد؟ اولين نياز يک چنين مي مديريت ناکارآمد دليل ديگري مي

با اين  .باشد گرفتگي مي شستگي و آب ها بدون ايجاد هرگونه آب هاي سطحي آن آب
اي ساده باعث ايجاد خسارت در اين  حال بعد از چند هزار سال مقاومت، بارندگي

هاي سطحي ناشي  که نشان ازعدم تعبيه تمهيدات الزم براي دفع آب شود ميمحوطه 
 (433 .)ص« .باشد از بارندگي مي

در بسياري از آثار  .الگوي بعدي عدم مرمت به موقع آثار پيش از وقوع سيل است» .2
هاي موردي در اثر سيل اجتناب ناپذير  هاي تاريخي، وقوع خسارت فرهنگي به ويژه پل

توان انتظار  هاي تاريخي مدام در معرض جريان آب هستند و مي هاي پل پايه .نمايد مي
در واقع آنچه  .ها نياز به مرمت داشته باشند ز اين پايهداشت که بعد از هر سيل قسمتي ا

ها در طول تاريخ بوده  ها تا زمان حال شده، مرمت مداوم آن باعث ماندگاري اين سازه
دهد که مسئولين ميراث در زمان  با اين حال، موارد متعدد خسارات نشان مي .است

در برابر سيل کاسته شده بود  مناسب اين آثار را مرمت نکرده بودند و مقاومت اين آثار
 (434 .)ص« .و در نتيجه وقوع سيل باعث ايجاد خسارات بيشتري شده است

 .هاي معاصر و عملکرد ميراث فرهنگي اشاره کرد به تضاد بين توسعه بايدنهايتاً » .3
دهند که  هاي شهري و روستايي گاه جغرافياي خرد اطراف آثار را چنان تغيير مي توسعه

نمونه مناسب در اين ارتباط کشيده  .شوند خسارات در هنگام سيل مي باعث افزايش
عبور مداوم وسايل  .باشد هاي پل دختر مي شدن جاده ارتباطي بين شهري از زير پايه
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هاي اين پل چند هزار ساله  نقليه مختلف در بلند مدت آثار سوء خويش را بر پايه
ها اشاره کرد که  تغيير رژيم رودخانههاي کالن و  توان به سدسازي يا مي .گذاشته است

هاي تاريخي در بلند مدت شده  چگونه چنين تغيير رژيمي باعث اختالل در عملکرد پل
 (434 .)ص« .است

 ی شهرسازیها آموخته  درس .6-9
نمونه  .در مکانيابي شهر جديد يا توسعه شهرها مخاطره سيل به ندرت لحاظ شده است .1

ساخته شده و  1383شهر است که در دهه  جديد شيرين بارز اين مسئله مکانيابي شهر
 (441 .ص) .در اراضي در معرض خطر سيل استقرار يافته است

تعدادي از روستاها نيز به داليلي مانند کمبود زمين مناسب براي ساخت و ساز در  .2
 155در استان خوزستان  .اند اراضي در معرض خطر سيل يا زمين لغزش استقرار يافته

ه دليل نوع خاص معيشت )معيشت وابسته به گاوميش( در بستر رودخانه ساخته روستا ب
روستا از اين تعداد در رويداد فروردين ماه  23 .شده و در معرض خطر سيل قرار دارند

 (442 .)ص .زير آب رفتند

هاي  اساس يافته برريزي کاربري زمين:  اهميت توجه به کاهش خطر سيل در برنامه .3
ريزي و توسعه در شهرها و روستاها به امکان استفاده از ابزار  برنامهکارگروه، نظام 

 .اند توجه بوده ريزي کاربري زمين براي کاهش خطر سيل بي برنامه

 هاي حياتي مانند فرمانداري يا مراکز امدادرساني در  مکانيابي و ساخت کاربري
الل در پهنههاي در معرض خطر سيل باعث آسيبديدگي اين ساختمانها يا اخت

 .کارايي آنها شده است که بر توانايي شهر به مواجهه با سانحه تاثير گذاشته است

 هاي در معرض خطر  مکانيابي و ساخت کاربريهاي حساس مانند مدارس در پهنه
 .ها را به دنبال داشته است خسارتهاي جدي به اين کاربري

 قع در پهنههاي در عدم استفاده از امکان کاهش خطر براي کاربريهاي مسکوني وا
معرض خطر سيل با تهيه و اجراي ضوابط ساختماني مناسب مانند باالبودن تراز 

 .کف کاربري مسکوني که باعث وارد آمدن خسارتهاي جدي به شهر شد

 هاي خطرساز مانند محل دفن  در نظر نگرفتن خطر سيل در مکانيابي کاربري
ها که  ويژه در باالدست سکونتگاه خانه فاضالب و پمپ بنزين و به ها، تصفيه زباله

 .است دست گذاشته زيست پايين ها و محيط مدت بر سکونتگاه هاي طوالني آسيب
 (442 .ص)

 نگرفتن خطر سيل در مکانيابي، طراحي، برنامهريزي، ساخت و اجراي پلها  در نظر
آباد،  شهرهاي خرم .اند گيري يا شدت يافتن خسارتها تاثيرگذار بوده بر شکل

 .هاي اين مورد هستند جاده کمربندي خرامه نمونه تر، شهر گنبد و پلپلدخ

 ريزي، ساخت و اجراي زيرگذرها در صورت در نظر مکانيابي، طراحي، برنامه 
 .نگرفتن خطر سيل بر شکلگيري يا شدت يافتن خسارتها تاثيرگذار بودهاند
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آباد  خرمرود در  سمت رودخانه خرم مصداق اين امر، زيرگذر ساختهشده در دو
 .است

 آهن در حريم شهرها که سبب بروز يا  هاي کمربندي و راه طراحي و مکانيابي جاده
مصداق اين مسئله در استان گلستان، بهويژه در شهر  .تشديد آبگرفتگي شدند

 .در شهر براي چند هفته ادامه يابد که سبب شد آبگرفتگي شود ميقال ديده  آق
 (443.ص)

 ز طريق مديريت يکپارچه آباهميت مديريت خطر سيل ا .4

  در موارد بررسي شده به ندرت فاضالب شهري به طور کامل اجرا شده است و
در استانهاي  .هيچگاه اين شبکه از شبکه هدايت آبهاي سطحي جدا نشده است

به  .اند خوزستان و گلستان اين دو مورد در تشديد خسارتها بسيار تاثيرگذار بوده
 .تر با اين مشکل روبروست کرر در رويدادهاي خفيفويژه شهر اهواز به طور م

  در تعدادي از شهرها به دليل تخليه فاضالب همان شهر يا کاربريهاي باالدست به
آبراه باعث شده که اهالي خواستار سربسته کردن آبراه شوند )شهر گميش تپه و 

 .است در شهرک سعدي شهر شيراز(؛ امري که در بروز خسارت نقش جدي داشته

 ريزي نامناسب شبکه هدايت آبهاي سطحي بدون توجه به بستر جغرافيايي  برنامه
و هدايت آبها به رودخانهها در داخل محدوده شهر موجب پسزدگي آب رودخانه و 

 (تشديد آبگرفتگي در زمان رويدادهاي بارشي شده است )شهر گنبد

 ردن آنها و نيز ها کاناليزه ک يکي از شايعترين برخوردها با مسيلها و رودخانه
ها  در جهت درآمدزايي براي شهرداري يا سربسته کردن آنها يا براي ايجاد معبر 

 .همين نقاط آسيبپذيرترين بخش شهرها را شکل دادهاند )شهر شيراز( .بوده است
در سکونتگاههاي روستايي نيز اين تاکيد بر کاناليزه کردن مسيرها و انهار به 

 .کرات ديده شده است

 مديريت خطر سيل از طريق مديريت يکپارچه حوضه آبريزاهميت  .5

 ترين عوامل بروز  وساز در نواحي باالدست يکي از مهم ها و ساخت حذف جنگل
هاي سياسي  تداوم رويه کنونيِ غلبه تصميم .لغزش بوده است سيل، رانش و زمين

در پي بر توسعه پايدار، در نبود يک عزم جدي ملي، تداوم و تشديد اين سوانح را 
 .خواهد داشت

 ريزي يکپارچه  ها، برنامه دشت ريزي سيالب يکپارچه شامل برنامه ريزي برنامه
ريزي براي شکست زيرساختها در زمان  اي و برنامه اقدامات سازهاي و غيرسازه

 .ها بکاهد توانست از خسارت رويدادهاي نادر در خوزستان و گلستان مي

 توانستند نقش مهمي را  گلستان و لرستان ميها که در استانهاي خوزستان،  تاالب
در کاهش خطر سيل بازي کنند يا خشک شده يا در بسياري از موارد در حال 

به عالوه در تمامي استانها کاهش مقطع عبور آب به دليل ساخت  .نابودي هستند
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در هر دو مورد مرمت  .سدها به شدت بر تشديد خطر سيل تاثير گذاشته است
 .عناصر طبيعي ضروري هستنداکولوژيک اين 

 اهميت بازنگري نظام قانوني و تشکيالتي در سطح استاني .6

 ها  در شرح خدمات انجام اين طرح .هاي جامع ناحيه هاي طرح اهميت رفع کاستي
اي يا  هاي ناحيه پيوندي با طرح (، عرصه کمي براي هم11)قراردادهاي تيپ 

پيوندي و  عدم تاکيد بر هم .اي مديريت رودخانه و سيل ديده شده است منطقه
در مراحل  - با توجه به ماهيت مطالعات مربوط به سيل - مطالعات بين بخشي

ها،  دشت به عنوان مثال برنامهريزي سيالب .يابد اري نيز ادامه ميذگ بعدي سياست
 بندي کاربري اراضي ناحيه )به عنوان خروجي اين سند( تاثير هم در تعيين منطقه

بدون مالحظاتي از اين دست مديريت سيل در  .پذيرد ز آن تاثير ميگذاشته و هم ا
 .اين مقياس کارآمد نخواهد بود

 اهميت بازنگري نظام قانوني و تشکيالتي در سطح سکونتگاه .2

 جانبه و  ( به صورت همه12هاي توسعه و عمران شهري )تيپ  شرح خدمات طرح
بر اساس دانش کنوني  مند مسئله سوانح به خصوص سيل را لحاظ نکرده و نظام

هاي مربوط به نبودِ يک بستر کارآمدِ  به دليل کاستي .روز نشده است شهرسازي به
بخشي )که مطالعه سيل را تنها در مطالعات اقليمي و جغرافيايي جاي  مطالعات بين

هاي جامع بررسي شده به يک بند ساده حاوي  داده است(، مسئله سيل در طرح
حريم کمي و کيفي رودخانه با استعالم از وزارت نيرو  اعدادي مربوط به بستر،

خالصه شده است؛ اين طريقه لحاظ کردن حريم به صورت يک نوار متحدالشکلِ 
همين نوار نيز در  .اي جدي دارد موازي رودخانه با علم شهرسازي روز فاصله

 .اند هاي جامع و تفصيلي نظير کاربري زمين جانمايي نشده هاي طرح نقشه
هاي توسعه و عمران شامل  هاي طرح عات سيل به ندرت جايي در خروجيمطال

به موازات شرح  .برنامه کاربري زمين و طرحهاي موضعي و موضوعي دارند
دي روستايي نيز همين ها هاي هاي توسعه شهري، شرح خدمات طرح خدمات طرح

 .شود ميهاي جدي ديده  کاستي

 برد، تعيين  تعيين شده را زيرسوال مي ترين مصاديقي که کيفيت حرايم يکي از مهم
حريم در تمامي شهرهاي بررسي شده به صورت يک نوار است که با فاصله 

سمت به  در دو  -که خود بستري پوياست  – مشخصي به موازات بستر رود
 .ساز تعيين شده است صورت يکسان بدون توجه به بستر طبيعي و انسان

 مديريت و اجرا در سطح سکونتگاههاي  ها در زمينه رويه آموخته درس .8

 در مورد تغييرات کاربري، حريم و مانندِ آن بدون در نظر  گيري هاي تصميم رويه
گرفتن مسئله سيل يا ساير مخاطرات ديگر که يا خودِ کاربري يا طرح ساخته شده 
را در معرض خطر قرارداده يا به واسطه آن نواحي ديگر در معرض خطر 
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هاي سياسي و منافع اقتصادي بر  گيري اين امر غلبه تصميمداليل  .قرارميگيرند
هاي  هاي عمراني و اجرايي؛ و لحاظ نکردن مسئله سيل در بررسي تصميم
ها است )نمونه ساخت و سازهاي  گيري هاي فني پشتيبان اين تصميم کميته

 (.باالدست در شيراز

 عابر يا ساخت زيرگذر گيري ترافيکي مانند تعريضِ م هاي تصميم نبود الزام در رويه
تعريض معبر  براي مطالعه اثرات مداخله در زمينه سيل يا ساير مخاطرات )نمونه

 (.آباد ورودي شهر شيراز و زيرگذرهاي شهر خرم

 ها مانند  گيري براي مطالعه اثرات مداخله در آبراه هاي تصميم نبود الزام در رويه
 کاناليزه و سرپوشانده کردن آنها؛

 هاي فاضالب شهري و  بودجه کافي براي انجام يا ترميم شبکه اختصاص ندادن
 ها؛ جلوگيري از ورود آن به آبراه

  اختصاص ندادن بودجه کافي و سازوکار مناسب براي بازرسي، ترميم و
 ها؛ هاي دفاعي و کانال سازي سازه مقاوم

 ا؛ه ناکافي بودن سازوکارهاي موجود براي بازرسي و پاکسازي و رسيدگي به آبراه 

 هاي اکولوژيک و مديريتي به منظور  گيري از روش کمبود يا نبود بودجه براي بهره
 زيستي با سيل؛ هم

 هاي مشارکت مردمي در مديريت  گيري ناکافي از ظرفيت گيري يا بهره عدم بهره
در شاکله مديريت  .آوري در برابر سيل و ساير مخاطرات سکونتگاهي و ارتقاء تاب
 .ميت ناچيزي به مشارکت مردمي داده شده استسکونتگاههاي شهري اه

 هاي  ها به دليل کاستي در روستاها نيز کنترل ساخت و سازها در حريم رودخانه
ها و هم به لحاظ غلبه ارتباطات خويشاوندي در  ها هم به لحاظ ظرفيت دهياري

 .هاي زيادي روبروست روابط اجتماعي و اقتصادي در روستاها با کاستي

 ها در زيرگذرهاي شهر  پذيري در اثر شيوه توسعه سکونتگاه رز آسيبيک نمونه با
در اين شهر، دو زيرگذر در بستر و حريم  .شود ميآباد در استان لرستان ديده  خرم

اين زيرگذرها با وجود مکانيابي بسيار نامناسب، فاقد  .اند رودخانه ساخته شده
ند و در زمان بارش هاي سطحي بودها مالحظات طراحي الزم براي تخليه آب

 .دهاي پرآب خطرناک ش تبديل به درياچه

 های ميراث فرهنگی آموخته درس .6-1
مدت بر  ريزي بر مبناي دانش سرزميني و بلندمدت به جاي تمرکز کوتاه اهميت برنامه .1

 روي موضعي محدود

 دهد که طراحي، مکانيابي و مطالعه ميراث به جاي مانده از پيشينيان نشان مي
آنها  .اي بوده استنها در چارچوب نگاهي فراتر و در مقياس آمايش منطقهساخت آ

هاي خرد تا ثير آنها بر جغرافياي محل در مقياسأکامالً به فرآيندهاي طبيعي و ت
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هايي ريزيوسازها و برنامه اين آگاهي باعث ساخت .اندکالن آگاهي داشته
صدها و حتي هزاران سال هنوز بلندمدت و ماندگار شده است که آثار آنها بعد از 

 .قابل استفاده است

 بستر  هايضرورت مکانيابي با احترام به ويژگي .2

 توان آموخت و ارتباطي تنگاتنگ با مورد اول دومين درسي که در اين زمينه مي
هاي انساني در به صورت تاريخي، سکونتگاه .باشدها ميدارد مکانيابي سکونتگاه

  .اند ساس مالحظات طبيعي و اقليمي چندي شکل گرفتهي ايران زمين بر اپهنه

 اهميت تغيير رويکرد از مقابله با سيل به همزيستي با آن .3

 ي ديگري که در هاي تاريخي در ارتباط با سيل، پديدهجدا از مکانيابي سکونتگاه
بعضي از نقاط ايران به ويژه در استان هرمزگان و سواحل شمالي خليج فارس به 

شکلگيري مدنيت )چه روستايي و چه شهري( در ارتباط تنگاتنگ با  آيدچشم مي
دانش بومي عميقي در اين خطه وجود داشته و دارد که  .باشدجريان سيل مي

هاي کم بارش مربوط سازي آن براي ماهمستقيماً به مهار سيالب و ذخيره
به هاي کوچک مقياسي جريان سيل را بوميان منطقه با ساختن سازه .شود مي

-کنند و در آنها ذخيره ميسمت آب انبارهاي زيرزميني به نام برکه هدايت مي

برند و ضمن آبياري به عالوه، آب سيالب را به سمت باغات و مزارع مي .نمايند
هايي به سفره زير زميني ها و مزارع، مازاد آب را از طريق چاهآبي نخلستانغرق

 .ها برداشت کنندرزي را از اين چاهکنند تا در فصول خشک آب کشاوتزريق مي

 آنچه سيل را از يک مخاطره  .شود ميدر اين رويکرد، سيل لزوماً يک بال دانسته ن
 .کند توسعه نسنجيده سکونتگاهي و تمدني بوده استطبيعي به يک بال تبديل مي

 توان اين چالش را تبديل بهريزي ميدر حالي که با اتخاذ تدابير مديريتي و برنامه
 .يک فرصت کرد و از مواهب آن استفاده نمود

 وسازها با توجه به مخاطرات طبيعي طراحي جزئيات معماري در ساخت .4

  جزئيات طراحي معماري ميراث فرهنگي به جاي مانده از گذشته در بسياري از
براي  .اندموارد در انطباق با نيازهاي محيطي و مخاطرات طبيعي شکل گرفته بوده

شدند که کمترين مقاومت را در هاي تاريخي به نحوي طراحي ميمثال پايه پل
گذاري را ايجاد برابر جريان شديد آب داشته باشند و از طرف ديگر کمترين رسوب

اين دورانديشي و نبوغ طراحانه نه تنها باعث ماندگاري بيشتر آثار تاريخي  .کنند
 .تر کرده استآسان شده است بلکه مرمت و نگهداري آنها بعد از سوانح را نيز

 پيشنهادها .6-1

 در تدوين راهبردهاي پيشنهادي کارگروه هدف کلي ارتقاء ظرفيت نظام تشکيالتي، قانوني و
وطنان  هاي هم ها و حفاظت از جان و دارايي هاي کشور براي ارتقاء تابآوري سکونتگاه حرف

در چهار زمينه زير بر اساس اين هدف راهبردهاي کلي کارگروه  .در نظرگرفته شده است
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 :گردد ارائه مي

 هاي کلي، قوانين و نظام تشکيالتي کشوري در توسعه و مديريت  بازبيني سياست
 سيل؛

 ها و  ريزي و مديريت سکونتگاه ها در حيطه برنامه بازبيني رويکردها، قوانين و رويه
 سيل؛

 گي؛ها در حيطه مديريت ميراث فرهن هاي کلي، قوانين و رويه بازبيني سياست 

 آور در برابر سيل ارتقاء سطح آموزش و توسعه دانش شهرسازي تاب. 

شناسي قوانين  آوري و آسيب ها، دانش روز تاب آموخته استخراج راهبردها بر اساس درس
 .است صورت گرفته

 گذاریراهبردها در حيطه رويکردهای کلی و سياست .6-1-9

ها و مديريت خطر سيل در  د آبراهها در مور گذاري بازبيني رويکردهاي کلي در سياست .1
  .ها سکونتگاه

  .هاي توسعه استاني مند توسعه پايدار در سياست ادغام نظام .2

 راهبردها در رابطه با نظام تشکيالتی .6-1-2

ايجاد ساز و کار مناسب قانوني براي همکاري بين بخشي در مديريت يکپارچه آب و  .1
 سيل

يح قانوني آنها براي دستيابي به مديريت ها و تصر بازبيني نظام تقسيم مسئوليت  .2
  .يکپارچه سيل در محدوده و حريم شهرها و روستاها

شهرها و   هاي در معرض خطر در کننده و تصويب کننده ريزپهنه تعيين نهاد تهيه .3
  .روستاها

 ها و ضوابط در سطح ملینامهقوانين و مقررات، آئين .6-1-9

 حيه و آمايش استانهاي جامع نا بازبيني شرح خدمات طرح .1

 و روستايي  هاي توسعه و عمران شهري بازبيني شرح خدمات طرح .2

بندي سيل در طرحهاي جامع و  هاي ريزپهنه الزام به تهيه ، بازبيني و گنجاندن نقشه .3
  .تفصيلي

رفع خالء در مورد الزامات و ضوابط در طرحهاي توسعه و عمران شهري در رابطه با  .4
  .مديريت سيل

  .در مورد مقررات ساختماني در رابطه با کاهش خطر سيلرفع خالء  .5

  .ها به طراحي راه  ها و دستورالعملهاي مربوط نامه بازبيني آئين .6

ريزي شهري جهت کاهش خطر سيل و تهيه  سنجي استفاده از ابزارهاي برنامه امکان .2
  .قوانين پشتيبان
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ها و  ي و مديريت سکونتگاهريز ها در حيطه برنامه بازبيني رويکردها ، قوانين و رويه .8
 سيل

 هاگذاریراهبردها در زمينه رويکردهای کلی در سياست .6-1-1

  .ها در شهرها آب تغيير رويکرد در مورد مواجهه با روان .1

 .هاي فاضالب شهري اولويت دهي به پروژه .2

انگارانه در مورد سکونتگاههاي غيررسمي واقع در حريم  عدم استفاده از رويکرد جرم .3
 اروده

 راهبردها در حيطه نظام تشکيالتی .6-1-1

اي در حريم و  ريزي، اجرا و نگهداري اقدامات سازه تبيين قانوني مسئوليت برنامه .1
  .ها محدوده سکونتگاه

 هاها و رويهنامه راهبردها در حيطه قوانين و مقررات، آئين .6-1-6

هاي  گيري تصميمالزام قانوني ادغام مالحظات مرتبط با مسئله سيالب در روند  .1
  .موضعي

 ها در هر شهر ريزي براي تعيين تکليف ساخت و سازهاي واقع در حريم رودخانه برنامه .2

 .ها تدوين برنامه براي بازرسي و پاکسازي بستر آبراه .3

  .هاي جامع سيالب شهري با طرح جامع و تفصيلي الزام ادغام طرح .4

 .ها ونتگاهتهيه ضوابط طراحي در جهت مديريت يکپارچه آب در سک .5

 .ها ها در سکونتگاه بخشي به استفاده از اقدامات اکولوژيک در برخورد با آبراه اولويت .6

 های اجرايی در ميراث فرهنگیقوانين و رويه، بازبينی رويکردها .6-1-7

هاي ارائه شده و با توجه به مطالعات مستندسازي و تحليلي که بر آموختهبر اساس درس
هاي شهري و روستايي انجام گرفته، اصالحات ضروري  سکونتگاهروي ميراث فرهنگي و 

 .بندي کردتوان در سه سطح متفاوت دستهاين اصالحات را مي .شود مياي پيشنهاد گانهنه
به اين معنا که تغيير نگرشي اساسي در مفروضات  .شود ميسطح اول به تغيير نگرش مربوط 

سطح  .حفاظت از ميراث فرهنگي مورد نياز است ها وريزي سکونتگاهاوليه طراحي و برنامه
يعني  .دهدريزي را هدف قرار ميحيطه برنامه شود ميدوم که به تبعيت از سطح اول ايجاد 

ريزترين سطح به  .ريزي مورد نياز استبعد از تغيير نگرش، متدلوژي متفاوتي در برنامه
-فتن نگرش جديد و روش برنامهپردازد که پياده شدن و جسميت ياها و اقدامات ميسياست

 .سازندريزي نوين را عملي مي

 اریذگسطح يک: رويکردهای کلی و نگرش در سياست .6-1-7-9

هاي تاريخي و ميراث  حفاظت از بافت  ريزيلزوم اتخاذ ديدگاه آمايشي در برنامه .1



 / خالصه گزارش کارگروه شهرسازي، معماري و ميراث فرهنگي 145

 

 

 فرهنگي
يني به اي و حفاظت ميراثي متکي بر محاسبات ميانگ هاي توسعه گزيني از طرح دوري .2

 جاي محاسبات حداقلي و حداکثري: 

هاي فرهنگي و اجتماعي در مقابله با مخاطرات طبيعي با تاکيد  ضرورت اتکا به ظرفيت .3
ريزي، اقدامات اجرايي و محافظت  بر خودباوري مردمي و افزايش سهم مردم در برنامه

 از ميراث فرهنگي

 ريزیسطح دو: برنامه .6-1-7-2

يک استراتژي جامع محافظت در برابر سيالب و ديگر بالياي  تهيه و تدوين و اعمال .1
 ساخت-طبيعي و انسان

ي ها ريزي واکنشي )پذيرش وجود بحرانريزي فعال در برابر برنامهضرورت برنامه .2
  بيني نشده( هاي زماني پيشطبيعي در تناوب

 ها و اقداماتسطح سه: سياست .6-1-7-9

ميراث   ها و حفاظت از بافت  اي در غيرسازهاتخاذ ترکيبي از اقدامات سازهاي و  .1
 معماري

استقرار آثار، شهرها و   هايلزوم پايش، مراقبت و نگهداري از شرايط طبيعي محوطه .2
 روستاهاي تاريخي

 ميراث معماري  هاي تاريخي ارزشمند و بافت  پايش  اقدام به تقويت، نگهداري و .3

 هاي تخصصيضرورت افزايش همکاري .4

 
 





 

 

 خالصه گزارش کارگروه کشاورزی و منابع طبيعی .7فصل 
 

 مقدمه .7-9
 364ها  هيئت ويژه گزارش ملي سيالب« کشاورزي و منابع طبيعيکارگروه »نهايي گزارش 

کشاورزي و کارگروه »شرح خالصه گزارش  .شود هزار کلمه را شامل مي 121صفحه و 
ها و پيشنهادها درباره وجوه  هآموخت شناسي، درس درباره وضع موجود و آسيب« منابع طبيعي

  .شود مختلف حکمراني و مديريت سيالب در کشور از منظر اين کارگروه در ادامه ارائه مي

 شناسی وضع موجود و آسيب .7-2

 عوامل مؤثر بر وقوع سيالب .7-2-9
هاي سيالب مؤثر  اي از عوامل زير در بخش کشاورزي بر وقوع و تشديد تخريب مجموعه

 بوده استک 
 مديريت نامناسب آبخيزداري در مناطق باالدست» .1

نبود مخازن و سدهاي اصالحي کوچک در مناطق باالدست جهت نگهداري و کاهش  .2
 ها آب شدت حرکت روان

 زدايي در اراضي باالدست استان تغيير کاربري زمين، تخريب جنگل و جنگل .3
 زايي باال( دار )رواناب و رسوب زراعت غير اصولي در اراضي شيب .4

زايي    دم رعايت اصول آمايش سرزمين و تخصيص کاربري ناصحيح )رواناب و رسوبع .5
 باال(

 سازي غيراصولي در اراضي کوهستاني و جنگلي جاده .6
ها، کم شدن  گذري رودخانه وساز )کاهش ظرفيت آب ها و ساخت تجاوز به حريم رودخانه .2

 ذخيره کانالي، تخريب پوشش گياهي(
 دام و مرتع چراي دام و عدم رعايت تعادل .8
 (63 .)ص« .عدم رعايت اصول کشاورزي .1
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 دار کشاورزی در اراضی شيب .7-2-2
درصد از اراضي زراعي در  53نتايج مبين آن است که به جز استان لرستان که بيش از »

 .تر است ها وضعيت به مراتب مطلوب درصد قرار دارند، در مابقي استان 5هاي بيشتر از  شيب
درصد، در استان  22.2 درصد در استان مازندران حدود 5متر از درصد اراضي با شيب ک

درصد و در  11.56 درصد، در استان سيستان و بلوچستان در حدود 13.4 گلستان حدود
رسد که مديريت کشت در  بنابراين، به نظر مي .درصد است 14.14 استان خوزستان در حدود

يد به عنوان يکي از راهکارهاي مهم براي دار در دو استان لرستان و مازندران بااراضي شيب
همجواري استان لرستان و  .آسا در نظر گرفته شود هاي سيل گيري رواناب جلوگيري از شکل

خوزستان نيز در اين زمينه بايد مد نظر قرار گيرد، به نحوي که ممکن است جريان اين 
 (66 .)ص« .باشدهاي استان خوزستان موثر  ها بر دبي آب ورودي به رودخانه رواناب

هکتار از اين  312843هکتار اراضي زراعي موجود،  631566در استان لرستان از مجموع »
درصد  12تا  8درصد قرار دارند که سهم اراضي با شيب بين  5هاي بيشتر از  اراضي در شيب

هکتار از اراضي زراعي داراي شيب بيش  161534در استان مازندران  .هکتار است 211362
هکتار و سهم  13844درصد معادل 8تا  5درصد هستند که سهم اراضي با شيب بين  5از 

از نظر علمي در اراضي با  .باشد هکتار مي 142613 درصد معادل  12تا  8اراضي با شيب بين 
درصد با  8-5هاي بين  درصد زراعت به طور کلي مجاز نيست و در شيب 8شيب بيش از 

 (62 .)ص« .ي امکان کشت وجود خواهد داشتبند هاي خاص نظير تراس مديريت

هکتار اراضي زراعي داراي  638146هکتار از مجموع  64512در استان گلستان معادل » 
 33153درصد معادل  8درصد هستند که سهم اراضي با شيب بيشتر از  5شيب بيشتر از 

ي از آب را به اين اراضي بيشتر در نيمه شرق استان قرار دارند و جريان زياد .هکتار است
هاي جلگه اي به شمار  در استان خوزستان که از استان .سازند سمت غرب استان جاري مي

هکتار از اراضي داراي شيب بيشتر  53331هکتار اراضي زراعي  131658رود از مجموع  مي
« .هکتار است 28661درصد معادل  8درصد هستند که سهم اراضي با شيب بيشتر از  5از 

 (68 .)ص
درصد اراضي کشاورزي در استان لرستان داراي شيب باالتر از  53ا توجه به اينکه بيش از ب»
زاي ديم قرار  درصد هستند و بخش اعظمي از اين اراضي کشاورزي زير کشت فرسايش 5

دارند، کشاورزان در اين مناطق بنا به داليلي مانند کم بودن عرض اراضي و عدم امکان 
دار و همچنين، سهولت اجراي شخم در جهت شيب،  ر اراضي شيبشخم به وسيله تراکتور د

آسا اثر  هاي سيل اين مسئله در هنگام بارش .کنند معموالً اقدام به شخم در جهت شيب مي
« .شود ميهاي شديد به خاک  دهد و باعث عدم نفوذ کافي بارش منفي خود را نشان مي

 (22 .ص)

 کشاورزی بدون آمايش .7-2-9
هاي زراعي، باغباني، شيالت و  نظارت بر آمايش سرزميني در فعاليتعدم توجه و »



 / خالصه گزارش کارگروه کشاورزي و منابع طبيعي 141

 

 

ترين دليل وارد آمدن خسارات به بخش کشاورزي استان لرستان در  دامپروري شايد مهم
کنند که  هاي آمايش سرزميني مشخص مي نقشه .بود 1318سيل فروردين ماه سال 

ه در چه مناطقي مجاز و در چه هاي کشاورزي، باغداري، دامپروري، شيالت و غير فعاليت
هايي مانند سيل خسارات به  ها، در صورت بروز بحرانمناطقي ممنوع است و بدون وجود آن

 (22 .ص « ).شدت افزايش پيدا خواهند کرد

 توسعه کشت و سيالب .7-2-1
اي بودن مناطق ساله اخير و با توجه به ماهيت جلگه 16با توجه به وقوع خشکسالي »

ورزي استان خوزستان و لزوم استفاده از آب ذخيره شده در سدهاي باالدست از مستعد کشا
رسد هاي بزرگ کارون، دز و کرخه به منظور توسعه کشاورزي، به نظر ميطريق رودخانه

طي ساليان  .توسعه کشت تأثير کمتري در خسارت سيالب در دشت خوزستان داشته است
ان آب و برق( با کاهش صدور مجوزهاي استفاده از اي )سازمهاي منطقهگذشته، متوليان آب

به هر حال،  .اندآب جهت کشاورزي، در واقع مانع از توسعه کشت در اراضي ملي شده
اي آتي ممکن است هاي مصوب توسعهاي کشت در حال انجام و نيز طرحهاي توسعه طرح

 (84 .)ص« .گيري داشته باشدهاي بعدي تأثير چشمدر بروز خسارت سيالب

زارهاي استان کشت در مناطق جنگلي، مراتع و بوته از ديدگاه متوليان منابع طبيعي، توسعه »
هاي کشاورزي سبب تغيير شرايط از طريق کاهش کيفيت مراتع و تغيير کاربري به زمين

اين موضوع باعث افزايش حجم رواناب سطحي، کاهش  .هيدرولوژيکي طبيعي گرديده است
تيجه سبب افزايش ريسک وقوع سيالب در اين مناطق و کاهش تغذيه زمان تمرکز و در ن

 (84 .)ص «.منابع آب زيرزميني گرديده است

 غيراصولیکشاورزی تخريب جنگل و  .7-2-1
دار از جنگلي به بدون شک تخريب پوشش گياهي جنگلي و تغيير کاربري اراضي شيب»

دار از جمله انجام  ولي در اراضي شيبخيز و نيز زراعت غير اص ويژه در مناطق سيل زراعي به
شخم در جهت شيب زمين و عدم اختصاص اين اراضي به درختان و گياهان چندساله که در 
تخفيف اثرات سيل موثرتر هستند، از عوامل تاثير گذار بر تشکيل رواناب و سيالب اخير 

هاي  ر هدايت رواناباي است که د دار به گونه در استان گلستان موقعيت اراضي شيب .اند بوده
 .(1-6کنند )شکل  هاي استان نقش بسيار زيادي ايفا مي تشکيل شده به سمت دشت

کشاورزي غير اصولي در اين اراضي شامل انتخاب گياهان نامناسب از منظر کاهش تشکيل 
رواناب و نفوذ آب به درون خاک و نيز شخم در جهت شيب زمين در افزايش حجم رواناب و 

 (85 .)ص «.سزايي داشته استنقش به تشکيل سيالب

 233از اين ميزان  .هزار هکتار است 853مساحت اراضي کشاورزي استان لرستان بالغ بر »
درصد است که قبالً به صورت طبيعي  12هزار هکتار اراضي داراي شيب بيش از  253تا 

گلي تغيير شمسي اين اراضي مرتعي و جن 63تا  33هاي  طي دهه .مرتع و جنگل بوده است
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اين مسئله در سيل اخير اثر بسيار  .زاي ديم قرار گرفتند کاربري دادند و زير کشت فرسايش
عدم پوشش گياهي مرتعي و جنگلي در اين اراضي و شخم زدن در  .منفي خود را نشان داد

هاي شديد شد و لذا کميت سيالب را به شدت  راستاي شيب باعث عدم نفوذ کافي بارش
از آن گذشته فرسايش شديد اين اراضي باعث افزايش چند برابري بار رسوبات  .افزايش داد

بنابراين، تبديل  .سيالب شد و در نتيجه، توان تخريبي سيالب نيز به شدت افزايش يافت
زا طي چند دهه گذشته  اراضي مرتعي و جنگلي استان لرستان به کشت ديم فرسايش

بر فرسايش شديد خاک و در نتيجه تخريب و عالوه  .بار خود را نشان داد خسارت زيان
ها، براي اولين بار  دست و حاشيه رودخانهزيربنايي و اراضي پايين  گرفتگي تأسيسات رسوب

هاي جنگلي،  پديده رانش زمين هم خود را نشان داد و خسارت قابل توجهي به عرصه
سبه کارشناسي محا .ها به خصوص در مناطق روستايي و عشايري وارد شد ها و پل جاده

 533گر فرسايش حداقل محققان مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي لرستان بيان
در حوزه  1318ساعتي فروردين  48آساي  ميليون تن خاک با ارزش بر اثر بارندگي سيل

دار جنگلي و مرتعي  باشد که دليل عمده آن همان تغيير کاربري اراضي شيب آبخيز کرخه مي
 (82 .)ص «.کشت ديم با شخم در راستاي شيب است اختصاص آن به

ي خوبي از  تغيير کاربري اراضي و حذف پوشش گياهي جنگلي در شهرستان پلدختر، نمونه»
نوع تغيير کاربري  .خورد تغييرات کاربري اراضي است که در تمام استان لرستان به چشم مي

ين تغيير اراضي جنگلي و مرتعي در اين ب .اراضي داراي اثرات مختلفي بر بروز سيالب است
ها شده و البته تغيير کاربري  درجه( به زراعت سبب افزايش دبي سيالب 23دار )بيش از شيب

درجه دارند، نيز سبب  33اراضي جنگلي و مرتعي به باغات دست کاشت که شيب باالي 
 (88 .)ص «.شوند افزايش رخداد و خسارت سيالب مي

راتع )مانند چراي بيش از حد دام( باعث از بين رفتن پوشش رويه از م برداري بي بهره»
ها و سيالب را  گياهي مؤثر در آن مناطق شده و احتمال فرسايش خاک، ايجاد رواناب

دامپروري کشور، بخش اعظم توليدات دامي   در لرستان به عنوان قطب .افزايش داده است
ر باعث ايجاد فشار مضاعف به مراتع و به مراتع و پوشش گياهي طبيعي بوده و اين ام  وابسته

  کل منابع طبيعي استان لرستان در يک بازه  طبق آمار اداره .ها شده است ن از بين رفتن آ
هکتار از منابع طبيعي )به طور عمده مراتع(  53282، مقدار 12تا  82ساله از سال  5زماني 

ش گياهي طبيعي باعث افزايش از بين رفتن مراتع و پوش .اند خسارت ديده و از بين رفته 
استفاده از پوشش گياهي جنگلي براي  .ايجاد سيالب و خطرات ناشي از آن شده است

بر اساس آمار گزارش شده از  .ها است ي سوخت، يکي ديگر از عوامل خسارت به جنگل تهيه
  بازهاين استان در  هاي  هکتار از جنگل 2333اداره کل منابع طبيعي استان لرستان، مقدار 

 .اند براي توليد سوخت قطع و مصرف شده 12تا  82ساله از سال  5زماني 
  طبق آمار اداره .ها و مراتع هستند ها از ديگر عوامل حذف پوشش گياهي جنگل سوزي آتش

هکتار از  2/12523ها باعث از بين رفتن مقدار  کل منابع طبيعي استان لرستان، آتش سوزي
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احداث غير  .اند شده 12تا  82ساله از سال  5زماني   ستان در بازهها و مراتع استان لر جنگل
هاي عمراني در اراضي منابع طبيعي از ديگر عوامل  ها، راه آهن و ساير پروژه اصولي جاده

بر اساس گزارش اداره  .تغيير کاربري و از بين رفتن پوشش گياهي جنگلي و مرتعي است
 18823.2 مقدار 12تا  82ساله از سال  5ي زماني  هکل منابع طبيعي استان لرستان، در باز

هاي عمراني تغيير کاربري داده و از بين  ها و مراتع براي احداث پروژه هکتار از جنگل
 (81 .)ص «.اند رفته

طورکلي مناطق جنگلي کشور را هيرکاني، زاگرس، خليج و عماني، ايران توراني و  اگر به»
 5هاي زاگرس و امروزه حدود  کوه رصه جنگلي روي رشتهترين ع ارسباراني بدانيم گسترده

هاي زاگرس را دارا  % جنگل23هايي مثل لرستان بيش از  استان .باشد ميليون هکتار مي
 .ميليون هکتار جنگل است 2/1ميليون هکتار عرصه استان  8/2باشد از  مي

ند و اين به باش هاي زاگرس، تنک مي هاي زاگرس: به لحاظ تراکم، جنگل وضعيت جنگل
هاي  لحاظ تراکم درختي است که گونه غالب آن بلوط و درصد کمي بنه و بادام و ساير گونه

ها،  ها و بين درختان پوشيده از درختچه لحاظ طبيعي عرصه اين جنگل به .درختي است
 .باشند ساله مي هاي چندساله و گياهان يک بوته

ها و  داشت باوجود درختان، درختچههاي زاگرس وضعيت طبيعي خود را  يعني اگر جنگل
ها  هاي درختان و درختچه هاي چندساله و بااينکه بارندگي در فصلي بود که هنوز برگ بوته

ساله نروئيده بودند درصد خيلي باالتري از سيل را باوجود  سبز نشده بودند و گياهان يک
ها طي  ي و فعاليت انساندادند ولي مسائل انسان داشته و نفوذ مي موانع گياهي در جنگل نگه

 (113 .)ص «.شدت کاهش داده و تخريب کرده است ها را به ها، کيفيت اين جنگل قرن
سو قرار  هاي گرگان رود و قره درصد از اراضي جنگلي استان گلستان در حوضه 13حدود »

درصد از اراضي جنگلي  1/21سال گذشته حدود  21دهد که در طول  بررسي نشان مي .دارند
در مناطق جنگلي اين  1318فروردين  2تا  1312اسفند  22از  .اند شده ها تخريب حوضه اين

 شود ميشده مشخص  با توجه به محاسبات انجام .متر باران باريد ميلي 223ها حدود  حوضه
 316/3قرار داشتند، حدود  1368ها در وضعيت سال  که چنانچه اراضي جنگلي اين حوضه

تکرار محاسبات براي همين اراضي جنگلي  .شد کف جنگل وارد ميميليارد مترمکعب آب به 
متري باران نشان داد که مقدار آب واردشده به  ميلي 223و با بارش  1312در وضعيت سال 

عالوه بر اين اشباع بودن  .ميليارد مترمکعب افزايش يافت 411/3به  316/3کف جنگل از 
نتيجه اينکه، در  .ديد سيالب منجر شدخاک منطقه و ذوب برف به افزايش حجم آب و تش

سو به سبب تخريب تاج پوشش جنگل از قابليت  هاي گرگان رود و قره اراضي جنگلي حوضه
که آب واردشده به کف جنگل در مقايسه با  نحوي آوري در برابر سيالب کاسته شد به تاب

 (115 .)ص «.درصد افزايش يافت 1/26حدود  1312سال 

هکتار تحت تأثير سيالب قرار گرفتند و  363313ها به مساحت  جنگلدر استان گلستان، »
هاي منجر به کاهش انبوهي تاج پوشش جنگل، در  به سبب تخريب و وقوع آشفتگي
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ميليارد مترمکعب آب  411/3روزه، حدود  سو در دوره بارش پنج هاي گرگان رود و قره حوضه
اي سطحي خاک امکان نگهداري آن ه به کف جنگل وارد شد که به سبب اشباع بودن اليه

 (115 .)ص «.شده باشد وجود نداشت، درنتيجه بايد به جريان آب سطحي تبديل

 26415سال گذشته حداقل  21شده در  بر اساس تحقيق به عمل آمده و برآوردهاي انجام»
درصد کاهش  5هاي استان گلستان تخريب شد )تاج پوشش آن به کمتر از  هکتار از جنگل

هاي انساني و طبيعي نيز برشدت کاهش تاج پوشش جنگل  عالوه بر آن، آشفتگي يافت(،
( تأثير مخرب 1318فرودين  2تا 1312اسفند  22روزه ) هاي پنج  در زمان وقوع بارش .افزودند

بر روي  هاي سطحي زمين جنگل و فقدان برگ ها به همراه اشباع بودن اليه اين آشفتگي
ه قابليت تاج پوشش جنگل براي نگهداري و تبخير آب باران درختان، مجموعاً سبب شدند ک

هاي سطحي  ترتيب تقريباً تمام آب حاصل از باران به جريان اين اي از ميان برود و به تااندازه
گيري دبي رودخانه در مناطق  سنجي و اندازه هاي باران تبديل شود که با توجه به نبود دستگاه

گيري اين پديده ميسر نبود و درنتيجه تمام آب حاصل از  لرساني از شک جنگلي امکان اطالع
روزه به همراه آب حاصل از ذوب برف و خاک سطحي محلول در آب و  باران در دوره پنج

ديگر محموالت، حجم عظيمي از جريان سيالب را تشکيل دادند که پس از طي کردن 
قال، گميشان و  ها )آق سو در بخش مسطح اين حوضه هاي گرگان رود و قره مسير رودخانه

گرفتگي در مقياس وسيع و بروز خسارات  نواحي مجاور( از بستر رودخانه خارج و سبب آب
محاسبه نشان  اين .شديد به مناطق مسکوني، اراضي زراعي و تأسيسات زيربنايي شدند

سو چنانچه در  هاي گرگانرود و قره هاي واقع در حوزه جنگل 1368دهد که در سال  مي
ميليارد مترمکعب آب را از تاج  316/3گرفتند حدود  متر بارش قرار مي ميلي 223معرض 

 (116 .)ص «.ريخته شده است دادند و به کف جنگل پوشش عبور مي

هاي استان گلستان به  سال و با توجه به تغييرات که در مساحت جنگل 21پس از گذشت »
هکتار جنگل تخريب  286815هاي استان گلستان شامل  جنگل 1318وجود آمد، در سال 

شده با  هکتار جنگل تخريب 26415درصد و  85نشده با ميانگين انبوهي تاج پوشش 
 223محاسبه مقدار آب باراني که درنتيجه  .درصد بودند 5ميانگين تاج پوشش کمتر از 

به شرح  شود ميسو به زير تاج پوشش وارد  هاي گرگان رود و قره متر بارندگي در حوضه ميلي
هاي  هاي واقع در حوضه جنگل 1312دهد که در سال  محاسبه نشان مياين  .زير است

 411/3متر بارش قرار گرفتند حدود  ميلي 223سو زماني که در معرض  گرگانرود و قره
ميليارد مترمکعب آب را از تاج پوشش عبور دادند و به کف جنگل ريختند که در مقايسه با 

 «.دهد درصد افزايش نشان مي 1/26حدود  1368در سال حجم آب واردشده به کف جنگل 
 (123-124 .)صص

وجه  هيچ به ادارات منابع طبيعي زاگرس مرکزي به يافته سطح امکانات و اعتبارات تخصيص»
 133به طور مثال هر  .و وظايف محول شده به آنها نيست  مقايسه با سطح مسئوليت قابل

 (136 .)ص« .شود ا توسط يک جنگلبان اداره ميهزار هکتار جنگل در استان لرستان تنه
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 تغيير کاربری اراضی .7-2-6
ي خوبي از  تغيير کاربري اراضي و حذف پوشش گياهي جنگلي در شهرستان پلدختر، نمونه»

نوع تغيير کاربري  .خورد تغييرات کاربري اراضي است که در تمام استان لرستان به چشم مي
در اين بين تغيير اراضي جنگلي و مرتعي  .بروز سيالب استاراضي داراي اثرات مختلفي بر 

ها شده و البته تغيير کاربري  درجه( به زراعت سبب افزايش دبي سيالب 23دار )بيش از شيب
درجه دارند، نيز سبب  33اراضي جنگلي و مرتعي به باغات دست کاشت که شيب باالي 

 (88 .)ص« .شوند افزايش رخداد و خسارت سيالب مي

 سيالبتشديد و  ، تخريب مراتعها چرای دام .7-2-7
رويه از مراتع )مانند چراي بيش از حد دام( باعث از بين رفتن پوشش  برداري بي بهره»

ها و سيالب را  گياهي مؤثر در آن مناطق شده و احتمال فرسايش خاک، ايجاد رواناب
خش اعظم توليدات دامي دامپروري کشور، ب  در لرستان به عنوان قطب .افزايش داده است

به مراتع و پوشش گياهي طبيعي بوده و اين امر باعث ايجاد فشار مضاعف به مراتع و   وابسته
  کل منابع طبيعي استان لرستان در يک بازه  طبق آمار اداره .ها شده است ن از بين رفتن آ

طور عمده مراتع( هکتار از منابع طبيعي )به  53282، مقدار 12تا  82ساله از سال  5زماني 
از بين رفتن مراتع و پوشش گياهي طبيعي باعث افزايش  .اند خسارت ديده و از بين رفته 

 .ايجاد سيالب و خطرات ناشي از آن شده است
ي سوخت، يکي ديگر از عوامل خسارت به  استفاده از پوشش گياهي جنگلي براي تهيه

منابع طبيعي استان لرستان، مقدار  بر اساس آمار گزارش شده از اداره کل .ها است جنگل
براي توليد  12تا  82ساله از سال  5زماني   اين استان در بازه هاي  هکتار از جنگل 2333

 .اند سوخت قطع و مصرف شده
  طبق آمار اداره .ها و مراتع هستند ها از ديگر عوامل حذف پوشش گياهي جنگل سوزي آتش

هکتار از  2/12523ها باعث از بين رفتن مقدار  زيکل منابع طبيعي استان لرستان، آتش سو
 .اند شده 12تا  82ساله از سال  5زماني   ها و مراتع استان لرستان در بازه جنگل

هاي عمراني در اراضي منابع طبيعي از  ها، راه آهن و ساير پروژه احداث غير اصولي جاده
بر اساس  .ي و مرتعي استديگر عوامل تغيير کاربري و از بين رفتن پوشش گياهي جنگل

مقدار  12تا  82ساله از سال  5ي زماني  گزارش اداره کل منابع طبيعي استان لرستان، در بازه
هاي عمراني تغيير کاربري داده و از  ها و مراتع براي احداث پروژه هکتار از جنگل 2/18823

 (81 .)ص« .اند بين رفته
ي تغييرات کاربري اراضي در يک دوره ده ساله نتايج حاصل از آناليز تصاوير ماهواره برا»

در  داشتهروند کاهشي  ها ي آبخيز سد دز و کرخه مراتع و جنگلها نشان داد که در حوزه
ي آبي افزايش ها ي کشاورزي، مناطق مسکوني، اراضي باير و پهنهها حاليکه سطح زمين

مراتع  .هي مشاهده گرديدي آبخيز تاالر و تجن نيز نتايج مشابها در حوزه .نشان داده اند
بطور کلي در مناطق سيل  .استان گلستان هم داراي روند کاهشي در يک دوره بوده است
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مخصوصا  ها زده يک روند تغييرات کاربري اراضي از کاربري منابع طبيعي به ساير کاربري
ن ي سيل زده نشاها برآورد شدت چرا در مناطق مختلف سيل زده حوزه .کشاورزي وجود دارد

اين عامل  .دهنده اين است که در اين مناطق شدت چرا بيش از دو برابر ظرفيت مراتع است
باعث تخريب پوشش گياهي، کاهش کيفي و کمي مراتع و در نتيجه باعث افزايش رواناب و 

 (125 .)ص «.فرسايش مي گردد
ده سال نشان نتايج حاصل از آناليز تصاوير ماهواره اي براي تغييرات کاربري اراضي براي »

اند در  ها روند کاهشي نشان داده ي آبخيز سد دز و کرخه مراتع و جنگلها داد که در حوزه
هاي آبي افزايش  هاي کشاورزي، مناطق مسکوني، اراضي باير و پهنه حاليکه سطح زمين

مراتع  .هاي آبخيز تاالر و تجن نيز نتايج مشابهي مشاهده گرديد در حوزه .اند نشان داده
بطور کلي در مناطق  .ن گلستان هم داراي روند کاهشي در يک دوره ده ساله بوده استاستا

 ها سيل زده يک روند تغييرات کاربري اراضي از کاربري منابع طبيعي به ساير کاربري
تغيير کاربري در مناطقي که بارندگي براي ديمکاري کافي  .مخصوصا کشورزي وجود دارد

ست هم تغيير کاربري متوقف گردد و هم بجاي ايجاد باغ در که الزم ا .استبوده جدي تر 
سطوح شيبدار و بجاي تبديل مراتع براي توسعه کشي گياهان داروئي از ديمزارهاي رها شده 

ي سيل زده ها برآورد شدت چرا در مناطق مختلف سيل زده حوزه  بعالوه، .استفاده گردد
 «.يش از دو برابر ظرفيت مراتع استب نشان دهنده اين است که در اين مناطق شدت چرا

 (168 .)ص

درصد سطح خاک پوشيده  13اين مطالعه نشان داد وقتي وضعيت مرتع ضعيف است، يعني »
کيلوگرم  12433درصد بارندگي و ميزان فرسايش  23ب سطحي ااز بقاياي گياهي باشد، روان

خاک و همچنين ميزان  در مطالعه ديگري که بر روي ميزان نفوذ آب در .باشد در هکتار مي
توليد رسوب در فالت ادواردز انجام شد نشان داد که اگر شدت چراي دام صفر )بدون 

برابر متوسط چرا باشد، ميزان نفوذ آب در  3برابر متوسط چرا و  2برابر متوسط چرا،   ،(چرا
ر د .ميليمتر در ساعت کاهش يافت 112و  121، 143، 166شرايط خشک به ترتيب برابر با 

کيلوگرم در هکتار  4288و  3438، 2822، 126همين مطالعه توليد رسوب به ترتيب برابر با 
ميلي متر  11بود که نشان مي دهد با افزايش فشار چرا به دو برابر ميزان نفوذ آب در خاک 

نکته  .کيلوگرم در هکتار افزايش پيدا مي کند 611کاهش پيدا مي کند و فرسايش خاک 
اين است که در هر صورت چراي دام روي کاهش نفوذ و فرسايش  مهم اين مطالعه

 (161-123 .ص)ص« .گذارد فرسايش به مقدار زيادي تاثير مي

 فرسايش خاک .7-2-8
توان به طرح پژوهشي برآورد  در زمينه کار پژوهشي انجام شده در سطح کل کشور مي»

پژوهشکده حفاظت خاک و رسوبدهي و تهيه نقشه توليد رسوب براي ايران انجام شده در 
ترين نتايج اين طرح ارائه  در ادامه مهم .( اشاره کرد1383آبخيزداري توسط عربخدري )

 .خواهد شد
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( درصد مساحت واحدهاي مختلف نقشه فرسايش آبي با مقياس 1368) شاهويي
چنانچه ميزان  ... .تهيه شده توسط فائو در محدوده ايران را تعيين کرده است 1:5333333

رسايش در هر کالس را نزديک به پايين ترين حد در نظر بگيريم ميزان فرسايش متوسط ف
 33تن در هکتار در سال و با فرض باالترين حد براي هرکالس بالغ بر  6کشور در حدود 

 (264 .)ص« .تن در هکتار در سال قابل محاسبه است

آبخيزداري، ميزان  ميليارد تن در سال ذکر شده توسط مسئولين 5/3با پذيرش رقم »
اين ارقام آنقدر نگران  .تن در هکتار در سال مي شود 21فرسايش ويژه ايران در حدود 

کنند  کننده هستند که برخي از سر به فلک زدن تلفات ساليانه خاک در ايران حکايت مي
 (265 .)ص «.(1326)ثامني، 

ين است که مقدار مقايسه نقش اين مقدار تخريب خاک بر شرايط اکوسيستمي مبين ا»
برابر مقدار خاکسازي است و اين  64معادل با  1318ي ها خاک تخريب يافته طي سيالب

سال زمان نياز است تا اکوسيستم مقدار خاک از دست رفته  64بدان معني است که حداقل 
سانتيمتر به عنوان خاک سطحي کشاورزي  33با در نظر گرفتن عمق خاک   .را جبران کند

 (338 .)ص «.هکتار زمين کشاورزي مي شود 331628عادل اين خاک م
مبين اين است که مقدار کل خاکر  ها مقايسه کل خاک تخريب يافته در اين استان»

اين عدد بسيار کمتر از  .هزارتن خواهد شد233333فرسايش يافته معادل حدودل کمتر از 
 «.زيابي مد نظر قرار دادمقدار فرسايش برآوردي حاصل از رسوبدهي ميباشد و بايد در ار

 (331 .ص)

 آبخيزداری .7-2-1
ميليون هکتار از  26سطح  ي آبخيزداري و آبخوانداري درها تاکنون مطالعه و اجراي طرح»

 :آبخيز کشور انجام گرفته است که بر اساس آن هاي حوزه

مترمکعب در هر هکتار آبخيزداري در  533حجم آب ذخيره شده ساليانه بطور متوسط  .1
 .اطق کوهستانيمن

)پژوهشکده  .مترمکعب آب در هکتار در آبخوانداري 1333بطور متوسط   نفوذ ساليانه .2
 (1385حفاظت خاک و آبخيزداري، 

ي آبخيزداري و ها دهد در مناطقي که فعاليت هاي گذشته نشان مي ارزيابي سيل» .3
سيالب و گيري  % موارد مانع از شکل33آبخوانداري بطور کامل انجام گرفته است در 

% الباقي باعث کاهش چشمگير سيالب )کاهش دبي اوج، کاهش حجم سيالب 62در 
 .و تاخير در زمان تمرکز سيالب( گرديده است

خير را اي ها ميليارد مترمکعب از سيالب 2هاي آبخيزداري و آبخوانداري، بيش از  طرح .4
 (341 .)ص «.کنترل و مهار کردند

ي پژوهشي ارزيابي اقدامات آبخيزداري ها اده از تجربهبررسي ميداني و مصاحبه اي و استف»
  .ي آبخيزداري به شرح زير استها ترين نقاط ضعف در عملکرد سازه مبين اين است که مهم
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هاي احداث شده کمتر بر شرايط فني، اکولوژيکي و اجتماعي حوزه آبخيز منطبق  هساز -الف
لذا در درجه اول نياز   ... .گردد يه طرح برميله به شرح خدمات اوليه زمان تهسأاين م .اند بوده

براي نمونه  .استي آبخيز داري، مرتعداري و بيابانزدايي ها به بازنگري در شرح خدمات طرح
ي مربوط به طراحي، فرسايش و رسوب ها توان در بخش گوشه کوچکي از اين موارد را مي

هاي منشاءيابي رسوب در کنار  در شرح خدمات موجود هيچ گونه استفاده از روش .اشاره کرد
هايي  در حاليکه بايد از مدل .هاي جديد برآورد رواناب، فرسايش و رسوب وجود ندارد مدل

استفاده شود که بتوان نقش عمليات آبخيزداري پيشنهادي را پيش از اجرا مورد ارزيابي قرار 
  .دهد
اند و از سويي  وليه نبودها  هاي انتخابي و پيشنهادي با رعايت اصول فني طراحي سازه -ب

در  .ديگر منطبق بر استاندارهاي رايج نيستند و تنها سليقه ناظر در زمان اجر موثر بوده است
ي مناسبتر ها اين زمينه بايد مسئله تغييرات اقليمي رخ داده به همراه در نظر گرفتن روش

ي با دوره ها دبي ي آبخيزداري باها معموال سازه .براي دبي طرح مورد نظر مد نظر باشد
 (342 .ص« ).شوند سال ساخته مي 53برگشت کمتر از 

 ها آموخته درس .7-9
 .ترين داليل افزايش خسارت در زمان وقوع سيل هستند عوامل انساني، يکي از مهم .1

تواند عواقب بسيار  ها، و نظاير آن مي ها، ريل ها نظير جاده تخريب بدون منطق سازه
 .باشدناگواري به همراه داشته 

گير( بسيار حائز  حفاظت و صيانت از منابع طبيعي به ويژه در اراضي باالدست )سيل .2
 .اهميت است

هاي مخاطرات طبيعي و به  آمايش کشاورزي و منابع طبيعي و همچنين، تهيه نقشه .3
گيري از تصميمات نادرست ويژه سيل براي مديريت بحران در شرايط اضطرار و پيش

 .است مهممديريتي بسيار 

هاي آبخيز، تعيين هويت اراضي و توان ساختارهاي طبيعي و  مطالعات دقيق حوضه .4
 .اي انتقال آب در شرايط اضطرار و وقوع سيل ضرورت دارد سازه

هاي مهم در خصوص حفظ و صيانت از  ها و مصوبه ضمانت اجرايي دستورالعمل .5
 .ها قرار گيرد گزاري هاي طبيعي بايد در اولويت سياست عرصه

است با توجه به حجم خسارات وارده در جريان وقوع سيالب، تمهيدي انديشيده  بهتر .6
شود که به جاي هزينه کاهش يا جبران خسارات وارده، اين مبالغ صرف اصالح و 

 .گيرانه شودهاي پيش تقويت زيرساخت

هاي مازندران و لرستان بايد به شکل ويژه  دار به ويژه در استان وضعيت اراضي شيب .2
ررسي و تحليل قرار گيرد و سناريوهاي مديريتي اين اراضي به شکل مورد ب

 .االجرا گردد دستورالعمل فني تهيه و الزم

کشي در اولويت اجرا قرار گرفته و نظارت الزم بر حسن اجراي آن هاي کالن زهطرح .8
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 .ساماندهي شود

زارع و باغات ها براي هدايت و کنترل سيالب در م بازبيني در ساختار و بازطراحي کانال .1
 .در اولويت قرار گيرد و حتي توسعه يابد

طراحي جديد الگوهاي کشت با نگرش نوين به مخاطرات طبيعي انجام و در مناطق  .13
 .خيز باغات توسعه بيشتري در مقايسه با زراعت پيدا کنند گير و سيل سيل

يرد و در رسيدگي به امور دام در سطح کالن در مديريت بحران کشور در اولويت قرار گ .11
 (13-14 .)صص .ها نيز ساماندهي شود استان

دار با هدف ممانعت از تبديل اين االجرا براي اراضي شيب تدوين الگو و برنامه الزم» .12
  ريزي براي اصولي اراضي به اراضي کشاورزي و باغات غير مجاز و همچنين، برنامه

 «.اند کاربري داده شده داري که قبالً تغييرکردن کشاورزي و باغباني در اراضي شيب
 (12 .)ص

ها به عنوان  شرح خدمات .هاي مطالعاتي و اجرايي لزوم بازنگري در شرح خدمات طرح» .13
هاي موجود در  بسياري از جنبه .خيزداري هستندباولين گام در تهيه طرح و پروژه آ

ارئه بخشي هستند و نحوي استفاده از آن اطالعات براي  مطالعات پايه فاقد ارتباط بين
هاي موجود در شرح  مضاف بر اين بسياري از روش .طرح سنتز و تلفيق مشخص نيست

زدايي متعلق به چندين دهه قبل  داري، آبخيزداري و بيابان هاي مرتع هاي طرح خدمات
 .هاي نوين و با دقت زيادتر ارائه شده اند است و با پيشرفتهاي علمي انجام شده روش

ي مذکور نيز با توصعه تحصيالت تکميلي در ها ي روشساز به طوريکه دغدغه پياده
ي مطالعاتي جديد را در ها کشور رفع شده است و رد عمل ميتوان بسياري از روش

 .سازي کرد کوتاه مدت در کشور پياده

هاي حفاظت خاک در منشاء توليد سيالب به صورت تلفيقي مکانيکي  لزوم تلفيق برنامه .14
هاي آبخيزداري به صورت چند منظوره و تلفيقي نباشند  که برنامه مادامي .و بيولوژيک

لک خواهد تهنميتوان تضمين کننده تداوم اثر بخشي باشند و در کوتاه زمان اثر آنها مس
 .شد

هاي لزوم تهيه بانک اطالعات منابع طبيعي و جريان آزاد اطالعات آن توسط سازمان .15
الزم است تا  .آبخيزداري، مرتع و ها مسئول در اين بخش به ويژه سازمان جنگل

 .ساله براي کل کشور تهيه شوند 5هاي ي کاربري اراضي به طور دورهها نقشه
هاي مخاطرات زميني، سيالب، سيلخيزي و فرسايش و ديگر موارد بايد  همچنين نقشه

 (348-341 .صص« ).ي مکاني مختلف تهيه و به روز شوندها اي با مقياس به طور دوره

 پيشنهاد .7-1

 پيشنهاد درباره کل نظام کشاورزی .7-1-9
هاي کشاورزي و منابع آوري نظامتواند منجر به افزايش تابمجموعه اقداماتي که مي»
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 طبيعي در برابر رخداد سيل به شرح زير است:

هاي جنگلي و مراتع حفظ منابع طبيعي در مناطق باالدست و تقويت و احياي عرصه .1
جريان سيل، حفظ منابع آبي و جلوگيري از  براي جلوگيري از تشکيل رواناب و

 .فرسايش خاک

  ها و پرهيز از احداث هرگونه تأسيساتها، رعايت حريم رودخانهشناسايي مسيل .2
ها؛ در اين راستا جلوگيري ها و حريم رودخانهپروري در نزديکي مسيلدامپروري و آبزي

هايي که در درازمدت  خانهها و ممنوعيت کشت در بستر رود از تجاوز به حريم رودخانه
واسطه کاهش نزوالت جوي خشک شده و کشاورزان به جهت عدم آگاهي الزم،  به

احياي  .تواند مفيد واقع شوداند نيز مي ها را به کشت و کار تخصيص داده بستر رودخانه
هاي هوايي در گذشته ها از طريق نقشهها از طريق شناسايي مکاني آناين رودخانه

 .ر خواهد بودپذيامکان

پروري و ساير وضع قوانين و مقررات کارآمد در احداث واحدهاي دامپروري، آبزي .3
 .صنايع، با انجام مطالعات دقيق و بلندمدت

اجراي عمليات اصولي آبخيزداري و حفاظت آب و خاک و بيولوژيک؛ تهيه نقشه  .4
هاي  هتر برنامهها جهت ارائه هر چه ببندي سيل با استفاده از بانک سيل استان پهنه

هاي اجراي طرح .تواند بسيار مفيد واقع شودهاي آبخيزداري مي مديريتي و پروژه
هاي فصلي و دائمي به منظور پخش يکنواخت سيالب در  آبخيزداري در مسير رودخانه

هاي فصلي و موسمي بدون ايجاد تخريب( و  مندي مزارع از بارندگي )بهره مزارع 
 .ها نيز بسيار کارساز است در مسير رودخانهجلوگيري از سرعت سيالب 

رويه؛ اجراي  حفظ تعادل دام و مرتع متناسب با ظرفيت مراتع و جلوگيري از چراي بي .5
تواند به اين امر دقيق تقويم زماني کوچ عشاير به منظور کاهش خسارت به مراتع مي

 .کمک نمايد

 .ها و مراتع جلوگيري از تجاوز به حريم جنگل .6

بندي و اختصاص اراضي شخم در راستاي شيب در اراضي شيبدار، تراس جلوگيري از .2
 .اي چندساله همراه با مديريت صحيح و اصوليمحصوالت علوفه يا شيبدار به باغات 

ترويج کشاورزي حفاظتي با حفظ کاه و کلش در سطح خاک در اراضي کشاورزي به  .8
 .خصوص در اراضي شيبدار

 .وگيري از آتش زدن کاه و کلش در سطح مزارعپيگرد قانوني ويژه به منظور جل .1

 .گير خيز و سيل عدم صدور مجوز براي ساخت تأسيسات کشاورزي در مناطق سيل .13

حفظ بقاياي گياهي در مزارع با توسعه کشاورزي حفاظتي با رويکرد ارتقاي ماده آلي  .11
 .خاک و افزايش قدرت جذب ونفوذ آب در اراضي زراعي و باغي

 .نوين از جمله کشت روي بسترهاي مرتفع هاي کشت توسعه روش .12

ويژه در مناطقي که با فرسايش آبي و  رعايت تناوب زراعي و توسعه کشت بقوالت به .13
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 .بادي روبرو هستند

سوخت و انرژي براي روستاييان و عشاير به   منابع جايگزين مناسب براي تأمين  تأمين .14
 .جاي استفاده از چوب

به باغ به جاي زراعت؛ درختان چندساله از مقاومت  هااختصاص اراضي مجاور رودخانه .15
هاي احتمالي در مقايسه با محصوالت زراعي برخوردار هستند بيشتري در برابر سيالب

 .ها به مراتب کمتر استو خسارت وارده به آن

اي( يا محصوالت هاي متراکم )گياهان علوفه هاي چندساله و کانوپي استفاده از پوشش .16
 .و آب ماندگي متحمل به غرقاب

 .انتخاب و اجراي صحيح سيستمهاي زهکشي در مزارع و باغات .12

تهيه نقشه خطر سيل براي اراضي کشاورزي براي ايجاد آمادگي و انديشيدن تمهيدات  .18
 .هاي آيندهالزم براي مقابله با سيل

 .تغيير تقويم کشت با توجه به فصل و سابقه وقوع سيالب در صورت امکان .11

 .هاي درختي در اطراف مزارع مثل استفاده از بادشکن چندمنظوره هاي اجراي پروژه .23

 .هاي طبيعي هايي مانند بذرپاشي و بذرکاري قبل از وقوع سيالب در عرصه اجراي پروژه .21

 .هاي بلند در اطراف واحدهاي دامي و شيالت محصور کردن و ايجاد ديواره .22

در معرض سيل عليه  ها و ايجاد بانک داروهاي دامي در مناطق واکيسناسيون دام .23
 (11-12 .)صص .بيماريهايي که احتمال طغيان آنها پس از سيل وجود دارد

 پيشنهاد درباره جنگل .7-1-2
تر اراضي منابع طبيعي داراي معارض تعيين  با همکاري قوه قضاييه هرچه سريع» .1

 .کاري شود تکليف و پس از احراز مالکيت منابع طبيعي در آنها جنگل

مقننه قانوني تصويب شود که مالکيت افراد بر مستثنيات منابع طبيعي  با همکاري قوه .2
ها ممنوع  به رسميت شناخته شود اما تغيير کاربري آن از جنگل و مرتع به ديگر کاربري

عالوه بر اين مقدار پوشش گياهي اراضي مستثنيات منابع طبيعي و بر اساس  .شود
شده باشد در صورت کاهش يا  قانون فوق مالک موظف به حفظ پوشش گياهي ثبت

شدت  که پوشش گياهي به تخريب پوشش گياهي مالک جريمه خواهد شد و درصورتي
  .تخريب شود از مالک خلع يد به عمل خواهد آمد

ي منابع طبيعي که داراي قابليت رويش درخت هستند ها براي تمامي عرصه .3
ميل جنگل کاري اقدام کاري تهيه شود و با تخصيص اعتبار ادواري نسبت به تک جنگل

 .شود
 .طرح کاداستر در اراضي جنگل با قيد فوريت اجرا شود و به پايان برسد .4
کاري و  ي فاقد درخت که در البالي مناطق جنگلي قرار دارند از طريق نهالها عرصه .5

 .بذرکاري پوشش داده شوند
صيص داري سبب توسعه قاچاق به شيوه نوين شده است با تخ هاي جنگل تعطيلي طرح .6
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 .بودجه حفاظت از تداوم قاچاق چوب جلوگيري به عمل آيد
سنجي خودکار باقابليت ثبت و  هاي باران هاي آبخيز جنگلي دستگاه در تمامي حوضه .2

خطر  بيني و اعالم ها به يک مرکز پيش ها نصب شود اين دستگاه ارسال بر خط داده
اني سازمان هواشناسي طرف مشکل ناتو ترتيب ازيک اين سيالب متصل خواهد شد و به

اي احتمال بروز سيالب برطرف خواهد شد و از طرف ديگر با تحليف  در پيش نيز نقطه
 .شود ميدست فراهم  بيني حقوق شير آب در اراضي پايين هاي برحق امکان پيش داده

گيري  هاي خودکار اندازه هاي آبخيز جنگلي دستگاه در دهانه خروجي تمامي حوضه .8
ها به يک مرکز  ها نصب شود اين دستگاه ت ثبت و ارسال در خط دادهرودخانه باقابلي

 .بيني سيالب متصل خواهند شد پيش
داري شود اين  طور مرتب نگه هاي کوچک جنگلي مسير تعبيه و به در حاشيه آبراهه .1

مسيرهاي فرعي در مواقع افزايش حجم آب آن را به مناطق مجاور آبراهه انتقال 
 «.هاي سطحي به مقدار قابل توجهي جلوگيري خواهند نمود ع آبخواهند داد و از تجمي

 (122 .)ص
اي  هاي بلوط غرب در تمام مناطق زاگرس مرکزي دچار مشکالت عديده جنگل» .13

اين  .حال چند نکته درباره جنگلهاي لرستان به طور اخص وجود دارد بااين .هستند
حال در  بااين .باشد مي «رکشو»هاي  استان داراي بيشترين سطح جنگلي در بين استان

هاي شمالي و غربي يکي از کمترين نسبت جنگلبان به سطح  مقايسه با ديگر استان
هاي  هاي حفاظتي و تشويق مشارکت لذا اگر قرار بر ادامه سياست .جنگل را دارا است

گذاري،  ها، مراتع و آبخيزداري باشد، اين اندازه از سرمايه مردمي توسط سازمان جنگل
 .و تجهيزات در استان اصالً جوابگو نيست و بايد چند برابر گردد کادر

ها در کنترل سيل در استان انکارناپذير بود، ولي در شرايط فعلي  هرچند نقش جنگل .11
دست حوضه کشکان حساب باز  هاي تنک بخصوص در پايين توان روي جنگل نمي
ن و باالدست آن هاي مخز در صورت وجود سد در حوضه رود کشکان که دامنه .کرد

، خسارت سيل در شهرستان پل شود ميهاي با مديريت متمرکز اداره توسط جنگل
 .شد درخت به مراتب کمتر مي

هاي زود بازده که معموالً با  هاي جنگلداري در استان از انجام پروژه سياست ها و لويتوا .12
هاي  پروژه اي و يا جنگلکاري( به هاي توسعه اند )مانند پروژه شکست همراه بوده

هاي با  زيربنايي مانند تشويق مردم به حمايت بيشتر از جنگل، منع ورود دام به توده
هاي  حساسيت باالي رانش، کمک به زادآوري طبيعي درختان بلوط و گسترش گونه

 .اي بومي مانند انواع زالزالک، پالخور، بادام وحشي و تنگرس، معطوف گردد درختچه
اي کشور  نه کشکان، يکي از ناپايدارترين جداره رودخانههاي باالدست رودخا قسمت .13

وجود دارد و آثار ناشي از فرسايش در دامنه به صورت ديواره فرسايشي و فرسايش 
شده انواع  ها در اين مسير کامالً به عقب زده جنگل .مشاهده است خندقي قابل
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ب شده تا اين موضوع سب .هاي باغباني، زراعت و شيالت در حال اجراست پروژه
هاي  اولويت اجراي پروژه .اي باشد رودخانه کشکان هميشه پر از رسوبات و قهوه

جنگلداري موفق به تثبيت طبيعي جداره رودخانه و دره بيانجامد در اين بخش به چشم 
 .خورد مي

در حوضه کشکان در حوضه کوهرنگ نيز اتفاق  1318مشابه شدت باالي بارندگي بهار  .14
تفاوت ژئومورفولوژيک رودخانه بازفت و کشکان، به نظر نگارنده  نظر از صرف .افتاد

علت اصلي تفاوت سطح طغيان و خسارت سيل در بازفت و پلدختر، عدم مديرت 
ها  صحيح جنگلهاي باالدست که به تنک شدن توده و لخت شدن خاک در طول دهه

 (132 .)ص «.باشد انجاميده است، مي

هاي استان چهارمحال و بختياري، تغيير  مشکل اصلي حفاظت و حمايت جنگل» .15
عامل  .باشد ها و همينطور سطح باالي مستثنيات مي کاربري بخصوص در حاشيه جنگل

ها کامالً تجديد حيات طبيعي درختان بلوط را  رويه دام نيز در اين جنگل چراي بي
ان زدگي در حاشيه رودخانه خرس سيل، تغيير شدت سيل در ارتباط با .مختل کرده است

ها نشان داد که برخالف روند معمول که  به نسبت تراکم منابع طبيعي خصوصاً جنگل
گفتد، به علت تراکم مناسب  بيشترين خسارت سيل در پايين دست رودخانه اتفاق مي

 .جنگلهاي پايين دست رودخانه خرسان شدت آسيب در اين ناحيه به حداقل رسيد
اولويت اصلي جنگلداري در اين  .مشاهده شد ضمناً همين موضوع در رودخانه بازفت نيز

استان براي اهداف مقابله باسيل، افزايش تراکم درختان با استفاده کشت درختان و 
هاي مارني در  کنترل دامنه .هاي تند الزم است شيب هاي بومي بخصوص در درختچه

  هاي دهزمان با بهبود تو هاي مکانيکي هم هاي اصلي استان توسط روش اطراف رودخانه
تعيين مناطق همگن جنگلي با استفاده  .هاي اصلي استان است جنگلي مجاور از اولويت

ها در افزايش دقت تحليل  ازدور و بهبود عملکرد اين روش هاي مختلف سنجش از روش
 .)ص« .هاي آبريز استان در اولويت قرار دارد اي حوضه بندي منطقه فراواني سيل و پهنه

134) 

خيز  هاي سيل هاي آبخيز ران در اجراي هرگونه پروژه حفاظتي در عرصهنظرات جنگلدا» .16
همگرا کردن اجراي  .هاي زاگرس مرکزي بايد ملحوظ گردد خصوصاً در استان

شناسي ا هرگونه پروژه  سازي جنگل، جنگلکاري، قرق و مداخالت جنگل هاي غني طرح
 .ها الزم است سدسازي، آبخيزداري و هدايت سيل در اين استان

مدت و  هاي کوتاه اي در بخش جنگلداري بايد از پروژه هاي توسعه تمرکز اجراي طرح .12
مدت و با سطح مشارکت باالتر  هاي ميان و طوالني اغلب بادوام اندک به پروژه

گذاري روي باال بردن دانش منابع  در اين خصوص سرمايه .روستاييان سوق داده شود
هاي نوين استفاده از جنگل مانند اکو  روش طبيعي اهالي محلي و آشنايي ايشان با

گردي، پرورش جانوران شکاري و استفاده از محصوالت فرعي جنگل  توريسم و طبيعت



 162/ ها بها و پيشنهادهاي گزارش ملي سيالآموختهها، درسخالصه يافته

 

 (136-132 .صص« ).از اهم واجبات است

 مرتع و سيالب درباره پيشنهاد .7-1-9
 .سند آمايش کشور تهيه شود .1

هاي خدمات مرتعي در نظر  ارزش در اين رابطه همه .کاربري اراضي براحتي تغيير نيابد  .2
 .گرفته شود

براي توانمند کردن مرتعداران در مقابل سيل و خشکسالي و افزايش انگيزه مشارکت  .3
ي ديگر و چراي دام از مرتع در ها مرتعداران در حفاضت از مراتع همزماني استفاده

 .دستور کار دولت قرار گيرد

ظرفيت دراز مدت مراتع جايگزين  شود و در مورد چراي دام به تعادل دام و مرتع توجه .4
 .مدت گردد ظرفيت کوتاه

اگر انتظار داريم در قرنهاي آينده نيز جنگلها و مراتع حافظ آب و خاک کشور باشند بايد  .5
حضور و حاکميت اکوسيستمهاي جنگلي و مرتعي را برسميت بشناسيم و با تکيه بر 

و تخريب شده جنگلها و مراتع را هاي فعلي  ي پژوهش. نه تنها عرصهها نتايج يافته
هاي الزم براي توسعه آنها نيز صورت گيرد و به عناوين  غني سازي کنيم. بلکه فعاليت

 .مختلف نظير توسعه اراضي کشاورزي. صنعت و غيره عرصه را بر آنها تنگ نکنيم

اعتالي فرهنگ عمومي کشور در مورد منابع طبيعي و محيط زيست با توجه به افزايش  .6
با گذشت زمان نيازهاي منطقي و غيرمنطقي انسانها  .يت کشور امري الزم استجمع

نيز رشد فزوني مييابد و اگر اعتقادي باطني و صميمانه به آشتي با منابع طبيعي و رفتار 
ترديد تامين نيازهاي حتي غيرضروري بر احترام به  معقوالنه با آن وجود نداشته باشد بي

 (121 .)ص .ح خواهد يافتطبيعت و حفظ حريم آن ترجي
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 مقدمه .8-9
 152ها  هيئت ويژه گزارش ملي سيالب« کارگروه بيمه و مديريت ريسک»نهايي گزارش 

کارگروه بيمه و مديريت »شرح خالصه گزارش  .شود هزار کلمه را شامل مي 52صفحه و 
ها و پيشنهادها درباره وجوه  آموخته شناسي، درس وجود و آسيبدرباره وضع م« ريسک

  .شود مختلف حکمراني و مديريت سيالب در کشور از منظر اين کارگروه در ادامه ارائه مي

 شناسی وضع موجود و آسيب .8-2

 ها وضعيت بيمه زيرساخت .8-2-9
هاي  شبکه شرياناز  اي عمدهبر اساس اطالعات محدود دريافتي از بيمه مرکزي، بخش »

هاي کشور را  حياتي نظير راه، خطوط آب، برق و گاز و تأسيسات مربوطه که عمدتاً زيرساخت
اي  که عمالً تحت هيچگونه پوشش بيمه استتحت مالکيت دولت   دهند عموماً تشکيل مي

درخصوص  .نبوده و خسارات آن مستقيماً متوجه دولت بوده و با شرايط موجود خواهد بود
هاي مسکوني و تجاري نيز آمار ابتدايي بيمه مرکزي حاکي از نفوذ بسيار پايين  انساختم

 يا اي گروهي  بيمه در اين بخش بوده و موارد تحت پوشش نيز عمدتاً تحت قراردادهاي بيمه
صندوق بيمه کشاورزي شايد عملکرد بهتري را داشته است چرا که  .ها است مرهونات بانک

سارات وارده به کشاورزان و دامداران را پوشش داده که جزئيات آن توانسته است بخشي از خ
هاي بازرگاني در خصوص سوانح  شايد بيشترين نفوذ بيمه .شود ميهاي بعدي ارائه  در بخش

طبيعي در خصوص تأسيسات صنعتي و بخش نفت و انرژي باشد که متأسفانه آمار جامعي از 
هاي مربوطه و بيمه مرکزي  مکرر از سازمانهاي  رغم درخواست ها، علي تمامي زيرساخت

 (13 .ص«).دريافت نشده است

 سيالب بندی خطر پهنهنقشه ضرورت تهيه  .8-2-2
  وزارت مسکن و شهرسازي قاعدتاً متولي تهيه يا هاي مربوطه نظير وزارت نيرو  سازمان»
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ها نيز از  نتدوين مقررات ملي، اعمال و نظارت بر اجراي آ .هايي هستند بندي چنين پهنه
توانست در تعامل بين وزارت مسکن و  شوند که مي ديگر موارد وقوع خسارت محسوب مي

 (13 .)ص« .شهرسازي، شوراي عالي معماري و سازمان برنامه و بودجه صورت پذيرد

 ها مديريت ريسک در سازمان .8-2-9
در امر توسعه وجه اشتراک اغلب اين نهادها، عدم توجه جدي به موضوع مخاطرات طبيعي »

حتي در مواردي هم که موضوع مقابله با مخاطرات  .هاي موجود و آتي است سکونتگاه
طبيعي مد نظر قرار گرفته، تمرکز اصلي متوجه پديده زلزله بوده است که اين توجه نيز 

ها به صورت موردي و نه  سازي ساختمان مقياس نظير مقاوم-عمدتاً شامل مداخالت کوچک
تماميت شهر يا روستا )نگرشي که اتفاقا براي   پذيري راي کاهش آسيبريزي ب برنامه

لذا به طور کلي به دليل عدم شناخت دقيق  .مخاطراتي همچون سيل الزم است( بوده است
ها با  از مخاطرات طبيعي تهديد کننده شهرها، عمالً در شرايط فعلي سيستم توسعه سکونتگاه

ها دست و  پذيري در برابر آن ات طبيعي و آسيبچالش عدم لحاظ کردن صحيح اثر مخاطر
 1318ي چنين رويکردي در سوانحي همچون سيل فروردين  کنند که نتيجه پنجه نرم مي

 (18 .)ص« .گردد آشکار مي

شورای عالی معماری و شهرسازی با عنوان  2711نقد مصوبه  .8-2-1

 « وقوع سيل در کشور»

فاصله بعد از وقوع سيالب گسترده در فروردين بند است که بال 22اين مصوبه مشتمل بر »
 .به تصويب شوراي عالي معماري و شهرسازي رسيده و داراي دو بخش اصلي است 1318

با بررسي اين مصوبات به  .مصوبات مرتبط با تهيه و تدوين اسناد باالدستي و اقدامات عملي
ول مانده در حوزه رسد که در مجموع اين مصوبه به بسياري از موضوعات مغف نظر مي

تواند به نوعي راهگشاي بسياري از معضالت و  سيالب پرداخته است و اجراي آن مي
با وجود اين نکات مثبت قابل توجه، اما متأسفانه برخي نقاط کليدي منفي در  .مشکالت باشد

که در صورت عدم رفع و اصالح آنها، ميتوانند خود مشکالت جدي در  شود ميآن ديده 
جاد نمايند که بندهاي مورد نظرکه از نظر اين کارگروه داراي مشکالت جدي هستند آينده اي

همچنين در راستاي استفاده از ابزار مديريت ريسک و صنعت  .اند نقد شده 3-2در جدول 
 :بيمه موضوعات ديگري نياز به طرح و برررسي داشته که در متن مصوبه موجود نيست

ها و مناطق شهري و روستايي در  يه از زيرساختپا ضرورت تهيه پايگاه داده مکان .1
 .معرض سيل

استفاده از جايگاه صنعت بيمه جهت افزايش کيفيت ساخت و ساز و همچنين بازيابي  .2
 .شهرها و روستاهاي آسيب ديده

عدم تعيين يک نهاد مشخص به عنوان راهبري موضوع مديريت ريسک سيالب که با  .3
ها  مديريت بحران ميتواند يکي از بهترين گزينه هاي قانوني، سازمان توجه به جايگاه
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 (21 .)ص .باشد

 
 (21 .شوراي عالي معماري و شهرسازي )ص 2214نقد مصوبه 

 نقد  متن مصوبه

با همکاري ساير  وزارت راه و شهرسازي :9بند 
گيري از توان علمي و  هاي مرتبط و بهره دستگاه

ر )نظي بندي خطر سيل هاي پهنه نقشه تخصصي کشور،
( را با 2833نامه  بندي خطر زلزله در آيين نقشه پهنه

هاي شهري و روستايي کشور و با  تاکيد بر سکونتگاه
هاي حمل و نقل و مسکن  رويکرد کاهش خطر در حوزه

 و شهرسازي تهيه نمايد.

بندي خطر در مقياس کشوري و براي هر شهر و روستا، يک  تهيه نقشه پهنه
ديريت ريسک سيالب است که نياز به دانش، امر کامال تخصصي در حوزه م

تخصص و تجربه کار در حوزه سيالب و آمار و احتماالت دارد. وزارت راه و 
شهرسازي و به ويژه مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي که بدنه فني آن 

هايي به غير از مديريت آب، هيدرولوژي و  از مهندسان عمران با گرايش
قد توان فني و تجربه مناسب براي انجام چنين هيدروليک تشکيل شده فا

اي با اين سطح از اهميت و ابعاد است. در عين حال وزارت نيرو به عنوان  پروژه
هاي کشور، ضمن دارا بودن دانش و تخصص، از تجربه  متولي موضوع رودخانه

گردد  هاي اساسي خود برخوردار است. لذا اکيداً توصيه مي مناسبي نيز در پروژه
 بندي سيالب به وزرات نيرو محول گردد. وظيفه تهيه طرح پهنه که

: وزارت راه و شهرسازي )معاونت ساختمان و 2بند 
مسکن( موظف است تا مقررات مربوط به کاهش خطر 

هاي شهري و روستايي را در قالب  سيل در ساختمان
مباحث مقررات ملي موجود يا  به صورت مستقل تهيه 

 نمايد.

هاي مرتبط در قالب مقررات ملي  ه ضوابط و دستورالعملعالوه بر تهي
ساختمان، نياز است تا يک کميته دائمي در موضوع مديريت سيالب از 
متخصصي امر تشکيل گردد که بتوانند اين امر را به طور مستمر و پيوسته 
هدايت و راهبري نمايند. ضمن آنکه وزارت راه و شهرسازي متولي کاهش 

تواند در همين زمينه  ها است و مي وساز سازي ساخت قاومپذيري يا  م آسيب
 اقدام به تنظيم مقررات نمايد.

هاي متداخل  ها و مسيل : حرايم و بستر رودخانه11بند 
با حوزه شهري و فراشهري توسط وزارت نيرو تدقيق و 

دارِ تهيه طرح يا  حسب استعالم مهندسين مشاور عهده
ا يا  دبيرخانه شوراي ه ادارات کل راه شهرسازي استان

هاي توسعه و  عالي و ساير مراجع مرتبط در کليه طرح
عمران شهري و روستايي اعمال و مالک عمل قرار 
گيرد. در اين خصوص الزم است اقدامات الزم جهت 
کاهش زمان پاسخگويي به استعالمات انجام شده از 

 سوي وزارت نيرو اتخاذ گردد.

ها، عدم توجه به  زه تعيين حرائم رودخانهترين معضالت در حو يکي از مهم
اي است که رودخانه در آن واقع شده است. در روند فعلي براي  اهميت منطقه

سال( حريمي تعيين شده و  25هر رودخانه،به ازاي يک دوره بازگشت معين )
گيرد. اين در حالي است که  هاي تفصيلي مورد استفاده قرار مي در طرح

هاي باز  ها بر اساس دوره نه با توجه به نوع کاربريبايست حريم رودخا مي
گشت مختلف تعيين شود. مثال با توجه به تفاوت قابل توجه اهميت يک 
بيمارستان، نيروگاه توليد برق و يک ساختمان مسکوني نبايد دوره بازگشت 
يکسان مبناي طراحي قرار گيرد. لذا در اين مصوبه بايد به نحوي اين نکته 

هاي بازگشت  ها براي دوره ر گردد که ضروري است حرائم رودخانهکليدي منظو
مختلف تهيه گردند. دولت بايد سطوح خطر سيل قابل پذيرش براي طراحي 

 ها را تعيين کند. ها بر اساس کاربري آن سازه

: وزارت راه و شهرسازي )سازمان هواشناسي( 13بند 
موظف است نسبت به استقرار سامانه هشدار سيل 

هرها و روستاهاي در معرض خطر سيالب اقدام درش
 نمايند.

اعطاي اين مسئوليت به سازمان هواشناسي با توجه به ماهيت کاري اين 
سازمان، اساساً داراي اشکال جدي است. به اين دليل که سازمان هواشناسي 

کند و ابزار، تخصص و امکانات  کار مي  بيني آن تنها در حوزه بارش و پيش
ها را دارا  ينه برآورد دقيق ميزان سيالب جاري شده ناشي از بارشکافي در زم

هاي اشتباه و در نتيجه  بيني تواند منجر به پيش . بنابراين، اين موضوع مياستن
اعتبار شدن سيستم هشدار گردد. از طرف ديگر متولي متخصص در حوزه  بي

جربيات وقوع سيالب در کشور وزارت نيرو است که در اين زمينه داراي ت
گردد که اين مسئوليت بر عهده وزارت نيرو  گسترده است. لذا اکيداً توصيه مي

قرار گرفته و اين وزارتخانه در همکاري با سازمان هواشناسي اقدام به ايجاد 
 هشدار سيل نمايد. سيستم پيش
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 مديريت ريسک عمران شهرهای جديد .8-2-1
ظور توسعه شهرهاي جديد به ويژه در شرکت مادر تخصصي عمران شهرهاي جديد، به من»

با بررسي وظايف اين  .ها ايجاد شده است محدوده شهرهاي بزرگ با هدف تمرکززدايي از آن
هاي  بايد با توجه به نتايج طرح که اين مجموعه مي شود ميشرکت در اساسنامه آن مشاهده 

جديد را به منظور  هاي هاي مناسب براي ايجاد شهر اي پيشنهاد محل کالبدي ملي و منطقه
تصويب به شوراي عالي معماري و شهرسازي ارائه نمايد و در صورت تصويب پيشنهاد، 

نکته قابل توجه در بين وظايف اين  .راهبري و مديريت احداث شهر مذکور را بر عهده گيرد
شرکت، مغفول ماندن موضوع مطالعات ارزيابي صحيح و علمي و کمي ريسک مخاطرات 

بايد بر اساس قوانين باال دستي  هاي تازه تأسيس است، که  محتمل براي شهرسوانح طبيعي 
هاي کالن کشور و اصول فني و علمي و مديريتي رايج توسعه شهري مبتني بر  و سياست

 (22 .)ص« .هاي کم خطر باشد ارزيابي ريسک و در پهنه

 نامه مديريت سيالب وزارت نيرو مديريت ريسک و بيمه در نظام .8-2-6
اقدام به تدوين  1315نيرو، هر چند با تاخير، به عنوان يکي از اولين نهادها، در سال   وزارت»

نامه ايجاد يک چارچوب منسجم  هدف اصلي اين نظام .نامه مديريت ريسک نموده است نظام
خسارات ناشي از حوادث آتي بر روي  مديريت ريسک سوانح طبيعي به جهت کاهش

نکته مهمي که در ارتباط با اين سند شايان  .خانه است ين وزارتهاي آب و برق ا زيرساخت
ذکر است، اين است که با وجود تهيه چنين سند ارزشمندي در حوزه مديريت ريسک اين 

خانه و توجه به بيمه مبتني بر ريسک در صنعت آب و برق کشور، به دليل نامشخصي  وزارت
نجام نشده يا در گزارشات بدان اشاره گرفت ا توجهي که بايد به اين امر مهم صورت مي

 (23 .ص) «.نشده است

 مشکالت نظام مهندسی ساختمان .8-2-7
برخي از معضالت  .لذا اصالح اساسي در ساختار و فرآيند و عملکرد سازمان ضروري است»

 :مهم اين سازمان که نياز به بررسي و ارائه راهکار دارد عبارتند از

 سازمان در فرآيند ساخت و ساز، ضعف حاکميتي و مسئوليتپذيري .1

وساز و  تداخل در نقش حاکميتي سازمان به عنوان بازوي کنترلي کيفيت ساخت .2
 همچنين نقش آن به عنوان يک بنگاه انتفاعي براي مهندسان،

سپردن مسئوليت و تعهد طراحي، اجرا و نظارت به اشخاص حقيقي، در حالي که اين  .3
توانند  رت را در صورت وقوع مشکل ندارند و نميافراد توانگري الزم جهت جبران خسا

 مانند اکثر کشورها محصول توليدي ساختمان را گارانتي ايمني و کيفيت کنند،

سهولت کسب مجوز و پروانه مهندسي توسط مهندسيني که از صالحيت کافي براي  .4
 امر ساخت و ساز برخوردار نيستند،

ها که عمالً منجر به  مام وقت در پروژهعدم الزام ناظران حقيقي و حقوقي به فعاليت ت .5
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 رعايت نشدن مقررات و ضوابط ميگردد،

غيرمنطقي )پايين( خدمات مهندسي طراحي، اجرا و نظارت و ناسازگاري آن با   نرخ .6
 هزينههاي ساختماني،

رقابت ناسالم براي کاهش نرخ خدمات توسط مهندسان فاقد صالحيت کافي و ارائهي  .2
 خدمات بيکيفيت،

 .)ص« .روشي توسط مهندسان طراح، مجري و ناظر و کاسبي با پروانه مهندسيف برگه .8
24) 

 900مشکل ماده  .8-2-8
ترين  ها، به ترتيب اصلي استانداري 11شهرداري و کميسيون ماده  133کميسيون ماده »

هاي شهري و روستايي  وساز و توسعه سکونتگاه مرجع رسيدگي به تخلفات در حوزه ساخت
، از نمايندگان شوراي 133کميسيون ماده  .اي وظايف نظارتي در اين حوزه استهستند و دار

نيز از نمايندگان وزارت  11شهر، شهرداري، وزارت شهر و دادگستري و کميسيون ماده 
يکي از مشکالت جدي در  .اند کشور، دادگستري و وزارت راه و شهرسازي تشکيل شده

به شوراها اجازه داده تا با دريافت جريمه نقدي با عملکرد شوراها مربوط به قانوني است که 
اين موضوع باعث شده است  .برداري شود تخلف کنار آيند و بدون رفع آن از ساختمان بهره

ها در سطح کشور به جاي رويکرد رفع و حذف تخلف؛ تخلفات  ها و دهياري تا اکثر شهرداري
و با دريافت جريمه به آن جلوه قانوني کنند  ساختماني را پذيرفته و از تخلف درآمدزايي مي

 (24  .)ص« .دهند مي

 ها عدم رعايت مديريت ريسک در طراحی سکونتگاه .8-2-1
ي توسعه  هاي ملي باالدستي قابل توجهي در حوزه گذشته، اسناد و طرح  در طي چند دهه»

طرح  ها ترين آن اند که مهم هاي روستايي و شهري جديد و قديمي تدوين شده سکونتگاه
هاي ملي، طرح ملي آمايش  نياز اين طرح پيش .اي است اي و ناحيه کالبدي ملي، منطقه

هاي مناطق مختلف  ها و ويژگي ها، محدوديت سرزميني است که در واقع به تعيين پتانسيل
هاي روستايي  همچنين در حوزه سکونتگاه .پردازد ها مي کشور براي توسعه سکونتگاه

، به منظور ارتقاي کيفيت شود ميبنياد مسکن انقالب اسالمي اجرا  دي که به وسيلهها طرح
رغم ادعا،  ها، علي در اکثر اين طرح .ها تدوين شده است زندگي مناطق روستايي و توسعه آن

ها با خطرات احتمالي سوانح طبيعي توجه عملي  به جايگاه مهم توسعه سازگار سکونتگاه
اشته و اثري از ريسک مخاطرات طبيعي در اين محور وجود ند-نشده، نگاه توسعه ريسک

ارزيابي ريسک مخاطرات طبيعي نيازمند موجود بودن اطالعات کامل  .شود ميها ديده ن طرح
هاي مختلف طبيعي همچون زلزله، طوفان، سيل و  بندي خطر براي پديده هاي پهنه از نقشه

 (25 .)ص« .ور موجود استغيره است که اين ابزار تنها در مورد پديده زلزله در سطح کش
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 نظام فنی و اجرايیبيمه و  .8-2-90
اي از سازمان  از منظر مديريت ريسک و بيمه نظام فني و اجرايي به عنوان زير مجموعه»

ي  هاي فني و اجرايي )بيشتر در حوزه برنامه و بودجه کشور، در عمل متولي تهيه دستورالعمل
دهد، اين مجموعه در طول ساليان  ها نشان مي بررسي .هاي عمومي( است عمراني و طرح
هاي مرتبط با  هايي در ارتباط با ايجاد ضوابط و دستورالعمل هاي خود تالش متمادي فعاليت

ضوابط فقط براي  نکته مهم اينکه اوالً .پديده سيل داشته و ضوابطي تهيه شده است
هاي موجود داراي نگاه  ملاالجرا است و ثانياً دستورالع هاي دولتي و عمومي الزم پروژه

ي طراحي  ها مربوط به حوزه يکپارچه نيستند؛ و ثالثاً تمامي دستورالعمل  محور و-ريسک
توان ناشي از مشکالت  هاي بوجود آمده را مي حال آنکه بخش قابل توجهي از خرابي .است

کشور قرار هاي عمراني دانست که کمتر مورد توجه نظام فني اجرايي  اجرايي و نظارتي پروژه
در کنار تمامي اين موارد، فقدان دستورالعمل مناسبي تعيين جهت ساز و کار و   .گرفته است

 ( 13-11 .)صص« .استهاي کشور کامال محسوس  نحوه بيمه کردن زيرساخت
هاي محدودي مرتبط با سيل در قالب نظام فني و اجرايي کشور  نامه ها و آيين دستورالعمل»

وابسته منتشر شده است که بيشتر براي بناهاي عمومي الزم االجرا براي سد و تأسيسات 
 .هستند

ها، به بار سيل به عنوان  در مبحث ششم مقررات ملي ساختمان مربوط به بارگذاري ساختمان
بندي جغرافيايي بار  يکي از بارهاي طراحي ساختمانها اشاره شده است، بدون اينکه به پهنه

لذا با توجه به کلي بودن  .باشد و مقاديري براي آن ارائه کندسيل در ساختمان اشاره شده 
 .مطالب اشاره شده، عمالً امکان طراحي ساختمان در مقابل سيل براي آن امکانپذير نيست

و وزارت درمان و    UN Habitatاخيراً دستورالعمل جديد طراحي بيمارستانها توسط دفتر
 .سيل در آن ارائه شده است آموزش پزشکي تدوين شده که ضوابط مربوط به

مدرک در خصوص مديريت  15سازمان برنامه و بودجه در قالب نظام فني و اجرايي کشور 
موضوعات کلي که در اين مدارک ارائه شده است را ميتوان به موراد  .سيل ارائه داده است

 :زير خالصه نمود

 ،تعيين ميزان خطر سيل و محدوده آن 

 ،روشهاي مديريت سيل 

 اي محدود کردن  اي و غيرسازه هاي سازه و مشخص کردن حدود بستر و روش تعيين
 جغرافيايي تحت تأثير،

 اي ساختمانها در مقابل سيل، اي و غيرسازه دستورالعمل طراحي اجزاي سازه 

 ها، تعيين کاربريهاي محدوده اطراف رودخانه 

 يرههاي سيل و غ موارد مديريتي مربوط به انجام مطالعات و تهيه گزارش. 

ها مربوط به  دهد که اگرچه اکثر دستورالعمل نشان مي مذکورهاي  بررسي دستورالعمل
مديريت سيالب بوده، ولي بر مبناي مديريت ريسک نيست و کمتر مربوط به طراحي 
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سازي، نکات خوب و  در راهنماي پادسيل .ها و مديريت ريسک سيالب هستند ساختمان
اي و  ي طراحي و نکات الزم براي طراحي اجزاء سازهها اجرايي مناسب براي تعيين نيرو

ولي از آنجايي که موارد مطرح شده در قالب راهنما  .ها اشاره شده است اي ساختمان غيرسازه
همچنين در خصوص طراحي شهري  .سازي ندارد ارائه شده، الزم االجرا نبوده و قابليت پياده

« .اي اجرايي مناسبي ارائه نشده استو ملزومات مورد نظر، موارد کلي است و راهکاره
 )22 .)صص

 نفوذ پايين صنعت بيمه .8-2-99
حجم بسيار ناچيز خسارات جبران شده توسط صنعت بيمه در مقايسه با آمار کلي خسارات »

هاي کشور کامال مؤيد نفوذ بسيار پايين صنعت  ها و زيرساخت ناشي از سيالب بر سکونتگاه
که اطالعات ارسالي بيمه مرکزي نيز پشتيبان  استدر کشور بيمه در پوشش سوانح طبيعي 

هاي تحت پوشش زلزله و  اين موضوع همچنين در آمار استاني سرمايه .اين موضوع است
ارائه  1312ي صنعتي، غير صنعتي، مسکوني و انبار( مربوط به سال ها سيل )به تفکيک واحد

 (33 .)ص« .استشده توسط اين شرکت مشهود 

 شکالت صنعت بيمه در سيالبم .8-2-92

 ريسک محور نبودن صنعت بيمه در خصوص سوانح طبيعی .2-92-9
اي رقابتي و در عين حال توانگر در  يکي از ملزومات بسيار مهم در زمينه ارائه خدمات بيمه»

ها و مبتني  حوزه انتقال ريسک سوانح طبيعي، مبني قرار دادن قيمت واقعي حق بيمه ريسک
محور بودن فعاليت صنعت بيمه در حوزه سوانح طبيعي -ريسک .استها  ري آنپذي بر خسارت

گذاران بلکه در تعيين توانگري صنعت در مقابل  نه تنها بر قيمت خدمات ارائه شده به بيمه
 «.ها مؤثر است تجميع خسارات و اثر وابستگي زماني و مکاني ريسک

 شده های پذيرفته عدم کفايت اطالعات از ريسک .8-2-92-2
ساختار کنوني حاکم بر فعاليت صنعت بيمه و ابزار مورد استفاده جهت اخذ اطالعات »

هاي پوشش  گذاران در حيطه سوانح طبيعي حاکي از عدم درج اطالعات کافي از ريسک بيمه
هاي بزرگ و  اگر چه چنين اطالعاتي در رابطه با ريسک .ها است نامه داده شده در بيمه

مطالعه اوراق فني ريسک قابل حصول است ولي در  يا ريق بازديدها معموالً صنعتي از ط
ها صرف نظر از چنين اطالعاتي  هاي کوچکتر، عموماً پوشش ها و ريسک خصوص سکونتگاه
هاي گروهي ارائه شده توسط  توان به پوشش به عنوان مثال مي .گردد تهيه و ارائه مي

در اين  .ز چنين اطالعاتي بوده استهاي مختلف بيمه اشاره نمود که صرف نظر ا شرکت
ها و ابزار الزم جهت تخمين  گذاران، تخصص خصوص عالوه بر اطالعات کسب شده از بيمه

هاي اخذ شده نيز موضوع ديگري است که در جاي خود به  محور مبتني بر داده-نرخ ريسک
اي طبق پاسخ بيمه مرکزي چنين اطالعاتي در حال حاضر بر .آن پرداخته خواهد شد
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هاي سوانح طبيعي بصورت متمرکز در بيمه مرکزي وجود نداشته اگرچه قرار است در  پوشش
 (34 .)ص« .سازي و اجرا گردد آينده پياده

 آزادسازی نرخ و نقش نظارتی بيمه مرکزی .8-2-92-9

توسط  88هاي گذشته و حداقل قبل از سال  هاي ارائه شده در سال بسياري از نرخ»
اخذ و ارائه گرديده بودند و بدون در نظر گرفتن شرايط محيطي و  گران اتکايي بيمه

بيمه مرکزي در راستاي تعميم  .فاکتورهاي تأثيرگذار ريسک در کشور ايران اخذ شده بودند
ها را  گذاران، آزادسازي نرخ حق بيمه امر بيمه و افزايش رقابت و ارائه خدمات بيشتر به بيمه

ها و  رفت با آزادسازي تعرفه همان گونه که انتظار مي .ر داددر دستور کار قرا 1388در سال 
هاي بيمه و در نبود نظارت کافي بيمه مرکزي، سير کاهشي نرخ حق  افزايش رقابت شرکت

و تدقيق بيمه   عدم نظارت صحيح .ها از جمله سوانح طبيعي شروع شد ها در اکثر بخش بيمه
ها در راستاي يک رقابت ناسالم،  شرکت مرکزي نيز به اين مسئله دامن زد به نحوي که

و بدون داشتن هر گونه تصويري از ريسک   و غير فني  هاي نازل گذاران را با حق بيمه بيمه
ها به هيچ وجه بر  در نتيجه حق بيمه .آوردند اي خود در مي تحت پوشش، به پوشش بيمه

ه شرايط کنوني با توجه ب .محور نبوده است-ها و ريسک اساس ريسک تحت پوشش شرکت
بيمه   بازار بيمه و نرخ نفوذ بسيار ناچيز آن در سوانح طبيعي، ظاهرا صنعت و در رأس آن

دانند، همانگونه که مدعي است از پس تعهدات خود  مرکزي شرايط را تحت کنترل خود مي
لذا چنانچه قرار باشد اين صنعت با ساختار کنوني  .در سيالب اخير نيز بخوبي بر آمده است

ها برابر نرخ کنوني فعاليت نمايد، شرايط  متولي پوشش همگاني سوانح و با نرخ نفوذ ده
هاي صنعت بيمه که البته در  از طرفي نقش اتکائي بيمه مرکزي در فعاليت .استمتفاوت 

درصد رسيده است، در اين راستا  15درصد به  25هاي اخير روند کاهشي داشته و از  سال
يمه مرکزي به عنوان يک ارگان نظارتي، کنترل فعاليت سالم و وظيفه مهم ب .استمهم 

توانگر صنعت بيمه بوده، حال اينکه اشتراک منافع ايجاد شده از سهم اتکايي پذيرش شده 
 «.باشد تواند با وظيفه نظارتي آن منافات داشته توسط بيمه مرکزي مي

تجميع عدم وجود ساز و کار اجرايی جهت تخمين همبستگی و  .8-2-92-1

 ريسک

هاي اصلي خسارات ناشي از سوانح طبيعي در مقايسه يا ساير خطرات  يکي از تفاوت»
هاي غيرمنقول، همبستگي خسارات و امکان تحت تأثير قرار گرفتن  تهديدکننده ريسک

اين موضوع اگرچه ممکن است در  .استبخش قابل توجهي از پورتفوي يک شرکت بيمه 
سزايي نداشته باشد ولي در تجميع خسارات به وقوع  ثير بهتعيين قيمتگذاري ريسکها تأ

بيمه مرکزي  .پيوسته در يک حادثه و تعيين ظرفيت نگهداري هر شرکت نقش بسزايي دارد
با اعمال کنترلهاي نظارتي بر مقدار نگاه داشته شده از هر ريسک بزرگ توسط هر شرکت 

اي که چنين  گونه  ضمين مينمايد بهبيمه، توانگري شرکت مزبور را در سهم پذيرفته شده ت
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هاي مختلف شرکت کرده و از هر ريسک سهمي را داشته  شرکتهايي ميتوانند در کنسرسيوم
سوزي يا سوانح بشرساز  چنين روندي ميتواند براي خطرات غير همبسته نظير آتش .باشند

انند بطور که ميتو 1318قابل کنترل بوده ولي در خصوص سوانح طبيعي نظير سيالب بهار 
هاي متعددي را تحت تأثير قرار دهند کافي نبوده و عدم توجه به توانگري  همزمان ريسک

شرکتهاي بيمه در ريسکهاي وابسته اين چنيني ميتواند عواقب بسيار خطرناکي را براي 
هاي صورت  عليرغم کنترل .هاي بيمه و در مجموع صنعت بيمه کشور ايجاد کند شرکت

مه مرکزي در ميزان توانگري شرکتهاي بيمه، ذخاير فني، ظرفيتهاي گرفته به وسيله بي
هاي اتکايي و همچنين وجود مقررات  نگهداري و الزام شرکتهاي بيمه به ارائه برنامه پوشش

رسد با توجه به رقابت  و نسخ تکميلي آن، به نظر مي 55و  61نامه شماره  موجود در آيين
و ارائه نازل حق بيمه و عدم   هاي بيمه در اخذ قرارداد اي با يکديگر هاي بيمه ناسالم شرکت

با توجه  .، اين موضوع نياز به توجه بيشتر داشته باشد تناسب حق بيمه با ريسک نوشته شده
، به نظر ميآيد که جايگاه شود ميبه آنچه که از جوابيه بيمه مرکزي در اين خصوص استنباط 

گري سوانح طبيعي  ارزيابي توانگري ريسک بيمههاي نوين کنترل تجميع و  ابزارها و روش
توسط بيمه مرکزي در جايگاه نظارتي، نيازمند توجه بيشتر و استفاده از فرآيندهايي 

 «.و توسط نيروي متخصص و ابزار الزم باشد  Solvency IIنظير

 های تخمين خسارات سوانح طبيعی عدم استفاده از مدل .8-2-92-1

هاي احتمالي  پذيري يک ريسک داشتن تخميني از خسارت يمهاولين مرحله در بررسي ب»
که خود مستلزم ارزيابي مناسبي از تناوب و بزرگي  استناشي از خطرات تهديدکننده ريسک 

معموالً شرکتهاي  .استخطر تهديد کننده و از طرفي تأثير خطر بر سرمايه تحت پوشش 
يين ظرفيت نگهداري و کنترل بيمه در تعيين قيمت نرخ بيمه عادالنه و از طرفي تع

 .هاي تحت پوشش خود است توانگري، نيازمند ابزاري براي تخمين خسارات محتمل سرمايه
اين دو معيار معموالً توسط خسارات متوسط ساالنه و حداکثر خسارات محتمل ارزيابي 

 هاي بازرگاني تخمين چنين معيارهايي از طريق تحليلهاي آماري در اغلب بيمه .ميشوند
لذا بر خالف ساير ريسکهاي بيمهايي شبيه  .هاي خسارات سالهاي قبل صورت ميگيرد داده

اتومبيل که فاصله بين متوسط ساالنه و حداکثر خسارات خيلي زياد نيست، براي سوانح 
طبيعي اين فاصله بسيار زياد بوده و بنابراين استفاده از اطالعات مربوط به سوانح گذشته و 

در اينجا اهميت  .ايي کارآمد نيست سوم براي تعيين نرخ ريسک بيمهروشهاي آماري مر
استفاده از مدلهاي خسارت که در آنها خسارات احتمالي سوانح با استفاده از علوم زمين و 

مدلهاي تحليل  .شود مي، بيش از پيش مشخص شود ميدانش مهندسي ساختمان، پيشبيني 
نعت بيمه و بيمه اتکائي بوده و آنها از چنين ريسک سوانح اصليترين منبع اطالعات براي ص

مدلهايي براي مديريت ريسک خود و به حداکثر رساندن سود در عين تأمين امنيت حرفهاي 
نتايج حاصل از مدلهاي تخمين خسارت در مجموع  .خود استفاده ميکنند  )عدم ورشکستگي(

موارد استفاده از چنين  .اي برخوردار است از درجه اهميت قابل توجهي براي مصارف بيمه



 122/ ها بها و پيشنهادهاي گزارش ملي سيالآموختهها، درسخالصه يافته

 

 :نتايجي را در حرفه بيمه و بيمه اتکائي ميتوان به شرح زير نام برد

تعيين نرخ حق بيمه مناسب با توجه شرايط فني و ايمني ساختمانهاي و سطح خطر  .1
 سوانح،

 پيش بيني بار مالي ناشي از خسارات احتمالي، .2

 تعيين مجموع ظرفيت نهايي شرکتهاي بيمه، .3

 بندي نواحي تحت پوشش بيمه، بيمهاي از طريق پهنه مديريت ريسک .4

 « .تخمين نياز بيمه اتکائي .5

 ای ملی )صندوق بيمه سوانح( طراحی و توسعه ساختارهای بيمه .8-2-92-6
صنعت بيمه کشور عليرغم وسعت و تنوع سوانح طبيعي نه تنها داراي توانمندي زيادي »

هاي برآورد ريسک سوانح و  ابزار و مکانيزم نبوده بلکه در حوزه تحقيق و توسعه جهت توسعه
پاسخهاي  .نحوه برآورد خسارات بعد از وقوع حادثه نيز اقدامات مؤثري صورت نداده است

آوريهاي نوين نيز گواه چنين ادعايي  بيمه مرکزي در مورد چگونگي استفاده از ابزار و فن
فتگي صنعت بيمه در خصوص است که آن را ميتوان يکي از اصليترين داليل عدم توسعه يا

به عبارتي  .پوشش سوانح طبيعي دانست که در بخشهاي بعد بيشتر به ان پرداخته خواهد شد
تحقيق و توسعه در صنعت بيمهي ما جايگاه خاصي ندارد و به نظر ميرسد بيمه مرکزي 

مينه پژوهشکده بيمه هم نتوانسته نقش مهمي در اين ز .استراتژي نويني در اين زمينه ندارد
 «.ايفا کند

 های مميزی تعيين کيفيت ساخت فقدان استاندارد و سيستم .8-2-92-7

در اغلب کشورهاي توسعه يافته به دليل وجود مقررات ملي ساخت و ساز و اهرمهاي »
اعمال و نظارت کامل آن، محيط مصنوع اعم از ساختمانهاي مسکوني و زيرساختها از 

بديهي است  .انتهاي حرفهاي و حقوقي برخوردار استاستانداردهاي مشخص و مبتني بر ضم
اي از مکانيزم راحتتري برخوردار بوده چرا که صنعت  در چنين شرايطي ارائه پوششهاي بيمه

ارگانهاي  يا بيمه با استناد به استانداردها و کيفيتهاي تضمين شده توسط شرکتهاي سازنده 
اين امر سبب نياز کمتر صنعت  .نمايد اقدام  مميزي ميتواند نسبت به نرخگذاري ريسکها

بيمه به توسعه ابزار و منابع انساني جهت فرآيند مميزي ريسکها خواهد شد که بعضاً به دليل 
متأسفانه اين امر در  .استوسعت و ظرافت تخصصهاي مورد نياز در توان صنعت بيمه ن

ستمهاي نظارتي، به کشور ايران عليرغم وجود مقررات ملي و اجرايي و نظارت آن توسط سي
داليل مختلف نظير کمبود مجريان ذيصالح، عدم کنترل کيفي مصالح، کمبود نيروي کار 
حرفهاي و ناکارآمدي نظام نظارتي، از شرايط خوبي برخوردار نبوده که منجر به عدم امکان 

ش اندرکن .شود ميپذيري آنها  طبقه بندي و شناسنامه دار کردن ساختمانها متناسب با آسيب
صنعت بيمه با صنعت ساخت ساز کشور در سطح حداقلي قراردارد که متناسب با سياستهاي 

ابالغ  1384کلي کشور در زمينه پيشگيري و کاهش خطرپذيري سوانح طبيعي که در سال 
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به طور کلي نيز، سازمانهاي اجرايي و تصميم سازي کشور توجه زيادي  .استگرديده است، ن
 «.رندبه قوانين دست باال ندا

 نرخ نفوذ پايين بيمه سوانح. 8-2-92-8

ميليون نفر و نزديک به سي ميليون واحد مسکوني، و  83کشور ايران با جمعيتي نزديک به »
از طرفي قرار داشتن در معرض خطرات سوانح طبيعي، داراي پتانسيل عظيمي براي 

از اين بازار متأسفانه صنعت بيمه  .شکوفايي صنعت بيمه در خصوص سوانح طبيعي است
بهره نبرده و به دليل عدم سرمايهگذاري الزم را در توسعهي اين بازار، عالقه زيادي هم 

نتيجه اينکه سهم صنعت بيمه از اين بازار  .دهد مندي از اين فرصت نشان نمي براي بهره 
عنوان عوامل زيادي را ميتوان به  .بسيار ناچيز بوده و در مجموع نرخ نفوذ بسيار پاييني دارد

 « .شوند علت اين موضوع نام برد که در ادامه تعدادي از آنها به اختصار توضيح داده مي

 پذيری ناشی از سوانح ضعف سطح آگاهی مردم در خصوص آسيب .8-2-92-1

افراد جامعه از مالکين و ساکنين امالک مسکوني تا متوليان زيرساختها و تأسيسات صنعتي »
ز عواقب ناشي از وقوع سوانحي طبيعي و آثار سوء آن بر نيازمند داشتن درک صحيحي ا

بديهي است ارتقاي سطح آگاهي عمومي در خصوص  .ها و فرصتهاي خود است سرمايه
رساني صحيح، دقيق و در عين حال ساده براي درک عموم  سوانح طبيعي نيازمند اطالع

رعايت اصول مديريت  مردم بوده که بتواند بدون ايجاد رعب و نگراني، توجه مردم را به
طبيعتاً در چنين فرآيند فرهنگسازي جايگاه انتقال ريسک  .ريسک در جزء و کل هدايت نمايد

تواند سبب افزايش نفوذ بيمه سوانح در  و بيمه به عنوان يکي از ابزار مديريت ريسک مي
ا در اين خصوص صنعت بيمه و در رأس آن بيمه مرکزي بايد بتواند ب .سطح همگاني گردد

تبليغات صحيح، ضمن اينکه نگرش منفي مردم در خصوص انجام تعهدات بيمه را بهبود 
 «.ميبخشد، توانمندي خود در جبران خسارات در زمان بحران را به اثبات برساند

 ديدگان های بالعوض و تسهيالت دولت به آسيب کمک .8-2-92-90

پذير  قابل بازگشت را بر اقشار آسيب سوانح غير مترقبه در کشور بيشترين تأثير ناگوار و غير»
بديهي است در  .سازد کنند وارد مي پذير نيز زندگي مي که اتفاقا در ابنيه و ساختمانهاي آسيب

چنين شرايطي با توجه عدم تمکن مالي آسيبديدگان و از طرفي وظيفه حاکميت در امداد و 
تسهيالت  يا اي بالعوض اسکان کوتاه و درازمدت قربانيان، دولت نسبت به ارائه کمکه

صرف نظر از کميت و کيفيت خدمات ارائه شده، ارائه چنين کمکهايي  .اقدام خواهد کرد
پذيري و خريد پوشش بيمهاي توسط مردم  پذيري، کاهش آسيب مغاير با ترويج مسئوليت

بوده چرا که قرار است دولت در زمان وقوع حادثه، نسبت به جبران خسارت و آن هم از 
در اينکه اقشار کم درآمد براي مقابله با عواقب سوانح طبيعي  .عمومي اقدام نمايد منابع

هايي بايد طراحي و  اي وجود ندارد لکن مکانيزم نيازمند کمکهاي دولتي هستند، جاي شبه
اجرا شود که با استفاده از اهرمهاي تشويقي و تنبيهي، ضمن ساماندهي توزيع عادالنه چنين 
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 .قاي فرهنگ مديريت ريسک و افزايش نفوذ بيمه در کشور گرددکمکهايي، سبب ارت
پوششهاي اتکائي بر صندوق ملي سوانح  يا کمکهاي دولت به عنوان يارانه خريد بيمه 

که طبيعتا دريافت  استطبيعي نمونهاي از چنين مکانيزمهايي قبل از وقوع سوانح طبيعي 
 « .نمايد ها ميکمکهاي دولتي را مستلزم تحت پوشش بيمه بودن ريسک

های مديريتی به دليل  های قانونی در خريد بيمه در سيستم الزام .8-2-92-99

 ضعف مديريت ريسک

ها و احياناً خريد و نوع پوشش  گيري در خصوص مديريت ريسک سرمايه فرآيند تصميم» 
بيمه در بسياري از مراکز تجاري، صنعتي و زيرساختهاي کشور عموماً توسط افرادي صورت 

بديهي است مدير عامل يا مدير مالي  .گيرد که کمترين دانش مديريت ريسک را دارند مي
يک مجموعه بزرگ صنعتي از صالحيت کافي براي تصميمگيري در اين خصوص برخوردار 

حتي چنانچه مديران ارشد يک مجموعه تصميم به خريد پوشش بيمه بگيرند، با  .نيست
ت ناسالم شرکتهاي بيمه، پوشش خريداري شده ممکن است توجه به بازار رقابتي بيمه و رقاب

برداري  بنابراين عدم بهره .با طبيعت و خطرات تهديد کننده ريسک همخواني نداشته باشد
چنين موسساتي از متخصصين آشنا به مديريت ريسک نيز يکي از داليل توسعه نيافتگي 

سکوني، نبود آگاهي عمومي در خصوص ساختمانهاي م .بيمه و نرخ پايين نفوذ بيمه است
اي و استفاده از ابزار تکليفي راهکار ديگر افزايش نفوذ  جهت خريد داوطلبانه پوشش بيمه

نمونه چنين راهکارهاي اجباري در مرهونات بانکي است که در بيشتر بانکهاي  .استبيمه 
 « .کشور در حال اجرا است

 استطاعت مردم در خريد بيمه سوانح .8-2-92-92

حق بيمه ريسکهاي تحت پوشش در يک بازار عادالنه مستقيماً بستگي به نرخ  نرخ»
حق بيمه دريافت شده از  .آسيبپذيري ريسک و مجاورت آن در کنار منابع خطر دارد

گذاران در يک بازار پويا و توانگر بايد بتواند عالوه بر تأمين هزينههاي جاري شرکت  بيمه
اي خريد پوشش اتکائي، حاشيه سود سهامداران را نيز ه بيمه، پرداختهاي خسارت و هزينه

بديهي است قرار گيري بخش اعظم مراکز جمعيتي و صنعتي کشور در  .تأمين نمايد
محور ممکن -مجاورت منابع خطرات طبيعي نظير سيل و زلزله و توسعه بازار بيمه ريسک

خصوصاً اقشار کم هايي گردد که خارج از استطاعت عموم م است منجر به تعريف حق بيمه
همين موضوع نقش بسزايي در عدم توانايي و تمايل  .درآمد ساکن در ابنيه آسيبپذير گردد

لذا تهيه و اجراي طرحهايي که بتواند ضمن حفظ  .استخريد پوشش از بيمههاي تجاري 
محور بودن نرخها، پوششهاي فراگير را با هزينههاي کمتر ارائه کند يکي از -ريسک

اين چنين طرحهايي با صرفه  .استهاي ارائه پوشش همگاني بيمه سوانح  لفهاصليترين مؤ
هاي اجرايي، کاهش نياز اتکائي، حذف حاشيه سود در قالب ارگانهاي غير  جويي در هزينه

انتفاعي و استفاده از کمکهاي دولتي ميتوانند امکاناتي را فراهم ساخته تا اقشار کم درآمد نيز 
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 « .سوانح برخوردار باشند از حداقل پوششهاي بيمه

 ای در خصوص پوشش سوانح طبيعی محصوالت جديد بيمه .8-2-92-99

يکي از عوامل پويايي صنعت بيمه در هر کشور توانايي صنعت در طراحي و ارائه »
بديهي است ارائه پوشش سوانح طبيعي  .استمحصوالت بيمهاي متناسب با نياز بيمهگذاران 

واند سبب شکوفايي صنعت بيمه گردد لکن نظر به خسارات بالقوه در بعد ملي و همگاني ميت
لذا  .ناشي از سوانح و بار مالي فراوان آن، در برگيرنده تهديدي بزرگ براي صنعت نيز هست

ورود صنعت بيمه کشور در ارائه پوشش همگاني سوانح مستلزم مطالعات فني و در بعد ملي 
 .استار شرکتهاي بيمه بوده و مستلزم نگرش ملي که معموالً خارج از توان و دستور ک است

از طرفي بيمه مرکزي به عنوان نهاد نظارتي و سياستگزار خود را رأساً مسئول طراحي 
محصول جديد نميداند بلکه در چارچوب دستورالعمل تدوين و عرضه محصوالت بيمه اي، 

از تطبيق با قوانين هاي بيمه را بررسي و پس  طرحهاي بيمهاي جديد واصله از سوي شرکت
و مقررات بيمهاي مجوز فعاليت در آن رشته را طي دوره مشخصي به صورت آزمايشي براي 

 يا هاي انفرادي  در مواردي نيز که صنعت بيمه پوشش .نمايد شرکت بيمه متقاضي صادر مي
گروهي سوانح ارائه نموده است )مثال طرح بيمه امول واحدهاي مسکوني در مقابله خطر 

له براي شهرهاي اصفهان، کرمان و يزد(، به درخواست يک شرکت خاص بيمه و با زلز
 «.اي بوده است کمترين مطالعات فني و حرفه

 عدم توانگری کافی صنعت در مواجهه با سوانح طبيعی .8-2-92-91

هاي بازرگاني در  وجه تمايز اصلي بيمه پوشش سوانح طبيعي در مقايسه با ساير بيمه»
 .نگري شرکت بيمه به حجم ريسکهاي نگهداري شده يا انتقال داده شده استوابستگي توا

دليل همبستگي آماري مکاني و زماني ريسکهاي تحت پوشش سوانح،  به عبارتي به
شرکتهاي فعال در اين حيطه نيازمند داشتن توان مالي اعم از ظرفيت نگهداشت يا پوشش 

شرکتهاي بيمه اعم از خصوصي و  .تاتکائي متناسب با تجميع ريسکهاي تحت پوشش اس
 «.هاي از اين نوع است دولتي در کشور داراي محدوديت

 ها و ظرفيت نگهداری اندازه شرکت .8-2-92-91

صنعت بيمه کشور متشکل از تعدادي شرکت بيمه خصوصي و شرکت بيمه ايران به عنوان »
س از ابالغ قانون کل سرمايه شرکتهاي بيمه خصوصي که پ .استتنها شرکت بيمه دولتي 

 53اند برابر  شروع به فعاليت نموده 6/6/1383تأسيس موسسات بيمه غير دولتي در تاريخ 
مجموع ظرفيت مجاز نگهداري شرکتهاي بيمه خصوصي نيز حدود  .هزار ميليارد ريال است

و گيري  اي و نحوه ذخيره با توجه به سرمايه فعلي شرکتهاي بيمه .استهزار ميليارد ريال  22
اي از سوي بيمه  ابالغ ميزان ظرفيت نگهداري خالص به ازاي هر ريسک شرکتهاي بيمه

، شرکتهاي  اي در کشور مرکزي ايران به عنوان تنها نهاد ناظر بر فعاليت کليه شرکتهاي بيمه
ها را چه به صورت موردي و چه به  نامه اي امکان نگاه داشت قسمتي از سرمايه بيمه بيمه
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،  61هاي مصوب شوراي عالي بيمه همچون آييننامه شماره  نامه الب آئينصورت کلي در ق
و تکميلي آن و با در نظر گرفتن قراردادهاي اتکائي ايشان، نداشته و در نتيجه  55

 .اي محدود است پذيري ريسکها از سوي شرکتهاي بيمه بيمه

ريع بديهي است ورود صنعت بيمه به پوشش همگاني سوانح طبيعي سبب گسترش س
پورتفوي صنعت خواهد شد که با توجه به ظرفيت محدود نگهداري، نيازمند ايجاد ظرفيت 

مکانيزمهاي فعلي صنعت بيمه  .اتکائي قابل توجه جهت حفظ و ارتقاي توانگري صنعت است
در ايجاد ظرفيت اتکائي مورد نياز براي پوشش ريسکهاي سوانح و بطور کلي ريسکهاي 

 :صنعت به شرح زير است

 نعقاد قراردادهاي اتکايي نسبي مشارکتي،ا .1

 انعقاد قراردادهاي اتکايي نسبي سرمايه، .2

طراحي و اجراي پوششهاي اتکايي اختياري براي کنترل و مديريت ريسکهاي  .3
 بزرگ،

 (Risk XL) انعقاد قراردادهاي اتکايي غير نسبي يا مازاد خسارت براي هر ريسک .4

 ل خسارتهاي کلي يا خسارتهاي سنگين،جهت حمايت از بيمهگر واگذارنده در مقاب

با حدف حمايت از  (Cat XL) پوشش اتکايي مازاد خسارت براي حوادث طبيعي .5
 بيمهگر واگذارنده در مقابل خسارتهاي سوانح،

انعقاد قرارداد حمايت مازاد خسارت سوانح بصورت گروهي جهت مواجهه با اثرات  .6
 زيانبار سوانح،

 ک بازار در بخشهاي نسبي، غير نسبي و اختياري،انعقاد قراردادهاي ظرفيت مشتر .2

افزايش کنسرسيوم اتکايي صنعت بيمه با همکاري دولت )صندوق اتکايي ويژه  .8
 تحريم(

ايجاد مکانيزم انتشار اوراق بهادار ريسک با همکاري سازمان بورس و اوراق  .1
 «.بهادار

گر  های بيمه و عدم امکان همکاری با شرکت المللی  بينهای  تحريم .8-2-92-96

 بين المللی

با توجه به تحريمهاي بين المللي و عدم قطعيتهاي به وجود آمده در اين خصوص، امکان »
گر اتکائي بين المللي وجود نداشته که  همکاري صنعت بيمه کشور با شرکتهاي بزرگ بيمه

و  طبعاً امکان استفاده بهينه از ظرفيتهاي اتکايي و واگذاري ريسک به خارج از کشور
هاي  تأثيرات تحريم .آميز در کشور را محدود ساخته است جلوگيري از حبس ريسکهاي فاجعه

 بين المللي بر صنعت بيمه کشورمان به اختصار عبارتند از:
با توجه به تحريم بين المللي و سياستهاي کالن داخلي کشور،  :نوسانات نرخ ارز .1

به بيمهگذاران خاص از جمله  شرکتهاي بيمهگر به منظور ارائه پوشش جامع و کامل
 .صنعت انرژي کشور دچار چالش گرديدهاند
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با توجه به تحريمهاي بين المللي و ناپايداري اقتصادي ايجاد  :شرايط ناپايدار اقتصادي .2
شده در کشور و کاهش ارزش پول ملي ، صنعت بيمه کشور با مشکل جدي اخذ حق 

 .و کار کالن کشوري گرديده است بيمه خود از بيمهگذاران و برخي از صاحبان کسب
در صورتي که اين روند ادامهدار باشد و شرکتهاي بيمهگر امکان وصول مطالبات حق 
بيمه حقه خود را نداشته باشند، صنعت بيمه کشور به مرور تضعيف شده و امکان ايفاي 

 .تعهدات الزم و شايسته خود را در زمان خسارت نخواهد داشت

با توجه به اينکه بسياري از شرکتهاي  :داخلي و بين المللي کاهش ظرفيتهاي اتکائي .3
هاي حمايتي خود با بيمهگر اتکائي ثانويه مي باشند و  بيمهگر اتکائي، داراي قرارداد

همچنين با توجه به تحريمهاي بين المللي اعمالي بر کشورمان و عدم امکان همکاري 
ي داخلي کشور شاهد يک سياست مؤثر با شرکت بيمهگر توانمند خارجي، ظرفيت اتکائ

اين موضوع سبب خواهد شد صنعت بيمه قدرت حضور  .استتحميلي انقباضي اتکائي 
پر رنگ در کشور را به منظور فراهم نمودن پوششهاي جامع و کامل و خدمات رساني 

 .شايسته از دست بدهد

دم امکان با توجه به تحريمهاي بين المللي و ع :عدم امکان استفاده از دانش نوين .4
همکاري و استفاده از خدمات فني شرکتهاي کارگزاري و بيمه اتکايي بين المللي، 

 (34-41 .)صص« .امکان ورود دانش و علم نوين به کشور نيز وجود نخواهد داشت

 فقدان سامانه ارزيابی ريسک و خطر .8-2-92-97
ها، عدم وجود  آن معضالت مهم و جدي در زمينه بررسي حوادث )طبيعي( و تبعات يکي از»

اي  اين ديدگاه منجر به وقوع مشکالت عديده .محور در بررسي آن حادثه است نگاه ريسک
آوري شهري، صنعت بيمه و غيره  در موضوعات مختلف اعم از نحوه توسعه شهري، تاب

گردد که عدم وجود  با بررسي دقيق علل وجود چنين معضلي مشخص مي .شده است
هاي  در اين راستا، سامانه .عوامل اصلي نگاه غير ريسک محور استهاي الزم از  زيرساخت

ترين اجزا  هاي مهم، و در واقع از جمله اصلي ارزيابي ريسک به عنوان يکي از زيرساخت
حرکت از سوي برآوردهاي تقريبي و غيرعلمي تبعات حاصل از يک حادثه طبيعي به سوي 

گردد تا ابتدا اجزا و  خش، سعي ميدر اين ب .محور است-مند و ريسک هاي نظام روش
اي در مقابل سوانح طبيعي با تمرکز بر خطر  هاي مورد نياز براي ايجاد چنين سامانه مؤلفه

هاي  هاي مختلف آن در بين سازمان سپس، متوليان ايجاد بخش .سيالب تشريح گردد
ز در انتها ني .هاي مورد نياز آن احصاء گردند مختلف شناسايي و همچنين تخصص

بردار از اين سيستم يا  هايي که امکان دارد در آينده به عنوان کاربر و بهره مجموعه
نکته بسيار مهم در اين زمينه اين  .اند هايي از آن استفاده نمايند نيز شناسايي شده بخش

ها و  اي در بخش است که بسياري از اجزاي اين سامانه به صورت پراکنده و جزيره
لذا ضرورت دارد تا تمامي اين اجزا تحت مديريت يک  .ور وجود داردهاي مختلف کش دستگاه

گيرد تا امکان عملياتي شدن اين سامانه   پارچه شکل سازمان يا نهاد مشخصي به صورت يک
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 (61 .)ص« .فراهم گردد

 ها آموخته درس .8-9
زي در روش جبران خسارات اقتصادي ناشي از سوانح طبيعي و تأمين منابع الزم براي بازسا»

هاي کارآمد مديريت ريسک و  دليل عدم وجود سيستم بيشتر کشورهاي در حال توسعه به
ها و از منابع عمومي بوده که اين عالوه بر  نبود بيمه سوانح طبيعي عمدتاً بر عهده دولت

ايجاد فشار غيرمنتظره بر ساختار اقتصادي دولت، سبب عدم جبران بخش قابل توجهي از 
روش صحيح و کارآمد  .شود تواند سبب معضالت اجتماعي نيز  که مي گردد؛ خسارات مي

بيمه به عنوان سازوکار انتقال ريسک و تأمين منابع مالي  جبران خسارت استفاده از مکانيزم
ها به  هاي بيمه و تشويق آن ها ارائه نوعي پوشش اتکائي براي شرکت نقش دولت .است

سيس صندوق سوانح به عنوان سيستم جديد براي اينکه تأ يا برقراري پوشش سوانح بوده 
 (6 .)ص« .استي پوشش مستقيم  ارائه

توان در موارد  ابزار در دسترس براي کاهش و مديريت عملي ريسک سوانح طبيعي را مي»
 .کلي زير خالصه کرد

 هاي تحت تأثير خطر، ارزيابي ريسک سرمايه .1
 خطر،پذيري و بهبود عملکرد سرمايه در برابر  کاهش آسيب .2
 پذير، هاي آسيب پذير يا در صورت نياز جابجايي سرمايه هاي آسيب حذف سرمايه .3
 (5 .)ص« .ها از طريق سازوکار بيمه تأمين منابع مالي و انتقال ريسک .4
هاي اجرايي در خصوص جانمايي،  نامه ها و نظام رغم وجود بعضي از دستورالعمل علي»

عدم وجود سوانح مشابه در چند دهه اخير سبب ها،  ها و زيرساخت طراحي و توسعه سکونتگاه
ها نيز مشخص  هاي آن کار برده نشود بلکه کاستي شده است که نه تنها مقررات موجود به

اين کارگروه پاسخگويي به اين سؤال را کسب تجربه از عدم آشنايي بدنه کارشناسي  .نشود
از طرفي لزوم  .داند هاي جوي و سيل در کشور مي کشور با مقياس و وسعت خطر پديده

ها در برابر سيالب  ارتقاي عملکرد مستحدثات اعم از مسکوني، صنعتي، تجاري و زيرساخت
پذيري محيط مصنوع موضوع ديگري است که در نبود مشابه  يا به عبارتي کاهش آسيب

کارگروه همچنين خسارات ناشي از سيل  .چنين سوانحي در چند دهه اخير مغفول مانده است
ت دولت در تامين منابع مالي بازسازي را ناشي از عدم توانايي صنعت بيمه دانسته و مشکال

هاي ديگر جبران خسارت را نياز  و ارتقاي اين صنعت و همچنين طراحي و توسعه مکانيزم
بديهي است تمام اين موارد مستلزم تامين منابع  .داند کشور در مقابله با سوانح مشابه مي

ها پراخته  هاي مختلف گزارش به آن که در بخش استروي انساني اطالعاتي، علمي و ني
 (11 .)ص« .شده است

 :ترين اقدامات براي مديريت ريسک عبارتند از مهم»

سياستگذاري و ايجاد قوانين مناسب و يکپارچه و دائمي مبتني بر مديريت ريسک و  .1
 .هاي کشور ايمني براي توسعه ايمن و پايدار سکونتگاه
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هاي فيزيکي، انساني و  ع از ايجاد ريسکهاي جديد و گسترش سرمايهجلوگيري قاط .2
به عبارتي سعي در جلوگيري در رشد  .اقتصادي در مناطق با مخاطرات طبيعي زياد

 .هاي در معرض مخاطرات طبيعي سکونتگاه

ها و توسعه مناطق جديد بر اساس مطالعات ريسک سوانح طبيعي به  انتخاب سکونتگاه .3
پيش از شروع فرآيند طراحي و احداث سکونتگاه جديد نياز است  .لهخصوص سيل و زلز

تمامي مخاطرات محتمل با توجه به سوابق تاريخي منطقه تعيين شده، و با استفاده از 
با اين  .بندي گردند سازي، براي سطوح مختلف خطر پهنه روشهاي احتماالتي شبيه

ها را بر اساس  ها و زيرساخت تگاهريزي توسعه سکون توان فرآيند برنامه بندي مي پهنه
 .اطالعات به دست آمده انجام داد

تر امکانات زندگي از طريق توسعهي  ايجاد راهکارهاي تمرکززدايي و توزيع عادالنه .4
ها و شهرهاي کوچک هستند تا بتوانند نرخ مهاجرت روستا به شهر را کاهش داده  روستا

 .يابند حتي به مهاجرت معکوس جمعيتي دست  يا 

ها و شهرها مبتني بر ريسک  هاي اقتصادي در روستا توزيع مکاني جمعيت و سرمايه .5
رويه و ناسازگار جمعيت و سرمايه در مناطق با  سوانح و جلوگيري منطقي از رشد بي

 .مخاطرات طبيعي زياد

 .هاي موجود در برابر مخاطرات طبيعي و غيرطبيعي ارزيابي جامع ريسک سکونتگاه .6

عملکردي شهر و روستا بر اساس ضوابط و استانداردهاي معتبري که  طراحي کالبدي و .2
ها  تأثير مخاطرات طبيعي به ويژه سيالب را به نحو صحيحي بر روي عملکرد سازه

در مورد پديده خاص سيالب، عالوه بر ضرورت نگاه کوچک مقياس به  .لحاظ کند
اي و  حلي، منطقهها به صورت منفرد، الزم است تا در مقياس م جهت طراحي سازه

 .شهري نيز موضوع حفاظت بافت شهر و روستا در برابر سيالب مد نظر قرار گيرد

اگر تمامي مراحل  .هاي عمراني و زيربنايي نظارت صحيح بر روي فرآيند اجراي پروژه .8
سازي شود، در صورت عدم  مديريت ريسک سوانح طبيعي در طراحي شهري پياده

ها، عمالً هر آنچه پيش از آن انجام گرفته  سعه سکونتگاهنظارت مؤثر بر نحوه تو  وجود
 (12 .)ص« .است بال اثر خواهد شد

 پيشنهادها .8-1

 ها درباره توسعه سکونتگاهپيشنهاد  .8-1-9
ها مبتني بر کاهش  پيشنهادات مشخص اين کارگروه جهت بهبود فرآيند توسعه سکونتگاه»

 :ند ازريسک سيل در نظام فني و اجرايي کشور عبارت

تعيين و تصويب سياستهاي کالن در ارتباط با موضوع اثر سوانح طبيعي در توسعه  .1
 سکونتگاهها و ارزيابي و مديريت ريسک آنها توسط شوراي عالي معماري و شهرسازي،

اضافه شدن متخصص مستقل مديريت ريسک و نماينده متخصص از سازمان مديريت  .2
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شهرسازي به عنوان يکي از نهادهاي بحران به مجموعه شوراي عالي معماري و 
 تأثيرگزار و درگير با موضوع مديريت ريسک سوانح،

تصويب طرح جامع شناسايي انواع مختلف مخاطرات طبيعي عالوه بر زلزله نظير سيل،  .3
بندي  هاي پهنه اي و تهيه نقشه طوفان، بهمن و ساير سوانح در مقياس ملي و منطقه

 مربوطه،خطر و ارائه پارامترهاي طراحي 

تصويب طرح الزام تهيه پيوست مديريت ريسک سوانح طبيعي در طرحهاي توسعه  .4
به خصوص ساختمانهاي مهم و عمومي موجود و جديد کشور  ها سکونتگاهها، ساختمان

 در شوراي عالي معماري و شهرسازي،

ها و  خانه ها در تمامي وزارت هاي مديريت ريسک سوانح زيرساخت نامه تدوين نظام .5
مشابه به آنچه در  ...دهاي متولي نظير وزارت ارتباطات، راه و شهرسازي، نفت و نها

سازي و اجرايي نمودن نظام  مهمتر پياده .وزارت نيرو به عنوان نمونه ايجاد شده است
 .نامه و فرآيند کاهش ريسک است

اي در کنار  در نظر گرفتن مخاطرات طبيعي همچون سيل و طوفان در طرحهاي توسعه .6
 هاي متولي توسعه شهري و روستايي، ها و شرکت زلزله توسط سازمان خطر

اعمال اصالحات جدي در ساختار و نقش سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور به  .2
عنوان مسئول طرح، اجرا و نظارت بر فرآيند ساخت و ساز شهري به نحوي که بعد 

ن براي مهندسان جدا داري اقتصادي آ عملکرد نظارت حاکميتي سازمان از بعد بنگاه
 گردد،

 11  شهرداري و 133تغيير ساختار، ترکيب، قوانين و مقررات مرتبط با کميسيون ماده  .8
استانداريها، به نحوي که جلوي رويکرد درآمدزايي از طريق مجاز کردن تخلفات در 

 وساز از اين کميسيونها گرفته شود، قبال اخذ جريمه در حوزه ساخت

شوراي عالي معماري و  26/31/18، مورخ 2214ه شماره تأکيد بر اجراي مصوب .1
و  11، 2، 1شهرسازي پس از اعمال اصالحات اساسي در برخي از بندهاي آن از جمله 

13، 

استفاده از مکانيزم بيمه، جهت ارتقاي کيفيت ساخت و ساز و مقاومت ساختمانها در  .13
 برابر سوانح طبيعي،

نياد مسکن انقالب اسالمي جهت نظارت بر فرآيند ايجاد اختيارات و ابزار قانوني براي ب .11
 دي،ها ساخت و ساز روستايي به عنوان تهيه کنندهي طرحهاي

ارتقاي مدارک و مستندات فني موجود در زمينه مقابله با سيالب از حد دستورالعمل و  .12
 هاي ملي، نامه راهنما با آيين

ها مديريت سيالب  سيستمهاي مناسب براي طراحي  ها و دستورالعمل نامه معرفي آيين .13
 در مقياس شهري،

هاي موجود در زمينه مديريت سيل، از روشهاي  هاي موجود در دستورالعمل تبديل روش .14
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 (28 .)ص« .غير فعال، به روشهاي مبتني بر ريسک و فعال

 الزامات ارائه پوشش همگانی بيمه .8-1-2
حوي که تمامي اقشار ارائه پوشش همگاني و اجباري سوانح طبيعي در سطح ملي به ن»

مردم مجبور به خريد بيمه سوانح گردند امري مشکل و مستلزم تحوالت بسياري در صنعت 
که عناوين عمده آنها  استهاي قابل پذيرش و نظام نظارتي حاکم بر آن  بيمه، ظرفيت

 :شوند بشرح زير خالصه مي

 محوريت نرخ واقعي و عادالنه ريسک در خصوص بيمهگري سوانح طبيعي؛ .1

طراحي، توسعه و استفاده از مدلهاي تخمين ريسک سوانح جهت قيمتگذاري و تحليل  .2
 تجميع ريسک سوانح؛

ارتقاي فرآيندهاي کسب و ثبت دادههاي ريسکهاي پوشش داده شده و استفاده از آنها  .3
 در حرفه بيمهگري؛

ارتقاي جايگاه افراد و ارگانهاي نظارتي/مميزي در احراز استانداردهاي فني و  .4
 دار شدن ساختمانها و تأسيسات؛ ناسنامهش

 استفاده از ظرفيتهاي داخلي نظير صندوق توسعه ملي کشور براي ايجاد پوشش اتکايي؛ .5

 گري بيمه مرکزي و افرايش و ارتقاي توان نظارتي؛ کاهش سهم بيمه .6

 ارتقاي فرهنگ مديريت ريسک و بيمه؛ .2

ي مشخص و کارشده در خصوص ها ها و دستورالعمل نامه ايجاد ساختار، قوانين، آيين .8
 گري در حيطه سوانح طبيعي؛ بيمه

تربيت نيروي انساني متخصص در مديريت ريسک و فراهم ساختن ملزومات  .1
 کارگيري آنها در دستگاههاي مديريتي متولي زيرساختها و تأسيسات صنعتي؛ به

نرخ نفوذ طراحي قوانين اجباري و استفاده از ابزارهاي تشويقي و تنبيهي براي افزايش  .13
 (41 .)ص« .بيمه سوانح

 ضرورت تشکيل صندوق سوانح طبيعی .8-1-9
با توجه به نرخ نفوذ بسيار کم بيمه حوادث طبيعي در ايران و عدم ظرفيت مالي و توانگري »

و پوشش اتکايي الزم براي جبران خسارات ناشي از سوانح فاجعه آميز نظير زلزلههاي بزرگ 
روز سيالب گسترده و همزمان در کشور، بروز تنداب در در شهرهاي پرجمعيت کشور، ب

شهرهاي پرجمعيت، تأسيس صندوق بيمه حوادث اقدامي الزم در جهت توسعهي عدالت 
عملکرد صندوقهاي بيمه سوانح طبيعي در  .اجتماعي و مديريت مالي بودجه کشور است

، فرانسه و اياالت مناطقي که صندوق به طور صحيح طراحي و مديريت شده )مانند نيوزيلند
متحده آمريکا( بسيار مطلوب بوده و ميتواند به عنوان الگوي موفق جهاني با اتکا به تخصص 

 (63 .)ص« .داخلي در ايران پيادهسازي شود

هدف اصلي از مطالب ارائه شده در اين فصل، مطرح کردن الزامات فني و قانوني براي »
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که پس گذشت بيش از يک دهه همچنان اليحه تأسيس صندوق سوانح طبيعي کشور است 
به نظر  .به صورت قانون درنيامده و بين دولت، مجلس و شوراي نگهبان سرگردان است

رسد تا وقتي که خصوصيات فني مطرح شده در اين فصل به نحوي مقتضي در اليحه  مي
د و تأسيس صندوق گنجانده نشود، اليحه مذکور با ايرادات قانوني و فني مواجه خواهد بو

امکان تأسيس صندوقي کارآمد وجود نخواهد داشتو حتي در صورت پذيرفته شدن اليحه 
فعلي و تبديل آن به قانون، صندوق تأسيس شده قادر نخواهد بود به وظايفي که براي آن 

اجتماعي بيشتر -تعيين شده است عمل نموده و احتماالً موجب بروز مشکالت اقتصادي
 (62 .)ص« .خواهد گرديد

هکار اصلي براي ارائه پوشش همگاني سوانح، طراحي و تأسيس صندوق بيمه همگاني را»
که ضمن ارائهي پوشش بر مبناي نرخ واقعي و عادالنه ريسکها، مکانيزم  استسوانح طبيعي 

هاي اتکائي و تأمين توانگري صندوق فراهم گشته و  هاي دولتي و پوشش استفاده از کمک
بيمه و افزايش نرخ نفوذ بيمه سوانح در سطح کشور  از طرفي سبب شکوفا شدن صنعت

 (42 .)ص« .گردد
در کنار صنعت بيمه بازرگاني، با توجه به مشکالت و موانع موجود در آن، يکي از »

هاي مؤثر در تأمين مالي خسارات ناشي از سوانح، ايجاد صندوق سوانح است که با  روش
ي بزرگ جغرافيايي )استاني، کشوري و ها گيري از اثر تجميع خسارات در محدوده بهره

ها در يک منطقه جغرافيايي بزرگ به دليل  پوشش ريسک .اي( ابداع شده است منطقه
هاي عملياتي و ميزان  جويي قابل توجهي در هزينه سازي پورتفوي بيمه موجب صرفه متنوع

شده با بيمه  بر اساس مکاتبات انجام .شود ميسرمايه مورد نياز براي تأمين خسارات سوانح 
مرکزي جمهوري اسالمي ايران، آن سازمان نيز تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث 

دانسته که خود نسبت به تهيه پيشنهاد « گامي مهم در مديريت ريسک سوانح»طبيعي را 
 (46 .)ص« .براي آن اقدام نموده است

 الزامات تشکيل صندوق بيمه سوانح .8-1-1

از لحاظ طراحي، داده ورودي، بستر قانوني، نحوه اداره، صندوق حوادث طبيعي بايد »
توانگري و غيره داراي خصوصياتي باشد که چه در مرحله تصويب مجلس و تأييد شوراي 
نگهبان تا تبديل شدن به قانون و ابالغ و چه در مرحله بهره برداري با مشکل قانوني و 

سارات ناشي از وقوع سوانح طبيعي عملياتي روبرو نشده و در طول زمان در زمينه جبران خ
گيري از تجربيات جهاني مربوط به  به اين منظور با بهره .داراي عملکرد قابل قبولي باشد

هاي سوانح موفق و همچنين در نظر گرفتن شرايط بومي در ايران، الزامات صندوق  صندوق
رداخت غرامت در اين در پنج مورد الزمات طراحي، قانوني، تأمين مالي، کانال توزيع، نحوه پ

 (54 .)ص« .گفتار مورد بررسي قرار گرفته است
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 قانون تأسيس صندوق بيمه همگانی سوانح طبيعی .8-1-1-9

گردد که در  باز مي 1381اولين گام جدي در جهت تشکيل صندوق حوادث طبيعي به سال »
حوادث نويس اليحه صندوق بيمه همگاني  آن سال بيمه مرکزي اقدام به تدوين پيش

به وزارت امور  1383طبيعي نمود که در نتيجه آن پيش نويس اليحه ياد شده در اوايل سال 
توسط هيات دولت تصويب و به  1313اين اليحه در سال  .اقتصادي و دارايي ارسال گرديد

همچنين مجلس در  .منظور تبديل شدن به قانون، به مجلس شوراي اسالمي تقديم شد
ه موردنظر را بررسي و با تغييراتي نسبت به اليحه پيشنهادي دولت اليح 1312اواخر سال 

تغييرات انجام شده توسط مجلس شامل جايگزيني بيمه ايران با صندوق بيمه  .تصويب کرد
همگاني حوادث طبيعي و اخذ پوشش بيمه پايه اجباري حوادث طبيعي از شرکت بيمه ايران 

، مصوبه مجلس موجب ايجاد تغيير ماهوي در به دليل آنکه به تشخيص شوراي نگهبان .بود
، مجلس با هدف 1315در سال  .اليحه دولت شده بود، مصوبه به مجلس باز گردانده شد

با اين وجود، اين مصوبه نيز  .رفع ايراد شوراي نگهبان مصوبه خود را به حالت اوليه بازگرداند
 11از  8و  2، 6، 5، 2، 1ه ماده با چند ايراد از سوي شوراي نگهبان مواجه شد شامل ايراد ب

 «.ماده موجود اين اليحه است

 های تحت پوشش ريسک .8-1-1-2

خسارات وارد به کليه نازل مسکوني کشور که در اثر وقوع مخاطرات زلزله، سيل، طوفان، »
صاعقه، سنگيني برف، رانش زمين، ريزش کوه و دريالرزه )سونامي( تحت پوشش صندوق 

 «.خواهد بود

 ساختار و نحوه عملکرد .8-1-1-9

در اليحه ارائه شده به مجلس، اصليترين منبع درآمد صندوق، حق بيمه دريافتي از مالکان »
قرار  .هاي ساليانه است واحدهاي مسکوني به عالوه سهم مشارکت دولت در قالب بودجه

رفته  است نسبت حق بيمهي دريافتي از مالکين منازل مسکوني در طول سالهاي آينده رفته
البته بر اساس قانون اساسي سهم  .افزايش يافته و از سهم مشارکت دولت کاسته شود

گذاري  صندوق ميتواند از طريق سرمايه .پرداختي توسط دولت هيچگاه به صفر نخواهد رسيد
منابع ذخيره شد يا دريافت کمکهاي اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي، سرمايه 

به منظور حفظ توانگري صندوق و امکان پرداخت غرامت  .ايش دهدموجود در صندوق را افز
ديدگان در زمان رخداد حوادث فاجعه آميز، حساب ويژه حوادث طبيعي به منظور  به خسارت

که دولت ساالنه  شود ميپوشش اتکايي بيمه پايه حوادث طبيعي نزد بيمه مرکزي ايجاد 
درصدي در اين حساب  133تخصيص درصدي از بودجه سازمان مديريت بحران کشور با 

ها امکان استفاده از پوشش اتکايي بازار بيمه  البته در شرايط فعلي تحريم .نمايد اندوخته مي
براي صندوق حوادث وجود نخواهد داشت و کل پوشش اتکايي بايد توسط  المللي  بين

 «.حساب ويژه انجام پذيرد
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 اليحه  نقاط قوت و ضعف .8-1-1-1

تواند پس از تصويب،  و ابهامات جدي در مفاد آن وجود دارد که مي برخي اشکاالت»
ترين نکات قابل اشاره در  مهم .عملياتي و مؤثر واقع شدن آن را تحت شعاع خود قرار دهد

 :استاين ارتباط شامل موارد ذيل 
به دليل عدم طراحي  نداشتن ساختار علمي و فني و مبتني بر ريسک در قانون صندوق .1

 از تنظيم قوانين مربوطه، صندوق پيش

 ابهام و نامشخص بودن تعهدات و انتظارات، .2

 نحوه محاسبه حق بيمهها و عدم تناسب آن با کيفيت و اندازه ساختمانها، .3

 ساختار حقوقي نامشخص صندوق، .4

 حاکم بودن نگاه زلزلهمحور در درون قانون صندوق، .5

 موضوع مصونيت صندوق از دست اندازي دولت در منابع آن، .6

: عدم شفافيت در تعيين جايگاه ساير شرکتهاي بيمه در خصوص فروش بيمه 3دهما .2
 پايه،

: اجرايي شدن صندوق طبق اليحه موجود مستلزم تعيين تعهدات بيمه 5ماده .8
 است،  پايه

و مغايرت آن با رويه کلي صندوقهاي سوانح  6: اصالح شوراي نگهبان بر ماده 6ماده .1
 در دنيا،

 تأمين هزينههاي اجرايي صندوق، : عدم پيشبيني روش8ماده .13

 : مغايرت با وظايف تعيين شده براي شوراي عالي بيمه در قانون بيمه مرکزي،1ماده .11

 : زير سؤال بودن توانگري صندوق مخصوصاً در مواجهه با سوانح خيلي بزرگ،1ماده .12

 ي مجري صندوق ) بيمه ايران( در هيئت امنا، : عدم حضور نماينده2الحاقيه ماده .13

 «.تحقق منابع مالي مشخص شده، مطمئن نيست نحوهي .14

 صندوق الزامات فنی و طراحی .8-1-1-1

گذار )مالکين واحدهاي مسکوني در سراسر  به منظور محاسبه نرخ حق بيمه براي بيمه»
ايران(، سهم ساليانه مشارکت دولت در حق بيمه، اليهبندي صندوق و تعيين ميزان خسارت 

هاي مختلف، ميزان پوشش اتکايي،  ، ميزان پوشش در اليه در تعهد بيمهگذار )فرانشيز(
هاي ديگر و غيره، الزم است مدلهاي احتماالتي ريسک  نحوه مشارکت دولت در اليه

خطرات تحت پوشش نظير سيل، زلزله، طوفان، صاعقه، سنگيني برف، رانش زمين، ريزش 
عالوه بر  .رد استفاده قرار گيردکوه و دريالرزه )سونامي( براي جغرافياي ايران تهيه شده و مو

محور، الزم است اطالعات ورودي مربوط به ساختمانهاي تحت -توسعه مدلهاي ريسک
به دليل آنکه سوانح طبيعي  .پوشش صندوق بر اساس استانداردهاي مدلسازي تهيه گردند

رويدادهايي با دوره بازگشت زياد و خسارات بسيار شديد هستند، الزم است که اصول 
يريت ريسک براي صندوق مورد استفاده قرار گيرد و از تجميع بيش از حد ريسک در مد
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همچنين به منظور حصول اطمينان از توانگر بودن صندوق در  .طول زمان جلوگيري شود
جبران خسارات بسيار شديد، الزم است توانگري صندق بر اساس روشهاي مبتني بر 

 «.مدلسازي در سطح مناسبي حفظ شود

 سازی ريسک سوانح مدل .8-1-1-6

عليرغم ماهيت متفاوت سوانح طبيعي ژئوفيزيکي )زلزله و زمين لغزش( و آب و هوايي »
و شرکتهاي بيمه  )سيل و طوفان( ساختار مدلسازي رايج در شرکتهاي مدلسازي ريسک

جام براي کليه سوانح مشابه بوده و با استفاده از الگوريتمي واحد مطابق مراحل ذيل ان اتکايي
توضيحات جامع در مورد مدلسازي ريسک در فصل پنجم از گزارش کارگروه  .شود مي

 .مديريت ريسک و بيمه ارائه شده است

هاي در معرض خطر: اين اطالعات  آوري اطالعات مکان پايه از دارايي جمع -مرحله اول
و  شود ميي شرکتهاي خصوصي جمع آور يا ها، مرکز آمار  معموالً از پايگاه داده شهرداري

ها  مشخصات مورد نياز دارايي .پس از مقابله با يکديگر و کنترل صحت آماده استفاده ميگردد
معموالً شامل محل سازه، نوع سازه، تعداد طبقات، سال ساخت، تعداد زير زمين و ارزش 

  .استساختمان و اموال داخل آن 

هاي  در اين مرحله رخداد توليد کاتالوگ رخدادهاي طبيعي و محاسبه خطر: -مرحله دوم
تصادفي مرتبط با نوع سانحه بر اساس دانش متخصصين مربوطه نظير زمين شناس، زلزله 

 يا آوري  شناس، هواشناس، اقليم شناس، متخصص هيدرولوژي و هيدوروليک و غيره جمع
 .به صورت مصنوعي توليد خواهد شد

با دانستن پارامترهاي شدت محاسبه شدت و گستره صدمات: در اين مرحله  -مرحله سوم
ها از ناحيه مخاطرات  ها ميزان خسارت وارد به دارايي سانحه و اطالعات مربوط به دارايي

اين  .گيرند معموالً نمودارهاي خسارت در مرحله مورد استفاده قرار مي .گردد محاسبه مي
دادهاي موجود اي با در نظر گرفتن تک تک رخ محاسبات با بهکارگيري نرم افزارهاي رايانه
که شامل  شود ميهاي در معرض خطر انجام  يا توليد شده و همچنين براي همه دارايي

 .استحجم قابل توجهي از عمليات رياضي 
در اين  :اي و پارامترهاي ريسک محاسبه خسارات مربوط به پورتفوي بيمه -مرحله چهارم

عات مربوط به خسارات کالبدي، ها با استفاده از اطال مرحله خسارات مالي وارد به دارايي
در پايان با تجميع  .شود ميها براي هر رخداد تخمين زده  ها و اموال درون آن ارزش دارايي

اي  بدست آمده و پارامترهاي بيمه خسارات ناشي از کليه رخدادها توزيع تجميعي خسارات
 « .گردد مانند حق بيمه خالص محاسبه مي

 های مکانی داده .8-1-1-7

از اجزاء الزم براي مدلسازي ريسک ساختمانها اعم از مسکوني، تجاري و صنعتي  يکي»
2هاي کشور در برابر سوانح طبيعي )سيل، زلزله، طوفان و غيره(، مدل دارايي

قابل پوشش  
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با توجه به اهميت بنيادي اين موضوع در مدلسازي ريسک سوانح، .استتوسط بيمه در کشور 
هاي موجود در سطح نظام  ز براي اين بخش و همچنين پتانسيلهاي مورد نيا جزييات مؤلفه

 «.ساختاري کشور در فصل ششم گزارش به تفصيل ارائه شده است

 بندی اليه  .8-1-1-8

هاي مختلفي براي تأسيس و توسعه منابع مالي الزم جهت مديريت ريسک در بعد  گزينه»
با توجه به تجربيات کشورهاي  .است ملي در سالهاي اخير پيشنهاد و مورد استفاده قرارگرفته

ديگر چندين روش را ميتوان براي تأسيس و به اجرا در آوردن يک سيستم بيمه ملي معرفي 
اين روشها همگي سعي در ايجاد نوعي توازن بين عوامل ياد شده و به منظور  .نمود

اجزا اصلي   وتعدادي از اين روشها  .مشارکت بيشتر مردم در همه ابعاد مديريت ريسک دارند
اين اشکال عوامل دخيل در بازپرداخت خسارات سوانح  .اند آنها در شکل زير نشان داده شده

همچنين ميتوان مدلهاي جديدي با  .و نقش و شرايط حضور هر کدام را نشان ميدهد
بعنوان مثال مسووليت دولت در خصوص  .تغييراتي در هر يک از اين مدلها ارائه نمود

پذير جامعه براي خريد حق  را ميتوان بخشي را بصورت يارانه به اقشار آسيبخسارات سوانح 
بيمه اختصاص داد، بخشي را براي پوشش اتکائي در نظر گرفت و بخشي را نيز به صورت 

منظور نمود و به   نامه هاي بيشتر و تنها به دارندگان بيمه تسهيالت مالي دولت براي کمک
تأسيس و اجراي هر يک از  .تر در اين برنامه ايجاد نموداين طريق مشوقي براي شرکت بيش

اين مدلها ممکن است نياز به وضع قوانين جديد يا تغييرات کوچک در قوانين جاري داشته 
 .باشد

 بيمه اجباري يا داوطلب .1

 (Tariff Rate or Floating Rate)  نرخ شناور يا تعرفه اي .2

 (Risk-Based Rate or Flat Rate) يريپذيري يا مستقل از آسيبپذ نرخ متأثر از آسيب .3

 بصورت مالياتي يا مبتني بر مکانيزم بيمه ها جمعآور حق بيمه .4

 هاي حوادث بيمه خاص سوانح طبيعي يا ترکيب با ساير بيمه .5

يارانه براي پرداخت حق بيمه   کمک دولت بصورت باز پرداخت خسارات يا بصورت .6
 اقشار کم درآمد ويا بصورت پوشش اتکائي

 بيمهاي براي کل خسارات يا بخشي از آن و نسبت پوشش به کل سرمايه پوشش .2

بايست بر اساس نتايج به دست آمده از مدلسازي ريسک  بندي صندوق مي طراحي اليه
گذار، سياستهاي کلي حاکميت در مورد مباحثي مانند  اقتصادي بيمه-سوانح، شرايط اجتماعي

پايدار اقتصادي و غيره تعيين شود و نيازمند  عدالت اجتماعي، ارتقاي مديريت ريسک، توسعه
ها نظير مدلسازي سوانح طبيعي، مديريت ريسک، بيمه،  مشارکت طيف وسيعي از تخصص

 .اقتصاد، علوم اجتماعي، علوم سياسي و غيره است

هاي فوقاني که  همچنين، تعيين ميزان پوشش اتکايي الزم يا ضمانتهاي دولتي در اليه
 .شود ميه بازگشت طوالني و شدت اثر زياد است در اين مرحله انجام شامل ريسکها با دور
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توان اليه مربوط به خسارت در  گذاران به کاهش ريسک سوانح مي به منظور تشويق بيمه
گذار پرداخت شود( را طوري  بايست توسط خود بيمه )درصدي از خسارات که مي  تعهد بيمه

به دليل تبعات مالي در ميان مردم اهميت يابد و طراحي نمود که مسأله پايداري ساختمانها 
 «.ها در برابر سوانح در طول زمان کاهش يابد پذيري ساختمان آسيب

 مديريت تجميع ريسک .8-1-1-1

به دليل آنکه سوانح طبيعي داراي دوره بازگشت طوالني است، ممکن است صندوق در »
کن است باعث ايجاد اين تصور اين امر مم .طول چند سال با خسارات مهمي روبرو نشود

زياد از حد به نظر  – که معموالً قابل مالحظه هستند – شود که منابع جمع شده در صندوق
هاي بلند مدت از قبيل ساخت و ساز و  گذاري آيند و وسوسه به استفاده از آنها در سرمايه

طول چند سال  عالوه بر اين، عدم رخداد سوانح در .ايجاد درآمدهاي بيشتر به وجود آيد
ممکن است مديريت صندق يا دولت را به صرافت افزايش تعهدات صندوق در قبال 

به داليل مطرح شده الزم است که  .بيمهگذاران به دليل جلب رضايت عمومي بيندازد
بر  .دار مسووليت مديريت ريسک مالي صندوق شوند بخشي از هيات مديره صندوق عهده

سازي خسارات  سازي خسارات شديد گذشته يا شبيه بيهاساس نتايج مدلسازي ريسک، ش
همزمان )بروز سيالب گسترده و زلزله قدرتمند در يک سال(، اثرات تجميعي ريسکها در 
صندوق را ارزيابي نمايند و اقداات الزم، تغيير سقف تعهدات، افزايش ميزان خسارت در تعهد 

 «.را در دستور کار قرار دهندگذار )فرانشيز( ، افزايش پوشش اتکايي و غيره  بيمه

 صندوق توانگری .8-1-1-90

اگر چه حق بيمه فني الزم براي پوشش خسارات ناشي از سوانح طبيعي از طريق روشهاي »
مدلسازي ريسک قابل محاسبه است، ولي اين بدان معنا نيست که خسارت به بار آمده در 

ت تصادفي سوانح طبيعي و باال به دليل ماهي .سالهاي مختلف ميزان مشابهي داشته باشد
بودن ميزان عدم قطعيت در مکان وقوع، تواتر و شدت سانحه ممکن است صندوق پس آغاز 

ولي در عين حال به همان  .به کار خود تا سالهاي متمادي با خسارت بزرگي مواجه نشود
آن از  اندازه ممکن است صندوق در سالهاي اوليه تأسيس خود، يعني زماني که سرمايه درون

طريق جمع شدن حق بيمه دريافتي در حال افزايش است ملزم به پرداخت خسارات ناشي از 
هاي قدرتمند يا سيالب گسترده در مناطق پرتراکم شهري و  سوانح فاجعه بار مانند زلزله

به منظور حفظ پايداري مالي صندوق و توانايي پرداخت خسارات به بار  .کالنشهرها شود
در حال  .که همواره ميزان حداقلي از سرمايه در صندوق حوادث موجود باشدآمده الزم است 

 .حاضر ميزان سرمايه حداقل مورد نياز صندوق از طريق الزامات توانگري قابل محاسبه است
بايد توجه داشت که کشورهاي مختلف جهان روشهاي مختلفي را براي محاسبه سرمايه 

نها ميتوان استفاده از مدلهاي استاتيکي )استفاده از برند که از جمله آ توانگري به کار مي
ضرايب ثابت( ريسک محور يا غير ريسک محور يا مدلهاي سناريويي )استفاده از رويکرد 
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 هاي ارزيابي توانگري بيمه، يکي از جديدترين رژيم .احتماالتي( ريسک محور اشاره نمود
Solvency II   اين محدوده الزم االجرا شده استدر  2312اتحاديه اروپا است که از سال. 

عالوه به لزوم محاسبه فني حداقل سرمايه توانگري الزم براي صندوق حوادث طبيعي، 
با توجه به اينکه  .بايد مد نظر قرار گيرد که مي استمسأله صيانت از منابع صندوق در کشور 

رفته افزايش  موجودي صندوق در طول زمان و با فرض عدم رخداد سوانح فاجعه بار رفته
يابد، استفاده از منابع وسوسه آميز صندوق براي رفع مشکالت مالي دولت، يکي از  مي

اين تهديد بايد از طريق تصويب قوانين ويژه صيانت  .تهديدات فراروي صندوق است
 «.صندوق مرتفع گردد

 الزامات تأمين منابع مالی .8-1-1-99

بيني شده است که درآمد  مجلس، پيش بر اساس اليحه ارائه شده از طرف دولت به»
صندوق حوادث از دو منبع اصلي حق بيمه دريافتي از مالکين منازل مسکوني و همچنين 

استفاده از مبالغ اهدايي و همينطور سرمايهگذاري منابع  .سهم مشارکت دولت تأمين شود
خواهد  موجود در صندوق نيز از ديگر روشهاي ممکن براي افزايش سرمايه داخل صندوق

در اين قسمت مسائل مربوط به نحوه تأمين مالي صندوق از هر يک از دو منبع اصلي  .بود
 «.شرح داده شده است

 مشارکت مردم از طريق حق بيمه .8-1-1-92

مشارکت مالي مردم در صندوق سوانح از طريق پرداخت درصدي از حق بيمه فني صندوق »
بايست  خ نفوذ پوشش بيمه صندوق ميبه دليل ميزان صد درصدي نر .صورت ميگيرد

سازوکاري متناسب با وضعيت اقتصادي و اجتماعي افراد تحت پوشش انديشيده شود که از 
تجربيات مربوط  .موفقيت روش انتخاب شده براي جمعآوري حق بيمه اطمينان حاصل گردد

که در   به درصد مشارکت مردم در خريد پوششهاي مربوط به سوانح در گذشته نشان ميدهد
صورت اختياري بودن پرداخت حق بيمه به دليل کم بودن ميزان آگاهي عمومي نسبت به 

هاي معيشتي، مردم رغبت بسيار کمي به  مسأله ريسک سوانح و همچنين وجود اولويت
به همين دليل الزم است که دولت از قدرت  .پرداخت حق بيمه صندوق نشان خواهند داد

را به عنوان درصدي از آبونمان خدمات عمومي  ها و حق بيمهحاکميتي خود استفاده کرده 
مانند برق، آب و گاز، از طريق سازوکارهايي که براي جمعآوري قبوض خدمات فوق موجود 

يکي از فوايد استفاده از مکانيزمهاي ياد شده آن است که قبوض  .است، جمعآوري نمايد
به  .ري و صنعتي صادر ميگرددخدمات عمومي بر اساس واحدهاي مسکوني، اداري، تجا

دليل آنکه، مبناي مدلسازي ريسک سوانح مورد نياز صندوق نيز واحدهاي مسکوني است، 
استفاده از اين راهکار موجب برقراري تناظر يک به يک ميان حق بيمه واحدهاي مسکوني و 

 مسأله ديگر آن است که به دليل نياز روزمره مالکين .گردد قبوض خدمات عمومي مي
واحدهاي مسکوني به استفاده از خدمات عمومي، پرداخت حق بيمه صندوق از اين طريق با 
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نظم خوبي همراه خواهد بود، زيرا در صورت عدم پرداخت قبوض مربوط به آب، و برق و 
 .نمايند کنندگان خدمات مبادرت به قطع انشعاب مي گاز، ارائه

دوق را به عنوان درصدي از توان حق بيمه صن عالوه بر قبض خدمات عمومي، مي
اشکال اين کار آن  .هاي شهري که توسط شهرداري جمعآوري ميگردد، اخذ نمود ماليات

هاي شهري با تأخيرهاي طوالني از طرف مالکين صورت  است که معموالً پرداخت ماليات
 ها ميگيرد و معموالً مالکين در زمان انتقال سند ملک مجبور به پرداخت اين دست ماليات

هاي  هاي ممکن براي منظم کردن دريافت حق بيمه از طريق ماليات يکي از راهحل .ميشوند
ها را در ازاي درصد  شهري آن است که شهرداري بر اساس قراردادي امر جمعآوري ماليات

سود مشخصي به سيستم بانکي محول کند و بانکها را ملزم به پرداخت منظم حق بيمه به 
يل انتخاب بانکها براي اين اين کار آن است، که به دليل اينکه مردم دل .صندوق سوانح نمايد

به صورت روزانه ارتباط بيشتري با بانکهاي براي باز کردن حساب، اخذ وام و انتقال پول 
 .هاي شهري هستند دارند، بانکها داراي اهرم اجرايي بهتري براي طلب کردن ماليات

 .اهکارهاي مختلفي در جوامع مختلف وجود داردآوري منظم حق بيمه از مردم ر براي جمع
 .آوري حق بيمه در ايران بايد با در نظر گرفتن دو اصل صورت بگيرد راهکار بهينه براي جمع

اصل اول اطمينان حاصل کردن از دريافت منظم حق بيمه و اصل دوم عادالنه بودن حق 
 «.نمايد ين ميکه تداوم درآمدهاي صندوق را تضم استبيمه دريافتي از مردم 

 مشارکت دولت .8-1-1-99

در گام نخست،  .ي مختلف امکانپذير استها مشارکت دولت در تأمين مالي صندوق از راه»
سهم دولت در اين قسمت  .استپرداخت باقيمانده حق بيمه فني صندوق بر عهده دولت 

در اليحه اوليه  .برابر با حق بيمه فني صندوق منهاي حق بيمه دريافتي از مردم خواهد بود
صندوق سوانح طبيعي پيش بيني شده بود که مشارکت دولت در پرداخت حق بيمه به مرور 

اين  .زمان با افزايش منابع صندوق کم شود تا مثال پس از مدت ده سال به صفر برسد
پيشنهاد توسط شوراي نگهبان بر اساس الزام دولت در تأمين مالي خسارات ناشي از سوانح 

به هر دليل، از آنجا که يکي از داليل تأسيس صندوق سوانح منظم  .طبيعي مردود اعالم شد
هاي مربوط به جبران خسارت سوانح طبيعي است،  کردن و همچنين کاهش بار مالي هزينه

توان از سهم اوليه دولت در پرداخت  صندوق به افزايش منابع مالي مي در صورت موفقيت
 .حق بيمه کاست و مسئوليت بيشتري را متوجه مالکين واحدهاي ساختماني نمود

عالوه بر پرداخت درصدي از حق بيمه، دولت بايد به عنوان تضمين کننده توانگري مالي 
هاي مربوط به  اين اليه .کت نمايدهاي فوقاني برنامه بيمه نيز مشار صندوق در اليه

ريسکهايي با دوره باز گشت بسيار طوالني است که گرچه احتمال وقوع آن بسيار کم است 
الزم  .ولي در صورت رخداد آنها ميزان خسارات بيش از توان پرداخت صندوق خواهد بود

د تا است دولت به عنوان عامل حاکميتي پرداخت چنين خسارات نادري را تضمين نماي
اطمينان عمومي به صندوق افزايش يابد و مردم به صندوق به عنوان سازوکاري مطمئن 
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نحوه ورود دولت به فرآيند مشارکت مالي  .براي دريافت خسارات ناشي از سوانح نگاه کنند
ممکن است از طريق اختصاص ميزان مشخصي از اعتبار از صندوق توسعه ملي يا تأسيس 

انند آنچه در برنامه جبران خسارت کشور فرانسه وجود دارد( رخ صندوق مرکزي اتکايي )م
به اين ترتيب که حساب اتکايي ويژه صندوق سوانح تشکيل شود و منابع آن قابليت  .دهد

نقد شوندگي کافي داشته باشند تا در صورت وقوع سوانح فاجعه بار جهت جبران خسارات 
 «.دهاي فوقاني صندوق مورد استفاده قرار گير اليه

 پوشش اتکايی .8-1-1-91
هاي سوانح بر اساس ميانگين خسارات ساليانه براي دوره طوالني  حق بيمه فني صندوق»

ولي در واقعيت توزيع زماني و شدت وسوانح  .شود ميهزار ساله( تعيين  13مدت )مثال 
طبيعي به صورت داراي نظم مشخصي نيست و ممکن است در سال اول تأسيس صندوق 

اي شديد رخ دهد که منابع موجود  صندوق به ظرفيت مالي مناسبي نرسيده، سانحه که هنوز
به همين منظور الزم است که خسارات بيشتر از حد  .تکافوي جبران خسارات وارده را ندهد

در صندوق سوانح  .مشخصي که در توان صندوق است، تحت پوشش بيمه اتکايي در آيند
ن آن کشورهاي به بازار بيمه اتکايي تهيه چنين کشورهاي ديگر به دليل دسترسي آسا

پوششي نسبتاً آسان است و تنها مسأله تعيين ميزان کف و سقف پوشش اتکايي و انتخاب 
 المللي  بينهاي  در ايران، به دليل وجود تحريم .شرکت اتکايي با نرخ اعتبار مناسب است

عموالً شرکتهاي اتکايي که حاضر م  .مالي، استفاده از بازار اتکايي خارجي بسيار دشوار است
به مشارکت در پروژههاي داخلي هستند از نرخ اعتبار مناسبي برخوردار نيستند و تکيه بر 

در چنين شرايطي تنها راه  .خطر است حمايت مالي آنها در صورت وقوع سوانح بسيار پر
ي از شرکتهاي اتکايي ا باقيمانده استفاده از توان اتکايي داخلي و توزيع ريسک ميان اتحاديه

قسمتي از پوشش اتکايي را نيز مي توان از طريق ايجاد حساب اتکايي  .داخلي است
عالوه بر بازار  .نيز تأمين نمود شود ميمخصوص سوانح طبيعي که توسط دولت تضمين 

تر برنامه را با استفاده از روشهاي  تر و پر شدت هاي کم احتمال اتکايي ميتوان ريسک اليه
رين انتقال ريسک به بازار سرمايه داخلي منتقل نمود که در بخش بعدي به آن پرداخته جايگ

 (53-63 .)صص« .شده است

 ضرورت داشتن سامانه يکپارچه ارزيابی ريسک. 8-1-1
ضرورت نياز به يک سامانه يکپارچه ارزيابي ريسک )برخط يا برون خط( به صورت کامل »

اي از سازمانها و نهادها در گير ايجاد چنين  ردهمشخص است که طيف گست .تشريح گرديد
همانطور  .استاي خواهند شد که علت آن نيز چند وجهي بودن اين سامانه  ساختار و سامانه

هاي مذکور وجود  که عنوان شد بخشهاي زيادي از اين سامانه هم اکنون در برخي از سازمان
هايي در آن مجموعه وجود ندارد يا  دارد که متأسفانه آگاهي نسبت به وجود چنين پتانسيل

اي براي خود بخشهاي کوچکي از سيستم ارزيابي  آن مجموعه به صورت مستقل و جزيره
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غافل از اين که ماهيت چنين سيستمي براي اين که بتواند  .ريسک را راه اندازي کرده است
ت به اين نهايتاً با عناي .صحيح و کامل عمل نمايد يک ماهيت عملکردي بين بخشي است

موارد ضروري است تا در سطح کشور يک سازمان يا نهاد مرتبط با اين موضوع نظير 
اي با  سازمان مديريت بحران به عنوان بهترين گزينه، مسئوليت ايجاد چنين سامانه

هاي مختلف را بر عهده گرفته و  هاي موجود در سازمان ها و توانمندي سازي پتانسيل يکپارچه
بديهي است مادامي که چنين سيستمي  .تر آن اقدام نمايد زي هرچه سريعنسبت به راهاندا

هاي مديريت،  محور در هيچ کدام از حوزه سازي نگاه ريسک وجود نداشته باشد عمالً پياده
ها، صنايع، بيمه و غيره ممکن نخواهد بود زيرا امکان برآورد دقيق و مبتني بر  زيرساخت

توانند تا حد  پيشنهادهاي کارشناسي زير مي .اشتريسک تبعات حوادث وجود نخواهد د
 زيادي موانع مربوط به سيستم ارزيابي ريسک را برطرف نمايند:

 .ها و زيرساختهاي کشور پذيري انواع ساختمان بندي و توسعه توابع آسيب تيپ .1

ها و ارزيابي ريسک حوادث در حين  ايجاد سامانه متمرکز برخط جهت پايش زيرساخت .2
از آن در سازمان مديريت بحران کشور و اتصال ساير نهادهاي درگير در و اندکي پس 

هاي ملي،  ايجاد سيستم ارزيابي خسارت در مقياس .مديريت بحران و صنعت بيمه
 .اي و شهري منطقه

هاي بازگشت مختلف توسط وزارت  بندي احتماالتي سيالب براي دوره تهيه طرح پهنه .3
 .نيرو

هاي راه و شهرسازي،  خانه زيرساختهاي هر کدام از وزارتتهيه طرح پايگاه داده جامع  .4
نفت، نيرو، صنايع و معادن و ارتباطات و به اشتراک گذاردن آن با سازمان مديريت 

 .بحران به عنوان متولي ايجاد سامانه ارزيابي ريسک

تهيه يک پايگاه داده منسجم، يکپارچه، بروز و تجميعي از تمامي مناطق شهري،  .5
 .ها در يک سامانه متمرکز يرساختروستايي، ز

استفاده صنعت بيمه از سامانه ارزيابي ريسک سوانح طبيعي جهت برآورد دقيق  .6
 (22 .)ص .محور هاي ريسک نامه نرخ

ترين منبع براي بدست آوردن اطالعات  شهرداري مربوط به محل استقرار ساختمان مهم»
تقريباً بيشتر  .اي تحت پوشش بيمه استه مورد نياز براي ايجاد پايگاه داده مکاني ساختمان

در مرحله  .اشد ها موجود مي فيلدهاي مورد نياز پايگاه داده مکاني در پروانه ساخت شهرداري
يکي از  .تري را )در مقياس بلوک شهري( در اختيار دارد بعدي مرکز آمار ايران اطالعات کلي

و به  شود ميروزرساني  سال به 5نقاط مثبت اطالعات موجود در مرکز آمار آن است که هر 
شوراي عالي معماري و شهرسازي، يا بنياد  .اين دليل دقت نسبتاً خوبي در اين مورد دارند

اند اطالعات نسبتاً  هاي مطالعاتي که انجام داده مسکن انقالب اسالمي نيز بر اساس طرح
ت بسته به زمان انجام البته اين اطالعا .خوبي را براي تشکيل پايگاه داده در اختيار دارند

اطالعات پست جمهوري اسالمي  .روز يا قديمي باشد هاي شهرسازي ممکن است به طرح
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هاي مورد  محدود به موقعيت مکاني ساختمان  ايران و سازمان ثبت امالک و اسناد عموماً
در صورت عدم دسترسي به منابع فوق، تکميل پايگاه داده مکاني ممکن است  .استمطالعه 

از طريق اپليکشن مجهز به  نامه گذار در هنگام تمديد بيمه ريق پرسش از شخص بيمهاز ط
هاي معمولي  هاي مکاني شهري )مثال گوگل مپ يا مشابه آن( يا از طريق پر کردن فرم داده

 (28 .ص« ).صورت پذيرد

 های قابل پوشش ريسک بيمه مدل دارايی. 8-1-6
ها اعم از مسکوني، تجاري و صنعتي  ساختمان سازي ريسک يکي از اجزاي الزم براي مدل»

قابل پوشش   ها کشور در برابر سوانح طبيعي )سيل، زلزله، طوفان و غيره(، مدل دارايي
در واقع تا زماني که وضعيت آماري محيط مصنوع ساخته دست  .استتوسط بيمه در کشور 

توان ارزيابي  يبشري که در معرض خطرات و سوانح طبيعي قرار دارد مشخص نباشد، نم
لذا يکي از  .هاي آتي آن در صورت بروز سوانح داشت دقيق و صحيحي از ميزان ريسک

هاي اساسي ايجاد سامانه ارزيابي ريسک، داشتن يک پايگاه داده قوي و  زيرساخت
 آل حاوي اطالعات زير هستند: هاي دارايي به صورت ايده مدل .استمحور  مکان

ايي، مختصات محلي، آدرس پستي، کد پستي، محله، محل دارايي )مختصات جغرافي .1
 ناحيه، منطقه، شهر، شهرستان و استان(

اي: نوع سازه )اسکلت فوالدي، بتن مسلح، بنايي، چوبي، سبک و  خصوصيات سازه .2
 غيره(، سال ساخت، تعداد طبقات،

اي: نوع مصالح ديوارهاي خارجي، نوع مصالح سقف، وجود  خصوصيات غيرسازه .3
 هاي الحاقي، غيره، زهدودکش و سا

 خصوصيات معماري و شهرسازي: کاربري، تعداد طبقات، تراز کف طبقه اول، غيره، .4

ارزش : ارزش ساختمان، ارزش اثاثيه داخل، و ميزان درآمد کسب و کار داخل ساختمان  .5
 )روزانه يا ماهانه(

ري به طور کامل هاي داده شه آوري کليه اطالعات باال به دليل نبود وجود پايگاه البته جمع
ممکن نيست و در عمل از بخشي از اطالعات فوق در روند مدلسازي سوانح استفاده 

 تر، تعداد اطالعات توصيفي بديهي است هر چه جزئيات مدل دارايي دقيق .گردد مي

(Attribute)  بيشتر و درصد خطا کمتر باشد، کيفيت خروجي مدل ريسک بيشتر و قابل
 (81 .)ص« .اتکاتر خواهد بود

 آموزش نيروی انسانی. 8-1-7
نظام آموزش عالي کشور در ارتباط با موضوع مديريت ريسک و تربيت افراد آشنا به اين »

 .استاي در حوزه علوم اجتماعي و علوم مهندسي  ها و دروس پراکنده موضوع داراي رشته
به  .ود نداردوج شود ميمتأسفانه ارتباط معني داري بين دروسي که در اين دو بخش ارائه 

هاي  هاي علوم اجتماعي مباحث بسيار مهمي همچون ارزيابي ريسک اين معنا که در رشته
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هاي  ها مغفول مانده است و در حوزه علوم مهندسي نيز به بخش فيزيکي و مدلسازي ريسک
از اين روي، نحوه تعامل  .اي و مفاهيم مديريتي به درستي پرداخته نشده است مالي، بيمه

و کامالً واضح است که اين ارتباط در آينده هم  شود ميبخش به خوبي آموزش داده ناين دو 
بصورت خوبي نميتواند برقرار شود چرا که دو بخش به خوبي روند کار و نحوه تعامل با 

 :شود ميدر اين خصوص، به صورت مشخص پيشنهاد  .شناسند را نمي ديگري
بيعي( در مقطع کارشناسي ارشد در رشته تخصصي به عنوان مديريت ريسک سوانح )ط .1

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تعريف شود که با پذيرش دانشجويان متقاضي از ميان 
ها مهندسي يا اقتصادي، نسبت به تربيت متخصصين حوزه  فارغ التحصيالن رشته

مديريت ريسک سوانح )طبيعي( با رويکرد مدلسازي و مديريت ريسک سوانح تربيت 
 .گردد

هاي وزارت علوم، تحقيقات و  اي و مديريت مالي موجود در سرفصل هاي بيمه شتهدر ر .2
هاي صنعتي و  هاي مهندسي، بيمه هاي بيمه فناوري نياز هست دروسي با عنوان

اي به دروس موجود اضافه گردند و از سوي ديگر در  هاي بيمه مدلسازي ريسک
ها و  ارزيابي و شناخت ريسکهاي علوم مهندسي نيز نياز است تا دروسي براي  رشته

اي براي مديريت  هاي مالي و بيمه نحوه ارزيابي خسارات ناشي از آن به همراه مکانيزم
 .)صص .آنها اضافه شود تا بتواند ارتباط منطقي بين اين دو بخش به خوبي برقرار گردد

12-16) 

 
 
 





 

 

 . خالصه گزارش کارگروه مديريت بحران1فصل 
 

 . مقدمه1-9
صفحه و  214ها  هيئت ويژه گزارش ملي سيالب« کارگروه مديريت بحران»نهايي گزارش 

درباره « کارگروه مديريت بحران»شود. شرح خالصه گزارش  هزار کلمه را شامل مي 21
ها و پيشنهادها درباره وجوه مختلف حکمراني و  آموخته شناسي، درس وضع موجود و آسيب

 شود.  ارگروه در ادامه ارائه ميمديريت سيالب در کشور از منظر اين ک

 شناسی آسيب و موجود وضع. 1-2

 مديريت بحران وضعيت قوانين و اسناد باالدستی. 1-2-9
 :ايران در سوانح مديريت ملي مقررات و قوانين تاريخي يرس»

 1343قانون پيشگيري و مبارزه با خطرات سيل مصوب  .1

زده در نخست وزيري در سال تشکيل ستاد ويژه امدادرساني و بازسازي مناطق سيل .2
1365 

تشکيل اداره کل حوادث غيرمترقبه در حوزه معاونت اجرايي رييس جمهوري در سال  .3
1368 

واگذاري مسئوليت هماهنگي در امور امداد و نجات، اسکان موقت و بازسازي مناطق  .4
در قانون اساسي به وزير کشور  122زلزله زده استانهاي گيالن و زنجان به استناد اصل 

 1361خردادماه 

 1323تصويب ستاد پيشگيري و بازسازي حوادث غيرمترقبه استان در هيات وزيران در  .5

 تصويب قانون تشکيل کميته ملي کاهش اثرات بالياي طبيعي .6

تصويب آيين نامه اجرايي قانون تشکيل کميته ملي کاهش اثرات بالياي طبيعي توسط  .2
 .1322هيات وزيران درسال 

ساعت از زمان بروز حادثه به  22قانون اساسي در مدت  122اصل واگذاري اختيار  .8
 1322استانداران توسط هيات وزيران در سال 
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قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري  44تصويب ماده  .1
اسالمي ايران در تهيه طرح جامع امداد و نجات توسط نمايندگان مجلس شوراي 

 اسالمي

 1382ع امداد ونجات کشور توسط هيات وزيران در سال تصويب طرح جام .13

تصويب تشکيل ستاد پيشگيري و مديريت بحران در حوادث طبيعي و سوانح غيرمترقبه  .11
 1383کشور توسط هيات وزيران در سال 

سياستهاي کلي پيشگيري و کاهش خطرات ناشي از سوانح طبيعي و حوادث غيرمترقبه  .12
مصلحت نظام تهيه و به تاييد مقام معظم  از سوي مجمع تشخيص 1384در سال 

ها  رهبري رسيد و از سوي دفتر ايشان به دستگاههاي مربوطه ابالغ گرديد. اين سياست
 :از قرار زير هستند

 و مسووالن سازي آماده و ايمني فرهنگ و آگاهي و آموزش گسترش و افزايش 
 ويژه به غيرمترقبه حوادث و طبيعي سوانح از ناشي عوارض با رويارويي براي مردم
 .اقليمي و جوي يها پديده و زلزله خطر

 منظور به موجود مراکز از حمايت و پژوهشي و علمي مطالعات تقويت و گسترش 
 .حوادث اينگونه خطرات کاهش و شناسايي

 و موثر اقدام و دائمي آمادگي براي جمهور يسئر تعيين با واحد مديريت ايجاد 
 .بحران دوره در فرماندهي

 و علمي اطالعاتي يها شبکه کمک به اطالعات جامع مديريت نظام ادايج 
 رساني اطالع و موقع به هشدار منظور به مسوول، اجرايي هاي سازمان و پژوهشي

 .حادثه وقوع زمان در هنگام به و دقيق

 و جستجو عمليات موثر و سريع اجراي براي الزم امکانات و ها آمادگي تقويت 
 سياستهاي تنظيم ديدگان، آسيب موقت اسکان و امداد اوليه، ساعات در نجات

 هاي زمينه در خارجي و داخلي هاي کمک سازماندهي و رساني اطالع و تبليغاتي
 فوق

 نهادهاي و دولتي از اعم نياز مورد هاي توانمندي و امکانات کليه گرفتن اختيار در 
 .بحران زمان طول در مسلح نيروهاي و غيردولتي عمومي

 ديدگان آسيب اجتماعي و رواني بازپروري منظور به علمي جامع هاي نامهبر تدوين 
 .ديده آسيب مناطق فني و اصولي بازسازي و

 و مالي هاي حمايت ها، بيمه انواع نظير خسارت جبران موثر نظامات گسترش 
 .حمايتي هاي صندوق و ويژه تسهيالت تشويقي،

 افزايش و روستاها و هاشهر در زلزله از ناشي خطرپذيري کاهش و پيشگيري 
 :طريق از جديد وسازهاي ساخت در ايمني ضريب

 و روستايي و شهري جمعيتي مراکز در ها کاربري سازي مناسب و يابي مکان 
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 .کشور در نسبي خطر بندي پهنه با متناسب مهم و حساس تاسيسات

 و متخصص نيروهاي کارگيري به با وساز ساخت بر نظارت و مديريت بهبود 
 هاي تشکل و مهندسي نظام تقويت و سطوح کليه در ماهر کار نيروي تربيت

 .پيشرفته کشورهاي موفق هاي تجربه از استفاده و حرفهاي و فني
 و زلزله برابر در ناامن و غيرفني سازهاي و ساخت از جلوگيري و ممنوعيت 

 به مربوط مقررات و و استانداردها کليه از استفاده و بيمه کردن الزامي سيل،
 .اجرا و طرح

 مصالح از استفاده کردن الزامي و سازهاي اصلي و پايه مصالح استانداردسازي 
 و پايدار و نوين فناوريهاي تشويق و ترويج و مقاوم و کيفيت با استاندارد

 .سبک يها سازه ساخت
 و ساخت شناختن تخلف و جرم براي الزم مقررات و قوانين تصويب و تهيه 

 .غيرفني سازهاي
 از انسانها جان حفظ محوريت با کشور موجود وضعيت پذيري يبآس کاهش 

 طريق:
 با متناسب روستايي و شهري عمران و توسعه طرحهاي اصالح و تدوين 

 .کشور مختلف مناطق در نسبي خطر بندي پهنه
 مهم، و عمومي دولتي، ساختمانهاي اي لرزه بهسازي و سازي ايمن 

 فرسوده بافتهاي بهسازي و ازسازيب زيربنايي، تاسيسات و حياتي هاي شريان
 .سال 13 مدت تا حداکثر

 منظور به آن( نظاير و )بيمه تشويقي هاي حمايت و ويژه تسهيالت ارائه 
 توليدي و خدماتي مسکوني، هاي ساختمان اي لرزه سازي به و سازي ايمن

 .غيردولتي
 ارزيابي و خطرات شدن پديدار نحوه و اقليمي و جوي يها پديده شناسايي 

 ايجاد طبيعي، يها پديده ملي اطلس تهيه طريق از آنها آسيب ميزان و تاثير
 بلند آگاهي پيش و سريع هاي نظام بهبود و پايش ملي پيوسته هم به نظام
 .پيشرفته هاي فناوري از استفاده با مدت

 همه در آن هاي فعاليت همه در که اي گونه به ملي توسعه يها برنامه تنظيم 
 اقدامات بنابراين. شود نهادينه و مالحظه اقليم، با سازگاري و رويکرد سطوح،

 گيرد: انجام بايد ذيل
 محورهاي از يکي عنوان به آن نمودن لحاظ و اقليمي شرايط شناسايي 

 سرزمين آمايش اساسي
 ،اقليمي و جوي بالياي مديريت جامع نظامهاي ساماندهي و تدوين تهيه 
 دهاي آن در پهنه سرزمين و اتخاذ شناسايي تغيير اقليم و آثار و پيام
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 (85-82راهکارهاي مناسب. )صص. 

 بحران مديريت سازمان مشکالت. 1-2-2
 ارشد مديران منظر از که است آن دهنده نشان حادثه طول در شده مشاهده رفتارهاي»

 حوادث در کننده هماهنگ محوري نقش کشور، بحران مديريت سازمان لشگري، و کشوري
. شود مي محسوب حوادث در کننده پيگيري و خبري منبع يک عنوان به شتربي و نداشته را

 و حضور عدم نتيجه در و منطقه در ارشد مديران حضور از سازمان رئيس اطالع عدم
 اين است طبيعي. است مطلب اين تاييد در مشاهده قابل هاي نمونه از يکي ايشان همراهي

 در مرجعيت( قدرت )بويژه سازمان قدرت اهشک سبب آن، از منبعث رفتار نتيجه در و نگاه
 اين که طوري به شد، خواهد مختلف سطوح در همکار و مسئول هاي دستگاه ساير با ارتباط

 (125. ص) «.بود نخواهد دستگاهي هيچ از بحران مديريت مطالبات پيگيري به قادر سازمان

 دو در انساني رمايهس کمي و کيفي سطح سازمان، اين موفقيتتعيين  عامل ترين کليدي»
 کارگروه با جلسه در سازمان اين مسئولين اظهارات مطابق. است کارشناسي و مديريتي بعد

 اسفند هاي سيالب وقوع زماني مقطع در ها، سيالب ملي گزارش ويژه هيات بحران مديريت
 و کارشناسي سطوح در کارمند نفر صد حدود سازماني سمت 113 از  ،18 فروردين و 12

 سازماني يها سمت تعداد که حالي در اند، بوده خدمت به مشغول سازمان اين در يتيمدير
 نيروي شده بيني پيش ظرفيت درصد 53 تنها کمّي، بعد از نتيجه در. است بوده سمت 113

 (126. ص) «.است بوده اختيار در سازمان اين نياز مورد انساني

 نيروي حوزه کشور، بحران مديريت مانساز عملکرد در گذار اثر اي ريشه عامل ترين مهم»
 در سازمان اين در موجود تفکرات در حتي انساني نيروي ضعف و است سازمان آن انساني
 و شناسي ظرفيت در سازمان اين ضعف به منجر که است بوده گذار اثر نيز نقش تعريف
 ترين راهبردي و شده کشور بحران مديريت نظام هماهنگي حيطه در بويژه سازي ظرفيت

 و اطالعات جامع مديريت قبيل از آن هايپشتوانه و سازماني بين هماهنگي مانند موضوعات
 از سازمان اين برداشت نمونه عنوان به .است اساسي يها چالش دچار ارتباطات و منابع

 عامل ترين مهم که حالي در است ستادي صرف اقدام يک هماهنگي، وظيفه مفهوم
 در عملياتي سازوکارهاي ايجاد مقابله، فاز و حوادث وقوع زمان در خصوص به هماهنگي

 فاقد بحران مديريت سازمان گرديده موجب تفکراتي چنين و بوده ها استان از باالتر سطوح
 شده - است حوادث با مقابله فاز در موثر عملکرد الزمه که - «صف» خاصيت هرگونه

 .است
 اول مورد. است سازمان اين براي شده ريفتع نام فراخور و بهينه عملکرد مانع موضوع دو

 گذاري سرمايه بايد که است آمادگي و پيشگيري فازهاي در سازمان اين عمده تمرکز عدم
 به محدود که سازمان اين فعلي نقش ديگر سوي از. داشت ها حوزه اين در بيشتري

 به نياز است گرن پر اجرايي نقش از عاري عمدتاً و بوده گوناگون هاي کميته بين هماهنگي
 و قانوني يها پشتوانه شدن فراهم با سازمان اين مطلوب، ساختار يک در. دارد بازنگري
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 به کشور، در محتمل هاي بحران ديگر سوي از .کند کسب بيشتري اجرايي توان بايد اداري
 اهميت زياد، )جمعيت آن پيامدي هاي ويژگي دليل به سيالب، و زلزله سناريوي رخداد ويژه
 ماهيتي ذاتاً (.... و پذير آسيب زيرساختي هاي شبکه شهري، متنوع يها بافت اداري، -سيسيا

 در کلي بازنگري يک با است ضروري. داشت خواهد اي منطقه گويي  پاسخ امکانات از فراتر
 از فراتر هايي بحران به گويي پاسخ توان که کرد اختيار را چينشي بحران، مديريت چارچوب
. «باشد داشته (.... اسکان، اطفاء، ، نجات و امداد ها، هماهنگي منظر )از يمحل هاي ظرفيت
 (23)ص. 

 
 مديريت سازمان بهينه و حداکثري کارآمدي عدم به منجر که اي ريشه داليل از يکي»

 – کشور 18 فروردين و 12 اسفند سيالب چون اي حادثه به پاسخ حين در کشور بحران
 نظر. است سازمان اين يريگ شکل تاريخچه و ساختار ،شود يم - ها هماهنگي امر در بويژه

 بوده زلزله بر متمرکز بدواً که سازمان اين ساختاري اهداف و وظايف شرح عمده تمرکز به
 مراحل در کشور سطح در متنوعي يها بحران مديريت و مقابله متولي سازمان اين اما است،

 ضروري لذا. است« پيشگيري» رسالت زمينه در خاص طور به و  بحران مديريت مختلف
 اين آمادگي و مطالعات حيطه گسترش براي متناسب انساني و مالي منابع و ساختار است

 طبيعي/غيرطبيعي حوادث ريشه با زا بحران سناريوهاي تخصصي پوشش جهت سازمان
 تمامي مديريت در موفقي عملکرد بخواهد که صورتي در سازمان اين. يابد اختصاص

 مانع موضوع دو. شود ساختاري دگرگوني يک دچاربايد  باشد، داشته کشور هاي بحران
 عمده تمرکز عدم اول مورد. است سازمان اين براي شده تعريف نام فراخور و بهينه عملکرد

 اين در بيشتري گذاري سرمايه بايد که است آمادگي و پيشگيري فازهاي در سازمان اين
 بين هماهنگي به محدود که سازمان اين فعلي نقش ديگر سوي از. داشت ها حوزه

. دارد بازنگري به نياز است رنگ پر اجرايي نقش از عاري عمدتاً و بوده گوناگون هاي کميته
 توانبايد  اداري و قانوني هاي پشتوانه شدن فراهم با سازمان اين مطلوب، ساختار يک در

 (122. ص.« )کند کسب بيشتري اجرايي

 بحران مديريت های آموخته درس. 1-2-9

 قوت نقاط بر مبتنی های آموخته درس. 1-2-9-9

 و تجهيزات کيفي و کمي تقويت و سپاه( و )ارتش مسلح نيروهاي قوي عملکرد و حضور
 استانهاي در ويژه به وضعيت نسبي کنترل به منجر که ديده آسيب مناطق در نياز مورد منابع

 فرهنگ مسلح، نيروهاي مناسب عملکرد لدالي ترين مهم از. گرديد گلستان و لرستان
 تجهيزاتي، توان داشتن اختيار در و نيروها اين بر حاکم فرماندهي بر مبتني سازماني
 داوطلب و مردمي نيروهاي گسترده همکاري و مشارکت .است مناسب عملياتي و پشتيباني
 در اديجه هاي گروه و مردمي نهادهاي قالب در اسالمي و انساني هاي ارزش براساس
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 و پلدختر شهرهاي پاکسازي فعاليت در بارز نمونه عنوان )به سيالب درگير هاي استان
 (معموالن
 استاندار محوريت و هدايت با خوزستان استان در سيالب اضطراري شرايط يکپارچه مديريت

 که خصوصي بخش و نظامي دولتي، دستگاههاي و سازمانها تمامي ظرفيت کارگيري به و
 گلستان هاي استان با مقايسه در تاثير تحت باالي جمعيت و سيالب وسيع گستره به توجه با
 و بزرگ شهرهاي حفظ نظير شده تعيين راهبردهاي و اهداف به توجه با که لرستان، و

 موفقي نسبي عملکرد کمتر، ريسک درجه با مناطق در آب روان پخش مديريت و پرجمعيت
 خوزستان استان باالدست سدهاي در برداري بهره ابلق ظرفيت از کامل استفاده .است داشته

 (113. )ص. دست پايين مناطق در سيالب مديريت در

 یهای اساس چالش و مشکالت بر مبتنی یها آموخته درس. 1-2-9-2

هاي  ضرورت تدوين برنامه جامع مديريت شرايط اضطراري سيالب و دستورالعمل .1
تعدد دستگاههاي متولي و بازيگران کليدي در با توجه به : هاي اقدام عملياتي و برنامه

مديريت شرايط اضطراري سيالب و همچنين ضرورت باالي يکپارچگي در 
گيري از باالدست )حوضه آبريز( تا پايين دست )مناطق تحت تاثير(، طرح ريزي  تصميم

اي براي مديريت شرايط اضطراري سيالب بويژه در مراحل درک خطر،  جامع و يکپارچه
 سازي و مديريت پاسخ در کشور مورد نياز است. ت آمادهمديري

با توجه به ماهيت شرايط اضطراري سيالب : ضرورت فرماندهي صحنه و ميداني واحد .2
و تعدد بازيگران کليدي در صحنه، ايجاد ساختارهاي فرماندهي و افزايش سطح 

ب ترين موضوعات مديريت شرايط اضطراري سيال دستگاهي از مهم هماهنگي بين
 .شود ميمحسوب 

با توجه به ماهيت شرايط  :گيري در مديريت بحران ضرورت تقويت سازوکار تصميم .3
اضطراري سيالب و تعدد بازيگران کليدي در صحنه، ايجاد ساختارهاي فرماندهي و 

ترين موضوعات مديريت شرايط  افزايش سطح هماهنگي بين دستگاهي از مهم
شدت وابسته به اخذ تصميمات منطقي و  که به شود مياضطراري سيالب محسوب 

متناسب با شرايط ناشي از سيالب است. با توجه به مدل تصميم گيري در مديريت 
گيري در  شرايط اضطراري سيالب و تفاوت بين وضعيت عوامل موثر در تصميم

هاي مختلف، ميزان بهينه بودن تصميمات اتخاذ شده به طور مستقيم تابعي از  استان
گيري و ميزان فشار عوامل مداخله گر منفي بوده  هاي تصميم ن وروديوضعيت تامي

هاي تصميم گيري و فشار عوامل  است که بدليل ضعف يا خالء در تامين ورودي
گر منفي، عدم يکپارچگي در تصميم گيري سيالب، حوضه آبريز، سد و پايين  مداخله

خصصي سيالب، دست و همچنين ضعف عمومي مسئولين مديريت بحران در دانش ت
 اين فرايند در هر سه استان مورد بررسي دچار اختالل بوده است.

الزم به ذکر است در شرايط ضعف يا در برخي موارد خالء در تامين وروديهاي  .4
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گيري بويژه اطالعات مکاني و طرحهاي مقابله و اقدمات عملياتي، حضور  تصميم
نست تا حدودي نقيصه ضعف در هاي مستشاري در کنار تيم مديريت صحنه مي توا تيم

دهد برنامه  هاي انجام شده نشان مي گيري را مرتفع نمايد که بررسي يمفرايند تصم
هاي متولي مديريت شرايط  مندي براي اين امر در سطح ملي در دستورکار سازمان نظام

 اضطراري سيالب نبوده است.

دست در مديريت بحران  گيري يکپارچه باالدست و پايين ضرورت ايجاد سازوکار تصميم .5
در مديريت شرايط اضطراري سيالب به دليل تضاد منافع در جوامع در معرض : سيالب

هاي مختلف با فرهنگ سازماني خاص و اهداف و راهبردهاي  آسيب و حضور سازمان
دستگاهي )سازماني( ايجاد مي شود که  هاي بين متناقض و بعضاً متقابل، معموالً تعارض

بخشي و کارايي عملکرد مديريت صحنه تأثيرگذار بوده و در صورت عدم شدت بر اثر به
 حل آن منجر به تضعيف مديريت بحران خواهد شد.

توجه در  يکي از نکات قابل :مديريت سفرهاي مسئولين به مناطق درگير سيالب .6
مديريت شرايط اضطراري سيالب اخير، تعدد باال و حضور نامتعارف مسئولين 

کليدي و غيرکليدي ملي در مناطق درگير سيالب و اختالل در  دستگاههاي مختلف
عمليات تيم مديريت شرايط اضطراري به داليل حضور در جلسات متعدد، همراهي 

 مسئولين در بازديدها و تامين امکانات پشتيباني اين بازديدها بوده است.
ي ضرورت تقويت اطالعات فني و تخصصي پايه و تخصصي مديريت شرايط اضطرار .2

ضعف در دسترسي مسئولين بويژه دستگاههاي حاکميتي و مديريت بحران به  :سيالب
مدارک و مستندات فني قابل کاربرد در مديريت شرايط اضطراري سيالب نظير 

 ي خطرپذيري سيل،ها هاي خطر سيل و نقشه نقشه ي پهنه بندي خطر،ها نقشه
 -ارتفاع -هاي امن، نقشه پهنهنقشه فرار و تخليه، نقشه مکان ي آسيب پذيري،ها نقشه

و نبود دستگاه  ... ها  ي راهها و زيرساختها ي توپوگرافي، نقشهها سرعت سيل، نقشه
اتکا براي تعيين مناطق خطر و ضعف اعتماد به برآوردهاي دستگاه  محوري و قابل

روز و  مسئول در تعيين مناطق در معرض خطر به علت در اختيار نداشتن اطالعات به
هاي کارشناسي در  هاي توپوگرافي و همچنين تقابل تجارب مردمي با تحليل نقشه

عنوان دستگاه  اي به تعيين مناطق خطر و تفاوت ديدگاه کارشناسان سازمان آب منطقه
هاي  مسئول تعيين مناطق خطر در تعيين مناطق مورد تخليه با مديران دستگاه

ي ها د، از مهم ترين درس آموختهدار بودن حاکميتي که نقش اجرايي درصحنه را عهده
 سيالب اخير در حيطه تخليه مناطق درگير سيالب بوده است.

هاي اطالعاتي جامع و فراگير منابع و تجهيزات در سطوح محلي / استاني و  ايجاد بانک .8
 :ملي

گرچه نظام ارتباطي کشور به لحاظ  :ضرورت ايجاد و تقويت نظام ارتباطي چنداليه .1
گير است، ليکن به دليل نبود زيرساختهاي ايمن چنداليه قابل زيرساخت تجاري فرا
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کاربرد در شرايط اضطراري )نظير آنچه در اختيار نهادهاي لشگري است( شبکه 
 پذير است. ارتباطي مديريت شرايط اضطراري بسيار آسيب

با توجه به نقش کليدي راه و  :هاي حياتي بويژه راه ها و زيرساخت ضرورت حفظ شريان .13
هاي حياتي  هاي حياتي در مديريت شرايط اضطراري، ضرورت دارد قطع شريان نشريا

هاي راه و ارتباطات به عنوان آخرين گزينه مدنظر عوامل مديريت بحران  و زيرساخت
با تدابير مهندسي و  قرار گرفته و در صورت ضرورت حياتي به انجام چنين کاري، صرفاً

 .بيني مسيرهاي جايگزين اقدام گردد پيش

هاي اطالعاتي جامع و فراگير خانوار محلي: يکي از مشکالت  روزآوري بانکايجاد/ به .11
عمده در مناطق درگير سيالب، بي عدالتي در توزيع اقالم امدادي و زيستي به دليل 

ي فراگير و مطمئن براي شناسايي و ثبت آمار افراد واجد شرايط دريافت ها نبود سامانه
اي که با وجود توزيع  گونه سطح و تنوع اقالم بوده است، بهاقالم امدادي و زيستي و 

گسترده برخي اقالم زيستي و امدادي در يک منطقه محدود، همچنان افرادي مدعي 
 عدم دريافت امکانات توزيعي بودند.

ضرورت تعريف واحد سطح حادثه و اضطرار در ميان بازيگران کليدي صحنه: به دليل  .12
هاي کشوري و لشگري و درنتيجه  رار و بحران در دستگاهتعاريف متفاوت از سطح اضط

ديده و عدم توازن مديريتي، توان و منابع  پيدايش ساختارهاي متفاوت در منطقه حادثه
هاي کشوري خصوصاً در  هاي نظامي با سطوح مديريتي کشوري، مديريت سازمان

هاي يکديگر به  گيري کامل از ظرفيت افزايي و بهره روزهاي اوج بحران قادر به هم
هاي نهادهاي لشگري نبوده است. بر اساس تجربه بم، سازمان مديريت  ويژه از ظرفيت

بحران کشور براي بر طرف نمودن اين ضعف تشکيل گرديد. ليکن شکل ستادي اين 
هاي ملي خأل بسيار  سازمان و عدم توجه به ايجاد سازوکارهاي مديريتي براي بحران

جاد کرده و نتوانسته است به اين نياز پاسخ الزم را بدهد. به مهمي را در اين رابطه اي
طور حتم، يکي از مشکالت فرا روي مسئولين براي واکنش مناسب، عدم تعريف و 
پياده سازي اين ساختار يعني سازوکاري که مسئولين عالي نظام در بستر آن اقداماتي 

ترين مشکل مديريت  ت مهمتوان گف مديريتي را انجام دهند، خواهد بود. به يقين مي
بحران در حوادث بزرگ کشور، عدم تعريف روشن و صحيح از ساختار مديريتي و 
سلسله مراتب آن در سطوح مختلف بوده است. مصوبات موجود، فرمانداران، استانداران 
و ستادهاي مديريت بحران را کانون اين مديريت قرار داده است در صورتي که اين 

کارگيري منابع حاکميتي در حوادث بزرگ  هيچ عنوان قادر به سطح از مديريت به
همانند نيروهاي مسلح نبوده و بايد سطوح باالتر مديريت در سطح ملي براي اداره 
جامعه آسيب ديده وارد عمل شود که تاکنون اين ساختار و سطوح حادثه و جايگاه 

شرايط بحراني به  تواند مشکلي جدي را در مديريت آن تعريف نگرديده است که مي
 وجود آورد.
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در مديريت شرايط اضطراري  :هاي توزيع اقالم امدادي ضرورت يکپارچگي پروتکل .13
کشور، به علت گستردگي مناطق درگير و جمعيت  18و فروردين  12سيالب اسفند 

متاثر، توزيع اقالم امدادي و زيستي از طريق دستگاههاي مختلف )دولتي، نظامي( و 
هاي استاندارد و  صي و مردمي انجام شد که به علّت نبود پروتکلکمکهاي بخش خصو

 توزيع غيرمتمرکز اين اقالم، مشکالت زيادي در صحنه ايجاد نمود.

به دليل  :ضرورت تعريف واحد سطح حادثه و اضطرار در ميان بازيگران کليدي صحنه .14
و درنتيجه هاي کشوري و لشگري  تعاريف متفاوت از سطح اضطرار و بحران در دستگاه

ديده و عدم توازن مديريتي، توان و منابع  پيدايش ساختارهاي متفاوت در منطقه حادثه
هاي کشوري خصوصاً در  هاي نظامي با سطوح مديريتي کشوري، مديريت سازمان

هاي يکديگر به  گيري کامل از ظرفيت روزهاي اوج بحران قادر به هم افزايي و بهره
 شگري نبوده است.ويژه از ظرفيتهاي نهادهاي ل

از  يکي :هاي نوين رصد و سنجش از دور کارگيري فراگير تکنولوژي ضرورت به .15
کشور، توجه  18 نيو فرورد 12اسفند  البيبحران در س تيريعمده مد يها چالش

 زاتيو تجه يافزار سخت زاتيبحران به تجه تيريمد يمتول نيو مسئول رانيصرف مد
سنجش و رصد  ياطالعات نيون يها يتکنولوژ يريو عدم به کارگ يو راهساز يترابر

 يها نقشه اي ييهوا يبردار سنجش از راه دور، عکس يها يتکنولوژ رينظ البيس
و نحوه مواجهه  البيس يايرفتار پو يتخصص يها ليضعف تحل جهيو در نت يا ماهواره

ده ش جاديحوزه در کشور ا نيدر ا يمناسب يتهايکه ظرف يبا آن، بوده است. در حال
ها با  سازمان نيا نيب کينبود ارتباط ارگان اي نيعدم شناخت مسئول ليبه دل کنياست، ل

 صورت گرفت.  اديز ريبا تاخ هايتکنولوژ نيا يريبحران، به کارگ تيريمد طهيح انيمتول

تاخير در رسيدگي به نيازها )نه انتظارات!(، عملکرد  :ضرورت مديريت انتظارات و نيازها .16
ه، عملکرد بخشي وغيرمتمرکز بازيگران غيرکليدي، فضاي مجازي، غيرتخصصي رسان

شوند و هاي مسئولين مختلف که وارد منطقه آسيب ديده ميو وعده ها تعدد مصاحبه
البته عملکرد )آگاهانه/ نا آگاهانه( برخي مسئولين که از فرصتهاي موجود در بحران! به 

. در شود ميديده  ارات در جامعه آسيبنفع خود استفاده مي کنند، منجر به افزايش انتظ
 نتيجه الزم است در کنار مديريت و بسيج منابع، به مديريت انتظارات توجه شود.

تعلل در ضرورت تخصيص فوري منابع مالي به صورت تنخواه در اختيار به فرمانده:  .12
مورد  زاتيتجه يريو به کارگ ياتياقدامات عمل عيتسر يبرا ياتيتخصيص بودجه عمل

بوده  البيس ياضطرار طيشرا تيرياز عوامل بروز مشکالت در مد يکيدرصحنه  ازين
 زاتيتجه يريبه اختالل در به کارگ منجرمنابع  يبه موقع و کاف صياست. عدم تخص

و عدم اعتماد بخش خصوصي به جبران خدمات در صورت به کارگيري در عمليات 
خدمات بخش  رهنگاميجبران د ايو عدم جبران  يقبل اتيمقابله با توجه به تجرب

 بوده است. يخصوص
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با شدت  يدولت يها عدم انطباق رفتار و عملکرد دستگاه: ضرورت مديريت افکار عمومي .18
در انتقال  يروان يها از فن يريگ خطر و ضعف مسئولين و سازمانهاي متولي در بهره

 يها کانال قيتوسط مردم از طر يافتيخطر به جامعه، تناقض در اخبار در يها اميپ
هشدار و  يها هيغلط از اطالع ريدر تفس ساز عهيشا يها انيمختلف و فعال شدن جر

با توجه به تجارب گذشته، منجر به ضعف اعتماد مردم  البيمردم از س يبرداشت ذهن
بايد  نکهيهشدار شده بود. ضمن ا يها هيصادرشده و عدم توجه به اطالع يها اميبه پ

آب براي  نه سيالب نظير ميزان بارش، دبي يا حجم رواپذيرفت مفاهيم تخصصي حيط
 يها و بازتاب عاتيباشد. شا مردم عادي يا حتي بسياري از مسئولين قابل درک نمي

و عدم کنترل آن به دليل تعلل در  يمجاز يشده در فضا اقدامات انجام يواقعريغ
مربوط به  ياه مياز تصم يدر برابر برخ يمردم يها اطالع رساني مناسب و مقاومت

نظم و  جاديا يبرا يقهر يروين يريکارگ الب و نحوه بهيس انيانحراف جر اي هيتخل
 طيشرا تيريمد يها چالش گرياتخاذشده از د يها مياز تصم ينمودن برخ يياجرا

 (25-22)صص. بوده است.  البيس ياضطرار

 پيشنهادها. 1-9

 یفور اولويت با ضروری اصالحات و پيشنهادات. 1-9-9

با توجه به تعدد  دوين برنامه جامع و يکپارچه مديريت شرايط اضطراري سيالبت .1
دستگاههاي متولي و بازيگران کليدي در مديريت شرايط اضطراري سيالب و ضرورت 

گيري از باالدست )حوضه آبريز( تا پايين دست )مناطق  باالي يکپارچگي در تصميم
ها با توجه به  صحنه و تعيين نقش دستگاهبا تأکيد بر اصول فرماندهي واحد  تحت تاثير(

 اي و سناريوهاي محتمل. مقتضيات منطقه

تعريف و استقرار سامانه فرماندهي صحنه و تمرکز فرماندهي )نه مديريت( در مرحله  .2
اي، استاني و ملي و تعيين سطوح در اختيار ) عمليات، پشتيباني،  پاسخ در سطوح منطقه

 (فني، مالي
نيروهاي مسلح به عنوان تيم واکنش سريع عبور از نقطه اوج به کارگيري ظرفيت  .3

بحران با توجه به فرهنگ سازماني نيروهاي مسلح مبتني بر فرماندهي و در اختيار 
هاي اجرايي مسئول  به دليل تعدد بازيگران کليدي و دستگاه :داشتن منابع و تجهيزات

ياتي و امدادي در لحظات و متولي مديريت شرايط اضطراري سيالب، معموال خالء عمل
اوليه به شدت باال بوده و به تدريج دستگاهها به صحنه ورود مي نمايند و تا ايجاد 
هماهنگي کامل زمان قابل توجه صرف خواهد شد. در صورتي که نيروهاي مسلح با 
توجه به فرهنگ سازماني مبتني بر فرماندهي و در اختيار داشتن منابع و تجهيزات، مي 

ر لحظات اوليه و با زمان پايان حضور مشخص، وارد صحنه شده و نقش توانند د
نيروهاي واکنش سريع را ايفا نموده تا ضمن پاسخ به نيازهاي اوليه صحنه و مديريت 
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نيازها، فرصت کافي جهت بسيج عوامل کشوري مسئول و منابع و ايجاد هماهنگي 
م زمان با کاهش تدريجي حداکثري بين بازيگران کليدي بوجود آمده و به تدريج ه

حضور نيروهاي مسلح در مديريت سيالب، توانمندي دستگاههاي مسئول کشوري، 
تقويت و جايگزين شوند. تحقق اين امر مستلزم تفويض نقش فرماندهي صحنه به 
عنوان گروه مداخله سريع به نيروهاي مسلح و انجام تمرينات عملياتي است. از سوي 

هاي عملياتي/تجهيزاتي و منابع صرف  جبران فوري هزينه ديگر الزم است راهکارهاي
 بيني شود. شده نيروهاي مسلح در مرحله واکنش سريع پيش

هاي مسئول و متولي مديريت شرايط اضطراري  ارتقاء قابليت درک خطر در دستگاه .4
هاي خطرپذيري سيالب و تکميل اطالعات مکاني از  از طريق تهيه نقشه سيالب
و مسيرهاي عبوري سيالب و تهيه نقشه دقيق توپوگرافي با دقت هاي آبريز  حوضه

 الزم )خطاي کمتر از يک متر( براي تعيين مناطق متأثر از سيالب.

موجود در دستگاههاي  افزاري تهيه بانک اطالعاتي منابع، تجهيزات و توانمنديهاي نرم .5
م امدادي و دولتي و بخش خصوصي در مناطق، استانها و کشور و تجميع و تمرکز اقال

 و توزيع مطابق پروتکل. (BASE AREA) عملياتي در محل مشخص

براي کل کشور با اولويت  تهيه نقشه جامع محلهاي اسکان اضطراري و موقت .6
بيني مناطق استقرار با امکانات و استانداردهاي مناسب براي  استانهاي سيل خيز و پيش

 هاي در معرض خطر سيالب. گاهتخليه سکونت

به جاي ساز و کار ستادي و ايجاد سازوکارهاي  و ايجاد سامانه فرماندهي مليتعريف  .2
عملياتي سطح ملي به منظور فرماندهي حوادث فراتر از توان استان و حوادث 

 چنداستاني.

مرحله پاسخ با هدف کنترل عمليات و  هاي عملياتي تهيه دستورالعمل و پروتکل .8
هاي مرز بندي مناطق خطر،  پروتکل ديده نظير يکپارچگي پاسخ در مناطق آسيب

 هاي توزيع اقالم امدادي و زيستي، پروتکل سازماندهي منابع و تجهيزات، پروتکل
 ي نحوه مشارکت مردم و سازمانهاي مردم نهاد در فاز پاسخ.ها پروتکل

اي: عملکرد  هاي آب منطقه برقراري ارتباط ارگانيک بين سازمان هواشناسي و شرکت .1
 نزديک به هم از شرايط احتمال وقوع سيالب. يا تحليل واحد تيمي در ارائه 

اعزام  گيري از توان مراکز علمي و پژوهشي کشور و ايجاد ساز و کار تشکيل و بهره .13
هاي مستشاري در سطح ملي: به منظور اعزام به مناطق در معرض سيالب و  سريع تيم

که ضعف يا در برخي  هاي مديريت و فرماندهي صحنه در شرايطي حضور در کنار تيم
هاي مقابله  گيري بويژه اطالعات مکاني و طرح هاي تصميم موارد خالء در تامين ورودي

 و اقدمات عملياتي وجود دارد.

در  ارتقاي سطح دانش تخصصي مديريت بحران، فرماندهي و مقابله با سيالب .11
 هاي امدادي و بازيگران کليدي مديريت شرايط اضطراري. مسئولين دستگاه
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با تشکيل  ارتقاي سطح مشارکت مردمي در مديريت شرايط اضطراري سيالب .12
شوراهاي محلي متشکل از افراد آگاه و داراي شناخت کافي از منطقه به منظور فراخوان 

 و مشارکت در تعيين مناطق در معرض خطر و راهکارهاي کنترلي.

د و مديريت به نواحي ممنوع، تحت کنترل و منطقه آزا مرزبندي مناطق عملياتي .13
سفرهاي مسئولين بويژه مسئولين غيرمرتبط به مناطق درگير و ممنوعيت حضور 

 مسئولين در نواحي ممنوع و مناطق عملياتي.

تقويت مديريت مردم نهاد مخاطرات طبيعي و سيالب به کارگيري نظام مند مشارکت  .14
ي نظير هاي نهان و اجتماع کارگيري ظرفيت با به نهاد-مردمي و سازمانهاي مردم

هاي جهادي و نهادسازي شهروندي و  ها، بسيج، گروه هاي مردم نهاد، انجمن سازمان
هاي  هاي تخصصي مورد نياز در شرايط اضطراري نظير تيم مردمي از طريق ايجاد تيم

اي که در زمان مورد نياز بر  هاي پزشکي، مهندسي و ... به گونه تخصصي امداد، فوريت
 مند تحت فرماندهي واحد وارد صحنه شوند. نظاماساس فراخوان و به صورت 

با تشکيل  هاي صنعتي بزرگ کشور ها و سازمان مند ظرفيت شرکت کارگيري نظام به .15
سازمان و ايجاد سازوکار فراخوان و  هاي نجات( در هر هاي تخصصي )نظير تيم تيم
 (22-28کارگيري تحت فرماندهي واحد. )صص.  به

 رمرحله درک خطپيشنهادات مرتبط با . 1-9-2
 اصالحات سيالب، اضطراري شرايط مديريت سيستم در ضعف نقاط باالي اثر به توجه با»

 پيشنهاد کلي صورت به خطر درک فرايند ارتقاء هدف با بحران مديريت کارگروه منظر از زير
 :شود مي

 موقع به تشخيص براي مجرب انساني نيروي و تجهيزات با هواشناسي سازمان تقويت .1
 .بحران مديريت سيستم نمودن هوشيار و جوي راتتغيي

 هاي روش از متفاوت که ها دستگاه مديران به خطر پيام انتقال هاي روش در بازنگري .2
 .باشد جاري

 .سيالب عبوري مسيرهاي و آبريز حوضههاي از مکاني اطالعات تکميل .3

 مناطق عيينت براي متر( يک از کمتر خطاي ) الزم دقت با توپوگرافي دقيق نقشه تهيه .4
 .سيالب از متأثر

 )عملکرد اي منطقه آب هاي شرکت و هواشناسي سازمان بين ارگانيک ارتباط برقراري .5
 .سيالب وقوع احتمال شرايط از هم به نزديک يا  واحد تحليل ارائه در تيمي(

 اطالعات تبديل با رو پيش شرايط ترسيم در مسئول مديران تجسم قدرت بردن باال .6
 .موجود تجارب انتقال طريق از سرزميني قلمرو در سازي شبيه يقطر از دريافتي

 تعريف با استانها به خطر پيام انتقال در بحران مديريت سازمان نقش شدن تر پررنگ .2
 .ها استان در موقع به حضور مانند کننده تحريک هاي مکانيزم
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 سازی آماده مديريت مرحله با مرتبط پيشنهادات. 1-9-9
 :از ندعبارت جامعه به هشدار فرايند ارتقاء منظور به بحران مديريت هکارگرو تاپيشنهاد

 از تر دقيق ترسيم و خطر وقوع به نسبت دستگاهها مديران باورپذيري قدرت بردن باال .1
 .سيالب مديريت حيطه تخصصي هاي آموزش برگزاري طريق از آن

 پيام انتقال رواني يها فن از بهرهگيري با هشدار هاي پيام به مردم اعتماد بردن باال .2
 در مربوطه سازمان رفتارهاي به مسئولين توجه و مربوطه هاي دستگاه توسط خطر

 .جامعه به خطر پيام تقويت

 )محلي، جامعه در مقبول غيررسمي و رسمي ارتباطي هاي ظرفيت از گيري بهره .3
 انيرس اطالع و مردم به پيام انتقال معتبر هاي کانال تعريف و استاني( اي، منطقه

 .متعدد ارتباطي هاي کانال در يکپارچه و منسجم

 شايعات رصد براي سازوکارهاي تعريف و حوادث در مجازي فضاي مديريتشده کنترل .4
 آن سازي خنثي در الزم اقدامات انجام و

 مديريت منظر از بيانشده مسائل مورد در تر تخصصي بررسيهاي به تأکيد ضمن .5
 :نمود ارائه را رزي پيشنهادهاي توان مي سازي آماده

 خطر درجه تعيين براي نياز مورد اطالعات منظر از منطقهاي آب شرکتهاي تقويت 
 سيل، خطرپذيري هاي نقشه نظير معرض در مناطق پذيري آسيب ارزيابي و

 گونه به تحليلي افزارهاي نرم و توپوگرافي يها نقشه سيل، ارتفاع -پهنه هاي نقشه
 در تصميمگيري براي و مشخص را خطر عرضم در مناطق دقت به بتوان که اي

 .گيرد قرار مديريت اختيار

 تخليه براي مناسب استانداردهاي و امکانات با استقرار مناطق بيني پيش 
 به اعتماد سطح بردن باال و مردم توجيه و سيالب خطر معرض در هاي سکونتگاه

 .تخليه براي آن نظرات دادن قرار مبنا در مسئول هاي دستگاه

 و دانش سطح ارتقاء و بحران مديريت حيطه تخصصي هاي آموزش زاريبرگ 
 افزايش و تخليه پيامدهاي به نسبت اي منطقه آب هاي شرکت کارشناسان شناخت
 .سيل خطر معرض در مناطق تعيين خصوص در آنها پذيري مسئوليت ميزان

 :نمود ارائه را زير پيشنهادهاي توان مي ها دستگاه سازي آماده مديريت با رابطه در .6

 هاي دستورالعمل و طرح تهيه و سيالب با مواجهه براي فرماندهي سيستم تعريف 
 دستگاهها نقش تعيين و صحنه واحد فرماندهي اصول بر تأکيد با سيالب با مقابله

 .محتمل سناريوهاي و اي منطقه مقتضيات به توجه با

 به منطقه از افيک شناخت داراي و آگاه افراد از متشکل محلي شوراهاي تشکيل 
 .کنترلي راهکارهاي و خطر معرض در مناطق تعيين در مشارکت و فراخوان منظور

 و سيالب تجسم قدرت بردن باال منظور به سازي شبيه افزارهاي نرم کارگيري به 
 محدود ممنوع، مناطق مرز تعيين و عملياتي آرايش نوع تعيين براي آن پيامدهاي
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 .آزاد و

 ايفاي در ها دستگاه آمادگي از اطمينان ايجاد و سازمانها رمانو قدرت بردن باال 
 شده محول هاي نقش

 تعريف و حساس هاي تصميم اتخاذ براي صحنه مديريت قانوني اختيارات تعريف 
 آن نمودن اجرايي و موردنياز هاي تصميم اتخاذ در يکپارچه مديريت مکانيزم

 پيشنهادات مرتبط با مرحله پاسخ. 1-9-1
 کار يک از سازماندهي و هماهنگي موضوع در بحران مديريت سازمان رتفک تغيير .1

 سطح که مواقعي در آن نيازهاي پيشبيني و عملياتي موضوع يک به ستادي صرفا
 فرماندهي سامانه ايجاد و تعريف مانند ميکند؛ عبور استانها مديريتي توان از حوادث

 .ملي

 تمامي براي آمادگي نيازهاي از جامع طرحي ارائه بهمنظور ملي آمادگي برنامه تعريف .2
 .گردد اجرا مشخصشده دوره در و تهيه هماهنگ بهصورت که کشور مديريتي سطوح

 يکپارچگي و عمليات کنترل هدف با زمان در نياز مورد عملياتي يها پروتکل تعيين .3
 يها پروتکل خطر، مناطق بندي مرز يها پروتکل نظير ديده آسيب مناطق در پاسخ
 نحوه يها تجهيزات،پروتکل و منابع سازماندهي پروتکل زيستي، و امدادي الماق توزيع

 .پاسخ فاز در نهاد مردم سازمانهاي و مردم مشارکت
 و صحنه فرمانده نظير زير صحنه ايمني تخصصي يها تيم کارگيري به و سازي فعال .4

 منظور به فرمانده به الزم يها مشاوره ارائه و ديده آسيب مناطق ايمني وضعيت کنترل
 .گيري تصميم

 به استاني از حادثه سطح تغيير تشخيصدهنده مرجع و تشخيص نحوه دستورالعمل تهيه .5
 پاسخ عمليات در تغيير محورهاي و ملي

 بودجه تعريف و پاسخ عمليات در مشارکت براي خصوصي بخش اعتماد حفظ به توجه .6
 دستگاههاي سطتو آن از بهرهگيري روش تعريف و پاسخ برنامههاي در عملياتي
 مسئول

ي مشاوره مستشاري ها بهره گيري از توان مراکز علمي و پژوهشي کشور و تشکيل تيم .2
به منظور حضور در  ها تخصصي در سازمان مديريت بحران کشور و اعزام اين تيم

صحنه به منظور تقويت دانش تخصصي مديران اساني و منطقه اي و کمک در 
 (114-112)صص.  «گيري. تصميم

 پذيری انجام مطالعات آسيب. 1-9-1

 اوليه فازهاي در که باشد مي اي گسترده و اساسي مطالعات جمله از پذيري آسيب مطالعات»
 تعيين پذيري، آسيب مطالعات انجام فلسفه. آيد مي در اجرا به اضطراري شرايط جامع مديريت

 نيازها، برآورد و موجود شرايط شناخت منظور به سيستم اجزاي قوت و ضعف نقاط
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 بررسي از حاصل تجربيات بر مبتني سازي ايمن هاي طرح تدوين و سازي مقاوم بندي اولويت
 پذيري آسيب اجتماعي، پذيري آسيب شامل پذيري آسيب شاخص .باشد مي موجود شرايط
 سيل پذيري آسيب شاخص و فيزيکي پذيري آسيب اقتصادي، پذيري آسيب محيطي، زيست

 اقتصادي، اجتماعي، يها شاخص از ترکيبي با يلس پذيري آسيب شاخصاست. 
 3 در بررسي مورد محل و شده تعيين  ها شاخص اين دهي وزن و فيزيکي محيطي، زيست
 .گردد مي بندي طبقه باال و متوسط پايين، پذيري آسيب طبقه

 موجود، هاي سازه انواع منطقه، خصوصيات شناخت سازي، ايمن هاي طرح تدوين الزمه
 نهايت در و داده رخ اضطراري هاي وضعيت از جامانده به هاي آسيب حوادث، دادرخ تاريخچه
 و قوت نقاط شناخت و سيستم اجزاي طراحي در استفاده مورد استاندارهاي کامل شناخت
 خطر ميزان به توجه با همچنين پذير، آسيب مناطق بندي اولويت انجام بااست.  آنها ضعف

 و پذيري آسيب مطالعات انجام براي را تر حساس مناطق توان مي نقطه هر در تهديدکننده
 (121. ص) «.برگزيد سازي ايمن هاي طرح اجراي

 بحران مديريت اطالعات بانک تشکيلضرورت . 1-9-6

 بندي طبقه ذخيره، براي (Expert System) خبره يکپارچه هاي سامانه وجود عدم به توجه با»
 بحران مديريت سازمان در (.... سازي، راه ي،امداد )شامل تجهيزات و منابع جستجوي و

 مسئول هاي دستگاه در اطالعاتي بانک اين اشتراک امکان و سيستمي چنين ايجاد کشور،
 سامانه اين در. رسد مي نظر به ضروري ملي و استاني اي منطقه سطوح در بحران مديريت

 کشور عمراني و نعتيص بزرگ هاي سازمان و ها شرکت چون مند بهره هاي سازمان اطالعات
 صنعتي مشاورين و پيمانکاران معادن، و صنايع نفت، وزارت به وابسته هاي شرکت نظير

 بارگذاري دولتي هاي ارگان بر عالوه بايد....  و مپنا االنبيا، خاتم قرارگاه نظير کشور بزرگ
 (24. ص) .«شود

 
 





 

 

 . خالصه گزارش کارگروه اقتصاد و تأمين مالی90فصل 
 

 . مقدمه90-9
 63ها  هيئت ويژه گزارش ملي سيالب« اقتصاد و تأمين ماليکارگروه »نهايي گزارش 

کارگروه اقتصاد و کارگروه »شود. شرح خالصه گزارش  هزار کلمه را شامل مي 22صفحه و 
ها و پيشنهادها درباره وجوه  آموخته شناسي، درس درباره وضع موجود و آسيب« تأمين مالي

 شود.  و مديريت سيالب در کشور از منظر اين کارگروه در ادامه ارائه ميمختلف حکمراني 

 شناسی . وضع موجود و آسيب90-2

 آوری اقتصادی وضعيت تاب. 90-2-9
آوري اقتصاد کالن به صورت حداقل کردن آثار منفي رفاهي ناشي از وقوع سيل به  تاب»

 (5 ص.) «.شود ميازاي سطح مشخصي از وقوع اين پيشامد تعريف 

هاي از دست رفته به  را بر اساس نسبت ميان دارايي آوري اقتصادي شاخص تاب توان مي»
جهاني   بر اين مبنا و بر اساس گزارش بانک ... .ميزان رفاه از دست رفته تعريف کرد

گيرد که ارزيابي  درصد قرار مي 62-53آوري اقتصادي بين  وضعيت ايران در شاخص تاب
. در منطقه شود ميها و تغييرات رفاهي در صورت بروز سيل محاسبه  کاهش در ارزش دارايي

 (6ص. .« )خاورميانه ، وضعيت ايران مشابه با ترکيه و بهتر از پاکستان و عراق است

 وضعيت ارزيابی خسارت سيالب در ايران. 90-2-2
به  شده براي ارزيابي خسارت در ايران هنوز روش استانداردي به عنوان چارچوب پذيرفته»

رود. سازمان مديريت بحران دستورالعمل مشخصي را براي اعالم خسارت و تهيه  کار نمي
گزارش حوادث غير مترقبه تهيه کرده است که چارچوب مشخصي براي گزارش خسارات به 

هاي مختلف  نويسي در بخش کند. با اين حال، گزارش ي مختلف را ارائه ميها تفکيک بخش
ورالعمل نيست. همچنين اين دستورالعمل با دستورالعمل مطلوبي که لزوماً بر مبناي اين دست

امکان برآورد خسارات اقتصاد کالن و توسعه انساني را فراهم کند فاصله دارد. براي نمونه، 
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 ، دستورالعمل سازمان مديريت بحران صرفا به برآورد خساراتPDNA در مقياسه با چارچوب
(damages) ها به زيان کند و اشاره اي بسنده مي (losses) کند. به عالوه، برآورد مربوط  نمي

به دستورالعمل سازمان مديريت بحران فقط به تقکيک سه گروه کلي ساختمانها، تاسيسات 
. اساساً برآورد آثار اقتصاد کالن و شود ميو شامل ديگر بخشها ن شود ميو کشاورزي انجام 

پذير نيست. در نهايت، نيازهاي بازسازي و  توسعه انساني بر مبناي اين دستورالعمل امکان
و به اين ترتيب امکان ارائه استراتژي ترميم و  شود ميترميم در اين دستورالعمل شناسايي ن

بازسازي وجود ندارد. به همين سبب، اگر بنا باشد اين دستورالعمل نقش استاندارد و 
کند، نياز است که مورد بازنگري هاي پسيني در ايران بازي  اي را براي ارزيابي شده پذيرفته

 (26ص. .« )يردجدي قرار گ

 
اداره کل بيمه و  -دستورالعمل مراحل اعالم خسارت و تهيه گزارش حوادث غيرمترقبه »

( تنها راهنماي ارزيابي خسارات 22)ص. « بحران کشور.سازمان مديريت  -ارزيابي خسارت
 . سيالب در ايران است

 ن مديريت بحرانوضعيت بودجه سازما. 90-2-9
مجموع منابع اختصاص داده شده به اين سازمان ذيل دو  1318در اليحه بودجه سال »

ميليارد تومان بوده است که قاعدتا اين ميزان منابع،  12.55برنامه و چهار فعاليت ياد شده 
هاي ستادي سازمان مديريت بحران شده و لذا منابعي براي جبران خسارت  صرفه هزينه

گيري و افزايش  ريزي براي پيش وقوع سيل و ساير حوادث غيرمترقبه يا برنامه ناشي از
 (35)ص. « .استهاي مدنظر براي اين سازمان ديده نشده  آوري اقتصادي در رديف تاب

 وضعيت بودجه سازمان هالل احمر. 90-2-1
حوادث و از شش برنامه آمادگي مقابله با   هاي بودجه بودجه جمعيت هالل احمر ذيل رديف»

ديدگان حوادث و سوانح، برنامه ارائه  سوانح، برنامه ارائه خدمات امداد و نجات به آسيب
ديدگان، برنامه ارائه خدمات بهداشتي و درماني به زائران،  خدمات حمايتي و درماني به آسيب

هاي کاربردي تشکيل شده  برنامه ارائه خدمات توانبخشي به نيازمندان و برنامه پژوهش
 هاي ياد شده براي سازمان هالل احمر . مجموع منابع در نظر گرفته شده براي برنامهاست

 523هزار ميليارد تومان است که از اين ميزان  1.51، حدود 1318در اليحه بودجه سال 
ميليارد تومان به برنامه ارائه  354ميليارد تومان به برنامه آمادگي مقابله با حوادث و سوانح، 

ميليارد تومان به برنامه ارائه خدمات  422ديدگان و  ي و درماني به آسيبخدمات حمايت
ديدگان در اليحه در نظر گرفته شده است. ذيل اين سه برنامه  درماني و حمايتي به آسيب

هاي در نظر گرفته شده  هاي مختلفي تعريف شده است که بر اساس سنجه اصلي فعاليت
ب بين منابع در نظر گرفته شده با شدت وقوع حوادث تواني تخميني از تناس ها مي براي آن

فعاليت  5ديدگان از  غيرمترقبه به دست آورد. برنامه ارائه خدمات حمايتي و درماني به آسيب
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ديدگان، تامين پوشاک، تامين خوراک، تامين ساير اقالم  اصلي ارائه خدمات درماني به آسيب
هاي ياد شده برنامه تامين  ست. ذيل فعاليتو ملزومات و تامين سرپناه موقت تشکيل شده ا

ميليارد تومان را به خود  125ساير اقالم و ملزومات بيشترين حجم از منابع به ميزان 
نفر  455365اختصاص داده است که بر اساس سنجه تعريف شده اين ميزان از منابع براي 

امين سرپناه موقت براي در نظر گرفته شده است. به عالوه بودجه در نظر گرفته شده براي ت
و ارائه  16862نفر، تامين پوشاک  168213خانوار، تامين خوراک براي  24421حدود 

ديدگان  نفر بوده است. برنامه ارائه خدمات امداد و نجات به آسيب 22458خدمات درماني به 
فته از يک فعاليت با نام مشابه با برنامه تشکيل شده است که ميزان کمي سنجه در نظر گر

 (35ص. .« )هزار نفر است 468281شده براي اين فعاليت 

 تأمين مالی خسارات. وضعيت 90-2-1
گيري و مواجهه با  تواند براي پيش درصد از سرجمع منابع عمومي بودجه مي 5در مجموع »

ل نداشتن آثار ناشي از حوادث غيرمترقبه هزينه شود. با اين حال مصارف ياد شده به دلي
جويي  اي بايد از صرفه ها از طريق سرجمع منابع بودجه مين آناي و تأ ودجهرديف مشخص ب

درصد در  5 کرد   هزينههاي گذشته مصاديق  ها تامين مالي شوند. طي سال در ساير رديف
 (32ص. .« )مشخص شده است  نظر گرفته شده براي حوادث غرمترقبه ذيل تبصره بودجه

 ها آموخته . درس90-9

  از دست رفتهدرآمد . 90-9-9
هاي اقتصادي تفاوت  چنين کاهش ارزش دارايي بايد بين ميزان درآمد از دست رفته و هم»

 درآمد از دست رفته اشکال مختلفي دارد نظير:. ... قائل شد

 ايجاد وفقه در توليد بخشهاي مختلف اقتصادي ناشي از وقوع سيل .1

 دکاهش توليد به دليل آسيب به داراييها و نهادههاي تولي .2

اختالل در زنجيره توليد و عدم امکان تامين مناسب کاالهاي مورد نياز ذيل يک  .3
 زنجيره

 آثار اقتصاد کالن ناشي از وقوع سيل از جمله کاهش تقاضاي کل .4

آثار بلندمدت بر رشد اقتصادي از جمله افزايش ريسک در اقتصاد و کاهش تمايل  .5
 گذاران سرمايه

 ( 4ص. « )ق اقتصادي ناشي از بازسازي.گيري رون افزايش توليد به دليل شکل .6

 تفکيک خسارت مستقيم و غيرمستقيم سيالب. 90-9-2
تواند به دو گروه مستقيم و غيرمستقيم تقسيم شود. خسارات  خسارات ناشي از سيل مي»

 يا مستقيم آن دسته از خساراتي است که در اثر تماس مستقيم سيل با انسانها، ساختمانها 
دد. اين خسارات ناشي از تماس فيزيکي سيالب و آوردهاي آن از قبيل گر اشيا ايجاد مي
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ها و امکانات شهري و روستايي است. خسارات  ها و ساير احجام شناور با زيرساخت واريزه
غير مستقيم خساراتي است که در زمان يا مکاني غير از زمان و مکان وقوع سيل رخ 

که موجب اختالل در تجارت  شود ميهايي  انگونه زي دهد. خسارات غيرمستقيم شامل آن مي
چنيني بشود.  هاي خدمات فوريتي و ديگر مواردي اين و بازرگاني، شرايط کلي زندگي، هزينه

گيري  همچنين خسارات در هريک از اين دو گروه ميتواند به خسارات محسوس )قابل اندازه
ر و بنابراين فاقد قيمت( معامله در بازادر مقياس پولي( و خسارات غيرمحسوس )غيرقابل 

 (13ص. .« )بندي شود طبقه

 اقتصادی آوری راهبردهای افزايش تاب. 90-9-9
توان راهبردهاي متفاوتي را براي مواجهه با سيل  ذيل ابعاد مختلف ناشي از وقوع سيل مي»

طراحي کرد با اين حال طراحي صحيح راهبردها، نيازمند شناخت مناسب از وضعيت 
ها و گستره فاجعه طبيعي رخ  و ابعاد مختلف تامين مالي و همچنين ويژگياقتصادي کشور 

توان راهبردهاي زير را در ارتقاي  است. با اين حال ذيل سه وجه از فاجعه طبيعي ميداده 
 :آوري اقتصادي احصا کرد تاب

 پذيري وقوع سيل، ميزان در معرض قرار داشتن و آسيب .1

 تاييهاي توسعه شهري و روس اصالح در طرح 

 ها هاي وقوع سيل و ايجاد کمپين و آموزش در خصوص آن تهيه نقشه ريسک 

 ها وساز و بهبود زيرساخت ارتقاي استانداردهاي ساخت 

 هاي پيش هشداردهنده ايجاد سيستم  (EWS) 

 آوري اقتصاد کالن تاب .2

  ارتقاي باز بودن اقتصادي و قرارداد با کشورهاي همسايه و منطقه در جهت
 منابع توسعه گذاري اشتراک

 گذاري مالي براي تسهيل استقراض  ي اعتباري دولت و فضاي سياست ارتقاي رتبه
 دولت

 ها ارتقاي استانداردهاي ايجاد زيرساخت 

 هاي اقتصادي ه ايجاد بيمه مرتبط با سيل و حوادث طبيعي براي بنگا 

 آوري اقتصاد خرد تاب .3

 گذاري در جهت کاهش نابرابري سياست 

 درآمد در مناطق با ريسک باال افراد فقير و کم جلوگيري از سکونت 

 درآمد براي ارتقاي استانداردهاي ساخت مسکن حمايت از خانوارهاي فقير و کم 

 اي اي به ويژه براي افراد کم درآمد و فقير از طريق نظام يارانه توسعه نظام بيمه 

 (8-1)صص. .« ايجاد چترهاي حمايتي به صورت مشروط و غير مشروط 
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 راهکار مالی –اقتصاد سيالب . 90-9-1
 :ها نيازمند انجام اقدامات زير است هاي مالي توسط دولت مديريت کاراي هزينه»
ها ناشي از وقوع سيل ذيل سناريوهاي مختلف اعم از  پذيري دولت ارزيابي ميزان آسيب .1

 سناريوهاي محتمل يا غيرمحتمل

اشي از وقوع سيل از جمله در هاي مالي ن ارزيابي کاراترين روش براي مديريت هزينه .2
گذاري مورد نياز براي کاهش ريسک وقوع سيل، چگونگي  نظر گرفتن ميزان سرمايه

انتقال ريسک و توزيع آن به شکل مناسب و همچنين ميزان منابع مالي مورد نياز براي 
گذاري مورد  هاي ناشي از وقوع سيل و ترکيب آن اعم از ميزان سرمايه پاسخ به هزينه

ها به منظور  براي احيا و بازسازي زيرساختها يا اعطاي کمک به خانوار و بنگاه نياز
 .تسريع در فرايند بازسازي با در نظر گرفتن آثار اقتصاد کالن ناشي از سيل

آوري مالي با مسائل مختلفي مواجه است. به طور  سازي تاب پياده ،از منظر عملياتي
ي براي تخصيص منابع مالي براي حوادث هاي مشخص مشخص، در بودجه دولتها، رديف

طبيعي وجود دارد. با اين حال اين منابع به طور معمول پيش از وقوع حوادث طبيعي 
در زمان بروز حوادث طبيعي منابع کافي  شود ميو همين امر باعث  شود ميتخصيص داده ن

. شود ميلت براي جبران خسارت موجود نباشد و از سوي ديگر باعث بروز شوک به بودجه دو
به منظور جلوگيري از وقوع چنين پيشامدهايي برخي از کشورها اقدام به تاسيس صندوقهاي 

ها جذب منابع مالي اختصاص داده شده  اند. نقش اين صندوق مرتبط با حوادث طبيعي کرده
هاي سنواتي به منظور انباشت منابع مالي براي استفاده در دوران بروز حوادث  در بودجه

کند تا بتوان با اتکا به جريان  است. به عالوه تجميع اين منابع اين امکان را ايجاد ميطبيعي 
ها، نسبت به انتشار ابزارهاي مالي از جمله اوراق تامين مالي اقدام کرد. به  ورودي صندوق

عالوه برخي از کشورها با هدف انتقال ريسک ناشي از بالياي طبيعي به خارج از کشور اقدام 
کنند. انتشار اين اوراق  مي المللي بيندر بازارهاي  المللي بينار اوراق مربوط به حوادث به انتش

صورت ميگيرد بايد با مالحظات تغييرات نرخ ارز  المللي بينبا توجه به اينکه در بازارهاي 
.« منتقل نشودثباتي در نرخ ارز ريسک مالي قابل توجهي به دولت  همراه باشد تا از مسير بي

 (1ص. )

 پيشنهاد. 90-1

 اصالح تأمين مالی مقابله با سيالب. 90-1-9
دار  اختصاص رديف بودجه مشخص براي حوادث غيرمترقبه در بودجه سنواتي يا نشان»

کردن بودجه آن: همانطور که اشاره شده يکي از مشکالت مهم در خصوص تامين مالي 
براي اين حوادث و اختصاص  حوادث غيرمترقبه از جمله سيل در کشور، نبود رديف بودجه

جويي در ساير  اي است که منوط به صرفه ها و سرجمع منابع بودجه آنها از طريق تبصره
هاي مربوط به حقوق و دستمزد و  اي است. با توجه به سهم باالي پرداخت هاي هزينه رديف
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رد نياز جويي در محدوده مقادير مو دولت، ايجاد صرفه کرد   هزينهکاهش انعطاف مالي در 
بينانه بوده و عمال  براي حوادث غيرمترقبه با شدت قابل توجه مانند سيل اخير، غير واقع

باعث خواهد شد تا تامين مالي از سازوکارهاي خارج از بودجه صورت گيرد. لذا پيشنهاد 
عالوه بر اينکه در ذيل امور اقتصادي فصلي تحت عنوان مديريت بحران کشور  شود مي

ه صورت روشن، تفصيلي و با تعريف محدودهي مشخصي از حوادث غيرمترقبه ايجاد شود، ب
از حالت تبصره خارج شده و براي آن  2قانون الحاق  28منابع تعريف شده در بند )م( ماده 

رديف مشخصي در بودجه در نظر گرفته شود که بودجه آن به صورت متمرکز و با در نظر 
 .عيين اولويت و نظارت بر آن تخصيص پيدا کنددرخصوص ت کرد   هزينهگرفتن الزامات 

به عالوه يک راهکار ديگر براي اطمينان از تامين مالي حوادث غيرمترقبه استفاده از بودجه 
 13دار شده است به طوري که ميزان مشخص و شفافي از درآمدهاي دولت براي مثال  نشان

از ماليات بر ارزش افزوده  هاي انرژي يا يک درصد درصد از افزايش در قيمت فروش حامل
درصد، اختصاص به حوادث غيرمترقبه داشته  13درصد به  1در صورت افزايش نرخ آن از 

دار کردن بودجه آنها و اتصال  باشد. با توجه به اهميت مواجهه مناسب با اين حوادث، نشان
حات توسط منابع آنها به اصالحات اقتصادي ميتواند منجر به تسهيل در پذيرش انجام اصال

 (46)ص. « .مردم شود

 گيری صندوق يا حساب حوادث غيرمترقبه شکل. 90-1-2

براي حوادث غيرمترقبه عدم تخصيص  کرد   هزينههاي کليدي در خصوص  يکي از چالش»
هايي است که بحران رخ نداده است. به عالوه در صورت بروز  منابع مالي براي آنها در سال

در اختيار نباشد.  کرد   هزينهممکن است منابع مالي کافي براي  بحران در ابعاد قابل توجه،
توان اقدام به  گيري انباشت منابع براي استفاده در زمان بروز بحران، مي لذا به منظور شکل

ايجاد صندوق يا حساب مشخص بانکي به منظور انتقال منابع بودجهاي در نظر گرفته شده 
نمود. در واقع منابع بودجهاي در نظر گرفته براي به اين صندوق و انباشت آن طي زمان 

درصد تعريف شده ذيل بند )م(  5درصد از  53حوادث غيرمترقبه به ميزان مشخصي )حداقل 
ساالنه به صندوق واريز شود. قاعدتا در صورت ( 2.5معادل حداقل  2قانون الحاق  28ماده 

منتقل  کرد   هزينهدولت براي بروز بحران با توجه به نقش صندوق، منابع از صندوق به 
هاي که نقدشوندگي کافي و ريسک پايين داشته  . صندوق منابع دريافتي را در بخششود مي

گذاري کرده و لذا عالوه بر ورودي ساالنه از طريق بازدهي بر  باشند سرمايه
 . کند هاي انجام شده، ميزان منابع در اختيار صندوق افزايش پيدا مي گذاري سرمايه

انداز براي حوادث غيرمترقبه،  ته مهم درخصوص شکلگيري صندوق يا حساب پسنک
از اين صندوق ذيل امور غيرمرتبط است.  کرد   هزينهگيري تعهد سياسي براي عدم  شکل

هاي غير بهينه از منابع آن  تواند منجر به استفاده عدم وجود تعهد سياسي در اين خصوص مي
 .آنها محقق نشود گيري شده و اهداف مدنظر از شکل

گيري صندوق نيازمند تشکيل يک ساختار حکمراني براي آن است که تجربيات گذشته  شکل
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گيري صندوقها در ايران نشان ميدهد که صندوقها با توجه به لزوم وجود  در خصوص شکل
اند اهداف مدنظر از ايجاد آنها را محقق سازند.  کيفيت مناسب از قواعد حکمراني، نتوانسته

گذاري، مديريت و  ها ذيل چهار محور عمليات، سرمايه اعد حکمراني مناسب صندوققو
بندي ميشوند. در بعد عمليات، صندوق نيازمند تعريف روشن و  شفافيت و نظارت طبقه

مشخص از اهداف مدنظر براي آن است. اين اهداف بايد سنجشپذير و محدود باشند به 
براي آن در نظر گرفت. به عالوه شرايط  طوريکه محدوده مشخص و قابل تعريفي را

صندوق بايد به گونهاي باشد که استقالل عملکردي از دولت داشته باشد و دولت نتواند از 
اين صندوق براي اهداف مدنظر خود و خارج از محدوده تعريف شده براي صندوق برداشت 

 کرد   هزينهه نحوه انجام دهد. به عالوه صندوق بايد بتواند ذيل سازوکار مشخصي نسبت ب
دخيل باشد.  کرد  هزينهيا حتي بتواند در انتخاب واحد مجري   منابع توسط دولت نظارت کند

عدم دخالت صندوق در فرايند نظارت باعث سلب مسئوليت صندوق شده و همين امر 
تواند کارايي در استفاده از منابع صندوق را کاهش دهد. بعد دوم از شرايط حکمراني  مي

گذاري،  گذاري صندوق است. صندوق الزم است استراتژي روشني از سرمايه ب، سرمايهمناس
گيري در خصوص چگونگي  تعريف شاخص روشن از بازدهي و فرايند روشن از تصميم

گذاري مستقل در خارج از  گيري يک کميته سرمايه گذاري را داشته باشد. شکل سرمايه
گذاري را انجام ميدهد  بر تحقق اهداف سرمايهگذاري و نظارت  صندوق که چارچوب سرمايه

گذاري موثر باشد. بعد سوم نقش مديريت صندوق در  ميتواند در ارتقاي کيفيت سرمايه
ارتقاي حکمراني است. مديريت صندوق بايد شرح وظايف روشن و مشخصي داشته باشد. به 

شد به طوري که عالوه مديريت صندوق بايد نظام جزا و پاداش روشن و مشخصي داشته با
در صورت عدم دستيابي به اهداف تعريف شده براي صندوق بتوان مديريت صندوق را 
بازخواست کرد. بعد آخر نيز شفافيت و نظارت است. الزم است سازوکارهاي مشخص و 
روشني براي ايجاد شفافيت در خصوص وضعيت و عملکرد صندوق ايجاد کرد. چارچوبي 

لکرد مالي صندوق، ارائه تصويري روشن از ذينفعان و دهي عم روشن از نحوه گزارش
ها و رابطه صندوق با دولت،  گذاري مندان از منابع صندوق و همچنين نظارت بر سرمايه بهره

از جمله شروط مهم براي تحقق نقش نظارت و شفافيت در ارتقاي نظام حکمراني صندوق 
 .است

دولت و نظارت  کرد  هزينهعادل در نحوه تواند در ايجاد ت عليرغم نقش مثبتي که صندوق مي
گذاري منابع تجميع شده به رشد بيشتر منابع در  بر آن ايفا کند و به عالوه از طريق سرمايه

دهي به  اختيار براي تخصيص به حوادث غيرمترقبه کمک کند با اين حال دشواري در شکل
تي ديگر را نيز الزام هاي سياس نظام حکمراني مناسب صندوق لزوم در نظر گرفتن گزينه

 .ميکند

پسانداز براي حوادث  همانطور که اشاره شد يک گزينه جايگزين، استفاده از حساب
اي به صورت ساالنه به اين حساب منتقل شده و حساب  غيرطبيعي است که منابع بودجه
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و صرفا با وقوع بحران، بخشي از اين حساب، متناسب با شدت  شود ميبراي دولت قفل 
 (46-42)صص. « .گيرد هاي رخ داده در اختيار دولت قرار مي هزينه

 استفاده از منابع عمومی ذيل سازوکار بيمه. 90-1-9

سازوکار بيمه از جمله راهکارهاي مناسب براي تامين مالي خسارت و زيان ناشي از وقوع »
را ايفا کند، حوادث غيرمترقبه است. سازوکار بيمه اوال براي منابع دولتي ميتواند نقش اهرم 

اي براي فروش بيمه حوادث غيرمترقبه استفاده  که منابع دولتي به عنوان انگيزه به طوري
تري از بيمه حوادث را ايجاد کند. به  شده و با کاهش هزينه خريد بيمه، پوشش گسترده

عالوه به دليل اينکه سازوکار بيمه مبتني بر پرداخت خسارت از منابع در اختيار بيمه است، 
همواره اين انگيزه در بيمه وجود دارد که ذيل ارزيابي مشخص از خسارات رخ داده صيانت 

هاي خسارت  برآوردي در خصوص هزينه بيشتري از منابع در اختيار صورت دهد و لذا از بيش
 (46-42)صص. « د.جلوگيري کنتواند  مي

 های ملی سيستم حساب. استفاده از 90-1-1
گيري نرخ رشد، تغييرات مصرف و  اري است که اندازههاي ملي ابز سيستم حساب»

پذير  گذاري و ميزان بدهي و ثروت يک اقتصاد در سطح کالن و بخشي را امکان سرمايه
ها را  هاي متعدد و سازگار که تغييرات اقتصادي در تمام زمان کند. وجود جداول و حساب مي

يابي آثار اقتصادي بحران تبديل کند اين سيستم را به ابزاري ارزشمند براي ارز ثبت مي
هاي ملي ضروري  هاي ارزيابي با سيستم حساب کند. هرچند آشنايي کامل تمامي تيم مي

هايي که با اين سيستم سازگار و هماهنگ باشد الزم است. توصيه  نيست، توليد خروجي
ي نيز هاي مل هاي حساب هاي ارزيابي عضوي از نهاد متولي داده در هر يک از تيم شود مي

 (28ص. .« )حضور داشته باشد

 ارزيابی خسارات. تدوين چارچوب 90-1-1
پس از بروز حادثه، نخستين گام، برآوردي معتبر از ميزان خسارات وارد شده به تفکيک »

نفعان متفاوت است. عدم برآورد صحيح از منابع مالي نحوه و ميزان  هاي مختلف و ذي بخش
دهد. با اين حال برآورد مناسب نيازمند  حت تاثير قرار ميتجهيز مناسب از اين منابع را ت

وجود دانش فني، انتخاب چارچوب مناسب براي برآورد خسارت و زيان، در کنار آمار و 
هاي صورت گرفته در اين گزارش  اطالعات متناسب با چارچوب انتخاب شده است. ارزيابي

ورد خسارت باشد که آبراي بر تواند چارچوب مناسبي مي  PDNAدهد که چارچوب نشان مي
ي معنادار با اين چارچوب دارد.  هاي مختلف فاصله هاي برآورد دستگاه در شرايط کنوني، مدل

سازي اين چارچوب الزم است گروه هدفي براي آموزش انتخاب شده و ساالنه از  براي پياده
با توجه به  سازي چارچوب حفظ کرد. طريق بازآموزي، آمادگي اين گروه را براي پياده

توان از بين داوطلبين کمک باشند يا  گروه انتخاب شده مي  PDNAهاي چارچوب ويژگي
ي  هاست و در دوره هاي دولتي که اين چارچوب بخشي از وظايف آن افراد شاغل در دستگاه
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سازي چارچوب مذکور  پيادهها،  آوري اين افراد و تشريح وظايف آن بروز بحران از طريق جمع
 (48)ص. .« شود مي عملياتي
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 . مقدمه99-9
 81صفحه و  222ها  هيئت ويژه گزارش ملي سيالب« وکار کسبکارگروه »نهايي گزارش 

در ادامه « وکار کسبکارگروه کارگروه »شود. شرح خالصه گزارش  هزار کلمه را شامل مي
 سطه ماهيت موضوعي آن عمدتاً حاوي پيشنهادات است. وا اين گزارش بهشود.  ارائه مي

 شناسی . وضع موجود و آسيب99-2

 وکارها ترين خسارات به کسب . مهم99-2-9
ي رسمي منتشره از سوي ها ترين پيامدهاي سيل بر بخش کشاورزي براساس گزارش مهم»

 بين مزارع، از فتگيآبرساني، آبگر يها کانال ي ذيربط عباتند از: تخريبها و دستگاه ها نهاد
 خانوارهاي معيشت دامي، ناپايدارسازي يها بيماري شده، افزايش کاشته محصوالت رفتن

علوفه،  هاي انبار به آسيب و دام، تخريب نگهداري جايگاه شغلي(، تخريب تک) کشاورز
 شدن سنتي، تلف و صنعتي هاي مرغداري آن، تخريب به وابسته صنايع و شيالت به آسيب

 ي باغات، تخريب سازه و نخيالت عملکرد نخلستانها، کاهش و باغات گرفتگي بطيور، آ
 بين کشاورزي، از محصوالت صادرات حجم ها، کاهش ، تخريب محصوالت گلخانهها گلخانه

 عسل. کندوهاي رفتن
 تأسيسات و ها زيرساخت به بخش صنعت در اثر سيل اخير با پيامدهايي از جمله: آسيب

قاليبافي،  هاي کارگاه معادن، تخريب به دسترسي هاي راه خريبصنعتي، ت هاي شهرک
 فاضالب، شبکه) عمومي هاي زيرساخت به نفتي، آسيب تاسيسات و لوله خطوط به خسارت

 تجهيزات آالت و  ماشين به ها، آسيب جاده و ها خيابان آسفالت گاز(، تخريب و برق شبکه
 شهرک هاي کارگاه اوليه مواد و ديتولي محصوالت به صنعتي، آسيب شهرک يها کارگاه

 هاي کارگاه توليد، آسيب به فرايند شروع جهت صنايع صاحبان خريد توان صنعتي، کاهش
 دستي، مواجه شده است. صنايع

هاي  در بخش خدمات و براساس آمارها و اطالعات رسمي منتشر شده از سوي دستگاه
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ها شامل: آسيب  که مهم ترين آنمرتبط با مشکالت و پيامدهاي متعددي روبرو شده اند 
 تخريب و روستايي، آسيب و فرعي محورهاي در ارتباطي هاي پل مشاغل خانگي، تخريب

 مدت، آسيب کوتاه در گردشگران حضور راهداري، کاهش هاي سازه و مواصالتي محورهاي
 ينيروها موقت گلستان و لرستان، بيکاري هاي استان در عمدتاً فرش بافندگي هاي کارگاه
 لوکس عمدتاً کاالي از عموم خريد تقاضاي خدماتي، تغيير-صنفي مشاغل و ها کارگاه کاري

 تاريخي و ابنيه مرتبط با بخش گردشگري، مي باشد.  آثار به ضروري، آسيب کاالهاي به
شناسي کسب و کارهاي آسيب ديده از  کارگروه حسب موارد مطرح شده اقدام به ارايه تيپ

وکارها در اين بخش، عالوه بر استناد بر آمارهاي  م نوع شناسي کسبسيل نمود. جهت انجا
اندرکاران مرتبط با سيالب اخير در  منتشره از سوي نهادهاي ذيربط، نظر صاحبنظران و دست

ي طراحي شده توسط تيم مسئول بند نيز اخذ گرديد. بر اين اساس کسب و ها قالب کاربرگ
وکارهاي نيازمند  وکارهاي نيازمند بازيابي، کسب ي کسب کارهاي آسيب ديده، به سه دسته

اند. که هر يک از سه گونه مختلف در  بندي شده وکارهاي نيامند پايداري تقسيم گذار و کسب
 اند.  ادامه تشريح شده

اين دسته از مشاغل، در جريان سيل اخير، کسب و کارهای نيازمند بازيابی:  -9
ست به شکل پيشين بازگردند. ماهيت اين کسب و اند و الزم ا آسيب جدي يا جزئي ديده

کارها بگونه اي است که امکان تغيير بنيادين به منظور افزايش تاب آوري و کاهش آسيب 
پذيري آنها در کوتاه مدت وجود ندارد. اين کسب و کارها عمدتاً با فرهنگ بومي مناطق 

واحدهاي سنتي زراعي و باغي عجين شده و از ديرباز در مناطق درگير سيل وجود داشته اند. 
و پرورش دام و طيور و نيز مشاغل خانگي در اين دسته قرار مي گيرند. اگرچه بخشي از 
خسارت وارده بر اين کسب و کارها نتيجه مديريت نامناسب آنها است اما در کوتاه مدت اميد 

از جمله بيمه  چنداني به تغيير آنها براي افزايش تاب آوري نيست.  البته انجام اقداماتي
واحدها و آموزش صاحبان کسب و کارها مي تواند باعث افزايش تاب آوري خانوارها و 

 صاحبان کسب و کارها شود.
اين دسته از واحدهاي توليدي و خدماتي در جريان  کسب و کارهای نيازمند گذار: -2

را در آنها به اند و بايد ضمن بازيابي، اصالحات و تغييراتي  جدي ديده  سيل اخير، آسيب
آوري و کاهش آسيب پذيري در برابر مخاطرات طبيعي و به ويژه سيل،  منظور افزايش تاب

ي اخير در ها ايجاد کرد. اين کسب و کارها عمدتا از جمله کسب و کارهايي است که در سال
ي ديده ايجاد شده اند و از سابقه و قدمت زيادي برخوردار نيستند، مانند واحدها مناطق آسيب

ها.  هاي زراعي و باغي از جمله گلخانه پرورش آبزيان و واحدهاي نيمه مدرن و مدرن فعاليت
بخش ديگري از اين کسب و کارها واحدهايي است که دراثر توسعه غيرپايدار کسب و 
کارهاي سنتي و بومي مناطق ايجاد شده اند، مانند واحدهاي زراعي و باغي در حاشيه و 

و اراضي  ها رهاي فصلي، اماکن گردشگري و تفريحي حاشيه رودخانهو نه ها مسيل رودخانه
 شيبدار و در معرض خطر.
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اين دسته از کسب و کارها در جريان سيل اخير، آسيب مشاغل نيازمند پايداری:  -9
وکارهاي باالدستي و پايين دستي، تحت تاثير قرار  اند، اما به دليل آسيب به کسب جدي نديده

اند. اين واحدهاي اقتصادي عمدتا واحدهاي بزرگ  ي غيرمستقيم شدهها بگرفته و دچار آسي
اقتصادي مانند صنايع سنگين و واحدهاي تبديلي و فرآوري هستند که در اثر عدم تامين 

ي آرد و يا قطع و محدوديت دسترسي به ها مواد اوليه مانند صنايع غذايي، سيلوها و کارخانه
ي صنايع لبني و يا کاهش تقاضا براي ها اتي، کارخانهبازارهاي مصرف مانند صنايع صادر

مي باشند. اکثر اين واحدها بدليل  ها و مراکز اقامتي و رستوران ها توليدات آنها مانند هتل
ي عمدتا مالي مانند کاهش يا ها ي انجام شده نيازمند حمايتها حجم سرمايه گذاري

يافت شده و اختصاصي تسهيالت کم و تسهيالت در ها ، استمهال وامها بخشودگي حق بيمه
 بازده براي تقويت آنها و کمک به پايداري آنان مي باشند.

در تحليل پيامدها بر زنجيره کسب و کارها مهم ترين اثرات نامطلوب سيل اخير بر بخش 
ها توليد را در مناطق تحت تاثير سيل، دچار اخالل کند، از بين  تواند تا سال کشاورزي که مي

هاي طبيعي مرتبط با بخش کشاورزي از جمله فرسايش خاک، تحريب مراتع و  ايهرفتن سرم
هاي آورده شده در فصول قبل، کميت و کيفيت توليد  رانش زمين است که عالوه بر خسارت

 هاي بعد نيز دچار آسيب و اخالل کند. را در سال
ي از سيل و ها و واحدهاي صنعتي ناش هاي پايه و لنگي کار در بنگاه آسيب زيرساخت

آبگرفتگي از اصلي ترين اثرات منفي سيل بر بخش صنعت بوده است. اين امر خصوصاً در 
صنايع سنگين و استراتژيک کشور در استان خوزستان بسيار مشهود است. در خصوص 

ي صنعتي، که عمده ها ي کوچک و متوسط صنعتي خصوصاً در خارج از شهرکها بنگاه
ي فيزيکي از ها لرستان و گلستان بوده اند، آسيب به سرمايه هاي واحدهاي صنعتي در استان

هاي مالي و اقتصادي آنان  جمله تخريب ساختمان و ابنيه واحدها و از دست رفتن سرمايه
بسيار چشمگير بوده و صاحبان اين کسب و کارها را دچار مشکل و مشاغل زيادي را در 

 ه است.سطح مناطق به طور دائم يا موقت به تعطيلي کشاند
خصوصاً در نواحي روستايي  ها در سطح محلي تخريب منازل مسکوني و آبگرفتگي سکونتگاه

ي اقتصادي خانوارهاي روستايي بوده ها که همزمان هم محل زندگي و هم محل فعاليت
است، آسيب جدي را متوجه کسب و کارهاي خدماتي نواحي روستايي کرده است. در سطح 

باعث مختل شدن ارايه خدمات به بسياري از  ها و پل ها اهمنطقه اي و ملي، تخريب ر
ي مختلف اقتصادي شده است. خدمات توزيعي، خدات ها ي اقتصادي در بخشها فعاليت

ي اقتصادي است ها حمل و نقل و کسب و کارهاي بخش گردشگري از مهم ترين فعاليت
 در جريان سيل اخير دچار مشکل شده است. ها که کسب و کارهاي آن

ي اقتصادي کشور، ها وکارها در بخش در يک تحليل کلي و با توجه به ماهيت متفاوت کسب
ي طبيعي، ها به سرمايه ها مي توان اينگونه گفت که در جريان سيل اخير بيشترين آسيب

ي طبيعي و ها فيزيکي و مالي وارد شده است. در بخش کشاورزي بيشترين آسيب به سرمايه
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ها به سرمايه مالي، در صنايع خرد بيشترين  نگين بيشترين آسيبفيزيکي، در بخش صنايع س
ي ها متوجه سرمايه ها ها به سرمايه مالي و فيزيکي، در بخش خدمات بيشترين آسيب آسيب

 مالي فيزيکي بوده است.
هايي که  هاي کسب و کار مي توان نتيجه گرفت که در بخش در ارتباط با زنجيره

در بلندمدت باقي مانده و امکان  ها شده اند، اين آسيب ي طبيعي دچار آسيبها سرمايه
بازيابي و جبران خسارت در کوتاه مدت بسختي انجام پذير بوده و نيازمند سرمايه گذاري و 

 تري است.  اقدامات جدي
منظور ه ب ها ي فيزيکي لزوم اقدام سريع براي جبران آسيبها در موارد آسيب به سرمايه

ي ارتباطي و ابنيه و ها ها و راه اي اقتصادي ضروري است. پله رونق بخشي به فعاليت
 تاسيسات مرتبط با کسب و کارها از جمله اين موارد هستند.

ي مالي از ها در موارد آسيب به سرمايه مالي، پرداخت خسارت به آسيب ديديگان و حمايت
 صاحبان کسب و کارهاي آسيب ديده در اولويت اقدام بايد قرار گيرد.

هايي که سرمايه انساني و اجتماعي تحت تاثير قرار گرفته است، توجه به آموزش و  شدر بخ
ترين اقدامتي است که بايد در  توانمندسازي صاحبان کسب و کارها و نيروي انساني از اصلي

 (144-146)صص. « کنار ساير اقدامات صورت پذيرد.

 . تعدد نهادهای ارزيابی و پرداخت خسارات99-2-2
 زاصل ام ترين نتيجه حل ارتباط بين پيامدهاي سيل و حکمراني کسب و کارها مهدر تحلي»

ي اثرگذار و اثرپذير مرتبط با ها ها حاکي از آن است که تعدد ذينفعان و گروه بررسي
ي مختلف اقتصادي و همپوشاني در وظايف، اختيارات و ها کارها در بخش و کسب

مراحل مختلف قبل، حين و پس از سيالب باعث  هاي هر يک از آنها، در فرآيند و مسئوليت
ها توجه  شده است و الزم است در بند نهايي گزارش به آن ها ها و سازمان ناکارآمدي دستگاه

 (146)ص. « شود.

 آمدهای درازمدت . توجه به پی99-2-9
اران و مسئوالن ذيربط قرار گيرد اين که بخشي کاندر نکته کليدي که بايد مورد توجه دست»

هاي مختلف  وکارهاي بخش هاي مختلف از جمله بر کسب از پيامدهاي سيل بر بخش
مدت  اقتصادي، پيامدهاي غيرمستقيم و پنهان است که ممکن است در نگاه اول و در کوتاه

ارتباط به پديده سيل برشمارند. اين امر هم در خصوص  ها را بي محسوس نبوده يا آن
دهاي منفي سيل قابل ذکر است. به عنوان مثال وقوع خصوص پيام پيامدهاي مثبت و هم در

تواند سرمايه اجتماعي و همدلي خوبي  اي، مي باري همچون سيل در هر منطقه پديده خسارت
تواند در  ريزي مناسب، مي در بين مردم عادي ايجاد کرده و اين ظرفيت در صورت برنامه

 (146ص. « )و بازيابي نقشي کليدي داشته باشد.فرآيند بازسازي 
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 . پيشنهاد99-9

 وکارها آوری کسب پيشنهادات برای تاب. 99-9-9

 راهبردهای خاص کسب و کار. 99-9-9-9

اي و  )خاص حوادث غيرمترقبه( و بيمه اي هاي بودجه راهبرد اول: استفاده از ظرفيت .1
هاي مرتبط با کسب و کار  ها به بخش منابع بانکي براي جبران سريع و متناسب آسيب

بازگشت به حالت عادي؛ اولين وظيفه دولت به عنوان نهاد مسئول در حوادث  با هدف
ي اقتصادي در مناطق ها ي وارده بر کسب و کارها و بنگاهها غير مترقبه، جبران خسارت

 .تحت تاثير، براساس برآوردهاي انجام شده از سوي نهادهاي رسمي است

ي مختلف ها ارها در بخشراهبرد دوم: کاهش در معرض خطر قرار گرفتن کسب و ک .2
ي اقتصادي و محدود کردن کشاورزي در ها يابي صحيح بنگاه اقتصادي؛ توجه به مکان

ي پرشيب، ضمن ايمن تر کردن واحدهاي کسب و کار در ها ها و دامنه حاشيه رودخانه
برابر خطر سيل از فرسايش بيشتر خاک و مراتع جلوگيري کرده و در نهايت کاهش 

 .قع بروز سيل به دنبال خواهد داشتخسارت را در موا

ي اقتصادي در هنگام ها راهبرد سوم: کاهش ميزان حساسيت کسب و کارها و بنگاه .3
و نامناسب بودن ابنيه و واحدهاي توليدي  ها مواجهه با بالياي طبيعي؛ ضعف زيرساخت

رار ي توليدي از جمله استقها و خدماتي از لحاظ استحکام همراه با نامناسب بودن شيوه
، آسيب پذيري کسب و کارها را به شدت افزايش ها آبزي پروري در نزديکي رودخانه

 .داده است

ي اقتصادي با شرايط خطر، در ها راهبرد چهارم: افزايش ظرفيت و توان انطباق بنگاه .4
قبل، حين و پس از بروز خطر؛ يکي از کليدي ترين عناصر در هنگام بروز يک اتفاق، 

ازگاري با شرايط جديد و توان بازيابي واحد توليدي يا خدماتي در توانايي انطباق و س
شرايط بحراني است. بيمه به عنوان اصلي ترين فاکتور موثر در اين زمينه عمل مي 

، امکان ها کند. توان اقتصادي پايين صاحبان کسب و کارها در کنار بيمه نبودن آن
 .يد با کندي روبرو کرده استبازگشت سريع اين واحدهاي اقتصادي را به چرخه تول

ي مختلف اقتصادي ها راهبرد پنجم: توانمندسازي صاحبان کسب و کار و متوليان بخش .5
در شرايط بحراني؛ ارائه خدمات مشاوره اي و آموزشي مناسب و کارآ و الزامي نمودن 

ي توانمندسازي شاغالن واحدهاي مختلف ها آن براي صاحبان مشاغل در کنار کارگاه
ويت دادن به نيروهاي بومي و محلي در خصوص نحوه مواجهه و مقابله با سيل از با اول

ي ارتقاي آمادگي در شرايط سيل و در نهايت کاهش ها شناخته شده ترين روش
 .خسارات آن به شمار مي رود

ي طبيعي ها راهبرد ششم: اصالح و ساماندهي قوانين مرتبط با حفاظت از سرمايه .6
ي غيرمجاز از معادن و تجارت ها ربري اراضي، بهره برداريمباحثي همچون تغيير کا
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يي است که الزم است تمهيداتي به عمل ها غيرمجاز چوب و خاک و ... از جمله زمينه
 .آيد

راهبرد هفتم: تقويت سازوکارهاي حمايتي بخش کسب و کار در شرايط بحران؛ بازيابي  .2
هاي کوچک و مشاغل و برگرداندن کسب و کارهاي مختلف به ويژه کسب و کار

خانگي از اولويت خارج و معموالً به فراموشي سپرده مي شود. اين امر در کنار نبود 
ي فني و لجستيکي مشکالت واحدهاي کسب و ها سازو کارهاي حمايتي و نبود حمايت

 .کار را در جريان اتفاقاتي از جمله سيل بيش از بيش جدي مي نمايد

اي مديريت بحران؛ در ديدگاه مبتني بر مديريت راهبرد هشتم: مديريت ريسک به ج .8
ريسک، جهان بيني جامع تري بر ابعاد پديده حکمفرماست. در اين الگوي مديريت، 

اي است که در زمان ي صحيح مواجهه با واقعهها تالش براي مطالعه و بررسي شيوه
آن را  کم و بيش دور و نزديک احتمال وقوع داشته باشد و بتوان درجه احتمال وقوع

 .محاسبه کرد

راهبرد نهم: اصالح الگوهاي توليدي و ارائه خدمات؛ تجربه سيل اخير و نتايج حاصل از  .1
ي رسمي منتشر شده پيرامون آن نشان از آن دارد که قربانيان ها و گزارش ها بررسي

اصلي سيل در بخش کسب و کار به طور همزمان متهمان اصلي وقوع سيل و تشديد 
تند. از اينرو استقرار نظام بيمه اي فراگير براي محصوالت توليدي و پيامدهاي آن هس

 .باشد خدماتي در مناطق درگير حوادث مهم مي

 راهبردهای کالن. 99-9-9-2

راهبرد اول: ارتقاي آمادگي براي مقابله با حوادث غيرمترقبه با تدارک و پياده سازي  .1
ه ويژه سيل در بخش کسب و ي هشداردهنده و پيش بيني کننده حوادث و بها سيستم

هاي مختلف از کليدي  و اختيارات بخش ها کار؛ در اين صورت تعيين وظايف، مسئوليت
ترين اجزا و عناصر آمادگي و مواجهه با حوادث غيرمترقبه و از جمله سيل محسوب مي 

 .شود

در سطح ملي؛  )ساجک( سازي سامانه جامع اطالعات کسب و کار راهبرد دوم: پياده .2
ي مختلف کشاورزي، ها د يک سامانه جامع و کارآمد براي کسب و کارهاي بخشايجا

ي ملي و منطقه اي کسب و ها صنعت و خدمات در کنار انجام مرتب و دقيق سرشماري
ي اين سامانه مي تواند در موارد مشابه گره گشاي ها کار و پايش مرتب اطالعات و داده

 .بسياري از مشکالت در مديريت بحران باشد

ي متولي؛ يکي از مهم ترين ها راهبرد سوم: افزايش توان امداد و نجات در بين دستگاه .3
ي سيل اخير لزوم تجهيز دست اندرکاران به امکانات و تجهيزات، هم به لحاظ ها درس

کمي و هم به لحاظ کيفي است. افزايش تعداد ادوات و تجهيزات امداد و نجات در کنار 
ي ها ر امر امداد و نجات بايد از مهم ترين اولويتآموزش نيروي انساني دخيل د

 .گيران و برنامه ريزان باشد تصميم
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راهبرد چهارم: الزام کارفرمايان و فعاالن اقتصادي به پياده سازي اصول ايمني،  .4
اري از کسب و کارها خصوصاً پيشگيري و مقابله با خطر بالياي طبيعي؛ بسي

هاي  هاي ايمني کار و روش زمينه مهارتها در  وکارهاي کوچک و صاحبان آن کسب
صحيح مقابله با حوادث غيرمترقبه و خصوصاً بالياي طبيعي دچار فقر آموزشي و 

هاي مدوني در مناطق مختلف کشور  که الزم است در اين زمينه برنامهمهارتي هستند 
به ويژه مناطق مستعد بالياي طبيعي و به طور خاص سيل در نظر گرفته شده و جز 

ي اقتصادي قرار ها هاي فعاليت بنگاه وکارها و تمديد کارت اندازي کسب هاي راه زامال
 .گيرد

پذيري و  وکارها بر اساس اصول کاهش آسيب راهبرد پنجم: بازنگري حکمراني کسب .5
هاي فعال در جريان سيل  مايل دستگاهت - افزايش تاب آوري؛ تحليل ماتريس قدرت

با ميزان عالقمندي  ها ان توانايي و اختيارات دستگاهاخير نشان از عدم تناسب بين ميز
ها در مديريت بحران ايجاد شده در اثر سيل )همراه با ضعف بخش  آفريني آن و نقش

 .ساز( داشت خصوصي و نبود جامعه مدني فعال و جريان

بدين ترتيب، به منظور پيوستگي مفهومي و نيز براي رسيدن به چارچوبي کاربردي و منطبق 
، «راهبردهاي بازيابي» هاي اين مطالعه، راهبردهاي تبيين شده در سه دسته افتهبر ي

بندي شدند. بنابراين، استراتژي کليدي به  دسته« راهبردهاي پايداري» و «راهبردهاي گذار»
ها در هنگام بروز  آوري آن پذيري و افزايش تاب وکارها و کاهش آسيب منظور پايداري کسب

وکارها بر اساس  بازنگري حکمراني کسب» ه سيل همانا استراتژيبالياي طبيعي به ويژ
اي از  براساس راهبردهاي يادشده، مجموعهاست. « آوري ذيري و افزايش تابپ اصول کاهش

، اقدامات و راهکارها متناسب با دو سياست مشخص به منظور تحقق اهداف مرتبط ها برنامه
ها در برابر بالياي  آوري آن ارتقاي تاب پذيري و وکارها و کاهش آسيب با پايداري کسب

 (11-23)صص. « .طبيعي به ويژه سيل در طيف مختلفي پيشنهاد شده است

 . راهبردهای بازيابی، گذار و پايداری99-9-9-9

، عمدتاً مبتني بر بازسازي و ها اين دسته از استراتژيهای بازيابی:  استراتژی» .1
در کوتاه ترين زمان ممکن است و انتظار ها  بازيابي کسب و کارها و جبران خسارت

 :ديده قرار گيرند ي متولي در مناطق آسيبها رود در اولويت برنامه دستگاه مي

 ي مرتبط با کسب و کار؛ها به بخش ها جبران سريع و متناسب آسيب 

 تقويت سازوکارهاي حمايتي بخش کسب و کار در شرايط بحران؛ 

 ي مختلف اقتصاديها ليان بخشتوانمندسازي صاحبان کسب و کار و متو 

 اصالح الگوهاي توليدي و ارائه خدمات. 

ي اوليه و اولويت دار ها ين دسته از راهبردها پس از انجام فعاليت: اهاي گذار استراتژي .2
هاي پرخطر توليد و خدمات در  مانند جبران خسارت و با رويکرد اصالح شيوه
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وص سيل تدوين گرديده و عمده ي اقتصادي در برابر بالياي طبيعي و بخصها بخش
 :ي احتمالي در موارد بعدي بروز سيل خواهد بودها کارکرد آنها کاهش خسارت

 ساجک( در سطح ملي؛ ايجاد و عملياتي نمودن سامانه جامع کسب و کار( 

 ي متولي؛ها افرايش توان امداد و نجات در بين دستگاه 

 ديريت بحران با رويکرد و اختيارات ستاد م ها بازنگري در وظايف و مسئوليت
 مديريت ريسک به جاي مديريت بحران؛

 سازي اصول ايمني، پيشگيري  وکارها به پياده براي الزام کسبريزي  توجه و برنامه
 و مقابله با خطر بالياي طبيعي؛

  ارتقاي آمادگي براي مقابله با حوادث غيرمترقبه و به ويژه سيل در بخش کسب و
 .کار

پذيري و افزايش  ها ناظر بر کاهش آسيب اين بخش از استراتژي: يهاي پايدار استراتژي .3
آوري کسب و کارها در تمامي نقاط سرزويني است و موجبات پايداري و افزايش  تاب

ي مختلف اقتصادي در هنگام بروز بالياي طبيعي و از جمله سيل را ها ثبات بخش
 :بهمراه خواهد داشت

  هاي مختلف  کارها در بخشکاهش در معرض خطر قرار گرفتن کسب و
 اقتصادي؛

 هاي اقتصادي در هنگام مواجهه با  کاهش ميزان حساسيت کسب و کارها و بنگاه
 بالياي طبيعي؛

 هاي طبيعي خصوصاً آب،  اصالح و ساماندهي قوانين مرتبط با حفاظت از سرمايه
 ها و مراتع؛ لگخاک، جن

 رايط خطر، در قبل، حين و ي اقتصادي با شها فزايش ظرفيت و توان انطباق بنگاها
 (154-155)صص. « .پس از بروز خطر

اجراي دقيق و کارآمد مجموعه راهبردهاي پيشنهادي در بخش پيشين منوط به عمل به 
استراتژي کليدي و اصلي پايداري کسب و کارها و کاهش آسيب پذيري و افزايش تاب 

بازنگری »ا استراتژي در هنگام بروز بالياي طبيعي به ويژه سيل همان ها آوري آن
پذيری و افزايش  ارها بر اساس اصول کاهش آسيبوک حکمرانی کسب

ها خواهد بود  که متضمن به ثمر نشستن و عملياتي شدن ساير استراتژي است« آوری تاب
گيرد، بلکه در اصل  ک از سه دسته تعيين شده قرار نميو به دليل ماهيت خاص در هيچ ي

 .ر سه دسته را داردداراي شمول قرارگيري در ه

 ديده کارهای آسيبو ها و راهکارهای بازسازی و بازتوانی کسب . برنامه99-9-9-1

 سياست اول: ارتقاي کارايي ستاد مديريت بحران در شرايط حوادث غيرمترقبه .1

 اصالح سازوکار امداد و نجات براي مديريت کسب و کارها در شرايط : برنامه اول
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 توسط وزارت کشور بحران

 وسط ستاد مديريت بحرانت ( سامانه جامع کسب و کار )ساجک: نامه دومبر 

 ي هشداردهنده حوادث غيرمترقبهها رنامه جامع سيستم: ببرنامه سوم 

 اي و آموزشي مناسب و کارا هاي خدمات مشاوره تدوين بسته: برنامه چهارم  

 لف کارها در مناطق مخت و بازمهندسي حکمراني و مديريت کسب: برنامه پنجم
 کشور

 ها و اختيارات  تعريف يک برنامه جامع مديريت بحران که در آن وظايف، مسئوليت
 خص شده است؛شي مختلف به روشني مها بخش

 ي دولتي، خصوصي و ها تاکيد و تضمين مشارکت تمامي ذينفعان و تمامي بخش
 جامعه مدني در فرآيندهاي مرتبط با مديريت بحران؛

 و پيش بيني حوادث غيرمترقبه و بالياي طبيعي در  ي هشدارها اندازي سيستم راه
 ي مختلف اقتصادي و متناسب با کسب و کارهاي فعال در هر منطقه؛ها بخش

 ي بازسازي و بازتواني در اساسنامه ها ي امداد و نجات از فعاليتها تفکيک فعاليت
 هاي متولي و فعال در مديريت بحران کشور؛ و ارگان ها سازمان

 ي مستند بخش ها مانه جامع کسب و کار به منظور تهيه اطالعات و دادهراه اندازي سا
ها و  براساس اولويت ها کسب و کار کشور در سطح ملي و به روزرساني مرتب آن

 ي مناطق مختلف کشور؛ها مزيت

  اجباري شدن ثبت واحدهاي صنعتي، کشاورزي و خدماتي در هر سطح و با هر نوع
 و کار؛فعاليتي در سامانه جامع کسب 

 ي اقتصادي و توسعه بخش خصوصي در تمامي ها کاهش دخالت دولت در بخش
 ي حاکميتي خاص؛ها ي اقتصاد جز در بخشها بخش

 ي مردم نهاد )سمن( و ساير اشکال نقش آفريني ها افزايش کمي و کيفي سازمان
 جامعه مدني در سالمت و شفافيت بخش کسب و کار کشور؛

 وانمندسازي صاحبان کسب و کار در زمينه بالياي ي آموزشي و تها برگزاري دوره
ي ايمني کار براي تمامي صاحبان ها طبيعي و به ويژه سيل و اجباري نمودن دوره

 مشاغل؛

 اي متناسب با مشاغل مختلف و سطوح  ي آموزشي و خدمات مشاورهها ارايه بسته
تي و ي اقتصادي و کسب و کارهاي خدماها مختلف نيروي انساني فعال در بنگاه

 توليدي؛

 ي ها ي مختلف کسب و کار و بنگاهها ايجاد نظام پايش و ارزيابي خطر در بخش
 .توليدي و خدماتي کشور

 کارهاي اقتصادي و آوري واحدهاي کسب سياست دوم: افزايش تاب .2

 کارهاي  و تدوين سازوکار عملياتي جبران خسارت بر واحدهاي کسب: برنامه اول
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 اقتصادي

 اي سازوکار پيشگيرانه در مديريت کسب و کارها در شرايط  برنامه: برنامه دوم
 بحراني

 ي مناطق در ها توسعه و شکل گيري کسب و کارها براساس اولويت: برنامه سوم
زده متناسب با شرايط بعد از  مناطق سيل قالب زنجيره ارزش براي پايدارسازي

ا براي اشتغال بحران )استقرار موقت کسب و کارها و استقرار دائمي کسب و کاره
 پايدار و بارعايت مالحظات بازاريابي، بسته بندي، برندسازي و ...( 

 رساني کسب و  استفاده از فناوريهاي نوين و استقرار نظام اطالع :برنامه چهارم
 کارها از بعد حوادث و باليا براي مديريت کسب و کارها در شرايط بحراني

 سط بيمه مرکزي تو وکارها مين کسبرنامه نظام بيمه اي و تضاب: برنامه پنجم
 ايران

 ي طبيعي با لحاظ ها اجراي قوانين و مقررات حفاظت از سرمايه: برنامه ششم
زيستي و لزوم رعايت توان اکولوژيکي و ظرفيت  رعايت مطالعات ارزيابي محيط

 بُرد منطقه

 اولويت بندي احياء و بازسازي کسب و کارها به تناسب درجه آسيب: برنامه هفتم 
با مشارکت دستگاه اجرايي مربوطه  ي اشتغال عموميها ديدگي و حمايت از برنامه

ي ها و جامعه محلي، براي جهت دهي مناسب به منابع عمومي )در قالب کمک
ي مهارتي، بهسازي و توانمندسازي کسب و ها فني و اعتباري دولت( براي آموزش

 کارها توسط سازمان برنامه و بودجه کشور

 ي مديريت ريسک و اجرايي نمودن آن توسط ها تعيين ابعاد و مولفه: مبرنامه هشت
 سازمان برنامه و بودجه کشور

 ط وزارت امور اقتصادي و توس اصالح ساختار نظام بيمه اي محصوالت: برنامه نهم
 دارايي با همکاري سازمان برنامه و بودجه کشور

 ا در هنگام مواجهه با ي اختصاصي حمايت واحياء کسب و کارهها تدوين شيوه نامه
 سيل به تفکيک مراحل پيش، حين و پس از سيل؛

 ي نوين و تجهيزات نوين امداد و ها ي متولي به فناوريها و سازمان ها تجهيز دستگاه
 نجات متناسب با نياز کسب و کارهاي مختلف؛

 ي ها ي اقتصادي و واحدهاي توليدي از جمله در بخشها سند دار کردن بنگاه
 دامپروري و مشاغل خانگي؛کشاورزي و 

  تهيه نقشه جامع آسيب پذيري مناطق مختلف کشور در برابر بالياي طبيعي از جمله
 سيل؛

 ي مختلف و ايجاد کسب و کارهاي صنعتي، ها احصاي مناطق ممنوعه توسعه فعاليت
 کشاورزي و خدماتي براساس ريسک بروز بالياي طبيعي و از جمله سيل؛
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 در مناطق مختلف کشور مبتني بر توسعه کم آب بر؛ محوريت توسعه کسب و کار 

  مکان يابي و شناسايي مناطق مناسب براي توسعه هر يک از کسب و کارهاي عمده
 ها ه مواجه ي صنعت، کشاورزي و خدمات؛ها مناطق مختلف کشور به تفکيک بخش

  تهيه نقشه پراکندگي واحدهاي اقتصادي و کسب و کارهاي فعلي کشور به تفکيک
 ي کشاورزي، صنعت و خدمات؛ها بخش

 ي نسبي مناطق در ايجاد، راه اندازي و توسعه کسب و کارهاي ها محوريت مزيت
ي توليدي مناطق با ها جديد و جلوگيري از توسعه کسب و کارهاي نامتناسب با مزيت

 تاکيد بر مساله محيط زيست و آب؛

 با اولويت نواحي ي مشاغل و واحدهاي توليدي ها مقاوم سازي ابنيه و ساختمان
 روستايي و عشايري؛

 ي حياتي مناطق مختلف ها ي ارتباطي و شريانها ايمن سازي و توسعه زيرساخت
 ي بروز خطر؛ها کشور به منظور تضمين حمل و نقل ايمن خصوصاً در زمان

  تشکيل و عملياتي نمودن ستادهاي مديريت بحران در بخش کسب و کار به منظور
و حفاظت از توليدات و محصوالت در هنگام خطر با رويکرد  تامين مواد اوليه الزم

 فعال نگه داشتن جريان توليد و زنجيره تامين و توليد در شرايط خطر؛

 ايجاد و راه اندازي نظام بيمه جامع بالياي طبيعي براي تمامي کسب و کارها؛ 

 تشکيل صندوق حمايت از کسب و کارها در برابر حوادث طبيعي از جمله سيل؛ 

 ي ناشي از بالياي طبيعي و نحوه ها صويب قوانين متناسب و شفاف در زمينه خسارتت
ي اقتصادي و کسب و کارها، براساس اصل ها براي تمامي بخش ها جبران آن

 قانون اساسي؛ 125و  164، 112، 62، 43، 28مصلحت عمومي و اصول 

 با رويکرد کشور  1331روز رساني قانون مسئوليت مدني مصوب سال  اصالح و به
ي مختلف از جمله بخش ها ي بخشها سازي متولي ومسئول جبران خسارت شفاف

 کسب و کار؛

 ي ملي ها دهي جامع و ملي مساله کاربري اراضي با رويکرد حفاظت از سرمايه سامان
 ي اقتصادي؛ها در برابر سودجويي

 و حمايت از تويعه  ي جمعي در بخش کسب و کارها و نظام ها تقويت تشکل
 ي توليدي و خدماتي؛ها ، سنديکاها و ساير صنوف مرتبط با فعاليتها حاديهات

 ي مدرن در يک بازه زماني ميان مدتها ي سنتي توليد به شيوهها الزام اصالح شيوه 
ي طبيعي، حفظ محيط زيست و ها وري از سرمايه )ده ساله( با رويکرد افزايش بهره

 ايمن در برابر مخاطرات طبيعي از جمله سيل؛
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ی جبران خسارات و توانمندسازی  سازی شيوه بازطراحی و يکسان. 99-9-9-1

 ديده  کسب و کارهای آسيب

هاي ناشي از حوادث طبيعي از جمله سيل، در ابتدا به صورت هاي مقابله با خسارتروش»
ها هاي ديگري که امروزه از آني اخير، به تدريج از روشها حمايتي و امدادي بوده و در سال

اي ياد مي شود، استفاده شده است. از طرفي، براي جبران به عنوان راهبردهاي بيمه
هاي مبتني بر توان از روشبيني ميهاي ناشي از حوادث طبيعي غيرقابل پيشخسارت

ها را پذيرند و در مقابل، تعداد از آنها بيمهمديريت ريسک استفاده کرد. بسياري از ريسک
پذير است . در واکنش به ريسک، معموالً دست کم هفت نوع رفتار امکانتوان بيمه کردنمي

ها شامل نگهداري، گريز، شوند. اين تکنيکهاي مديريت ريسک ناميده ميکه تکنيک
سازي است. آن چه که مشخص است، مهم ترين اجتناب، کاهش، انتقال، ترکيب و خنثي

ي مختلف از جمله بخش ها در بخششيوه مورد استفاده جهاني مبتني بر مديريت ريسک 
کسب و کار تاسيس و گسترش يک نظام بيمه اي کارآمد و جامع است که در ادامه به 

  مي .تفصيل مورد تشريح قرار مي گيرد

گام اول در اين زمينه، وجود يک نظام جامع بيمه اجباري بلند مدت براي تمامي کسب و 
ي کشاورزي، صنعت و ها ب و کارهاي بخشدر چنين نظام بيمه اي تمامي کس  کارها است.

آالت و تجهيزات،  ي فيزيکي، ماشينها از جمله ابنيه و سرمايه ها خدمات در همه زمينه
 .گيرند و البته نيروي انساني تحت پوشش بيمه قرار مي ها محصوالت توليدي و ساير دارايي

محلي، منطقه اي و  در گام دوم نياز است نقشه جامع حوادث طبيعي از جمله سيل در سطح
ملي تهيه گردد تا نواحي مستعد و در معرض هريک از حوادث طبيعي مشخص گردد. اين 
نقشه مبناي اصلي تعيين حق بيمه در مناطق مختلف بر حسب ميزان احتمال بروز خطر 

باشد. به عنوان مثال در مناطقي که در معرض خطر بيشتري در برابر بالياي طبيعي  مي 
 .ه باالتر و ميزان خسارت پرداختي در صورت بروز خسارت هم باالتر استهستند حق بيم

اي است.  طراحي ابزارهاي دقيق و سريع ارزيابي خسارت، گام سوم و مهم چنين نظام بيمه
انجام چنين کاري به شکل دقيق و سريع مستلزم انجام برخي اقدامات قبل از بروز هرگونه 

فرآيند به شکل مشارکتي و با حضور تمامي ذينفعان  امروزه اين. خطري از جمله سيل است
پذيرد. اين کار در اکثر کشورهاي توسعه يافته در شرايط عادي و  مي از جمله مردم صورت 

قبل از وقوع هر گونه خطري، به دوشيوه  بدين منظور .پذيرد مي قبل از وقوع خطر انجام 
رها در صورت بروز سيل مورد ارزيابي دروني و بيروني ميزان آسيب پذيري کسب و کا

ارزيابي قرار گيرد. در هر دو شيوه ارزيابي دروني و بيروني دست اندرکاران نسبت به تهيه 
ي هر ها و سرمايه ها کنند که منعکس کننده دارايي مي يي اقدام ها و پرسشنامه ها چک ليست

ني و سرمايه )سرمايه طبيعي، سرمايه فيزيکي، سرمايه مالي، سرمايه انسا کسب و کار
ي بالقوه ها و توانايي ها ، پوشش بيمه اي داراييها اجتماعي(، ميزان در خطر بودن دارايي

صاحبان کسب و کار )از جمله ميزان آگاهي و دانش آنان در مورد خطر( در هنگام مواجهه 
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هم توسط صاحبان کسب و کارها )ارزيابي دروني( و هم  ها با سيل است. اين پرسشنامه
ي زماني مشخص تکميل و ها )ارزيابي بيروني( در بازه ي ذيربطها و دستکاه ها ازمانتوسط س
مبناي اوليه برآورد خسارات سيل احتمالي در  ها شوند. در واقع اين چک ليست مي به روز 

هنگام بروز محسوب خواهند شد. در هنگام وقوع سيل و در فرآيند حين و پس از سيل، به 
و چگونگي حمايت از کسب و کارها نيز چک ليست و  ها ارتمنظور برآورد ميزان خس

ي قبل از ها گردد که شباهت زيادي به چک ليست مي ي مخصوصي تدوين ها پرسشنامه
و مجموعه  ها ، بيمه داراييها سيل دارد و دربرگيرنده مواردي مانند، ميزان آسيب به دارايي

و  ها باشد. اين چک ليست مي بروز سيل  اقدامات انجام شده از هنگام اطالع از سيل تا هنگام
ي ذيربط تکميل ها نيز هم توسط صاحبان کسب و کار و هم توسط دستگاه ها پرسشنامه

ي ها و چک ليست ها گردد. بديهي است در چنين حالتي تطبيق و تکميل پرسشنامه مي 
ت مراحل قبل و پس از سيل امکان برآورد خسارت در کمترين زمان ممکن را براي دس

 .اندرکاران و صاحب نظران ميسر خواهد ساخت

اي جامع و فراگيري بايد با مجموعه اي از اقدامات حمايتي و پشتيباني نيز  چنين نظام بيمه
 :عبارتند از ها ترين آن توام گردد. که مهم

 ي فني و اعتباري از سوي دولت براي مناطق در معرض سيل مبتني بر تقويت ها ارائه کمک
 در بخش کسب و کار؛ زنجيره ارزش

 ي ها پرداخت تسهيالت )جداي از پرداخت خسارت( براي مناطق پر آسيب يا در هنگام آسيب
 جدي؛

 کارهايي که احتمال  و تضمين خريد محصوالت و خدمات )کشاورزي، صنعتي و خدمات( کسب
 باالست؛ ها بروز خطر در آن

 سازي کسب و  سازي و ايمن مي مالي و اضطراري خارج از برنامه اصلي براي مقاوها کمک
 کارها در برابر خطرهاي احتمالي؛

 سال  اي در مواقعي که براي چند ي قابل توجه در برنامه بيمهها و تخفيف ها وجود بخشيدگي
 آيد؛ نميخسارتي به بار 

 ي ديگر و ها مند از جمله استمهال ديون بانکي و بدهي ي حقوقي نظامها بيني حمايت پيش
 .رايگان به صاحبان کسب و کارها ي حقوقيها مشاوره

موضوعي است که « صندوق بيمه حوادث طبيعي» اندازي طرح راه شايان ذکر است که
خورشيدي  1316گذرد، به طوري که مجلس شوراي اسالمي آن را در  مي از آن  ها سال

 (151-151صص. ) .در شوراي نگهبان مسکوت مانده استتصويب کرده اما همچنان 



 
 



 

 

 . خالصه گزارش کارگروه امداد و نجات92فصل 
 

 . مقدمه92-9
صفحه و  124ها در  هيئت ويژه گزارش ملي سيالب« امداد و نجاتکارگروه »نهايي گزارش 

در « کارگروه کارگروه امداد و نجات»شود. شرح خالصه گزارش  هزار کلمه را شامل مي 41
 شود.  ادات ارائه ميها و پيشنه آموخته ادامه بر اساس شرح وضع موجود، درس

 شناسی . وضع موجود و آسيب92-2

 خسارات سيل در جهان. 2-9
کنند و حدوداً  ها را تهديد مي جمله مخاطراتي هستند که مستقيماً زندگي انسان از ها سيل»

درصد از  53تا  43. حدود استهاي ناشي از مخاطرات طبيعي  مسبب نيمي از مرگ
ها  . در طي قرن بيستم، سيلاستها مرتبط  در دنيا با سيلناشي از بالياي طبيعي  هاي مرگ

( 2331تا  1125هاي  سال) سال 22اي که در طي  گونه اند، به ميليون نفر را کشته 8حداقل 
سال )از سال  18اند، در طي  را باعث شده مرگ 125333ميليارد نفر را تحت تأثير و  2.2

 531811بيش از  (1183-2331ساله ) 33و در يک دوره  هزار مرگ 333( 2333تا  1185
 در اند. نفر در دنيا شده 53312منجر به مرگ  2314تا  2335هاي  و نهايتاً در طي سال مرگ
ها از علل عمدۀ مرگ ناشي از بالياي طبيعي در جهان هستند. همچنين ممکن  سيل واقع

ايش ميزان هاي آينده به علت افز ها منجر به افزايش نرخ مرگ در طي سال است سيل
 (13)ص. .« ها گردند استرس و بيماري

 سيل و نظام سالمت. 92-2-2
هاي مستقيم و غيرمستقيمي بر سالمت جامعه و بر نظام ارائه خدمات  سيل خسارت»

گذارد. جدول زير تخميني از تعداد افراد تحت تأثير و برآورد تعداد افرادي  سالمت برجاي مي
 (11)ص.  «.اند زده بوده استان اصلي سيل 4رماني در است که نيازمند خدمات بهداشتي د

 زده کشور استان سيل 4جمعيت تحت تأثير و نيازمند ارائه خدمات سالمت در 
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 نام استان رديف
جمعيت تحت 

 تأثير/ نفر

جمعيت نيازمند خدمات 
 سالمت/ نفر

 333333 نفر 1184622 گلستان 1

 345181 نفر 1263641 لرستان 2

 131338 564544 ايالم 3

 18213 3264243 خوزستان 4

 853،623 2،224،635 جمع

 حوادثپاسخ به برنامه ملی . وضعيت 92-2-9
اي جهت آمادگي و پاسخ به  برنامه 81وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي از سال »

را تدوين  (EOP« )برنامه ملي پاسخ به حوادث و باليا در نظام سالمت»حوادث تحت عنوان
ده است. اين برنامه اصول، وظايف و ضوابط، کارکردهاي عمومي و اختصاصي تمام نمو

هاي متعددي هم در سطح  هاي مختلف نظام سالمت را مشخص نموده است. کارگاه بخش
هاي حوزه سالمت بر اساس اين برنامه  کشور براي توسعه آن برگزار شده است. بخش

اقدام، قدم مهمي در افزايش ميزان آمادگي نظام اند. هرچند اين  مانورهايي را برگزار کرده
هاي اختصاصي براي  چنين تدوين برنامه روزرساني و هم باشد، اما نيازمند به سالمت مي

 (22ص. ).« حوادثي ازجمله سيل است

 هالل احمرهای امداد و نجات  برنامه. 92-2-1
ي متعددي را براي ها احمر جمهوري اسالمي ايران نيز از گذشته برنامه جمعيت هالل»

تدوين و ابالغ برنامه  ها آمادگي پاسخ به حوادث تدوين نموده است که يکي از آخرين برنامه
ها در نوع خود مترقي و  ها و پروتکل . هرچند اين برنامهاستپاسخ عمليات امداد و نجات 

ذاري گ ها نيازمند زمان و آموزش، تمرين و سرمايه مطلوب هستند، اما اجراشدن کامل آن
 (28)ص.  «است.

هاي متعدد ديگري نيز ازجمله دستورالعمل ارزيابي تسهيالت بهداشتي در برابر  دستورالعمل»
باليا، ابزار ارزيابي و آموزش آمادگي خانوار، ابزار ارزيابي ايمني بيمارستاني، برنامه آمادگي 

هداشت، درمان و هايي است که در وزارت ب بيمارستاني، چارچوب ملي پاسخ ازجمله پروتکل
احمر جمهوري اسالمي ايران استفاده قرار گرفته است و  آموزش پزشکي و در جمعيت هالل

 (131)ص. « .استسبب افزايش آمادگي نظام سالمت در مواجه با حوادث و باليا شده 

هاي نحوه پاسخ به حوادث و باليا در  ها و دستورالعمل ها، آيين نامه ها، پروتکل تدوين برنامه»
هاعمدتاً به  ها و دستورالعمل طي ساليان اخير رشد چشم گيري داشته است. اين برنامه

هاي مخاطره محور  رويکرد تمام مخاطرات تدوين شده و دستورالعمل
اند. از طرف ديگر  هاي مقابله با سيل هنوز در دستور کار قرار نگرفته ازجملهدستورالعمل
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ها انجام شده است اما کماکان در سطوح مياني  لعملاقدامات زيادي براي استقرار اين دستورا
گردد نظام سالمت و امداد و نجاات کشور عالوه بر  و محلي ضعف وجود دارد. پيشنهاد مي

ها در  هاي و دستوررالعمل هاي مخاطره محور، براي آموزش و پياده سازي آن تدوين برنامه
هاي آموزش مجازي و  از ظرفيت توان ريزي نمايد. در اين زمينه مي سطوح محلي برنامه

 (131ص. ) .«همگاني به خوبي استفاده نمود

 های امداد و نجات کشور چالش. 92-2-1
ارزيابي و تحليل خطر و به تبع آن نقشه خطر جامع در سطح ملي و همچنين به شکل  .1

 .محلي تهيه نشده است

 .باشد شده بر اساس ارزيابي خطر نمي هاي تهيه برنامه .2

 .باشد ه پاسخ به باليا جزء اولويتهاي واحدهاي نظام سالمت نميتدوين برنام .3

ها  هاي آمادگي و پاسخ به بحران مديران ارشد درگير تدوين، آموزش و اجراي برنامه .4
 .نيستند

 .ها به شکل مجزا تعريف نشده است اعتبار الزم براي تدوين و بازنگري برنامه .5

 .باشد ملياتي نميشده کافي و ع هاي تهيه آموزش و تمرين برنامه .6

 .تيم تخصصي براي آموزش و مشاوره در زمينه تدوين برنامه محدود است .2

هاي تخصصي براي آن وجود  فرآيند پايش تدوين و بازنگري برنامه تدوين نشده و تيم .8
 .ندارد

هاي ابزار براي مراحل پيشگيري و آمادگي و پاسخ  دانش و مهارت استفاده از خروجي .1
 .پايين است

پوشاني و موازي کاري  هاي همکار و پشتيان، هم ها و سازمان هاي دستگاه يتبين فعال .13
 .وجود دارد

 .براي برگزاري مانورهاي مشترک با ساير سازمانها کمبود منابع اعتباري وجود دارد .11

بانک اطالعاتي )شامل تجهيزات، نيروي انساني و...( مناسب با ساير سازمانها وجود  .12
 (31ص. ) .ندارد

کافي و الزم ميان مرکز هماهنگي عمليات وزارت بهداشت، درمان و هماهنگي » .13
و مرکز فرماندهي و عمليات  هاي علوم پزشکي استانهاآموزش پزشکي و دانشگاه

 .نيروهاي مسلح در سطح کشوري و استاني انجام نشده است

هاي مشخصي از نيروهاي مسلح مبني بر ارائه عمليات امداد، نجات و  درخواست .14
نجام نشده و نيروهاي مسلح بر اساس ارزيابي خود به ارائه خدمات امداد، سالمت ا

 .اند نجات و سالمت پرداخته

برنامه مديريت منابع و نيروها در مراحل مختلف چرخه مديريت حوادث و باليا  .15
 .)پيشگيري، آمادگي، پاسخ و بازيابي( مشاهده نگرديد

ه علوم پزشکي، بهداري سپاه، فرماندهي واحد در حوزه سالمت با همکاري دانشگا .16
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 .احمر، بهزيستي وجود نداشته است بسيج جامعه پزشکي، هالل

 .وظايف سازمان بسيج جامعه پزشکي در پاسخ به حوادث و باليا مشخص نبوده است .12

 .طور کامل انجام نشده است مستندسازي فرآيند اعزام نيروي انساني و جزئيات تيمها به .18

نياز منطقه اعزام نشده و هر استان بنا به ظرفيت خود نيرو نيروها بر اساس ارزيابي و  .11
 .اعزام کرده است

اند و نه  اشي از حوادثي همچون زلزله( بودهبرخي ازخدمات ارائه شده مرتبط با تروما )ن .23
 .سيل

 .در بسياري از تيمهاي اعزامي، ترکيب تخصصي اعضا در نظر گرفته نشده است .21

 .«تهاي آسيبديده صورت نگرفته اس ستاني اجهت اعزام نيروها درخواستي از سو .22
 (44)ص. 

 مشکالت مشارکت مردمی در امداد و نجات. 92-2-6

 اختالل در فرايند امدادرسانی به دليل حجم باالی حضور مردمی. 92-2-6-9

ها و مراکز امدادي  هاي امدادرساني نظيرجاده با توجه به از دست رفتن بسياري از زيرساخت»
گردد. حجم زياد افراد گسي شده به  بندي انجام مي ت امداد بر اساس اولويتو سالمت، عمليا

ها نيست از طرفي و  هاي مردمي که نيازي به آن چنين کمک ديده و هم منطقه آسيب
هاي مسئول و در محدوديت مسيرهاي دسترسي، سبب کندشدن امدادرساني توسط سازمان

 .بعضي موارد موجب نارضايتي مردم شده است

 های مردمی ضعف در سيستم شناسايی و ثبت اطالعات گروه. 92-2-6-2

ها  دهد که هيچ نظام ساختارمندي جهت شناسايي و ثبت اطالعات گروه ها نشان مي بررسي
هاي اجرايي انجام نشده  شده از سوي دستگاه هاي اعالم و افراد داوطلب و تائيد توانمندي

اي که در واقعيت وجود هاي حرفه ه و اعالم هويتمثال حضور افراد در منطق  عنوان است. به
زده شده است. اين نداشته است سبب تهديد سالمت، جان و مال مردم درمناطق سيل

موضوع باعث شده است که بعضاً خدمات غيراستاندارد و غيراصولي به مردم ارائه گردد. 
تجربه بودن و بي داشتن مهارت ناکافي يا تجهيزات نامناسب جهت حضور در شرايط سيالب

برخي از اين افراد سبب به خطر افراد امنيت وايمني افراد داوطلب شده بود که نمونه بارز آن 
 «.باشدها در استان گلستان مي ن شدن قايق امدادگران داوطلب و مرگ تعدادي از آنواژگو
 (41)ص. 

 ر سيلکننده د ها و افراد مشارکت تأمين امکانات رفاهی برای تيم. 92-2-6-9
تواند تبديل به فاجعه دوم  تأمين امکانات رفاهي موردنياز داوطلبين در منطقه تحت تأثيرمي»

ها،  براي عمليات امداد و نجات گردد. تأمين سرپناه مناسب جهت اسکان و استراحت آن
هاي هاي بهداشتي، غذا و تأمين امنيت ازجمله چالشسرويس اياب و ذهاب، سرويس
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 .ات و سالمت در منطقه بوده استعمليات امداد، نج

 های مردمی توزيع ناعادالنه کمک. 92-2-6-1

گونه رويکردي وجود نداشته است و اين  هاي نقدي و غيرنقدي هيچجهت توزيع کمک
ها وجود نداشته است. بسياري از افراد موضوع سبب شده است تا عدالت در توزيع اين کمک

اند و از سوي  قدم نشدهها پيشدريافت اين کمک زده به دليل حفظ کرامت خود، جهتسيل
ديگر افرادي که از اطراف مناطق تحت تأثير به اين مناطق هجوم آورده و بيشترين سود را 

که درجايي ثبت شود، باعث  هاي مردمي بدون ايناند. توزيع کمکدر اين زمان کسب کرده
رساني به مناطق کمتر در دسترس، مند گرديده و امداد دسترس بهره شده است تا مناطق قابل

 .موردتوجه کمتري قرار گيرند

 ضعف در توجه به مسائل انسانی و فرهنگی مردم. 92-2-6-1

هاي متعدد در اقصي فرهنگها و خردهبا توجه به پهناور بودن کشور ايران و وجود فرهنگ
هد کرد. در ديده کمک شاياني در امدادرساني خوانقاط کشور، شناخت فرهنگ مردم آسيب

هاي فرهنگي کمتر  هاي مردمي به دليل تفاوت شده است که کمک بعضي موارد مشاهده 
 .موردتوجه قرارگرفته است

 رعايت استاندارد و تضمين سالمت و ايمنی امدادرسانی. 92-2-6-7

ها برخي از اقالم احمر شهرستانبر اساس گفته مسئولين شبکه بهداشت و مسئولين هالل
مصرف  اند.توزيع اقالم امدادي با تاريخ  قل استانداردهاي اقالم امداد را نداشتهاهدايي حدا

بسيار نزديک يا تهيه اقالم از برندهاي غير معتبر و غيراستاندارد از مواردي بوده است که 
 (142-143صص. « ).گاهي در توزيع اقالم مشاهده شده است

 اسکان اضطراریمسائل . 92-2-7
و دستگاههاي غيرمسئول در امر مديريت اسکان اضطراري و  دخالت برخي افراد» .1

 توزيع چادر و اقالم امدادي

 کمبود فضاي مناسب براي اسکان اضطراري در بعضي از مناطق .2

 ضعف در مديريت کمپهاي اسکان اضطراري .3

 هاي اسکان اضطراري هاي مستقر در کمپ ضعف در شناسايي و ثبتنام خانواده .4

 هاي اسکان ردم در مديريت کمپضعف در همکاريو مشارکت م .5

محدوديت منابع براي تأمين و جايگزيني اقالم امدادي و تهيه و توليد انبوه چادرهاي  .6
 اسکان اضطراري

 تأخير در امر اسکان اضطراري به علت عدم دسترسي به بعضي مناطق، .2

 آبگرفتگي مناطق و ايجاد مشکل براي استقرار چادرهاي اسکان اضطراري .8

 هاي اسکان اضطراري يب ديدگان به محل اردوگاهانتقال سخت آس .1
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هاي اسکان  ها و استقرار در اردوگاه عدم همکاري برخي از مردم براي ترک خانه .13
 (53)ص.  «اضطراري.

 های بهداشت محيط در مواقع وقوع سيل چالش. 92-2-8

هاي دولتي و  عدم هماهنگي در توزيع مواد غذايي و آب آشاميدني بين سازمان .1
 هاي بهداشت محيط مردمي با گروهکمکهاي 

 کمبود تجهيزات، مواد گندزدا و کيتهاي پرتابل جهت کنترل کيفي آب آشاميدني .2

 آالت )لودر و...( جهت دفن بهداشتي مواد زائد کمبود ماشين .3

 کمبود اقالم بهداشتي و همچنين حمام و توالتهاي بهداشتي با توجه به نياز مردم .4

 ات در مناطق سيلزده و آلودگي آب آشاميدنيعدم دفع پسماند و الشه حيوان .5

 عدم توجه مردم با نيروهاي بهداشت محيط .6

 عدم هماهنگي يکپارچه نيروهاي بهداشتي جهت توزيع همگن در مناطق سيلزده .2

 ای در مواقع وقوع سيل های بهداشت حرفه چالش. 92-2-1

مثال  انعنو به ها عدم اطالع دقيق از محل و موقعيت جغرافيايي بعضي کارگاه .1
هاي پمپاژ آب روستايي که بهوسيله پرکلرين و گاز کلر تصفيه آب انجام  ايستگاه

ميشود، مغازهها و کارگاههاي توزيع سم و کود در روستاها و مراکز مربوط به جهاد 
 کشاورزي، انبارهاي سموم صنايع بزرگ

ويژه  بهبرگه اطالعات ايمني مواد شيميايي( دقيق مواد شيميايي ) MSDS عدم وجود .2
هاي کشاورزي که بهصورت محرمانه  کود و سموم کشاورزي در صنايع و شرکت

 .نگهداري ميگردند

 هاي کشاورزي ها در آب از طريق سيل گرفتگي زمين کش پخش سموم و آفت .3

 عدم وجود دستورالعمل مشخص و يکسان در زمان قبل، وقوع سيل و بعدازآن .4

 عنوان ارشد ايمني کار بهعدم اختصاص جايگاه مناسب به گروه سالمت  .5

عدم وجود فرايند مدون جهت تأييد صالحيت ايمني اماکن انتخابشده جهت اسکان  .6
 برداري قبل از بهره

عدم وجود فرايند مدون جهت تعيين صالحيت ايمني قايقهاي موتوري قبل از  .2
 برداري بهره

ي ها همکاري و هماهنگي ضعيف دستگاههاي اجرايي در چيدمان اوليه کارخانه .8
روزرساني آمار و اطالعات  هشيميايي، انبارهاي سموم، کودهاي شيميايي و غيره و عدم ب

 هاي شيميايي کارخانه

 افزار ايمني شيميايي مندي از نرم ضعف در بهره .1

 شيوع بعضي بيماريهاي تنفسي در مناطق سيلزده .13

 هديد آوري و دفع صحيح سموم باقيمانده آسيب ها و مراکزي جهت جمع نبود شرکت .11
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ويژه جهاد  به دهي و الزام صنايع و سازمانها در پاسخدهي نبود سيستم صحيح گزارش .12
 (63. )ص. کشاورزي و نفت و گاز

 چالشهای ارائه خدمات به معلوالن. 92-2-90

تخريب زيرساختهاي توانبخشي وابسته به سازمان بهزيستي و با وزارت بهداشت و  .1
 ديگر ارگانها

 کارکنان تخصصي به دليل آسيب  مراقبين، و کاهش کارکنان توانبخشي شامل .2

 عدم آگاهي کافي تيم امداد در مواجهه با افراد داراي معلوليت و سالمندان .3

کمبود وسيله نقليه مناسب براي جابجايي و انتقال معلولين اشکال در امدادرساني به  .4
 معلوليتافراد داراي معلوليت به دليل نداشتن آمار دقيق از محل زندگي افراد داراي 

 ثبت اورژانسي عدم ثبت افراد معلول در شرايط اضطراري و در سيستمهاي .5

فقدان آگاهي و درک مناسب در خصوص حوادث و باليا درافراد معلول بهخصوص  .6
 )داراي بهره هوشي پايين( افراد داراي معلوليت ذهني

ه سريع، هاي جسمي حرکتي، از خدمات امداد و نجات، تخلي محروميت افراد با معلوليت .2
 هاي امن، پناهگاه، آب، بهداشت و ديگر خدمات انتقال به مکان

مدت همچون اغتشاش و ترسهاي احساسي ناشي از يک  ماندگاري عوارض طوالني .8
 (86. )ص. وضعيت بحراني در افراد داراي معلوليت

 ها سمن یها چالش. 92-2-99
هاد مشخص و ن سردرگمي سمنها در روزهاي اول براي تماس و هماهنگي با يک .1

 چرخش بين نهادهاي گوناگون و اتالف زمان

نتيجه پراکندگي بيماران،  اختالل ايجادشده در خطوط تلفني و تخريب منازل و در .2
 پيگيري وضعيت بيماران توسط مؤسسات را با مشکالت بسياري مواجه کرده بود

ياب  افراد توان هاي مواصالتي و عدم امکان انتقال کودکان و بيماران و از بين رفتن راه .3
 به تهران يا مراکز مجهز

با توجه به مشکالت به وجود آمده برقراري ارتباط با سيلزدگان روستايي و شناسايي  .4
 بيماران روستايي بسيار دشوارتر از بيماران شهري بوده است

 زده ساکن بودند سيل مشکالت به وجود آمده براي کارکنان حوزه سالمت که در مناطق .5

وص چگونگي ارائه خدمت به بيماراني که نيازمند خدمات سطح دوم و ابهام در خص .6
 سوم هستند

 هاي بيماران دياليزي نياز به کمکهاي مالي جهت تأمين هزينه .2

 نياز به تعمير و تأمين دستگاههاي دياليز .8

 نياز به تهيه و تدارک دارو .1

 نياز به کنترل کيفيت کمکهاي غيرنقدي .13
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 غيرنقدي بهداشتي نبودن بسياري از کمکهاي .11

 نياز به سازوکارهاي برقراري نظم حين توزيع کمکهاي غيرنقدي ميان سيلزدگان .12

 عدم آموزش داوطلبان روانشناس قبل از اعزام به منطقه .13

نهاد سالمت در خصوص تأمين  هاي مالي سازمانهاي مردم نياز به رفع محدوديت .14
 هاي غيردرماني هزينه

مردمنهاد در امر انعکاس مسائل ناشي از  نياز به ايجاد هماهنگي دولت و سازمانهاي .15
 سيل

و ترک همزمان  ها سمن همزماني حضور نيروهاي مسئول در پاسخگويي بحران و ساير .16
 آنها از منطقه

 ويژه در استان لرستان تمايل به دريافت توجه و کمکهاي بالعوض از سوي خيرين به .12

ر لرستان که منجر هاي سوگرايانه براي قوميت خاص د تمايل برخي خيرين به کمک .18
 .به تشديد تنش در منطقه با توجه به بافت قوميتي استان شده بود

شرايط موجود در روند تبديل  سويي کمکهاي اهدايي خيرين با تغيير عدم هم .11
 پاسخگويي به بازيابي

 صورتي در گرديد تجمع و توزيع بيش از نياز برخي اقالم که منجر به هدر رفت آن مي .23
 (11-133)صص.  .م موردنياز موجود نبودکه بسياري از اقال

 المللی های کمک بين چالش. 92-2-92
اي مواجه بوده و  ورود و ترخيص اقالم اهدايي توسط وزارت بهداشت با مشکالت عديده»

هاي  رسد انتقال کمک حال به نظر مي انرژي زيادي از نظام سالمت گرفته است. درعين
هاي الزم  شده است. انجام هماهنگي بيشتري انجام احمر با سهولت اهدايي از طريق هالل

بين دو سازمان اصلي متولي امداد، نجات و سالمت براي تسهيل ورود اقالم اهدايي انجام 
 (134ص. ) «.نشده است

هاي خارجي انجام شده است،  ها، نهادها و دولت هاي مختلفي توسط سازمان هرچند کمک»
ها به جز در مواري  عمليات امداد و نجات اين کمکرسد با توجه به حجم  اما به نظر مي

اندکي، کمک شاياني به نظام سالمت و امداد و نجات کشور نکرده است. ضعف در 
هاي مورد نياز، اختالل در خريد، انتقال ببه داخل و ترخيص و توزيع  نيازسنجي معتبر کمک

رسد در  . به نظر ميهاي بشردوستانه ازجمله مشکالت اين حوزه بوده است به موقع کمک
 (144ص. ) «د.تري را ايفا نماي اين زمينه وزارت امور خارجه بايد نقش مؤثر تر و فعاالنه

 ای چالش بيمه. 92-2-99
 .عدم تهيه بيمه نامه براي اموال و اثاثيه بسياري از مراکز و خانه هاي بهداشت» .1

يل اخير شرايط جبران نامناسب بودن و عدم خريد بيمه نامه متناسب با اموال که در س .2
خسارت بسياري از واحدهاي تحت پوشش آسيب ديده ميسر نگرديد و يا بدليل اعمال 
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قانون بيمه واعمال کسورات در پرداخت خسارت، مرمت و بازسازي اموال  13ماده 
 .خسارت ديده به شرايط اوليه قبل از خسارت ميسر نگرديده است

اي متناسب با خطرات احتمالي موجود  نامه هعدم ارزيابي ريسک مناسب براي تهيه بيم .3
 است. در منطقه که تهديد کننده اموال و اثاثيه واحدها 

ها )آمبوالنس ها با ارز دولتي  عدم تعلق بيمه به بعضي از تجهيزات سالمت و آمبوالنس .4
زمان  در نتيجه قيمت آن در بازار مشخص نيست. از طرفي در شوند و خريداري مي

 13ميليون شامل ماده  533تجهيزات باالي  ميليون و 333ه باالي تصادف بيمه بدن
 .گيرد قانون بيمه شده و بيمه تعلق نمي

تعيين ميزان خسارت قابل پرداخت در ارتباط مستقيم با ميزان تعهدات شرکت بيمه در  .5
زمان عقد قرارداد مي باشد که بعضا مشاهده ميگردد به دليل تقليل هزينه ها، در هنگام 

قرارداد اين مهم ديده نشده که به هنگام پرداخت در زمان حادثه منجر به مشکل عقد 
 (112)ص. .« گردد مي

 شناختی چالش خدمات روان. 92-2-91
 کمبود آمادگي الزم براي ارايه خدمات سالمت روان در سيل» .1

 ضعف در هماهنگي بين بخشي و ارايه خدمات يکپارچه .2

هاي مردم نهاد و هم چنين کارشناسان ضعف در شناسايي و ساماندهي سازمان  .3
 داوطلب ارايه خدمات سالمت روان

عدم ارايه خدمات سالمت روان به صورت طوالني مدت )اکثر اقدامات محدود به  .4
 گردد( اقدامات کوتاه مدت مي

دهنده خدمات سالمت و هم چنين  عدم وجود برنامه بازتواني رواني براي کارکنان ارايه .5
 روانشناسان

)ص.  «.هاي ارايه خدمات سالمت روان د برنامه آموزش و سازماندهي تيمعدم وجو .6
122) 

 های يکپارچه رسانی بدون سامانه . کمک92-2-91
اقدامات بسيار ارزشمند و زيادي توسط نهادهاي دولتي، نظامي، عمومي، خصوصي و »

سط مردمي در حوزه عمليات امداد، نجات و سالمت انجام شده است که بخشي از آن تو
نهادهاي مسئول ثبت گرديده و بخش اعظم آن ثبت نشده است. هم چنين ممکن است در 
ثبت اقدامات عمليات امداد و نجات و سالمت نيز همپوشاني وجود داشته باشد. از طرف 

هاي امدادي و سالمت نيز مشخص  ديگر تعداد افراد تحت تأثير سيل و نيازمند به کمک
هاي موجود در ارائه  گيري کرد که عليرغم تمام محدوديت هتوان نتيج گونه مي نيست. اين

خدمات امداد، نجات و سالمت، ميزان و کميت عمليات امداد، نجات و سالمت بيش از حد 
هاي يکپارچه ثبت اطالعات افراد تحت  مورد نياز انجام شده است. طراحي و استقرار سامانه
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)ص.  «د.مات هدفمند و مؤثر کمک کننده باشتواند در ارائه خد تأثير و خدمات ارائه شده مي
136) 

 های امداد و نجات کاستی. 92-2-96

 ضعف نظام مديريت اطالعات امداد، نجات و سالمت. 92-2-96-9

آوري،  ضعف در ايجاد يک ساختار و يک سامانه واحد و دستورالعمل يکسان جهت جمع»
هاي مهم عمليات امداد و  استيدهي اطالعات يکي از ک گذاري و گزارش تحليل، به اشتراک

آوري  نجات و سالمت در سيل اخير بوده است. اطالعات باليا در فرمت يکساني جمع
هاي مختلف با ساختارهاي متفاوت  هاي امدادي نيز بخش شود، حتي در داخل سازمان نمي

يار خوبي در اخت کنند. از طرف ديگر همين اطالعات نيز به آوري اطالعات مي اقدام به جمع
شود. شواهد موجود در سامانه هاي  هاي امدادي قرار داده نمي ها و سازمان ديگر بخش

مديريت اطالعات نظير سامانه ناب در استان گلستان و سامانه سيب در ديگر استانها نشان 
گذاري اطالعات توانسته است نقش بسيار مؤثري در ارتقاي کارايي  دهد که به اشتراک مي

هاي مختلف و با  هاي متعدد به بخش چنين ارائه گزارش داشته باشد. هم نظام امدادرساني
هاي جدي عمليات امداد و نجات و سالمت بوده است. که  هاي مختلف يکي از دغدغه فرمت

سبب اتالف وقت کارکنان تيم درماني و تحمل استرس رواني بسيار در آن شرايط بوده است 
در اين شرايط و قواعد آن دستورالعمل و الزم است در خصوص سيستم گزارش دهي 

 .مناسب تنظيم شود

 ضعف نظام مديريت ارتباطات امداد، نجات و سالمت. 92-2-96-2

وجود سيستم ارتباطي يکپارچه، پايدار و چنداليه يکي از اصول اصلي امدادرساني است. 
 هاي جدي موضوع عدم وجود سيستم ارتباطي مناسب حوادث و باليا، يکي از کاستي

عمليات امداد در سيل اخير مخصوصاً در ساعات اوليه سيل و مخصوصاً در استان لرستان 
هاي ارتباطي زميني، ضعف در دسترسي به امکانات ارتباطي به  بوده است. تخريب زيرساخت

اي، ضعف آموزش مناسب  هاي ماهواره ها، کمبود بودجه کافي براي شارژ تلفن دليل تحريم
زات ارتباطي موجود از عواملي است که باعث ضعف در نظام ارتباطات جهت استفاده از تجهي

 .امداد و نجات شده است

 کمبود دانش، درک و آگاهی در زمينه مديريت حوادث و باليا. 92-2-96-9

هاي گذشته برنامه پاسخ نظام سالمت به حادث و باليا تدوين و در سطح کشور  در سال
نامه بر اساس رويکرد تمام مخاطرات است و سناريوي آموزش داده شده است. تدوين اين بر

باشد. با توجه به عدم مواجه کشور با سيل گسترده، به نظر  پايه برنامه نيز سناريوي زلزله مي
هاي  رسد، برنامه مخاطره محور سيل در اين زمينه وجود ندارد و بالطبع آموزش و تمرين مي

ن موضوع در سطوح محلي مشهودتر است. تقريباً کافي نيز در اين زمينه انجام نشده است. اي



 / خالصه گزارش کارگروه امداد و نجات 245

 

کننده در اين بررسي اذعان داشتند که از وقوع سيل آگاه بودند اما وقوع  تمام افراد مشارکت
گردد نظام  اند. پيشنهاد مي بيني نکرده و براي آن آماده نبوده اي را پيش چنين سيل گسترده

هاي تخصصي با رويکرد ائه آموزشسالمت تدوين برنامه اقتضايي پاسخ به سيالب، ار
هاي هاي فردي و گروهي جهت پاسخ به سيالب و برگزاري دورهافزايش توانمندي و مهارت

 .هاي مديريت سيالب را در دستور کار خود قرار دهدهاي متناسب با برنامهتمرين

 ضعف در تأمين امنيت امدادرسانی. 92-2-96-1

هاي اصلي  که تأمين امنيت امدادرساني يکي از دغدغهشده کارگروه نشان داد  بررسي انجام
اي بر عمليات امداد و  عمليات امداد، نجات و سالمت بوده است که اثرات بسيار گسترده

احمر و شکستن درب و تخريب ديوار انبارهاي  نجات گذاشته است.حمله به انبارهاي هالل
قالم امدادي، ضرب و شتم هاي امدادي و سرقت اهاي حامل کمکفوق، حمله به ماشين

هاي اسکان هاي امدادي، سرقت تجهيزات و اقالم غيرنقدي قرار داده شده در کمپتيم
باشد که در صورت هاي امداد و نجات ميهاي وارد آمده به تيماضطراري بخشي از خسارت

و  تواند سبب افزايش کيفيت خدمات امدادپيشگيري بوده و مي هاي امنيتي، قابلحضور تيم
اند و از نجات و سالمت گردد. از طرف ديگر ورود مردمي که ساکن منطقه تحت تأثير نبوده

ديده وارد  خارج اين منطقه تنها براي گرفتن کاالهاي امدادي به منطقه آسيب
شوند،بخش ديگري از مشکالت عدم تأمين امنيت در اين حادثه بوده است. کنترل ورود  مي

ت تأثير مخاطرات و محدود کردن تردد و ورود به اين منطقه و خروج افراد به منطقه تح
ديده اثر بگذارد. عالوه تواند بر افزايش امنيت مناطق آسيبازجمله راهکارهايي است که مي

شود که  ديده وارد منطقه مي بر اين، برخي از افراد صرفاً جهت مشاهده مناطق آسيب
شکل داده است که نيازمند  (Disaster Tourism) اي را به نام گردشگري باليا پديده

 .باشد هاي مسئول تأمين امنيت مي مديريت صحيح از طرف سازمان

 کمبود توجه به نيروی انسانی. 92-2-96-1

عامل تأثيرگذار مهم و جدي ديگر بر کيفيت و کميت خدمات در نظام سالمت، عدم توجه به 
داشت اعضاي چشميغ، دلسوزانه و بيدرنيازهاي پايه اعضاي تيم درمان و جبران زحمات بي

که مدت  درحالي ها احمر بوده است. بسياري از آن تيم بهداشت و درمان و امدادگران هالل
-ها نداشتند، شبانه گونه خبري از شرايط خانواده و سالمت آن روز( هيچ 5بيش از ) طوالني

هاي ازيابي جبران خسارتاند. عدم بروزي و بدون هيچ استراحتي، مشغول ارائه خدمات بوده
ها، عدم بازتاني رواني اجتماعي اقتصادي و عدم تقدير از  مالي به بارآمده به دارايي آن

ها گردد. پيشنهاد  تواند سبب دلسردي و فرسودگي شغلي آن دريغ اين افراد ميزحمات بي
جامع گردد نظام سالمت بايد به سرمايه انساني خود توجه بيشتري نموده و برنامه  مي

هاي ها را تدوين و اجرا نمايد. در اين زمينه تدوين به قوانين حمايتي و برنامه حمايتي از آن
 .باشدهاي امداد نجات و سالمت ضروري مي بازيابي و بازتاني اعضاي تيم
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 ضعف تجهيزات و امکانات امداد، نجات و سالمت. 92-2-96-6

عمليات امداد و نجات و ارائه خدمات  عدم وجود لجستيک اختصاصي و موردنياز جهت انجام
ترماني در  هاي موجود در امدادرساني و ارائه خدمات بهداشتيدر سيالب بخشي از کاستي

، (4WD) داربلند کمکهاي شاسياين حادثه بوده است. کمبود منابع مالي، کمبود ماشين
مبودهاي لجستيکي بندهاي آغشته به سم بخشي از ک، بالگرد ديد در شب، کمبود پشهقايق

المللي هم  بيني ها بود که در عمليات امداد و نجات اين حادثه وجود داشت که حتي سازمان
شود جهت تأمين اقالم حياتي فوق با توجه به  ها را تأمين کنند. پيشنهاد مي نتوانستند آن
ر ريزي الزم انجام شود. از سوي ديگرو و بر اساس تغييرات اقليم برنامهشرايط پيش

اند به دنبال وقوع حوادث بزرگ اخير در احمر جمهوري اسالمي اذعان داشته مسئولين هالل
هاي مالي و تجهيزاتي اين هاي اخير همچون زلزله کرمانشاه، قسمت اعظم ذخيرهطي سال

يک  جمعيت بدون پشتيباني و جبران مجدد اين منابع مورد استفاده قرار گرفته است و اين
 .باشدهاي ذاتي اين جمعيت در آينده ميفعاليت تهديد جهت انجام

 ضعف وجود سامانه هشدار يکپارچه سيل. 92-2-96-7

هاي نظام امداد، نجات و سالمت، ضعف در وجود سامانه هشدار سريع سيل  يکي از کاستي
بيني سيل در سازمان هواشناسي وجود دارد و اطالعيه و  هايپيش باشد. هرچندسامانه مي

گردد، اما اين اعالمها غيردقيق و مبهم هستند. چنانچه اين اخطارها  ي صادر ميهاي اخطاريه
نظام امداد،   اندازي شده و به هاي هشدار سريع سيل راه چنين سامانه تر باشد و هم دقيق

 .نجات و سالمت متصل گردد، سطح آمادگي نظام سالمت ارتقا خواهد يافت

 نیضعف در رعايت اصول امدادرسا. 92-2-96-8

ها از توان بسيار  هاي کارگروه نشان داد که نظام سالمت عليرغم تمام محدوديت بررسي
دهد در برخي  حال شواهدي در دست است که نشان مي باالي امدادي برخوردار است. بااين

موارد اصول امدادرساني رعايت نشده است. در فرايند امدادرساني الزم است اصولي همچون 
بر نياز، امدادرساني استاندارد، توزيع عادالنه و عزتمندانه، مبتني بر اصول امدادرساني مبتني 

علمي، منطبق بر فرهنگ، و يکپارچه رعايت گردد. تأمين و توزيع دارو، تجهيزات بدون 
صورت رايگان و بيش از نياز واقعي، انجام اقدامات غيرعلمي و  نيازسنجي مناسب و به 

 .ها مشاهده گرديد از مواردي است که در بعضي از بخشهمپوشاني عمليات امداد و نجات 

 ازحد مسئولين سطوح باال حضور بيش. 92-2-96-1

-ورود متعدد و متناوب مسئولين کشوري، يک عامل ديگر مؤثر بر کيفيت و کميت خدمات

رساني در اين حادثه و البته حوادث پيشين بوده است. ضرورت نياز به استقبال از اين افراد و 
شان، قطع فرايند  ها و تيم همراه آن شان درخور نياز ش جهت تأمين امکانات رفاهي موردتال

ها در فيلد، صدور دستورهاي متعدد و متناقض بدون آشنايي  رساني و همراهي آن خدمات
ها در بسياري از  هاي متعدد بدون اجرايي شدن آنکافي با زمينه و شرايط موجود، دادن وعده
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هاي امدادي بوده است. اين امر در زرگ با فشارهاي رواني زياد براي تيمموارد يک مانع ب
شهرت يافته بود و  (VIP Syndrom) ها به عنوان نشانگان افراد خيلي مهم تمام استان

نارضايتي مسئولين و کارکنان استاني و صحنه حادثه را همراه داشته است. از از آنجايي 
تواند در افزايش  ، حاميان و تسهيل گران عملياتميعنوان مشوقين حضور مسئولين ملي به

هاي حضور آنان تدوين و به  گردد. دستورالعمل کارايي عمليات مؤثر و مفيد باشد، توصيه مي
آنان آموزش داده شود. بر اساس اصول علمي، جايگاه مسئولين در مراکز هماهنگي مديريت 

-138)صص.  .گردد توصيه نميي حادثه هاي اجرايي در فرايند فرمانده بحران بوده و دخالت
136) 

 فرماندهی امداد و نجات. 92-2-97

 ضعف نظام هماهنگی عمليات امداد، نجات و سالمت. 92-2-97-9

احمر، مراکز  چنين جمعيت هالل حدود يک دهه است که در وزارت بهداشت و هم»
ساختارهاي چنين مراکز هماهنگي در  هماهنگي عمليات اضطراري تشکيل شده است. هم

ها شکل گرفته است. هدف از  هاي استان هاي علوم پزشکي و جمعيت زيرين ازجمله دانشگاه
تشکيل اين مراکز پايش، رصد، تعيين سطح حادثه، اعالم هشدار، ايجاد هماهنگي و 

که بر اساس قانون جاري مديريت  باشد. ازآنجايي پشتيباني از عمليات امداد و نجات مي
کارگروه بهداشت و درمان و کارگروه امداد و نجات تشکيل شده بود، انتظار بحران کشور، دو 

هاي عمليات امداد، نجات و سالمت در اين زمينه انجام گردد، اما در  رفت که هماهنگي مي
مثال هماهنگي بين عمليات امداد و نجات  عنوان هايي وجود داشته است. به اين بخش کاستي

مطلوب انجام نشده است. اين موضوع هر چه قدر به سطوح  ها به نحو در بعضي از استان
بخشي در  گردد، مشهودتر است. به عبارت ديگر هماهنگي بين مي تر محلي نزديک

ها کمتر اتفاق افتاده است. عدم اطالع، آموزش و تمرين کافي در اين زمينه يکي  شهرستان
ين بخشي گرديده است. از اي است که منجر به ضعف در نظام هماهنگي ب از عوامل زمينه

ها )در  ها و شهرستان طرف ديگر ضعف در شوراهاي هماهنگي مديريت بحران استان
گردد.  ها( عامل مهم بيروني براي اين عدم هماهنگي ارزيابي مي ها و فرمانداري استانداري
دد هاي با نيروهاي مسلح نيز از طريق اين مراکز انجام گر رفت که حتي هماهنگي انتظار مي

اما به گفته مسئولين نيروهاي مسلح، اين نيرو از سيستم فرماندهي و کنترل خود جهت 
هاي مختلف نيروهاي ستاد کل مسلح استفاده نموده است. مبني  ايجاد هماهنگي ميان بخش

بيني و صالحديد مسئولين نيروهاي مسلح انجام شده است. از  اعزام نيرو نيز بر اساس پيش
ميان مرکز هماهنگي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با طرف ديگر هماهنگي 

هاي درگير وجود نداشته است. هاي علوم پزشکي در استانمراکز هماهنگي دانشگاه
اطالعات کافي بين مراکز هماهنگي عمليات امداد، نجات و سالمت به اشتراک گذاشته 

وجه به نقص تشکيل نشده است. ابتکار نظام سالمت براي افزايش هماهنگي، با ت
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هاي ديگر  ها، استفاده از پنانسيل هاي امداد، نجات و سالمت در سطح استانداري کارگروه
هماهنگي در سطح استان نظير شوراي سالمت و امنيت غذايي و شوراي تأمين استان بوده 

که  طور خالصه بايد گفت که زنجيره هماهنگي مديريت بحران از باالترين سطح آن است. به
درستي شکل نگرفته  ترين سطح که سطح شهرستان و شهر باشد به طح ملي باشد تا پايينس

است و اين موضوع يکي از عوامل مهم تأثيرگذار بر فرايند هماهنگي مديريت عمليات امداد، 
 .باشد نجات و سالمت مي

 ضعف در فرماندهی يکپارچه عمليات امداد، نجات و سالمت. 92-2-97-2

دهد که ضعف در فرماندهي واحد و يکپارچهتقريباً در تمام  روه نشان ميهاي کارگ بررسي
مورد افراد غيرمسئول، عدم اعتماد  هايبي باشد. دخالت سطوح ملي، استاني و محلي مشهود مي

هاي فرماندهي حادثه،  به مديران محلي، کمبود دانش و آگاهي مسئولين در زمينه سامانه
هاي مختلف، نقص در کارآمدي  وظايف نهادها و سازمان ها و نقص در تعريف و تمرين نقش

کننده اقدامات ميداني، عدم تناسب وظايف با  عنوانهماهنگ مراکز هماهنگي مديريت باليا به
منابع در اختيار، از عواملي است که منجر به نقص در فرماندهي مديريت يکپارچه عمليات 

مديريت بحران کشور رياست  امداد و نجات و سالمت شده است. طبق قانون جاري
ها، مسئوليت شوراي  ها، فرمانداري جمهوري، سازمان مديريت بحران کشور، استانداري

هماهنگي مديريت بحران را بر عهده دارند. چنانچه شوراي هماهنگي مديريت بحران را 
ها در  شود که حضور اين رده معادل مرکز هماهنگي مديريت بحران تلقي کنيم، مشخص مي

ترين اشتباهاتي است که در  دان و در دست گرفتن فرماندهي عمليات ميداني يکي از مهممي
اي است که در نظام  عمل اتفاق افتاده است. موضوع فرماندهي حادثه و فرمانده حادثه مسئله

مديريت بحران ازجمله عمليات امداد و نجات کمتر بدان توجه شده است و عمالً فرماندهي 
 (143-141)ص. .« ش مواجه نموده استحادثه را با چال

 سيستم هشدار نامناسبوضع . 92-2-98
درک براي سطوح مختلف مردم، چالش مهم  عدم وجود يک سيستم هشدار اوليه قابل»

باشد. الزمه انجام امداد و نجات سريع و کارآمد در  تأثيرگذار بر آمادگي نظام سالمت مي
حادثه به نکات و هشدارهاي منتشرشده توسط حادثه، همکاري و توجه جامعه تحت تأثير 

هاي متولي در حوزه امدادرساني و سالمت است. هشدارهاي ارسالي در خصوص سازمان
درک نبوده است و اين موضوع  هاي مسئول، قابلوقوع سيالب اخير توسط مردم و سازمان

جم عمليات ها شده است. از سوي ديگر با توجه به ح ها توسط آنسبب وقوع برخي واکنش
عنوان متولي امداد و  احمر جمهوري اسالمي ايران به  انجام شده در حوادث اخير، هالل

نجات از لجستيک مناسب جهت امدادرساني در حوادث آينده برخوردار نيست و اين موضوع 
باشد. کمبود ادوات و تجهيزات امدادرساني در سيل ازجمله بالگردهاي  نيازمند توجه ويژه مي

هاي هاي امدادرساني و نجات، خودروهاي مناسب عمليات در سيل، پمپ شب، قايق ديد در
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باشد. از طرف ديگر پوشش ناکافي  قوي تخليه آب از کمبودهاي تجهيزاتي عمليات امداد مي
صص. ).« دهد طور موقري ميزان آمادگي کشور را تحت تأثير قرار مي سيستم ارتباطي به

142-141) 

 کشور وضع آمادگی. 92-2-91
هرچند براي پاسخ به اين سؤال بايد نوع و سطح حادثه مورد نظر مشخص گردد، اما با »

وضعيت امادگی کشور، مناسب  فرض وقوع مجدد چنين حادثه، بايد اذعان نمود که
هايي که از قبل نيز وجود داشته است با  ، چرا که عالوه بر کمبودها و نقصانباشد نمی

ايم. نکته اميدوار کننده  زيکي و زيرساختي نيز مواجه شدهکمبود منابع تجهيزاتي، في
توان  باشد که مي همبستگي اجتماعي مثال زدني مردم در مواجه مجدد با حوادث مشابه مي

ريزي براي  ترين سرمايه براي آمادگي کشور ياد کرد. شناسايي و برنامه بزرگ عنوان از آن به
حوادث مبتني بر مشارکت سازماندهي شده هاي ملي، مديريت  استفاده از تمام ظرفيت

هاي بين بخشي و درون بخشي از عمده راهکارهايي  مردمي، افزايش هماهنگي و همکاري
 (142ص. ) .تواند حتي در شرايط فعلي نيز ميزان آمادگي کشور را افزايش دهد است که مي

 امداد و نجاتهای  آموخته درس. 92-9
شده در طي پاسخ به حوادث بزرگ و  ربيات کسبهاي اخير به دنبال تجدر طي سال»

دراماتيکي همچون جنگ، زلزله منجيل، زلزله بم، زلزله کرمانشاه رويکرد مديريت حوادث و 
ها تغيير و بهبوديافته است. سيالب اخير نيز از باليا در ميان سطوح مختلف مردم و سازمان

هاي حاصل از پاسخ به سيالب  آموخته اساس درس بر ايناين قاعده مستثنا نبوده است. 
 : عبارتند از

 ضعف سيستم مديريت اطالعات يکپارچه موردنياز عمليات امداد، نجات و سالمت .1

ضعف سيستم ثبت اطالعات و آمار )سيستم رجيستري( مربوط به حوادث و باليا شامل  .2
 ها و مصدومان، آمار افراداعتماد از تلفات سيستم سالمت )تعداد فوتي آمار قابل

هاي صحرايي برپاشده در مناطق تحت تأثير کننده به مراکز درماني و بيمارستان مراجعه
هاي احمر و ساير سازمان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، هالل

 (هاهمکار، تخريب سازه

 تمرکز بر مصدومان حادثه و عدم تداوم ارائه خدمات به بيماران واگير و غيرواگير .3

هاي داوطلب و مشارکت مردمي در برنامه و بدون نظارت تيم، بيحضور خودجوش .4
 مناطق تحت تأثير

هاي مردم نهاد به صورت ناعادالنه هاي مردمي توسط خود آنها يا سازمانتوزيع کمک .5
 و نابرابر

حضور متعدد مسئولين در منطقه که منجر توقف فرايندهاي معمول در حال اجرا به  .6
 ر منطقهجهت همراهي تيم مسئولين د
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صدور دستورهاي اجرايي بدون شناخت کافي از شرايط موجود و منابع در دسترس  .2
 توسط مسئولين

 هاي متعدد با ساختارهاي مختلف در بازه زماني کوتاهدرخواست گزارش .8

 هاي رواني اجتماعي از منابع انساني ضعف در نظام حمايت .1

و خدمات توسط  ظارت دارورويه و بدون نارائه خدمات درماني رايگان و دريافت بي .13
 مردم و اتالف منابع

 بسيج منابع بهداشتي درماني در منطقه بدون نيازسنجي .11

 توزيع ناعادالنه اقالم امدادي .12

 هاي فيزيکي نظام سالمت و امداد و نجات ضعف در بيمه سرمايه .13

 ضعف در توزيع منابع مبتني بر ارزيابي خطر .14

 هاي امداديمانهاي معتبر و دقيق در سازضعف در وجود نقشه .15

 «خدمات در شرايط سيالب.ضعف در وجود تجهيزات الزم جهت امدادرساني و ارائه  .16
 (145)ص. 

 های کارگروه امداد و نجاتپيشنهاد. 92-1
 :هاي کشور در زمينه امداد و نجات سيالب اصالحات مؤثر به منظور ارتقاي آمادگي

 مادگي و پاسخآوري نظام سالمت در کنار برنامه آ تدوين برنامه تاب .1

تدوين برنامه تاب آوري نظام امداد و نجات توسط هالل احمر بر اساس برنامه ششم  .2
 توسعه کشور

    اساس برنامه ششم توسعه کشور اجرا و پايش برنامه تاب آوري ملي بر  تدوين، .3

تدوين برنامه جامع ساخت و نگهداري زيرساختهاي امداد، نجات و سالمت بر مبني  .4
 محتملارزيابي ريسک 

 (PDNA) تدوين نظام معتبر ارزيابي خسارت پس از حوادث .5

 هاي رواني اجتماعي و بازتواني کارکنان امداد، نجات و سالمت تدوين برنامه حمايت .6

 هاي بشردوستانه هماهنگي و تسهيل نظام يکپارچه ارزيابي، جذب و توزيع کمک .2

 اندازي سامانه مديريت يکپارچه اطالعات راه .8

 دهي واحد ارشتعريف سيستم گز .1

 هاي مردمي مشارکت تشکيل ساختار مديريت و سازماندهي .13

 محور باليا گسترش مديريت جامعه .11

 ها در فازهاي چهارگانه مديريت حوادث و بالياتعريف سيستم ارزيابي عملکرد کارگروه .12

 مرکز هماهنگي مديريت بحران کشور تشکيل .13

 يبديدهتدوين اجراي پروتکل حضور مسئولين کشوري در مناطق آس .14

 تداوم ارائه خدمات درماني به بيماران واگير و غيرواگير .15
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 تأمين امنيت عمليات امداد، نجات و سالمت تدوين پروتکل .16

احمر و وزارت بهداشت،  سازي تعاريف اقالم امدادي و دارويي ميان هاللهمسان .12
 درمان و آموزش پزشکي

 (Proactive) يش فعالمحور بودن به رويکرد پ تغيير رويکرد نظام سالمت از پاسخ .18

هاي مديريت خطر باليا )تدوين نقشه مخاطرات کشور، تقويت  تقويت زيرساخت .11
 (زيرساخت الکترونيکي مناسب

 ها ها و به ويژه قطب هاي پشتيباني و تجهيزات فاز پاسخ در دانشگاه تقويت سامانه .23

اتي رساني متمرکز و قوي براي عموم به عنوان منبع اطالع ايجاد يک بخش اطالع .21
 (145-146موثق. )صص. 

 راهکارهای اصالح امداد و نجات. 92-1-9
 تکميل شبکه هشدار سريع و اتصال آن به نظام سالمت .1

 تدوين برنامه جامع آمادگي و پاسخ مشترک عمليات امداد، نجات و سالمت .2

 تدوين و اجراي برنامه اختصاصي آمادگيدر برابر سيل .3

 در سطوح محليآموزش و تمرين برنامه آمادگي و پاسخ  .4

 هاي عضو کارگروه سالمت و امداد و نجات به ارزيابي خطر توجه ويژه دستگاه .5

 آموزش مديران در همه ردهها درحوزه مديريت سالمت در باليا .6

هاي همکار و پشتيبان به منظور استفاده در  سازمان ايجاد بانک اطالعاتي ظرفيتهاي .2
 شرايط اضطراري

ع بين سازماني از طريق تدوين قوانين مناسب با رويکرد کارگيري مناب به تدوين سازوکار .8
 تسهيل در ارائه خدمات

 برگزاري منظم جلسات کارگروه تخصصي بهداشت و درمان و توانبخشي .1

هاي مشترک باجلب مشارکت ساير  برگزاري کارگاههاي آموزشي و انجام تمرين .13
 (31سازمانها. )ص. 

 تانیبيمارس خدمات پيشی بهبود راهکارها. 92-1-2
ايجاد بانک اطالعاتي از ظرفيتهاي سازماني، تدوين پروتکلها و دستورالعملهاي  .1

هماهنگي بين و درون سازماني، ايجاد مرکز هماهنگي چند سازماني در سطح استاني و 
 ملي

دستورات از سطوح باالتر بين بخشي همچون فرمانداريها و استانداريها گاهي منطبق  .2
در شرايط بحران چالش زا بود که الزم است اين دستورات با نيازهاي سالمت نبوده و 

بر اساس وظايف دستگاهها و حتي نظرات فني دستگاهها با هماهنگي قبلي صورت 
 .پذيرد

 .بندي و کدبندي( يکسان در کليه ادارات نهادينه گردد زبان مشترک )سطح .3
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عقد گردد.  نامه همکاري بين بخشي براي عملکرد در زمان بحران بين ادارات تفاهم .4
 .طور مستمر باشد ها به نامه تمرين نحوه اجراي تفاهم

 گذاري در زيرساختهاي پايدار ارتباطي از سطوح ملي تا سطوح محلي سرمايه .5

 سازي نظام ثبت و گزارش دهي يکپارچه .6

گذاري در سيستم يکپارچه اطالعات )اتصال سيستم پرونده الکترونيک سالمت  سرمايه .2
 ت(المدر تمام اجزاي نظام س

هاي  گذاري در تجهيزات پيش بيمارستاني مخصوص سيل ازجمله سيستم سرمايه .8
 (31ناوبري و ترابري. )ص. 

 ی بهبود مشارکت نيروهای مسلحراهکارها. 92-1-9

 آموزش مباني مديريت حوادث و باليا در طول سال به نيروهاي مسلح .1

 روهاي مسلحبازنگري در برنامه جامع عمليات امداد و نجات با همکاري ني .2

هاي آموزشي نظام  کارکنان نيروهاي مسلح جهت حضور در برنامه  دعوت از مديران و .3
 سالمت

شفاف سازي نقش نيروهاي مسلح در چارچوب پاسخ ملي نظام سالمت و تدوين  .4
 هاي ملي با همکاري ايشان برنامه

حمر و برقراري ارتباط و هماهنگي بيشتر بين مراکز هماهنگي وزارت بهداشت، هالل ا .5
 ستادکل نيروهاي مسلح

 محور و عملياتي( به صورت مشترک  برگزاري انواع تمرينها )مباحثه .6

دهنده خدمات )همکار و  هاي ارائه تعيين ارتباط و شيوه هماهنگي با ساير سازمان .2
 (44ص. پشتيبان(. )

 راهکارهای مديريت مطلوب امداد و نجات. 92-1-1

هاي مسئول بر اساس قانون مديريت  و دستگاهايجاد هماهنگي بيشتر بين سازمانها  .1
 بحران کشور

 استقرار سامانه فرماندهي يکپارچه جستجو امداد و نجات با فرماندهي جمعيت هالل .2
 احمر

اي پاسخگويي به سوانح بر اساس سوانح مختلف و وسعت و  وجود برنامه ملي و منطقه .3
  آنها  شدت

هاي خطر  امداد و نجات بر اساس نقشههاي و محلي جستجو  تدوين برنامه ملي، منطقه .4
 و آسيبپذيري

 رفع کمبودهاي مالي و مادي و تجهيزاتي جمعيت براي پاسخگويي به سوانح و باليا .5

 (53هاي ارتباطي و مخابراتي. )ص.  تقويت سيستم .6
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 اسکان اضطراری بهبود ی راهکارها. 92-1-1

 اقالم امداديهماهنگي و مديريت يکپارچه مديريت اسکان اضطراري و توزيع  .1

رفع محدوديتهاي مادي و مالي براي جايگزيني اقالم امدادي و توليد چادرهاي اسکان  .2
 اضطراري

 احمر تدوين نقشه خطر محور اسکان اضطراري امن توسط هالل .3

 احمر ريزي مديريت مردم محور اسکان اضطراري توسط هالل برنامه .4

هاي  ر براي ارسال محمولهاحم توسعه ناوگان ترابري زميني و هوايي جمعيت هالل .5
 اسکان اضطراري

 هاي مردم درراستاي جلب رضايت آنان به استقرار ها، اموال و دارايي تأمين امنيت خانه .6
 ها اردوگاه

 هاي اسکان اضطراري ديدگان در زمينه لزوم استقرار در اردوگاه آموزش و توجيه آسيب .2

هاي  اساس شرايط و ويژگيبر الگوهاي مختلف اسکان اضطراري  ها و تهيه و ارائه مدل .8
 (53-54صص. اي، قومي، فرهنگي. ) منطقه

 ای بهداشت محيط و حرفهارتقای ی راهکارها. 92-1-6

هماهنگي در توزيع مواد غذايي و آب آشاميدني بين سازمانهاي دولتي و کمکهاي  .1
 مردمي با گروههاي بهداشت محيط

 کنترل کيفي آب آشاميدنيتأمين تجهيزات، مواد گندزدا و کيتهاي پرتابل جهت  .2

 آالت )لودر و...( موردنياز جهت دفن بهداشتي مواد زائد تأمين ماشين .3

 هاي بهداشتي با توجه به نياز مردم تأمين اقالم بهداشتي و همچنين حمام و توالت .4

 توجه و هماهنگ بودن مردم با نيروهاي بهداشت محيط .5

 زده در مناطق سيلهماهنگي يکپارچه نيروهاي بهداشتي جهت توزيع همگن  .6

ای جهت کاهش اثرات  بهداشت حرفه ارتقای راهکارهای. 92-1-7

 زده بهداشتی در مناطق سيل

آوري و دفع بهداشتي مواد شيميايي که دچار تخريب  هايي جهت جمع تعبيه مکان .1
 .اند شده

 .اند هاي هواي محيط کار انبارهايي که دچار حادثه شده برداري از آالينده نمونه .2

ها و مواد شيميايي براي افرادي در  معاينات اختصاصي متناسب با نوع آالينده انجام .3
 معرض حادثه شيميايي

هاي شيميايي  نمونهبرداري و آناليز آب در مناطق دچار حادثه که احتمال ورود آالينده .4
 به آب وجود دارد

م باال برگزاري مانورهاي امداد و نجات در صنايع و شرکتهاي که مواد شيميايي با حج .5
 دارند
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 تعيين محل دقيق انبارها و نوع مواد شيميايي و سموم موجود در منطقه و تهيه نقشه .6
GIS آنها 

هاي سيلزده توسط  تهيه تجهيزات حفاظت فردي در زمان نظارت و پايش محيط .2
 (63-64بازرسان. )صص. 

 راهکارهای ارائه خدمات به معلوالن. 92-1-8

 هاي رواني اجتماعي حمايت تسهيل ارتباط بين بخشي در ارائه .1

 هاي رواني اجتماعي سازمانهاي همکار رفع همپوشاني در ارائه حمايت .2

تثبيت کميته ملي اقدام هماهنگ حمايتهاي رواني اجتماعي در بالياي طبيعي و حوادث  .3
 اضطراري

 هاي رواني اجتماعي حمايت مديريت اطالعات سازمانهاي همکار ارائه دهند .4

 راي در دسترس بودن وسايل حملونقل ويژه معلوالناتخاذ تدابير الزم ب .5

تدوين پروتکل استاندارد حمايتهاي رواني اجتماعي در بالياي طبيعي و حوادث  .6
 اضطراري

 آموزشهاي کارکنان بهزيستي در خصوص نحوه مديريت معلوالن در حوادث و باليا .2

هاي رواني  سازي سامانه مديريت اطالعات يکپارچه در ارائه حمايت طراحي و پياده .8
 (86-82اجتماعي. )ص. 

 های خارجی ی چالش کمکراهکارها. 92-1-1

استفاده از ديپلماسي بشردوستانه و مذاکره با سازمانهاي بينالمللي مؤثر جهت گشايش  .1
خط اعتباري و کانال مالي خاص براي دريافت کمکهاي نقدي بشردوستانه )اين امر 

داري آمريکا  جي وزارت خزانهداراييهاي خار مستلزم دريافت مجوز اوفک از اداره کنترل
 باشد.( مي

توجه به عدم شمول دامنه اعمال تحريمها اعم از يکجانبه و چندجانبه بر خدمات  .2
بشردوستانه )اين مهم در دستور موقت صادره از ديوان بينالمللي دادگستري در پرونده 

، ايران عليه ، حقوق کنسولي و روابط اقتصادي1155نقض فاحش عهدنامه مودت 
 شده است صراحت اعالم به 2318اکتبر  3متحده آمريکا به تاريخ  اياالت

بديده و اعالم نيازهاي واقعي به اهداکنندگان  ارزيابي دقيق از نيازهاي مناطق آسي .3
 خارجي

گردد  شده )در برخي موارد مشاهده مي دريافت کمکهاصرفاً بر اساس اعالم نياز انجام .4
از محل موجودي انبارهاي خود يا اقالم در دسترس اقدام به ارسال اهداکنندگان صرفاً 

تنها مطابقت با نيازهاي اعالمشده ندارد بلکه با  المللي مينمايند که نه کمکهاي بين
 ت.(ديدگان هم همخواني نداش ذهب آسيبو رسوم و م فرهنگ، آداب

سوي مسئولين غير رساني غيرواقعي و غير کارشناسي از  ها و اطالع پرهيز از مصاحبه .5
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هايي که از سوي مقامات مرکزي و يا محلي  گردد در مصاحبه مرتبط. بعضاً مشاهده مي
 .گردد که ارتباطي با نيازهاي مناطق آسيبديده ندارد صورت ميپذيرد مسائلي مطرح مي

عليرغم همکاري مناسب گمرکات و مبادي ورودي کاالها به داخل کشور، اعمال  .6
هاي گمرکي، مشکالت  عدم اجراي بهينه قوانين و معافيتساليق شخصي افراد و 

کنندگان کمکها ايجاد نموده است. ضروري  بشماري را براي اهداکنندگان و دريافت
سازي قوانين، اجراي مناسب مقررات و نظارت بر حسن اجراي  است نسبت به يکسان

 (135-136ص. )ص .آنها نهايت تالش و دقت صورت پذيرد

 ادات درخصوص بيمهپيشنه. 92-1-90

ارزيابي ريسک و خطرات احتمالي اموال و اثاثيه جهت خريد بيمه نامه متناسب با  .1
خطرات احتمالي و اجتناب از پوشش پايين بيمه نمودن اموال و جلوگيري از اعمال ماده 

قانون بيمه در موقع دريافت خسارت و همچنين عدم پرداخت حق بيمه اضافي در  13
 .نامههنگام خريد بيمه 

گر در هنگام عقد قرارداد  معرفي ارزياب خسارت مورد تائيد بيمه مرکزي به شرکت بيمه .2
هاي وارد شده به  عنوان ارزياب معتمد طرفين جهت خسارته بيمه و تعيين ايشان ب

 .سرمايه بيمه نامه

ارزيابي ريسک اموال و اثاثيه در کليه مراکز خدمات جامع سالمت و خانه هاي بهداشت  .3
 کارشناسان و ارزيابان داراي مهارت و تجربه الزم توسط

نامه ساليانه براي اموال و اثاثيه و  تعيين رديف اعتباري الزم براي استمرار در تهيه بيمه .4
 شود.  نامه تهيه مي ها بيمه اشخاص )در حال حاضر فقط براي بعضي از سال

خصوص کارکنان درگير کارکنان در برابر مخاطرات علي ال  بيني بودجه براي بيمه پيش .5
 در مواقع بحران

اي منايب براي اموال منقول موجود در واحدهاي بهداشتي درماني از طرف  پوشش بيمه .6
 (118 .دانشگاه ها. )ص

 شناختی برای خدمات روان پيشنهادات. 92-1-99

ها از ان تبعيت  تدوين برنامه جامع و يکپارچه خدمات سالمت روان که همه دستگاه .1
 .کنند

 مدت جامعه مدت و طوالني مدت، ميان ن برنامه بازتواني رواني کوتاهتدوي .2

 کارکنان ارابه دهنده خدمات سالمت  تدوين برنامه بازتواني رواني .3

 اجراي برنامه سازماندهي خدمات داوطلبي سالمت روان .4

 استفاده از توان رسانه هاي عمومي براي تأمين سالمت روان جامعه .5

 (122زده. )ص.  رويکرد تاب آوري براي مردم سيل تدوين بسته هاي آموزشي با .6



 
 



 

 

 . خالصه گزارش کارگروه آموزش و منابع انسانی99فصل 
 

 . مقدمه99-9
 232ها  هيئت ويژه گزارش ملي سيالب« کارگروه آموزش و منابع انساني»نهايي گزارش 

و منابع کارگروه آموزش »شود. شرح خالصه گزارش  هزار کلمه را شامل مي 25صفحه و 
 شود.  ها و پيشنهادات ارائه مي آموخته در ادامه بر اساس شرح وضع موجود، درس« انساني

 شناسی . وضع موجود و آسيب99-2

 مشکالت منابع انسانی. 99-2-9
اندرکاران مديريت بحران و سيالب اخير را  ترين دغدغه دست باتوجه به موارد فوق، مهم»

اي و تخصصي  ي نگرفتن مديريت بحران و نگاه غيرحرفه( جد1سان برشمرد: توان بدين مي
( 3اي،  ( مديريت بحران در دام روزمرگي، متمرکز بر مقابله و بازسازي و جزيره2به آن، 

( آموزش ناچيز مديريت بحران و سوانح در 4مشکالت بودجه آموزشي مديريت بحران، 
( بازنگري 6مديريت بحران، هاي دانشگاهي در  ( کمبود و عدم نمود بارز آموزش5مدارس، 

هاي تئوريک و غيرعملي،  ( آموزش2هاي ضمن خدمت مرتبط با مديريت بحران،  در آموزش
( کمبود و ضعف 1( نيروهاي تخصصي و مديران قوي با آموزش محدود مديريت بحران، 8

اي در رشته  دهندگان حرفه ( کمبود اساتيد و آموزش13منابع انساني در مديريت بحران، 
( بازنگري در 12( مانورهاي محدود و غيرکارآمد، 11هاي مرتبط،  يريت بحران و رشتهمد

( عدم استفاده کافي از ظرفيت 13هاي مديريت بحران،  فرايند ارزيابي و اثرگذاري آموزش
( ارتباط ضعيف 14کاربردي در آموزش مديريت بحران و -موسسات آموزش عالي علمي

 (3)ص. « مديريت بحران با مراکز آموزشي.هاي درگير در  ادارات و سازمان

 آموزش سيالب در مدارس. 99-2-2
ها در هاي اين گزارش نشان داد، چه در سطح ملي و چه در استاني به آموزشنتايج بررسي»

 :ترين آنها عبارتند ازکه مهم استسطح پايه کمتر توجه شده و اين مهم با چالشهايي مواجه 
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آموزان در دو  اسب و قابل فهم براي مخاطب دانشکمبود جدي محتواي علمي من .1
 سطح کودک و نوجوان؛

عدم انسجام کافي در مباحث و آموزشهاي مربوط به مديريت بحران و سوانح طبيعي در  .2
  کتب درسي

عدم عرضه محتواهاي جانبي متناسب با قشر هدف کودک و نوجوان )نظير داستان،  .3
 ...(  بازي و

در تدريس مباحث مرتبط با آمادگي براي مواجهه صحيح عدم توانمندي کافي معلمان  .4
 با سوانح طبيعي

نظير صفحات مجازي و وب سايتهاي حوزه کودکان و  عدم استفاده از بسترهايي .5
 نوجوانان در امر آموزش

 کمبود جدي در ارائه مطالب در خصوص ابعاد مهارتي )در مقابل ابعاد دانشي و نگرشي( .6

هاي مرتبط با سوانح طبيعي )حتي بعد از  آموزش عدم توجه و جدي گرفتن موضوع .2
هاي بازسازي در  ( از جمله و به طور مثال در برنامه18هاي ابتدايي سال  وقوع سيالب

 اند. محور تعريف شده ديده از سيالب که تقريبا يکسره، سازه هاي آسيب استان

از فراگيري و  وسعت ذکر اين نکته ضروري است که عدم مواجهه کشور با سيالبي در اين
براي ارتقاء وضعيت در اين حوزه توجهي به اين حوزه بوده و  ترين عوامل کم خسارات، از مهم

 شود: هاي زير پيشنهاد مي يتهکارها و اولورا

هاي  ريزي منسجم براي عرضه مطالب در کتب درسي )تدوين برنامه ملي آموزش برنامه .1
-بندي نظير بهره هايي براي جمع قله مرتبط با سوانح طبيعي همراه با در نظر گرفتن

 (زيست در پايه يازدهم گيري از ظرفيت کتاب نونگاشت انسان و محيط

ريزان،  هاي پايه براي برنامه مشخص نمودن عمق و اهميت موضوع آموزش .2
گذاران آن گذاران، مجريان و عموم )در حال حاضر، نگاه بسياري از سياست سياست

محور قابل حصول است و - تا از طريق راهکارهاي سازهآوري عمد است که مسئله تاب
شود که مسئله آموزش، به عنوان يک اولويت  ناگفته پيداست که اين نگاه، باعث مي

 (مطرح نشود

ها و دستگاههاي مرتبط  بسترسازي براي توليد محتواي علمي مناسب توسط موسسه .3
ود محتواهاي آموزشي، يکي )داستان، پويانمايي، بازي( شايان ذکر است که کمبود و نب

هاي غيرعلمي نظير تواند به گسترش شايعات و گمانهباشد که ميهايي مي از زمينه
ها )مانند ابردزدي يا هدايت ابرها( و يا حتي باورهاي هاي خيالي براي بارشمنشاء

 ناصحيح براي مواجهه در شرايط بحران منجر شود.

 ها براي عرضه مطالب آموزشي سايتهاي فضاي مجازي و وب استفاده از ظرفيت .4

سازي در ميان معلمان از طريق تبادل تفاهمنامه با دانشگاه  توانمندسازي و ظرفيت .5
فرهنگيان، در دو مسير آموزشهاي ضمن خدمت و يا قرارگيري در چارت درسي 
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دانشجويان اين دانشگاه )هم از جنبه ارتقاء آگاهي نسبت به ماهيت موضوع و هم 
 (در مواجهه با موضوع افزايش مهارت

هاي سيل در با تاکيد بر ويژگي اجراي مانور )مانند مانور سيالب( بر اساس الگوي .6
 باشد. ها. اين بخش البته مستعد اقدامات نمايشي نيز ميمناطق و استان

-)برنامه اقدام براي شرايط اضطرار( و تمرين آن در مدارس، پرداخته مي EOPتدوين  .2

 شود

 آموزي در آموزش مباحث مرتبط با مديريت بحران ت اردوهاي دانشاستفاده از ظرفي .8

ربط هاي اجرايي ذيبرنامه با ديگر دستگاه هاي آموزشي فوق استفاده از بستر طرح .1
همچون طرح داناب و طرح گسترش سواد آبي که با مشارکت شرکت مادرتخصصي 

 باشد مديريت منابع آب در دستور کار مي

سازي مديريت با انگيزش مناسب نظير جوايز ساالنه، فرهنگ هايي که طراحي جشنواره .13
  بحران را توسعه دهد،

مند براي ارزيابي و دريافت بازخورد از  عالوه بر موارد فوق، ايجاد سازوکاري ملي و نظام
 (3-4)صص. .« ضروري استهاي در نظر گرفته شده کامال  روش

 آموزش مديريت بحران. 99-2-9
ها و در دو سطح، شامل: سازمان مديريت بحران کشور در استان هاي آموزشيفعاليت»

هاي هاي مختلف و همچنين دستگاههاي آموزشي براي اداره مديريت بحران استاندوره
هاي برگزارشده هرساله تعداد و مدت دوره .گردداجرايي مرتبط با مديريت سوانح برگزار مي
 .بنا به شرايط و امکانات موجود متفاوت است

دوره مصوب از آرشيو  83اساس اطالعات دريافتي از سازمان مديريت بحران، حدود  بر
دوره اطالعاتي مانند:  هر .بيني و پيشگيري دريافت شدهاي آموزشي معاونت پيشفعاليت

در ادامه، براي ارزيابي  .شرايط مدرسان، شرايط فراگيران و محتواي مربوط را دارا هستند
-المللي برگزار ميهايي که در سطح بينمحتوايي با تعدادي از دوره جامعيت آنها به لحاظ

( مباحث مقدماتي در 1زيربرنامه مرسوم آنها مقايسه شدند که عبارتند از:  8شوند، براساس 
( فرآيند برنامه ريزي 4( کاهش ريسک، 3( شناسايي و ارزيابي ريسک،2مديريت ريسک، 

( 2( بازتواني در سوانح، 6اضطراري،   در شرايط  ( پاسخ5براي آمادگي در برابر سوانح، 
نتايج نشان داد که  .( ساخت مجدد بعد از سوانح8مديريت بحران و   اقدمات بين بخشي در

درصد  3و  13، 6، 1، 16، 13، 13، 22هاي سازمان مديريت بحران به ترتيب دوره
 زير برنامه 8هايي بود که کل هراما، تفاوت عمده عدم وجود دو .اندها را پوشش دادهزيربرنامه

دوره آموزشي فوق نيز يک دوره با  83نهايتا، از مجموع حدود  .را در يکجا پوشش دهد
دوره نيز به طور غيرمستقيم مرتبط با  2 به طور مستقيم و« مديريت بحران سيل» عنوان

ابق زير توان مطهاي آموزش در حوزه مديريت بحران را ميچالش ترين مهم .سيل بودند
 :برشمرد
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آوري با تاکيد بر مديريت ريسک و تاب« مديريت جامع بحران»عدم وجود رويکرد  .1
هاي نظري و عملياتي در مديريت بحران در کشور است که  ترين چالشيکي از مهم

ها و جايگاه آموزش را نيز تحت تاثير قرار داده است. بنا به اجماعي که در مصاحبه
طور ت؛ رويکرد فعلي کشور در برخورد با مخاطرات طبيعي بهنظرات خبرگان وجود داش

ها توجهات به سمت اي است که پس از وقوع بحرانگونهطور خاص، بهعام و سيل به
شود و با توجه به فواصل رخداد سوانح طبيعي، متاسفانه پس از مدتي نيز آنها جلب مي

 دهد.يز تحت تاثير قرار ميها را نشود. اين واقعيت آموزشها خارج مياز اولويت

هاي آموزشي در سازمان مديريت بحران و عدم انسجام الزم و کافي در فعاليت .2
ها صورت  هاي متنوعي که در اين زمينههاي اجرايي مربوط عليرغم فعاليتدستگاه

گيرند. بخصوص با توجه به ماهيت اين مديريت که بشدت چند سطحي )محلي،  مي
هاي اجرايي مختلف( است، لمللي( و بين بخشي )درگيري دستگاهااستاني، ملي، و بين

باشد. در اين راستا هاي صرفا تخصصي فعاليت آموزشي در اين عرصه بايد فراتر از دوره
تواند نقش مي« نظام جامع آموزش مديريت بحران مخاطرات طبيعي کشور»تدوين 

 موثري را ايفا نمايد.

سازمان »را محقق نمايد. « يادگيري سازماني»تا بايد نهايهاي آن آموزش و دوره .3
محيطي را رصد کند و با  تحوالت و مستمر به بيرون دارد تا تغيير نگاهي« يادگيرنده

خود را تضمين نمايد. درشرايط فعلي، عمده تمرکز  پويايي و مديريت آن؛ پايداري
ها بايد شباشد، در حاليکه غايت کارکرد آموزمي« يادگيري فردي»ها بر آموزش

را رقم زند. لذا عالوه بر توجه به فرد، الزمست تا بخش سازماني « يادگيري سازماني»
 ها قرار گيرد؛نيز در دستور کار ارزشيابي دوره

از اقدامات الزم براي کارآمدتر شدن « برنامه جامع آموزش مديريت بحران»تدوين  .4
هاي اين تواند برخي چالش مي ايباشد. چنين برنامههاي اجرايي ميآموزش در دستگاه
( يکپارچگي در نيازسنجي، طراحي و برنامهريزي، اجراي برنامه و 1حوزه را در قالب: 

هاي اجرايي  افزايي دستگاه( بسترسازي براي هم2ارزيابي و سنجش اثربخشي دورهها، 
 ( ارزيابي نواقص موجود3هاي مشترک، در مديريت بحران با برگزاري و حضور در دوره

نيازسنجي براي   (4ها( و عملياتي کشور و هاي علمي )ازجمله دانشگاهدر ظرفيت
هاي چنين نظامي؛ المللي؛ فراهم آورد. از ديگر ويژگي هاي بيناستفاده موثر از ظرفيت

امکان اضافه شدن ارزشيابي سازماني به جاي رويکردهاي مرسوم صرفا ارزشيابي فردي 
 است.« يادگيري سازماني»اي است که به نوبه خود بستري بر

اي که هاي مرتبط با مديريت بحران به گونهعدم تخصيص و توزيع مناسب بودجه .5
مدت و بلندمدت آموزشي را با  هاي کوتاهضمانت اجرايي براي تدوين و انجام برنامه

هاي آموزشي را سلب نموده است. دشواري مواجه کرده و توان بهترشدن کيفيت دوره
 ها نياز به همراهي سازمان برنامه و بودجه دارد. و مناسب اين بودجهتخصيص کامل 
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هاي  همانگونه که قبال اشاره شد، ارتقاء جايگاه آموزش مديريت بحران در دستگاه .6
گردند. براي تحقق آن توجه به اين « آموزش سازماني»بايد نهايتا منجر به اجرايي 

متناسب با شرح شغل کارکنان، با تفکيک ريزي آموزشي ( برنامه1باشد: موارد الزم مي
-نيروي انساني که پست سازماني آنها مستقيما به مديريت بحران ارتباط دارد )پست
-محور( و آنهايي که بخشي از شرح شغلي آنها به اين مديريت مربوط است )نقش

ريزي براي  ( برنامه2هاي آموزشي، ( لحاظ نوع مخاطرات و سوانح در دوره3محور(، 
-ها و سوانح قبلي و استفاده از آنها براي آموزشستندسازي تجربيات مديريت بحرانم

ها در فرآيند جابجايي نيروها ريزي براي انتقال تجربيات و آموخته( برنامه3هاي بعدي، 
هاي آموزشي خاص در بدو خدمت براي کارکنان و  و مديران و لزوم تعريف دوره

( تلفيق 4درگير فرايند مديريت بحران هستند، مديراني که مستقيم و غيرمستقيم 
( 6( انتخاب آموزشگران مجرب، 5هاي آموزشي، توأمان مباحث نظري و عملي در دوره

هاي  ( توجه به آموزش2ها، ها در شهرستانهاي بيشتر براي برگزاري دورهايجاد فرصت
ها با شرايط  آموزش( همساني 1اي؛  هاي جزيره ( پرهيز از ارائه آموزش8بعد از بحران، 

 ها. در آموزش  ( الزام مديران به شرکت13اقليمي و 

اهميت بازديدهاي آموزشي از اقدامات عملياتي کشورهاي پيشرو در مديريت بحران و  .2
ها داشته تواند نقش موثري در کيفيت برگزاري دورهالمللي مي مندي از تجارب بين بهره

 (6-8ص. )ص« تجارب فراهم آورد. هاي مناسبي را براي تبادلباشد و فرصت

 آموزش نيروی انسانی وزارت نيرو. 99-2-1
، در سيالب «مهندسي رودخانه»نامه بر هاي وزارت نيرو و نظامرغم تمرکز آموزشعلي»

ها بوده که توسط اخير بيشترين خسارات مربوط به تجاوزات به بستر و حريم رودخانه
کارگروه مهندسي »بنا به گزارش  .نجام شده استهاي دولتي و نهادهاي عمومي ا دستگاه

ها موثر اين هيئت نيز سطح آموزش و آشنايي دستگاه« هاي هيدروليکيرودخانه و سازه
اي مانند: (، با مفاهيم پايه...غيروزارت نيرو )مانند: راه، مسکن، شهرداري، فرمانداري، 

باشد که سيالب کافي نمي مشخصات سيالب، حد بستر و حريم، و تفاوت آن با پهنه خطر
لذا، وزارت نيرو الزمست تا  .متعاقبا ناديده گرفتن قوانين و معيارهاي طراحي را بدنبال دارد

تر هاي اجرايي گستردههايي با دستگاهنامههاي سازماني خود را در چارچوب موافقتآموزش
وص بواسطه البته چنين مواردي مسبوق به سابقه هستند، ولي مشکالتي بخص .نمايد

.« شدن و استمرار آن وجود داشته است که بايد مرتفع شوند جابجايي مديران در عملياتي
 (1 .ص)

 در وزارت نيرو نامه سيالب آموزش نظام. 99-2-1-9
هاي مرتبط با مديريت سيالب گردد که کليه موارد باال براي ارتقاء آموزشابتدا متذکر مي»

در مديريت اين « نامه سيالبنظام»با فرض محوريت  عالوهه ب .نيز قابل توصيه هستند
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 :گيرندهاي مربوط، موارد زير مورد تاکيد قرار ميو متعاقبا آموزش مخاطره در وزارت نيرو
بخصوص در وزارت )  ها، براي نياز سنجي آموزشيدر جريان بررسي اسناد و مصاحبه .1

اسايي گرديد. درشرايط حاضر، شن« باال به پائين»  و« پائين به باال»نيرو(، دو شيوه 
تر( شکل غالب را دارد. اما، شيوه دوم شيوه اول )درخواست از واحدهاي مياني و پائين

تواند است، مي«( نامه سيالبنظام»که متاثر از يک برنامه راهبردي باالدستي )مانند 
 اثرگذاري سازماني بيشتري را داشته باشد که الزم است مورد توجه بيشتري قرار

   گيرد.

هاي آموزشي نظام نامه سيالب نياز به استمرار دارند. در شرح وظائف کارگروه دوره .2
که مسئوليت آن با وزارت نيرو است )موضوع طرح جامع « سيل و طغيان رودخانه»

صراحت دارد )بدون « ريزي جهت تداوم آموزشبرنامه»امداد و نجات کشور( نيز به 
طبق گزارشات بررسي شده، آخرين دوره آموزشي اين توجه به خشکسالي و ترسالي(. 

هاي آن به انجام رسيد. لذا، انتظار چنداني نيست که آموخته 1316نامه در سال نظام
ها هم نحوه داشته است. طي مصاحبهکارايي بااليي مي 1312-18هاي براي سيالب

 ؛نامه به عمل آمد، مويد آن بودهايي که از اين نظامپاسخ به پرسش

نامه عمدتا معرفي خود آن بود تا تبيين نظري و فني فرآيندهايي هاي نظامنوع آموزش .3
بيني بارش موسسه تحقيقات سامانه پيش»که در آن مورد توجه قرار گرفته است. البته 

نامه در يک دوره براي به عنوان بخشي از فرايندهاي تعريف شده در نظام -«آب
مراکز ستادي وزارت نيرو به انجام رسيد که اقدام بسيار اي و هاي منطقهنمايندگان آب

مورد در روز از طرف  133هاي پرباران تا مثبتي بود. طبق گزارشات واصله نيز در ماه
نامه بايد آموزش تمامي گردد. لذا، نظامهاي مختلف وزارت نيرو به آن مراجعه ميبخش

 ابعاد خود را در دستور کار قرار دهد؛

اشاره دارد که موارد مربوط در بند )ب( بخش قبل )موارد عمومي( « مانور»ه نامه بنظام .4
 به اندازه کافي ارائه شد؛

هاي بين بخشي دارد که در بخش مهمي از مديريت سيالب نياز به تعامالت و همکاري .5
هاي آموزشي نگاه بين بخشي و حضور نامه نيز آمده است. نتيجتا در برنامهنظام

بايد مورد مالحظه و توجه بيشتري قرار گيرند. البته برگزاري چنين نمايندگان آنها 
دستور کاربوده است  در« کارگروه سيل و طغيان رودخانه»چارچوب  هايي قبال دردوره

 هاي جديد، اشکاالت مربوط نياز به مرتفع شدن دارند؛که براي دوره

-( و درس آموختهريزي براي مستندسازي وقايع سيالب )بخصوص سيالب اخيربرنامه .6

 هاي آموزشي امري ضروري است.هاي آن جهت استفاده از آن براي دوره

ريزي براي ثبت تجربه مديران و کارشناسان درگير در مديريت سيالب و انتقال برنامه .2
آن به مديران و کارشاسان بعد الزمست مورد توجه جدي قرار گيرد. از طرف اين 

مورد تاکيد  1312-18هاي سازي مديريت سيالبکارگروه نيز در چندين فرصت مستند
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 قرار گرفت؛

ها تجربه سيل نزديک و عظيم به عنوان مصداقي از بندهاي فوق، طبق مصاحبه .8
رودخانه دز و حضور کارشناساني که در آن نقش داشتند، در  1315فروردين سال 

حاظ گردد تا ها لمديريت سيالب اخير بسيار موثر بود. لذا، بايد سازوکاري در آموزش
ها، اين آموخته با فرض عدم حضور چنين کارشناساني و يا فواصل بيشتر رخداد سيالب

 ها مورد استفاده قرار گيرند.ها ذخيره و در بزنگاه بحراندر سازمان

هاي جديد در مديريت ريسک و سيالب استفاده از تجارب عملي ديگر کشورها و نظريه .1
  .اي آموشي قرار گيردهبايد بيش از گذشته در برنامه

ست اقدامات قبل و بعد از ا نامه مديريت حين سيل است، الزماصوال وجه قالب نظام .13
هاي الزم براي آن تبيين سيل نيز در چارچوب يک نظريه فکري تقويت و آموزش

 (1-13صص. « )شود.

 ساختار مشاغل. 99-2-6
ترين آنها عبارتند از:  که مهم باشدبررسي اين فرايند حاکي از برخي نقاط ضعف در آن مي»
( شناسايي مشاغل مورد نياز و کارسنجي براي تعيين تعداد نفرات الزم، نياز به اصالح با 1

( شرح وظايف موجود 2هاي به روز دارد و ساختار تفصيلي نياز به تقويت دارد، شناسيروش
د براي مديريت منابع عمدتا جزئيات کافي را دارا نيستند که بتوان به آنها بعنوان يک سن

شان در مديريت بحران ( فرايند آشنايي کارکنان از شرح وظايف3انساني قابل اتکا باشند، 
پذيري و عدم چابکي مورد  ها؛ عدم انعطافترين نارسايي ( يکي از اصلي4اطالع کافي ندارند، 

ويژگي که  .شودنياز در ساختار سازماني است که مانع از پاسخگويي به موقع و سريع مي
ار سازماني، د( ساختار سلسله مراتبي عمودي )براساس نمو5الزمه مديريت بحران است و 

هاي مذکور وجود سطح از وزير تا کارشناس/کارمند( در سازمان 2هاي سازماني بيش از  اليه
ترين مولفه ساختار سازماني در  محور، اصلي-هاي پستبا توجه به اين که در سازمان .دارد
هاي  ط بحران، چابکي در ساختار و پاسخگويي سريع به تغييرات محيطي است؛ اليهشراي

هاي  ساختارهاي مشابه در شرايط بحران و محيط .ساختاري زياد مانع جدي آن است
 (12)ص.  «.اليه دارند 3متالطم حداکثر 

 مديريت عملکرد کارکنان. 99-2-7

( نبود 1ترين آنها عبارتند از:  ه مهمباشد کبراي اين فرايند نواقصي قابل مالحظه مي»
( عدم کارآيي سيستم ارزيابي عملکرد و عدم استفاده از 2سيستم مديريت جامع عملکرد، 

هاي ارزيابي عملکرد با نوع شغل ارتباطي شاخص( بي3نتايج آن در پرداخت پاداش و ارتقا، 
 «.ورد عملکرد به کارکنان( نبود بازخ5( عدم ارتباط عملکرد فردي و سازماني و 4کارکنان، 
 (13)صص. 
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 يادگيری سازمانی. 99-2-8
هاي کافي را براي يادگيري ندارند و موارد  هاي سازماني مشوق( محيط1در شرايط حاضر، »

( ارتباط کم 2هاي فردي بودند، مثبتي هم که مالحظه شدند، عمدتا به روحيات و خالقيت
( ضعف سازوکارهاي 3از دانشگاه است(،  ها و دانشگاه )که بخشي ناشيبين سازمان

هاي مناسب، از هاي آموزش( کاهش بودجه4مشخص براي توسعه فرهنگ يادگيري و 
 (14ص. ) «.ترين نقاط قابل توجه در وضعيت موجود اين فرايند است مهم

 های منابع انسانی آموخته درس. 99-9
سيالب را به نمايش ابعادي از مديريت بحران و  1318هاي ابتداي سال  سيالب» .1

اي آن بود. حکمراني سيالب و اهميت گذاشت که به مراتب فراتر از اقدامات سازه
هاي صورت گرفته در  بررسي  بسترهاي اجتماعي و فرهنگي از جمله اين موارد هستند.

دهد که اين ابعاد بخوبي دردستور کار هاي بعد از اين سيالب نشان مي جهت بازسازي
اي و تمرکز بر جذب بيشتر ها با محوريت اقدامات سازهمچنان تالشقرارنگرفته و ه
 کند.گذشته را دنبال مي  اعتبارات، مسير

ترين نقاط ضعف در آسيبپذيري مستحدثات در حوزه  مشاهدات نشان داد که مهم .2
ها هستند، ضعف آموزش پرورش عبارتند از: موقعيت مدارس که بعضا در حريم رودخانه

آموزان به مدارس )بخصوص يساتي مدارس و نهايتاً مسير دسترسي دانشاي و تاسسازه
کنند(.  مي  عبور  هاي نه چندان ايمن و اصولي بايددر مناطق روستايي که بعضا از پل

ها ثبت شوند و براي اصالح آنها آموختهاين موارد بايد با دقت بيشتري به عنوان 
 ريزي شود.برنامه

شود، ضمن آن که  هاست در مدارس انجام مي زلزله که سال هايي نظير مانور برنامه .3
اند توسعه هاي مديريت بحران را توانسته هايي نظير آشنايي با برخي از جنبه ظرفيت

اند. مسلما بخشي از رفتارهايي  دهند، اما مواجهه صحيح با سيالب را مورد توجه نداشته
نند: حرکت در مسيرهايي که آب که بدليل عدم آگاهي در برخورد باسيالب رخ داد، ما

هايي که با سيالب مواجه در جريان بود، پناه گرفتن در خودورها، نزديک شدن به سازه
آموزان و متعاقبا بودند؛ موارديست که از طريق اين مانورها قابل انتقال به دانش

 هاي آنها بوده است.خانواده

-آموزان در امدادعلمان و دانشرغم نبود هرگونه برنامه و آموزش قبلي؛ حضور معلي .4

تواند با بندها کامال مشهود و موثر بود. اين ظرفيت مي رساني و اقدماتي مانند سيل
آفريني موثرتري داشته  دهي مناسب به خوبي در مديريت بحران نقش و سازمان آموزش

 باشد.

ديريت هاي ضمن خدمت در حوزه مهاي مختلفي که براي آموزشريزيرغم برنامهعلي .5
بحران و سيالب صورت گرفته، کارآيي آنها در مديريت اين سيالب به اندازه کافي موثر 
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ربط ضروري است.  هاي اجرايي ذينبود و لزوم اتخاذ رويکردهاي جديد براي دستگاه
هاي جهاني در عين حال اقدامات مثبتي در حوزه آموزش در زمينه استفاده از پايگاه

برخط پايش متغيرهاي هواشناسي و هيدرولوژيکي مشاهده شد. هاي بيني و سامانهپيش
ها نتيجه خالقيت برخي مديران مرتبط، کارشناسان خالق و جذب توسعه اين زيرساخت

باشد به صورت هاي تراز اول کشور بوده است که الزم ميالتحصيالن از دانشگاه فارغ
 هاي اجرايي توسعه يابد.مند در دستگاهنظام

ها براي مديريت بحران بطور عام و سيالب اي فعلي، آموزش و حفظ آمادگيدر فراينده .6
بطور خاص )با تأکيد بر توجه به مراحل مختلف مديريت بحران( نياز به استمرار دارند. 

 ISOباشد )فرايند مانند آنچه درهاي آنها نيز الزم به تمديد در فواصل مناسب مي گواهي

 .(طراحي شده است 

س دانشگاهي در مديريت سيالب نقاط ضعفي مالحظه شد. از در محتواي درو .2
هايي با هدف مديريت يکپارچه سيالب، مباحث  ترين آنها کمبود دروس و سرفصل مهم

هاي کالن در مديريت بحران و جايگاه مرتبط با ابعاد حقوقي و اجتماعي آن و نظريه
 نياز به تقويت دارد.باشد. درضمن بخش عمليات دروس نيز آنها در مديريت سيالب مي

مواردي از تغييرات و جابجايي مديران مالحظه شد که تجربيات قابل توجهي در حوزه  .8
مندي براي ذخيره دانش هاي نظامريزيهاي مربوط برنامه سيالب داشتند. در سازمان

 آنها و تبديل آن به دانش سازماني مالحظه نگرديد؛

تقيم و غير مستقيم درمديريت مخاطرات هايي که بطور مسالزم است مديران سازمان .1
ريزي خاصي قبل از هاي بدو خدمت مديريتي را طبق برنامهطبيعي نقش دارند، آموزش
 شروع مسئوليت، بگذرانند.

هاي تخصصي هايي فراتر از آموزش مديران درگير در مديريت سيالب به آموزش .13
تعامل با »، «هاي اجتماعيمديريت رسانه و شبکه»ترين آنها  نيازمند هستند که از مهم

هاي مردم نهاد منطقه آشنايي با سازمان»، «ديدگان و ابعاد اجتماعي آن آسيب
و « جايگاه سازمان خود و ديگران در مديريت سيالب»، «جغرافيايي تحت مديريت

 باشد؛مي« فرماندهي و اطاق بحران»

يت منابع انساني سالمت روحي مدير»در حين مديريت بحران، مواردي که بايد براي  .11
هايي داشت. مواردي مانند: مراجعات مکرر کاستي  مورد توجه باشد،« حين بحران

خرات اين ؤزده و درگير شدن براي مقدمات و ممسئولين کشوري به مناطق سيل
-هايي که حين بحران زمان مناسب آن نيستند، تصميماتي ميبازديدها، بازخواست

 شد؛ از آن جمله هستند.ريزي مي بايست از قبل براي آنها برنامه

نگري در تواند نتيجه نگاه حاکم بخشيهايي در تعامالت بين بخشي که ميکاستي .12
مانورهاي »کشور بطور عام و در حوزه مديريت سوانح بطور خاص همراه با ضعف در 

 (23-21صص. ) «هاي اجرايي باشد.و عدم شفافيت حوزه مسئوليت دستگاه« مشترک
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 اد. پيشنه99-1

 سيالبهای آموزشی درباره مديريت  . دوره99-1-9
هاي اجرايي شوندگان که عمدتا از کارشناسان خبره دستگاه صاحبههاي مبراساس توصيه»

-اين موارد هرچند به سيالب مربوط هستند، ولي مي .بودند، موارد ذيل قابل توجه هستند

باشد که بيشترين  ابل مالحظه ميق .توانند براي ساير مخاطرات نيز مورد توجه قرار گيرند
بخشي و هايي که موضوعات آن مربوط به فرآيندهاي بينگردد به دورهها بازميدرخواست

 :غيرمهندسي هستند

اصول فرماندهي مديريت سيالب: بررسي نحوه تصميمات بزرگي که در حين سيل  .1
افزايش، نحوه سال جاري اتخاذ شد )مانند: نمونه افزايش تراز سد کرخه و سرعت اين 

باشد، ها(، هرچند که تا حد زيادي بحثي ساختاري ميهاي عمدي برخي از راهتخريب
 ترين آن است. ولي مقدماتي دارد که آموزش مهم

هاي اجرايي در مديريت سيالب: از موارد مورد تاکيد براي تدوين جايگاه قانوني دستگاه .2
ايي در مديريت بود. اين دوره براي هاي اجرهاي آموزشي جديد، جايگاه دستگاهبرنامه

تواند متناسب با باشد، ضمن اينکه ميدو سطح مديران و کارشناسان الزم به توجه مي
 هاي متفاوتي را شامل گردد.موضوع مخاطره، دوره

ترين تصميماتي مالحظات فني و اجتماعي در فرمان تخليه مناطق جمعيتي: از چالشي .3
و متعاقبا « دستور تخليه مناطق مسکوني»شد، مي که درحين اين سيل بايد اتخاذ

بود. طي اين سيالب، اين سوال را   هاي تخليه بود.شناسايي مناطق امن و راه
هاي اين کارگروه نيز از پرداختن اندکاران به کررات با آن مواجه شدند. در بررسي دست

و تنها مواردي  اي مالحظه نشدهاي دانشگاهي نيز سابقهبه چنين موضوعي در پژوهش
 تخليه آن مشاهده گرديد. -براي تبعات اقتصادي

هاي آموزشي مديريت بحران مالحظات رواني و اجتماعي پس از بحران: تمرکز دوره .4
هاي بعد از بحران، بخصوص از بُعد عمدتا به قبل و حين بحران پرداخته است. دوره

حظات رفتارهاي قبائل در هاي اجتماعي و رواني کمتر وجود دارد )مانند: مالمولفه
 (ها و تسلط برخودهاي موقت، نحوه تعامل با ناهنجارياسکان

هاي هاي اجتماعي مديريت سيالب: درحين اين مديريت اين سيالب، دستگاهجنبه .5
مختلف اجرايي براي انجام وظائف حاکميتي بطور مستمر درتعامل با مردم بودند که بنا 

هايي رخوردار نبودند. به همين ترتيب استفاده از ظرفيتبه اقرار خود، از دانش کافي ب
 .«هاي مردم نهادسازمان»مانند 

هاي انجام شده، گزارش شد که هاي اجتماعي مجازي: طي مصاحبهمديريت شبکه .6
هاي اجتماعي برمديران اين بحران بوده است که فشار بسيار سنگيني از سوي شبکه

      بود.« د کرخهشايعه ترک برداشتن س»نمونه آن پخش 
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ها در مديريت رسانه در شرايط بحران: مديريت رسانه و کار با آن و متقابال نقش رسانه .2
هاي اجرايي نياز به بحران دو مبحث مورد تاکيد هستند. بدين معنا که مديران دستگاه

هايي هايي خاص براي تعامل با رسانه داشته باشند و به همين ترتيب، دورهآموزش
  ها و نحوه پوشش اخبار بحران و کمک به مديريت آن را فراگيرند.سانهبراي ر

ترين منابع عدم قطعيت در مديريت سيل،  گيري درشرايط عدم قطعيت: از مهمتصميم .8
گيري دراين شرايط بويژه در باشد. تصميمهاي هواشناسي ميبينيعدم قطعيت پيش

 ها مورد توجه قرار گيرد.سطح مديران اصولي دارد که در الزم است در آموزش

-هاي جهاني اقليمي: اين دوره مورد تاکيد دستبيني و پايگاههاي پيشآشنايي با مدل .1

هاي هاي اخير بوده است. بخصوص ظرفيت بيني در حين سيالباندرکاران پيش
اکنون هم در داخل و هم در خارج از کشور دراين راستا بوجود آمده مناسبي که هم
     هاي مختلف الزم به آموزش هستند.تگاهاست، براي دس

« اقليم تغيير»نظر به اينکه از علل اصلي سيالب اخير  :اقليم و مخاطرات طبيعي تغيير .13
-باشد، آموزش ابعاد مختلف اين پديده و جاري سازي آن در برنامهبوده است؛ الزم مي

 ريزي سازماني، بخصوص در سطح مديران مورد توجه قرارگيرد؛

هاي خاص براي آموزش ها: برگزاري دورهموزش تعامل مردم با رودخانهاصول آ .11
هاي اجرايي در نحوه آموزش رفتار صحيح مردم با رودخانه )بخصوص براي دستگاه

ساکنين مجاور آن(، آگاهي نسبت به خطرات ناشي از تصرف غيرمجاز در بستر و حريم 
اور رودخانهها بر سازگاري و رودخانه، و اثربخشي آموزش بر ايجاد باور ساکنين مج

آوري در برابر سيالب مهم است. اهميت اين آموزش در تفاوت رفتار مردم با سيل تاب
 (13-11صص. ) «هاي گلستان با لرستان و ايالم کامال محسوس بود.در استان

 آموزش در وزارت کشور. 99-1-2
بحران کشور مطابق زير هاي اين بخش در قالب قانون جديد براي سازمان مديريت توصيه»

 :شوند ارائه مي
ريزي آموزش و مديريت منابع هاي مورد مشاهده در برنامهترين کاستي يکي از مهم .1

ترين اهداف آن  قانون يکي از مهم« 1ماده »بخشي بود. در  هاي بين انساني هماهنگي
دقيق بر ريزي، ... و نظارت  گذاري، برنامه ايجاد مديريت يکپارچه در امر سياست»را 

هاي ذيربط در حوزه حوادث و سوانح و کمک به توسعه پايدار براي  فعاليت دستگاه
دارد. هرچند قانون به اندازه کافي سازوکار الزم براي بيان مي« مديريت بحران کشور

همکاري بين بخشي را تبيين نکرده است، اما سازمان مديريت بحران بايد بتواند از 
برنامه جامع آموزش »ق استفاده نمايد. دراين راستا، تدوين همين ظرفيت هم براي تحق

-تواند قسمتي از خروجيمي« برنامه جامع مديريت منابع انساني»و « مديريت بحران

)بند الف(  4هاي بين بخشي باشد، ضمن اينکه در ماده هاي اين قانون و توسعه برنامه
تواند دو برنامه فوق دارد که مياشاره مي« سند راهبرد ملي مديريت بحران»آن نيز به 
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 بخشي از آن باشد؛

آموزش( -هاي مديريتي خاص )متانياز آن آموزشقانون به مواردي اشاره دارد که پيش .2
گيران را براي تحقق اهداف برنامه تعميق و تقويت و حتي  هاي تصميم است که ديدگاه

کسالي و سيالب )موضوع هاي مديريت خشتغيير نمايد. به عنوان نمونه، تدوين برنامه
باشد. تجربيات قبلي نيز ( به مراتب فراتر از ظرفيت يک وزارتخانه مي14بند پ و ماده 

ها در کشور بوده است، ريزي براي توسعه اين طرحنشان از عدم موفقيت اينگونه برنامه
ه المللي هم استفادهاي علمي بيندرحاليکه حتي بعضي از آنها، از اعتبارات و ظرفيت

هاي آن  و زير برنامه« سند راهبرد ملي مديريت بحران»کرده بودند. به همين ترتيب 
و « سوانح و برنامه ملي آمادگي و پاسخ»، «برنامه ملي کاهش خطر حوادث»)مانند 

پردازي خاص دارند که به مراتب فراتر  نياز به نظريه«( برنامه ملي بازسازي و بازتواني»
 ر قانون آمده است؛هايي است که داز آموزش

هاي مشمول را موظف به انجام اقدامات ذيل آن دستگاه 13در ادامه بند قبل، ماده  .3
 :نمايدمي

اي تعيين و به سازمان  گونه ساختار واحد سازماني مناسب براي مديريت بحران را به -الف »
 .هاي سازماني موجود تأمين شود ارسال کنند که نيروي انساني الزم از بين پست

براساس استانداردهاي ابالغي سازمان، نسبت به آموزش کارکنان خود در خصوص  -ب  
 .مديريت بحران اقدام کنند

کليه مديران و کارشناسان مسئول در امر مديريت حوادث موظفند دورههاي آموزشي  -پ  
ي مدت را طي کنند. شرايط احراز صالحيت هريک از آنان طبق دستورالعمل بلندمدت و کوتاه

 «.رسد شود که توسط سازمان تهيه شده و به تصويب شوراي عالي مي تعيين مي
 شوند:براي عملياتي شدن بندهاي فوق موارد زير توصيه مي

  محور هستند که -هاي نقشاين ماده عمدتا سازمان« بند الف»سازمان مورد توجه
کافي  رسدبراي آنها تشکيل واحدي خاص را تعريف نموده است که به نظر نمي

برق   )مانند سازمان آب محور- هاي نقششود، براي سازمانباشد. توصيه مي
خوزستان( بايد آرايش سازماني در شرايط بحران و متعاقبا چيدماني از منابع انساني 
متناسب با شدت بحران تعريف گردد که با آرايش شرايط عادي متفاوت خواهد 

بخشي از راهکارهاي سازگاري « مانيپذيري سازانعطاف»بود. طبق مراجع معتبر 
   باشد؛مي

  ،محور-فرد»ها را آموزش در سازمان« ماده ب»مطابق با رويه مرسوم کشور »
بيند. هرچند، اين نوع آموزش جايگاه خود را دارد، ولي بنا به تاکيدات اين مي

سازمان »و « آموزش سازماني»گزارش، الزمست از فرد به سازمان ارتقاء يابد. 
بخشي از فرايندي است که در عملياتي شدن اين قانون الزم به توجه « دگيرندهيا

آورد دو دهه خشکسالي که نقش چنداني بر افزايش دارد. در غير اينصورت، دست
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ظرفيت سازماني کشور در مديريت اين بليه نداشت، براي ساير سوانح نيز تکرار 
 خواهد شد؛

 «کارشناسي را تفکيک کرده است. بدين هاي مديريتي و بخوبي آموزش« ماده پ
( رويکرد فعلي 1منظور الزم به تاکيد است که با توجه به فواصل رخداد سوانح: 

شوند، نياز به تغيير دارد. راهکار پيشنهادي ها که معموال يک بار برگزار ميآموزش
که باشد هايي براي فراگيران )اعم از مديران و کارشناسان( مينامهدريافت گواهي

هايي غير باشند. مرجع صدور گواهي هم نهاد حداقل هر ساله نياز به تمديد داشته
هاي مربوط نيز تمديد اين نياز استفاده از مشوقاز سازمان مستقيم آنها باشد. پيش

ها؛ کليه ( با توجه به سرعت نسبتا باالي جابجايي مديريت2ها باشند ، نامهگواهي
-کنند، ملزم به آموزش در بدو خدمت و اخذ گواهييافرادي که مسئوليت قبول م

ها آموزش تخصصي دستگاه اجرايي و ( در طراحي دوره3هاي مربوط باشند، 
هاي کوتاه و بلند ( آموزش4تعامالت بين دستگاهي هردو الزم به توجه هستند و 

بايست يکپارچگي مديريت بحران را پوشش دهد و از مدت مد نظر اين قانون مي
ها و مستندسازي ( ثبت تجربيات، آموزه5اي پرهيز گردد و هاي جزيرهه دورهارائ

الزمست بخشي از اقدامات واحدهاي سازماني مرتبط با مديريت بحران باشد و 
بايست به عنوان محتوي آموزشي در اختيار سازمان مديريت بحران و متعاقبا مي

 آموزش کشور قرار گيرد؛

  سه با رويکرددر مقاي« ماده ب و پ»نگاه KSA است و « دانش»، محدود به
هاي قانون، جايگاه مشخصي ندارد. در آنها و ساير بخش« توانمندي»و « مهارت»

بايست ابتدا اين سه ويژگي را در کارکنان و ها ميگردد که آموزشلذا، تاکيد مي
 متعاقبا در سازمان رقم زند.

ل آنها و کيفيت افراد در دستور کار ها، تسلس در مديريت آموزش سازمان؛ محتوي دوره .4
و « سامانه ملي مديريت سوانح»در اين خصوص تجربه برخي کشورها در توسعه  .باشد

اند( و شايستگي افراد در  ساله براي آموزش تعريف کرده 5نقش آموزش )بعضا برنامه 
  باشد؛سازي آن قابل توجه ميپياده

-قانون تعريف مشخصي قابل استنباط نمي در« مديريت منابع انساني»از نحوه ارتقاء  .5

( تشکيالت تفصيلي، 1فرآيند شامل:  2که در  34333گردد، مدل توصيه مي .باشد
( مديريت 3ريزي منابع انساني و جذب،  ( برنامه2تحليل شغل و ارزشيابي مشاغل، 

( 6( روابط کارکنان، سالمت و تامين اجتماعي، 5( جبران خدمات، 4عملکرد کارکنان، 
( مديريت استعدادها و جانشين پروري؛ به 2آموزش، يادگيري و توسعه منابع انساني و 

شناسي و  طور يکپارچه و منسجم همه فرايندهاي مديريت منابع انساني را آسيب
کند، در فرايند توسعه آن در مديريت بحران کشور در  اثربخشي آنها را ارزيابي مي

 دستور کار قرار گيرد؛
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اين پديده و تبعات آن بر وقايع  .مورد توجه قرار نگرفته است« يير اقليمتغ»در قانون،  .6
-هاي مراکز تحقيقاتي داخلي و بينحدي کشور به اندازه کافي به اثبات رسيده و يافته

اند )مانند تفسير  المللي اثرات سوء آن را روي منطقه جغرافيايي ايران گزارش نموده
اکنون در برخي کشورهاي توسعه يافته  هم .(1318هاي سال هواشناسي علت سيالب

« تغيير اقليم»و « امنيت ملي»، «راهبردهاي مديريت بحران»با اقليم مشابه کشورمان، 
-اين مهم در قانون مورد توجه نبوده، ولي تاکيد مي .انددر بستري همبسته تدوين شده

را « غيير اقليمت»گردد که سازمان مديريت بحران الزمست در تدوين راهبردها پديده 
 مورد توجه قرار دهد؛

)بند  14آن بطور کلي و يکبار نيز در ماده  1بار در ماده  در قانون؛ يک« آوريتاب» .2
هاي ( در خصوص وظائف وزارت راه، مسکن و شهرسازي در حفظ زيرساخت6-ض

ه اين مهم بايد بسيار فراتر از اين مورد توج .حمل و نقل؛ مورد اشاره قرار گرفته است
دهد و آن الويت مي« پاسخ»را بر « آوري تاب»ادبيات جديد  .مديريت بحران قرار گيرد
دهد و تاکيد دارد که هاي دولتي، خصوصي و جامعه قرار ميرا مسئوليت تمامي بخش

در چارچوب  .هاي متولي مديريت شرايط اضطراري تنها مسئوالن امر نيستندسازمان
-به عنوان بخشي از اين قانون؛ توصيه مي« بحران سند راهبرد ملي مديريت»»توسعه 

آوري راهبردهاي ملي تاب»و « آوري در برابر بالياي طبيعيراهبردهاي ملي تاب»شود 
ترين ارکان براي  بديهي است که مهم .در دستور کار قرار گيرد« هاي حياتيزيرساخت

 شروع چنين رويکردي، آموزش و توسعه منابع انساني خواهد بود؛

ريزي براي مديريت شود که برنامهظر به فواصل زماني رخداد سوانح، مشاهده مين .8
دراين خصوص،  .شودمي  ها خارجرود و از الويتبحران در اين فواصل به فراموشي مي

هاي مستمر بخشي از سازوکارهاي ممکن بدين منظور مانورهاي آمادگي و آموزش
هاي مختلف قانون مورد است که در بخش «آمادگي»اين موارد بخشي از فرايند  .است

 اند؛اشاره قرار گرفته

آن( آموزش فراتر  1گردد که در جهت اجراي وظائف سازمان )موضوع ماده توصيه مي .1
ترين کارکرد مورد انتظار ايجاد بستر نظري  مهم .از وضعيت فعلي مورد توجه قرار گيرد

؛ «راهبرد ملي مديريت بحران تدوين سند»براي انجام بخشي از اين وظائف، شامل: 
توسعه »؛ «بازسازي و بازتواني»، «هاي ملي کاهش مخاطرت، آمادگي و پاسخبرنامه»

ايجاد نظام ديدهباني علمي از »؛ «دانش و فناوريدر راستاي ارتقاي مديريت بحران
و « ها و مؤسسات پژوهشيطريق همکاريهاي دوجانبه يا چندجانبه با دانشگاه

 .باشدالمللي مي اي و بين ثر در سطح منطقههاي مؤهمکاري

گردد که آنچه در بندهاي قبل به عنوان وظائف قانوني سازمان مديريت مالحظه مي .13
بحران کشور آمده است، بيش از نيروهاي عملياتي به نيروهاي فکري نياز دارد که 

 باشد و ها مي مستلزم ارتقاء کيفيت منابع انساني، جذب نخبگان و مديريت آن
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مسلما حصول به اهداف فوق بسيار فراتر از ظرفيت فعلي سازمان مديريت بحران کشور  .11
هايي قانوني و اعتباري که در چارچوب اين قانون  باشد و الزم است، با حمايتمي

متصور است؛ بستر الزم براي تقويت منابع انساني و دانش در اين سازمان محقق گردد 
دارد، در « پاسخ»عيت فعلي که عمدتا تمرکز بر در کشور از وض« مديريت بحران»و 

 (15-12صص. ) «.فضاي جديدي دنبال شود

 وزارت نيرودر آموزش . 99-1-9
در قانون جديد وزارت نيرو در شوراي عالي و ستاد مديريت بحران کشور جايگاه دارد، »

نجام وظائف دار است و در مواقعي در اآن مستقيما وظائفي را عهده 14ضمن اينکه ذيل ماده 
 :گردد در اين راستا موارد ذيل پيشنهاد مي .هاي اجرايي مشارکت داردديگر دستگاه

« قانون مديريت بحران کشور»شود، وزارت نيرو جايگاه و تعهداتش را در توصيه مي .1
هاي مديريتي، کارشناسي و بسترهاي فني براي  آموزش  تبيين نمايد و فعاالنه

کار قرار دهد. به عنوان نمونه، نقش اين وزارتخانه درتوسعه اثربخشي آنها را در دستور 
سوانح و »، «برنامه ملي کاهش خطر حوادث»، «سند راهبرد ملي مديريت بحران»

؛ مواردي هستند که «برنامه ملي بازسازي و بازتواني»و « برنامه ملي آمادگي و پاسخ
 د؛تعميق بسترهاي نظري آن در وزارت نيرو مورد نياز خواهد بو

-قانون و با همکاري وزارت کشور، وزارت جهاد« 14پ ماده »وزارت نيرو در قالب بند  .2
کشاورزي و سازمان هواشناسي، موظف به کنترل و پيشگيري سيالب و خشکسالي 

هايي آموزشي شده است. همانگونه که در بخش قبلي نيز آمد، نياز است طي برنامه
ها ارائه گردد و توسعه اينگونه برنامهگيران؛ اصول نظري مختص مديران و تصميم

مسلما رويکردهاي  هاي آن تبيين شود.هاي اصلي بين بخشي و چالش بخصوص مولفه
 هاي دو دهه اخير، نبايد تکرار شود؛ گذشته به عنوان مثال در مديريت خشکسالي

حول براي اثرگذاري بيشتر وزارت نيرو بر مديريت بحران؛ فرآيند آموزش در آن نياز به ت .3
تواند تاثيري در ارتقاء جدي دارد. کارکرد فعلي آن عمدتا محدود به دانش است و نمي

داشته باشد. موارد مثبتي که هم مشاهده  آن به مهارت و سپس توانمندسازي فراگيران
ريزي شده، عمدتا مرهون ديدگاه فردي مديران و کارشناسان بوده تا ناشي از برنامه

 آموزشي؛

سازمان »گيري براي رسيدنِ زيرمجموعه خود به وزارت نيرو جهتشود، توصيه مي .4
را نهادينه نمايد. اين رويکرد ضرورتي است، براي آمادگي اين وزارتخانه در « يادگيرنده

باشد )مانند خشکسالي و مقابل تغييرات محيطي که بطور مستمر با آن مواجه مي
دف نهايي رسيدن به چنين ها و مديريت منابع انساني نيز هسيالب(. در آموزش

 سازماني باشد.

« محوري-سازمان»؛ «محوري-فرد»ها ضمن گردد که فرايند ارزشيابي دورهتوصيه مي .5
 را نيز در برگيرد؛
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تفکيک بين آموزش مديران و کارکنان و سطح انتظار از هرکدام نياز به توجه بيشتري  .6
ت مستلزم ارتقاء ديدگاه و باور را دارد. شروع و برنامه ابتکار بسياري از تغيير و تحوال

  هاي کارکنان؛مديران است تا مهارت

ست تا بيش از پيش در اين وزارتخانه ا و سازگاري با آن الزم« اقليم تغيير»پديده  .2
شود که بخش آموزش، نقشي اساسي در اين باره خواهد داشت. « سازيجاري»

نند: ريسک و مديريت آن، همچنين در اين خصوص الزم خواهد بود تا مفاهيمي را ما
گيري در شرايط عدم قطعيت و اصول سازگاري در سازمان اين وزارتخانه اصول تصميم
 عملياتي گردد؛

هاي آموزشي و بطور خاص براي آموزش موارد فوق بطور عام براي کليه برنامه .8
 مديريت سيالب وزارت نيرو نياز به توجه دارند؛

باال به »براساس رويکرد « نامه سيالب نظام»ي براي ريزي آموزشتجربه مثبتي از برنامه .1
و در چارچوب يک برنامه راهبردي در وزارت نيرو مالحظه شد. در عين حال « پائين

نامه براساس ( اصل نظام1شود: نامه، اين موارد توصيه ميبراي اثرگذاري بيشتر نظام
در آن خارج از حوزه تجربيات سيل اخير نياز به بازنگري دارد و بخصوص ابعادي که 

( مديريت 2ربط اصالح و تقويت شود، هاي ذيوزارت نيرو است، با حضور دستگاه
هاي بحران؛ بدون توجه به اينکه سال خشک و يا تر است بايد با استمرار خود در دوره

( آموزش آن بايد براساس موضوعي، رده مديريتي 3آموزشي جايگاه خود را حفظ کند، 
هاي  ( شيوه4ليد محتوا شده و برنامه خاص براي آنها طراحي شود، و کارشناسي؛ تو

هاي ( در آموزش5آموزشي بايد ارتقاء يابند و از ابزارهاي نوين براي آن استفاده گردد، 
نامه در آن تبيين شود. آن بايد کل فرايند مديريت بحران تعريف شده و جايگاه نظام

( ارتباط و تعامالت 6نيز نياز به توجه دارد، ضمن اينکه اقدامات بعد از فروکش سيالب 
( مديريت 2بين بخشي الزم است بجد تقويت شده و بخشي از برنامه آموزشي باشد، 

ها، بخصوص در رده مديريتي مورد رسانه و فضاي مجازي نيز الزمست تا در آموزش
مه همراه با ناهاي مربوط به نظامشود، بخشي از ارزشيابي( توصيه مي8توجه قرارگيرد، 
هاي نياز مسئوليتها به عنوان پيش نامههايي باشد. اين گواهينامهصدور گواهي

هاي مديريتي و کارشناسي باشند و همه ساله با سازوکار الزم و استفاده از کانون
( فرايندي براي آمادگي سازماني براي مديريت بحران بطور 1ارزيابي تمديد شوند و 
هاي  نامه ها تعريف شود و مجددا گواهيص براي آمادگي سازمانعام و سيالب بطور خا

خاصي براي آنها تدوين شود که همه ساله نياز به تمديد داشته باشند )فرايندهايي کم و 
 (ISO هايبيش مانند گواهينامه

 نامه وارد حوزه مديريت منابع انساني نيز شود، بدين شکل گردد که نظامتوصيه مي
هاي مختلف مديريتي، فني، عملياتي و پشتيباني آن؛ شرايط  ( براي بخش1که: 

هاي  ( همچنين، ساختار سازمان2احراز صالحيت کارکنان مربوط تعيين گردد و 
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نامه تطبيق داده شود مرتبط با مديريت سيل، با بهترين شکل عملياتي شدن نظام
عمودي به  هاي سازماني متفاوتي )مانند تبديل ساختار و در صورت لزوم، آرايش

افقي و برعکس( براي شرايط عادي و سيالب تعريف گردد. براي اين موارد، توجه 
 (12-18ص. )ص باشد.قابل توصيه مي  34333به مدل تعالي 

ها و راهکارهای ممکن در ارتقاء آموزش عالی در حوزه  چالش. 99-1-1

 مديريت بحران و سيالب
ر آموزش عالي کشور تا حد زيادي متاثر از وضعيت فعلي آموزش در حوزه مديريت بحران د»

از آنجائيکه اين مهم هنوز جايگاه  .باشددر کشور مي« مديريت بحران»جايگاه و اهميت 
براساس  .هايي همراه بوده استاصلي خود را نيافته، متعاقبا توسعه آن نيز با محدوديت

آموزش عالي و راهکارهاي زاي در و برون هاي درونترين چالش هاي اين گزارش مهميافته
 ممکن براي توسعه آموزش و پژوهش مديريت بحران کشور عبارتند از: 

 زاهای برونچالش. 99-1-1-9

 .باشدها در توسعه اين رشته، اقتصاد و وضعيت بازارکار آن ميترين چالشيکي از مهم .1
هاي عليرغم اهميت و نياز شديد کشور به بهبود مديريت بحران در سطوح و بخش 

هاي بسيار مختلف اعم از دولتي، غير دولتي و خصوصي، در حال حاضر فرصت
چنانچه  .ها وجود داردالتحصيالن اين رشتهمحدودي براي جذب و بکار گيري فارغ

قوانين باالدستي بتوانند الزاماتي را براي مقيد کردن سازمانهاي دولتي و غير دولتي و 
-برنامه»هاي آمادگي مانند هاي برنامهواهيبخش خصوصي به داشتن کارشناسان و گ

بوجود آورند،  2«هاي عملياتي شرايط اضطراريبرنامه»و يا  1«هاي استمرار کسب و کار
هاي شغلي  ها خواهد شد، و هم فرصتهم در درازمدت به نفع اين سازمانها و بنگاه

سازي  نهادينهدر اين خصوص تجربه  .آورندمناسب براي فارغ التحصيالن را فراهم مي
 تواند مد نظر قرار داده شود؛نيز مي HSEمبحث 

، اتاق بازرگاني، صنايع و «مديريت بحران کشور» هاي قانون جديد استفاده از ظرفيت .2
کشاورزي ايران و به همين ترتيب تعريف استانداردهاي جديد براي مجوز کسب کار و 

مادگي بحران و استمرار کسب و هاي آهايي که برنامهتخفيف بيمه حوادث براي بنگاه
ها در هايي که براي بنگاههزينه .تواند اقتصاد اين رشته را متحول نمايدکار را دارند، مي

-گير ميبلند مدت، به مراتب کمتر از خساراتي است که هر از چند يکبار آنها را دامن

 نمايد و

ديريت بحران يکي هاي مرتبط به مجذب دانشجو با استانداردهاي الزم براي رشته .3
ارتقاء جايگاه رشته در کشور و تعريف فرآيندهاي  .باشدهاي جاري ميديگر از چالش

                                              
1 Business continuity plans 
2 Emergency operations plan (EOP) 
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جديدتري براي جذب )مانند: برگزاري مصاحبه بعد از قبولي در کنکورکارشناسي ارشد و 
توانند هاي خاص کارشناسي براي ورود به مقاطع تحصيالت تکميلي( ميتعريف رشته

 .ثر واقع شونددر اين خصوص مو

 زاهای برونچالش. 99-1-1-2

زايي در اين زاي فوق، آموزش عالي تحت تاثير مشکالت درونعالوه بر مشکالت برون .1
 اين خصوص عبارتند از: ها درترين چالشباشد، مهمخصوص نيز مي

ها و دروس متنوعي در آموزش عالي کشور براي با توجه به آنکه در حال حاضر رشته .2
ها و موسسات معتبر بحران تهيه، تدوين و اجرا شده؛ مقايسه آن با دانشگاهمديريت 

رسد دهد، به نظر نميدرصدي را نشان مي 23جهاني نيز پوشش قابل قبول حدود 
در عين حال، هنوز  .هاي جديد وجود داشته باشدضرورت چنداني براي ايجاد رشته

گيري در شرايط غييراقليم، تصميمتوجه به مواردي مانند: حکمراني، مباحث حقوقي، ت
هاي مرتبط با مديريت عدم قطعيت، ارتباطات و رسانه، استمرار کسب و کار در رشته

توانند با اصالح سرفصل دروس ها مياين خالء .بحران نياز به توجه بيشتري دارند
 .جاري و يا ايجاد دروس مربوط تا حد زيادي مرتفع شوند

ده در تقويت کادر هيئت علمي؛ کمبود تخصصي در اين هاي انجام شرغم تالشعلي .3
هاي بورس براي توسعه نيروي است از فرصتخورد و الزم زمينه همچنان به چشم مي

 انساني متخصص در اين حوزه استفاده شود؛ 

المللي در اين حوزه الزمست تا بيش از پيش در دستور کار قرار تقويت تعامالت بين .4
 هاي تحقيقاتي مشترک، آموزش آموزشگرانتوانند در قالب طرحاين تعامالت مي .گيرد

(3
TOT) پذيرند؛ هاي مشترک آموزشي صورتو مشارکت در برگزاري دوره 

اين  .باشدهاي آمايشي در توسعه آموزش عالي چندان برجسته نمياصوال، جايگاه طرح .5
ساس اينگونه رو، الزمست برااز اين .شود نقيصه شامل رشته مديريت بحران نيز مي

اي؛ نوع سوانح در مناطقي که  هاي منطقه ها )با لحاظ مواردي از قيبل نيازسنجيطرح
پذيري آنها از هاي موجود و آسيباند، صنايع و زيرساختها در آن قرار گرفتهدانشگاه

 سوانح و پتانسيل بازار کار فعلي و آتي( شکل توسعه تعريف گردد؛
موزش عالي در ارتقاء توان کشور در مديريت بحران، يکي از راهکارهاي اثرگذاري آ .6

 .باشدهاي نوين آموزشي ميآوريهاي آموزش مجازي و استفاده از فن توسعه دوره
المللي را براي آموزش عالي به هاي مناسب ملي و بينتواند فرصتچنين رويکردي مي

-هاي اجرايي ذيدستگاهتواند مشترکا با گذاري آنها نيز ميسرمايه .باشد همراه داشته

 ربط انجام پذيرد؛ 

 .باشدهاي مديريت بحران کافي نميجايگاه مباحث عملياتي در بخش آموزش رشته .2

                                              
3 Training of trainers  
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ها و  بدين منظور، آموزش عالي کشور الزمست که نقش موثرتري در بررسي بحران
متعاقبا بتواند عوامل وقوع و نحوه  .دهد، داشته باشدسوانحي که در کشور رخ مي

 .يريت آن را به طور مناسبي مستندسازي و تبديل به يک مرجع دانشگاهي نمايدمد
کميته ويژه »هاي اخير توسط رياست جمهوري از طريق تشکيل اقدامي که در سال

براي بررسي « هاي اخير کشورهيئت ويژه بررسي سيالب»و « بررسي حادثه پالسکو
  .باشنددو سانحه مهم کشور صورت گرفت، مصاديقي از آن مي

معموالً توسعه تحصيالت تکميلي عالوه بر هدف تأمين نيروي انساني متخصص در  .8
هاي سطوح کارشناسي ارشد و تأمين کادر آموزشي دانشگاهي، به عنوان يکي از محمل

الزمست از  .باشدبسيار قوي براي توليد دانش و تعمق علمي در يک زمينه خاص مي
ستقيم و غير مستقيم به مديريت بحران مربوط هايي که مهاي موجود رشتهظرفيت

هستند، جهت تقويت پژوهش و توسعه مرزهاي دانش آن متناسب با نياز کشور استفاده 
هاي بسياري را براي هاي اخير از مناظر گوناگون فرصتبخصوص وقايع سيالب .گردد

 تواند داشته باشد؛آموزش و پژوهش به همراه مي

مختلف )مهندسي، معماري، عمران، کشاورزي، مديريت، هاي در شرايط حاضر رشته .1
اما  .دهندهاي متنوعي از مديريت بحران را پوشش مي( سرفصل...بهداشت و سالمت 

اي آن در آموزش و پژوهش ترين نياز تقويت بُعد بين رشتهدر ارتقاء کارکرد آنها، مهم
چرخه جامع مديريت بحران به عبارت ديگر، الزمست تا  .باشد که نياز به تحول داردمي

ها تعريف شده و براي کليه رشته 4)تخفيف اثرات، آمادگي، پاسخ و بازسازي و بازتواني(
بخشي را در اين چرخه مورد توجه  هررشته جايگاه خود و ديگران و تعامالت الزم بين

 قرار دهد؛ 

ستند، کليه موارد فوق براي تقويت مباحث مرتبط با مديريت سيالب قابل تعميم ه .13
هاي ضمن اينکه خاصه براي اين حوزه، تقويت آموزش پيرامون مباحثي مانند: مدل

بيني، مديريت يکپارچه منابع آب با نگاه به مديريت هاي جهاني پيشبيني، پايگاهپيش
يکپارچه سيالب، مديريت يکپارچه سيالب با نگاه به مديريت جامع بحران، حکمراني 

گيري در شرايط عدم قطعيت مورد توجه و تصميم مديريت سيالب، مديريت ريسک
 بيشتري قرارگيرد. 

بحران در  يريتآموزش مد یارتقا راهکارهای و ها چالش. 99-1-1

 يیاجرا های دستگاه
 توان مطابق زير برشمرد:هاي اين بخش را ميچالش ترين مهم

آوري ببا تاکيد بر مديريت ريسک و تا« مديريت جامع بحران»عدم وجود رويکرد  .1

                                              
4 Mitigation, Preparedness, Response and Recovery  
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هاي نظري و عملياتي در مديريت بحران در کشور است که ترين چالشيکي از مهم
ها و جايگاه آموزش را نيز تحت تاثير قرار داده است. بنا به اجماعي که در مصاحبه
طور نظرات خبرگان وجود داشت؛ رويکرد فعلي کشور در برخورد با مخاطرات طبيعي به

ها توجهات به سمت اي است که پس از وقوع بحرانونهگطور خاص، بهعام و سيل به
شود و با توجه به فواصل رخداد سوانح طبيعي، متاسفانه پس از مدتي نيز آنها جلب مي

 دهد.ها را نيز تحت تاثير قرار ميشود. اين واقعيت آموزشها خارج مياز اولويت
مديريت بحران و هاي آموزشي در سازمان عدم انسجام الزم و کافي در فعاليت .2

هاي متنوعي که در اين زمينه ها صورت هاي اجرايي مربوطه عليرغم فعاليتدستگاه
گيرند. بخصوص باتوجه به ماهيت اين مديريت که بشدت چند سطحي )محلي،  مي

هاي اجرايي مختلف( است، المللي( و بين بخشي )درگيري دستگاهاستاني، ملي، و بين
باشد. در اين راستا هاي صرفا تخصصي ه بايد فراتر از دورهفعاليت آموزشي در اين عرص

تواند نقش مي« نظام جامع آموزش مديريت بحران مخاطرات طبيعي کشور»تدوين 
 موثري را ايفا نمايد. 

سازمان »را محقق نمايد. « يادگيري سازماني»بايد نهايتا هاي آن ميآموزش و دوره .3
محيطي را رصد کند و با  تحوالت و ارد تا تغييرمستمر به بيرون د نگاهي« يادگيرنده

خود را تضمين نمايد. درشرايط فعلي، عمده تمرکز  پويايي و مديريت آن؛ پايداري
ها بايد باشد، در حاليکه غايت کارکرد آموزشمي« يادگيري فردي»ها بر آموزش

خش سازماني را رقم زند. لذا عالوه بر توجه به فرد، الزمست تا ب« يادگيري سازماني»
 ها قرار گيرد؛نيز دردستور کار ارزشيابي دوره

هاي تدوين برنامه جامع فوق از اقدامات الزم براي کارآمدتر شدن آموزش در دستگاه .4
( 1هاي اين حوزه را در قالب: تواند برخي چالشاي ميباشد. چنين برنامهاجرايي مي

ارزيابي و سنجش و ي برنامه اجرا، ريزي طراحي و برنامه، نيازسنجييکپارچگي در 
هاي اجرايي در مديريت بحران افزايي دستگاه( بسترسازي براي هم2، ها اثربخشي دوره

هاي ( ارزيابي نواقص موجود در ظرفيت3هاي مشترک، با برگزاري و حضور در دوره
(  نيازسنجي براي استفاده موثر از 4ها( و عملياتي کشور و علمي )ازجمله دانشگاه

هاي چنين نظامي؛ امکان اضافه المللي؛ فراهم آورد. از ديگر ويژگي هاي بينيتظرف
شدن ارزشيابي سازماني به جاي رويکردهاي مرسوم صرفا ارزشيابي فردي است که به 

 است. « يادگيري سازماني»نوبه خود بستري براي 
که  ايهاي مرتبط با مديريت بحران به گونهعدم تخصيص و توزيع مناسب بودجه .5

هاي کوتاه مدت و بلندمدت آموزشي را با برنامهتدوين و انجام ضمانت اجرايي براي 
هاي آموزشي را سلب نموده است. دشواري مواجه کرده و توان بهترشدن کيفيت دوره

 و بودجه دارد. ها نياز به همراهي سازمان برنامه  تخصيص کامل و مناسب اين بودجه
هاي  ارتقاء جايگاه آموزش مديريت بحران در دستگاههمانگونه که قبال اشاره شد،  .6



 خالصه گزارش کارگروه آموزش و منابع انساني/  222

 

گردند. براي تحقيق آن توجه به اين « آموزش سازماني»بايد نهايتا منجر به اجرايي مي
ريزي آموزشي متناسب با شرح شغل کارکنان، با تفکيک ( برنامه1باشد: موارد الزم مي

-حران ارتباط دارد )پستنيروي انساني که پست سازماني آنها مستقيما به مديريت ب
-مربوط است )نقشمحور( و آنهايي که بخشي از شرح شغلي آنها به اين مديريت 

ريزي براي  ( برنامه2هاي آموزشي، ( لحاظ نوع مخاطرات و سوانح در دوره3، محور( 
-مستندسازي تجربيات مديريت بحرانها و سوانح قبلي و استفاده از آنها براي آموزش

ها در فرآيند جابجايي نيروها ريزي براي انتقال تجربيات و آموختهبرنامه( 3هاي بعدي، 
هاي آموزشي خاص در بدو خدمت براي کارکنان و  و مديران و لزوم تعريف دوره

( تلفيق 4مديراني که مستقيم و غيرمستقيم درگير فرايند مديريت بحران هستند، 
( 6( انتخاب آموزشگران مجرب، 5هاي آموزشي، توأمان مباحث نظري و عملي در دوره

هاي  توجه به آموزش( 2ها، ها در شهرستانهاي بيشتر براي برگزاري دورهايجاد فرصت
ها با شرايط  ( همساني آموزش1اي،؛  هاي جزيره ( پرهيز از ارائه آموزش8بعد از بحران، 

 ها. در آموزش  ( الزام مديران به شرکت13اقليمي و 
ي از اقدامات عملياتي کشورهاي پيشرو در مديريت بحران و اهميت بازديدهاي آموزش .2

ها داشته تواند نقش موثري در کيفيت برگزاري دورهالمللي مي مندي از تجارب بين بهره
 هاي مناسبي را براي تبادل تجارب فراهم آورد. باشد و فرصت

ها و راهکارها تقويت فرآيند آموزش مديريت سيالب در  چالش. 99-1-6

 نيرو وزارت
دهند که هاي مربوط نشان ميهاي انجام شده در خصوص آموزش و مصاحبهبررسي

اين وضعيت در  .باشدهاي آموزش در وزارت نيرو از ساختار مدوني برخوردار ميبرگزاري دوره
گذاري هاي وزارت نيرو مانند سازمان آب و برق خوزستان بهتر و با سرمايهبرخي از بخش

ها کارآيي الزم را نداشته و اما، برطبق بازخوردها؛ آموزش .ه استبااليي قابل مشاهد
-بخصوص در تبديل دانش به مهارت فردي و سپس توانمندسازي نيروها در انجام آن ضعف

ها و بخصوص اثرگذاري بيشتر دورهاي آموزشي جهت تقويت اين فعاليت .هايي را دارند
، در ادامه موارد به اختصار مورد اشاره بطور خاص« حوزه مديريت سيالب»بطورعمومي و در 
  .قرار خواهد گرفت

 موارد عمومی. 99-1-6-9
را « يادگيري سازماني»بايد نهايتا هاي آن ميهمانگونه که قبال اشاره شد، آموزش و دوره

محيطي )مانند  تحوالت و مستمر به تغيير با نگاهي« سازمان يادگيرنده» .محقق نمايد
گيري هوشمندانه از تجارب خود؛ مديريت ( و با ثبت و بهره...ييراقليم،سيالب، خشکسالي، تغ

شرايط فعلي، عمده  در .نمايددر مقابل اين تغييرات اصالح مي خود را در جهت پايداري
ضمن توجه به فرد، الزمست تا بخش  .باشدمي« يادگيري فردي»تمرکز وزارت نيرو بر 
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 کار قرار گيرد؛دستور  اي درسازماني نيز بطور برجسته

ريزي  طراحي و برنامه ( 2، نيازسنجي آموزشي( 1مرحله شامل:  4فرايند آموزش کارکنان در 
بررسي گرديدند  ها ارزيابي و سنجش اثربخشي دوره( 4و  اجراي برنامه آموزشي( 3،  آموزشي

 و براي تقويت آنها موارد زير الزم است مورد توجه قرار گيرند:
« باال به پائين»و « پائين به باال»شي در وزارت نيرو دو شيوه براي نيازسنجي آموز .1

تر( شناسايي گرديد. درشرايط حاضر، شيوه اول )درخواست از واحدهاي مياني و پائين
شکل غالب را دارد. اما، شيوه دوم که متاثر از يک برنامه راهبردي باالدستي )ستادي( 

اشته باشد و الزم است مورد توجه تواند اثرگذاري سازماني بيشتري را د است، مي
 بيشتري قرار گيرد؛

هدفِ ( »1: اجراي برنامه آموزشيو همچنين  ريزي آموزشي و برنامه در فرايند طراحي .2
دهد. بدين « هدف شايستگي سازماني»بايد جاي خود را به افراد مي« ارتقاء شايستگي

اين هدف و انتظارات از گيرنده هردو نسبت به دهنده و آموزش منظور الزمست، آموزش
اکنون دانشگاه ها بيشتر ( هم2دوره در راستاي شايستگي سازماني توجيه شده باشند، 

ها به کليه مراحل طراحي دوره هاي را دارند، ورود دانشگاه« دهندهآموزش»نقش 
از هاي نوين در آموزش بيش آوري ( استفاده از فن3باشد و آموزشي قابل توصيه مي

(، VRمجازي ) هاي مجازي، واقعيتتوجه قرار گيرد. مواردي مانند آموزشپيش مورد 
اي از اين گيري از سوانح گذشته و ابزارهاي چندرسانهمحور با بهره-هاي سناريوآموزش

 جمله هستند و
 يادگيري، واکنش مرحله شامل: 4الزمست در  ها ارزيابي و سنجش اثربخشي دوره .3

دهند که در حال حاضر ها نشان مي ت گيرند. بررسيو نتايج صور رفتار  ،)مهارت(
و کمتر به سطوح بااليي باشد مي« واکنش»بيشتر در سطح  هاي آموزشيبرنامه ارزيابي

 رسند.( مينتايج)مانند مهارات و 

  المللیي در حیوزه آمیوزش کارکنیان و بخصیوص      تجربيات مثبتي از تعامالت بیين
کمتر شده است. اين مهیم بخصیوص در    هاي اخيرمديران احصاء شد که در سال

 باشد؛سطح مديران بسيار قابل توصيه مي

 هاي آموزشي هرچند بر ارتقاء شغلي اثرگذارند، ولي توصيه میي جايگاه فعلي دوره-

هیاي راهبیردي و   گردد سازوکارهايي تنظيم شوند تا ارزشيابي بخشیي از آمیوزش  
ايي منجیر گیردد. سیپس،    هی  نامه حساس )مانند مديريت سيالب( به صدور گواهي

 هايي مجددا تمديد شوند،ها هرساله طي آزموننامهاعتبار اين گواهي

 هیا  هاي آموزشي نياز به تقويت دارد. لذا، بهتیر اسیت آمیوزش   بخش عملياتي دوره
 بطور مشترک توسط اساتيد دانشگاهي و کارشناسان خبره به انجام برسند.

 البموارد ويژه آموزش مديريت سي. 99-1-6-2
« باال به پائين»، جزء محدود اقدامات مثبت آموزشي با رويکرد «نامه سيالبنظام»آموزش 
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اما، تدوين اين برنامه  .باشد که بخشي از يک راهبردي کالن در وزارت نيرو استمي
 گيرند: آموزشي نياز به اصالحاتي دارد که در ذيل مورد اشاره قرار مي

 .تقاء آموزش مديريت سيالب الزم به توجه هستندکليه موارد عمومي باال براي ار .1

به عنوان مثال طبق گزارشات  .نامه سيالب نياز به استمرار دارند هاي آموزشي نظامدوره .2
لذا، انتظار  .به انجام رسيد 1316نامه در سال واصله، آخرين دوره آموزشي اين نظام

بااليي داشته   اراييک 1312-18هاي هاي آن براي سيالبچنداني نيست که آموخته
نامه به عمل آمد، مويد هايي که از اين نظامها هم پاسخ به پرسشطي مصاحبه .باشند

 .آن بود
نامه عمدتا معرفي خود آن بود تا تبيين نظري و فني فرآيندهايي هاي نظامنوع آموزش .3

يقات بيني بارش موسسه تحقسامانه پيش»البته  .که در آن مورد توجه قرار گرفته است
نامه در يک دوره براي به عنوان بخشي از فرايندهاي تعريف شده در نظام -«آب

اي و مراکز ستادي وزارت نيرو به انجام رسيد که اقدام بسيار هاي منطقهنمايندگان آب
مورد در روز از طرف  133هاي پرباران تا طبق گزارشات واصله نيز در ماه .مثبتي بود

نامه بايد آموزش تمامي لذا، نظام .گرددرو به آن مراجعه ميهاي مختلف وزارت نيبخش
 .ابعاد خود را در دستور کار قرار دهد

همانگونه که قبال اشاره شد، نظام فعلي آموزش ساختار الزم براي حصول به مهارت و  .4
اين نقيصه بخصوص براي مواردي مانند مديريت سيالب  .(KSA) توانمندي را ندارد
 .پيوندد، نياز به توجه بيشتري داردبوقوع مي که هر از چندگاه

هاي الزم براي مديريت سيالب از طريق ها در حفظ آمادگي بخشي از اين کاستي .5
نامه هم ديده شده است، ولي برگزاري مانورهاي منظم قابل پوشش است که در نظام

ي دور باشد و محدود کردن آن به مانورهاتري نياز ميهاي جذاببراي آن به طراحي
 .کندميزي کفايت نمي

هاي بين بخشي دارد که در بخش مهمي از مديريت سيالب نياز به تعامالت و همکاري .6
هاي آموزشي نگاه بين بخشي و حضور نتيجتا در برنامه .نامه نيز آمده استنظام

  .نمايندگان آنها بايد مورد مالحظه و توجه بيشتري قرار گيرند

مديريت منابع انسانی در حوزه  یهای ارتقاها و راهکار چالش. 99-1-7

 مديريت بحران و سيالب
هاي مرتبط با مديريت بحران )سازمان مديريت  وضعيت مديريت منابع انساني در سازمان

سازمان »اين مجموعه در ادامه [ها( و مديريت سيالب )وزارت نيرو( بحران کشور، استانداري
-مي فرايند که در ادامه 2و طي  343335مدل  بر اساس ]گردداطالق مي« مديريت بحران

                                              
و  يشناس بيآسرا  يمنابع انسان يندهايو منسجم همه فرا کپارچهيبه طور  34333مدل . 5

 اساسکند. بر  يم ياريو ارتقاء آنها  جاديسازمان ها را در جهت او  يابيآنها را ارز ياثربخش
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جمع بندي و نتايج حاصل، براساس تحليل موضوعي مصاحبه  .آيند، مورد ارزيابي قرار گرفتند
باشد، ضمن اينکه براي هربخش نيز راهکارهايي هاي انجام شده و بررسي اسناد مربوط مي

خواهند آمد، به مشکالت قابل ذکر است که بسياري از مواردي که  .گرددپيشنهاد مي
هاي اجرايي مورد بررسي در اين ساختاري در کليت دولت ربط دارد و منحصر به دستگاه

  .باشندگزارش نمي
باشد، طي بازديدهاي متنوعي که در تهيه اين گزارش صورت در انتها نيز الزم به تاکيد مي

ر مديريت سيل سال جاري گرفت، شاهد ايثار و از خودگذشتگي بسياري از نيروهاي درگير د
رسيد، بيشتر نتيجه تعهدات اخالقي و ملي بود تا نتيجه فرايندهاي اما آنچه بنظر مي .بوديم

شود، بررسي فرايندهاست و نه مواردي هم که در اينجا به آن پرداخته مي .سازماني
  .رفتارهاي فردي

 مشاغل یابيارزش و شغل ليتحل ،یليتفص التيتشک. 99-1-7-9
( 1ترين آنها عبارتند از:  باشد که مهماين فرايند حاکي از برخي نقاط ضعف در آن مي بررسي

شناسايي مشاغل مورد نياز و کارسنجي براي تعيين تعداد نفرات الزم، نياز به اصالح با 
( شرح وظايف موجود 2هاي به روز دارد و ساختار تفصيلي نياز به تقويت دارد، شناسيروش

في را دارا نيستند که بتوان به آنها بعنوان يک سند براي مديريت منابع عمدتا جزئيات کا
شان در مديريت بحران ( فرايند آشنايي کارکنان از شرح وظايف3انساني قابل اتکا باشند، 

ها؛ عدم انعطاف پذيري و عدم چابکي ترين نارسايي ( يکي از اصلي4اطالع کافي ندارند، 
ويژگي  .شوداست که مانع از پاسخگويي به موقع و سريع مي مورد نياز در ساختار سازماني

 براساس نموار سازماني،) يعمود يساختار سلسله مراتب( 5که الزمه مديريت بحران است و 
هاي مذکور وجود سطح از وزير تا کارشناس/کارمند( در سازمان 2 از شيب يسازمان يها هيال

در  يمولفه ساختار سازمان نيتر ياصلمحور، -تهاي پسبا توجه به اين که در سازمان .دارد
 يها هياست؛ ال يطيمح راتييبه تغ عيسر ييدر ساختار و پاسخگو يبحران، چابک طيشرا

هاي و محيط بحران طيشرا در مشابه يساختارها .است آن يمانع جد اديز يساختار
اي ذيل در اين با توجه به شناسايي وضع موجود و راهکاره .دارند هيال 3 حداکثرمتالطم 

 گردد: فرايند، جهت رسيدن به وضع مطلوب پيشنهاد مي
 محور مديريت بحران؛-هاي پستدر سازمان 5هاي ساختاري به کمتر از  کاهش اليه .1

تعريف چيدمان متفاوت منابع انساني )ساختار متناسب( براي شرايط عادي و بحران در  .2
 محور مديريت بحران؛-هاي نقشسازمان

يل مشاغل جهت شناسايي شرح شغل ها و شرايط احراز مورد نياز مشاغل تجزيه و تحل .3

                                                                                                     
و پروژه ها  يدر سازمان را بررس يمنابع انسان تيريموجود مد تيتوان وضع يم 34333مدل 

 جاديا سازمان در را کمال و يتعال فرهنگ کي و کرد فراهم را آنهاو اقدامات بهبود و توسعه 
 .نمود
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6گيري از  مديريت بحران و سيالب با بهره
ONET  هاي  و ارزشيابي آنها بر مبناي مدل

2شناخته شده مانند 
G20.  

 جذب و انسانی منابع ريزی برنامه. 99-1-7-2
سنجي براي تعيين تعداد نفرات در سازمان مديريت بحران شناسايي مشاغل مورد نياز و کار

ريزي منابع  هاي دقيق برنامهدر مجموع نبود روش .الزم، به اندازه کافي انجام نشده است
انساني براي شرايط اضطراي و عدم توجه به ترکيب منابع انساني متوازن و متناسب با 

شرايط موجود ترين نقاط قابل بهبود نيازهاي آينده سازمان براي مديريت بحران، از اصلي
هاي صورت همچنين، با توجه به تحليل شرح مشاغل در فرايند بخش قبلي، بررسي .است

دهند که در فرايند جذب به اسنادي مانند: شرح شغل و شرايط احراز، گرفته نشان مي
اين موضوع  موجب شده تا  .پروفايل شايستگي و نظاير آن توجه کافي صورت نگرفته است

اتکاي اين  .عنوان نخستين ورودي منابع انساني با مشکالتي مواجه باشد ، به«فرايند جذب»
فرايند به صرف آزمون و مصاحبه؛ و عدم استفاده از ابزارهاي نوين جذب و استخدام، 

جهت رسيدن به وضع مطلوب در اين فرايند، راهکارهاي  .ترين نقاط قابل توجه هستند اصلي
 گردند: زير پيشنهاد مي

نيروي مورد نياز )کميت و کيفيت( براي مواجهه با بحران هاي احتمالي از تعيين تعداد  .1
« تحليل روند»و « سازي شبيه»، «سناريونويسي»هاي تخمين مانند: مثل طريق روش

 و
هاي شناسايي شده داوطلبين و برگزاري  هاي سنجش شايستگي برگزاري آزمون .2

و استفاده از حداقل نسبت  جهت انتخاب نهايي از اين داوطلبين 8«کانون ارزيابي»
 .براي انتصابات 4 1انتخاب

 کارکنان عملکرد مديريت. 99-1-7-9
( نبود سيستم 1ترين آنها عبارتند از:  باشد که مهمبراي اين فرايند نواقصي قابل مالحظه مي

( عدم کارآيي سيستم ارزيابي عملکرد و عدم استفاده از نتايج آن در 2مديريت جامع عملکرد، 
( 4هاي ارزيابي عملکرد با نوع شغل کارکنان، ارتباطي شاخص( بي3خت پاداش و ارتقاء، پردا

 ليذ يراهکارها .( نبود بازخورد عملکرد به کارکنان5عدم ارتباط عملکرد فردي و سازماني و 
                                              

هاي کامل مشاغل مي باشد که  (، بانک اطالعاتي جامعي از مشخصات و ويژگيONETشبکه اطالعات شغلي ) 6
 باشد. مرجعيت بااليي دارد. از مزاياي آن امکان تطبيق با سيستم استاندارد کدگذاري مشاغل مي

هاي سازمان  شود و نقش آن در تحقق استراتژي عامل اهميت و ارزش شغل مشخص مي 23بر اساس  G20مدل  2
 شود. ترسيم مي

به ارزيابي گروهي از شرکت کنندگان توسط تيم ارزيابي با استفاده از ابزارهاي متنوعي  کانون ارزيابي يا مراکز ارزيابي 8
. از اين  شود  داللت دارد که به منظور شناسايي و يا انتخاب افراد واجد شرايط براي تصدي مناصب کليدي استفاده مي

 .هاي فعلي افراد و يا استعدادهاي بالقوه آنها استفاده کرد ها و توانايي ادگيتوان براي سنجش آم ارزيابي ها مي

 يتقاضا مورد يانسان منابع کل تعداد بر ميتقس يشغل داوطلبان کل تعداد از است عبارت استخدام در انتخابنسبت   1
 واحدها
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 :دنگرد يم شنهاديپ نديفرا نيا بهبود جهت در
جمله سيالب( و تدوين  هاي کليدي عملکرد مشاغل مديريت بحران )ازتدوين شاخص .1

-اهداف مربوط براي قبل، حين و پس از بحران متناسب با نوع سازمان )يعني سازمان

محور )مانند سازمان آب و -محور )مانند سازمان مديريت بحران( و نقش-هاي پست
 برق خوزستان(( ؛

( هاي مناسب )مثال شش ماهه يا پس از وقوع بحرانارزيابي عملکرد کارکنان در دوره .2
 هاي حساس؛و براي بکارگيري افراد با عملکرد باال در پست

 خدمات جبران. 99-1-7-1
هاي فعلي رغم نقش کليدي سيستم جبران خدمات در ايجاد انگيزه کارکنان، سيستم علي

-عدالتي در کارکنان مي شفاف نبودن منطق پرداخت موجب حس بي .انگيزه بخش نيستند

لکرد کارکنان موجب شده تا اين سيستم کارايي الزم را عدم ارتباط پرداخت با عم .شود
داري بين سطح پرداخت مشاغل درگير با مديريت همچنين، تفاوت معني .احصاء ننمايد

همچنين، حقوق و مزاياي فعلي انگيزش الزم را  .بحران با ساير مشاغل مشاهده نگرديد
ها ايد )همانگونه که قبال آمد، انگيزهنمبراي حفظ نخبگان و افراد با عملکرد باال را ايجاد نمي

 باشند: براي اصالح اين فرايند پيشنهادات زير مورد تاکيد مي .اند(اخالقي بيشتر موثر بوده
 شناسايي نيازهاي انگيزشي و ترجيحات فردي کارکنانِ حوزه مديريت بحران و .1
يت عملکرد و اتصال جبران خدمات به عملکرد کارکنان، با توجه به نتايج فرايند مدير .2

طراحي منوي پاداش انگيزشي و اعطاي آن بر اساس ترجيحات آنها و همچنين توجه 
 .به مزاياي معنوي

 روابط کارکنان، سالمت و تامين اجتماعی. 99-1-7-1
ي کارکنان در هنگام وقوع بحران در يک سازمان از عوامل اساسي  سالمت، روحيه و انگيزه

 اضطراب تيوضع ،که در آغاز يک بحران مشاهده مي شوداولين موردي  .آيند به حساب مي
هاي مورد بررسي شواهدي از اين وضعيت در در سازمان  .است يتيريمد يترس از خطاها و

زمان سيالب و فشار روحي و کاري روي آنها مالحظه شد که قطعا در مديريت بحران اثر 
 گردند:در اين راستا راهکارهاي زير پيشنهاد مي .سوء دارد

شناسايي و تعيين مسيرهاي متعدد و مناسب ارتباطي بين کارکنان و بين کارکنان و  .1
 مديران در مديريت بحران )بخصوص حين آن(؛

ريزي براي تقويت روحي کارکنان درگير در مديريت بحران، جلوگيري از اعمال برنامه .2
 فشارهاي غيرضروري درون و برون سازمان و

هاي زماني آنها در حين بحران )مانند آسايش خانوادههاي بيرون ساتوجه به وابستگي .3
 .آنها(
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 یانسان منابع توسعه و یريادگي آموزش،. 99-1-7-6
هاي کافي را براي يادگيري ندارند و موارد هاي سازماني مشوق( محيط1در شرايط حاضر، 

باط کم ( ارت2هاي فردي بودند، مثبتي هم که مالحظه شدند، عمدتا به روحيات و خالقيت
( ضعف سازوکارهاي 3ها و دانشگاه )که بخشي ناشي از دانشگاه است(، بين سازمان

هاي مناسب، از هاي آموزش( کاهش بودجه4مشخص براي توسعه فرهنگ يادگيري و 
راهکارهاي پيشنهادي در  .ترين نقاط قابل توجه در وضعيت موجود اين فرايند است مهم

 از: جهت ارتقاء اين فرايند عبارتند
سند شايستگي ها و نتيجه مديريت  نيازسنجي آموزشي بر اساس سند شرح وظايف، .1

 عملکرد کارکنان؛

آموزش الزمست تا در جهت ارتقاء فرايندهاي موجود سازمان و يا ايجاد فرايندهاي  .2
 6جديد باشد، در غيراين صورت اثربخشي الزم را نخواهد داشت )آنچه که در فصل 

 يادگيرنده آمد(  هايتحت عنوان سازمان
 .هااتخاذ رويکردهاي جديد در طراحي دوره .3

 یپرور نيجانش و استعدادها تيريمد. 99-1-7-7
( 1مواردي مانند:  .ها مواجه هستندهايي در اين سازماناکنون با چالشمديريت استعدادها هم

اتژيک و ( عدم شناسايي و يا اعالم مشاغل استر2مند فرايند مديريت استعداد،  ضعف نظام
( کمبود فضاي مناسب براي رشد و پرورش 3کليدي و بسترسازي براي جذب نخبگان، 

ريزي ( کمبود سازوکارهاي رسمي شناسايي نخبگان درون سازمان و عدم برنامه4استعدادها، 
ترين  ( ضعف تفويض اختيار مناسب توسط مديران به نخبگان، جزء اصلي5براي حفظ آنها و 

ها در حاليکه سازمان .باشدبندي اين بخش از گزارش ميها و جمع صاحبهنقاط ذکر شده در م
هاي مديريتي و کارشناسي(، اما در مواردي  اند )در ردهگذاري کرده روي افراد زيادي سرمايه

هاي مناسب، از آن خارج اين افراد بدون انتقال دانش خود به سازمان و بدون تربيت جانشين
شوند و فضاي بي تفاوت گذاري روي منابع انساني را سبب ميهشده و عدم بازگشت سرماي

سازي براي استفاده بهينه از  ريزي و  عدم فرهنگ ها به استعدادها، و ناتواني در برنامهسازمان
انگيزگي بسياري از استعدادهايي شده که مي توانند در مديريت بحران نقش  آنها موجب بي

 گردند: ح اين فرايند؛ اقدامات زير پيشنهاد ميدر راستاي اصال .موثري ايفا کنند
 هاي استعدادها و رفتارهاي متناسب با آنها؛ شناسايي و تعريف شايستگي .1

طراحي مدل شايستگي مديران براي مديريت بحران و سنجش شايستگي آنها از  .2
 ؛«هاي ارزيابيکانون»طريق 

بيگري براي توسعه ريزي مسير حرفه اي براي متوليان بحران و برنامه مر برنامه .3
 شايستگي 

 ها و انتقال دانش به افراد جايگزين.ريزي براي رسوب دانش و تجربيات در سازمانبرنامه
 (141-158 .صص)



 
 



 

 

 . خالصه گزارش کارگروه حقوقی91فصل 
 

 . مقدمه91-9
 533صفحه و  1346ها  هيئت ويژه گزارش ملي سيالب« حقوقيکارگروه »نهايي گزارش 
در ادامه بر اساس « حقوقيکارگروه »شود. شرح خالصه گزارش  ه را شامل ميهزار کلم

 شود.  ها و پيشنهادات ارائه مي آموخته شرح وضع موجود، درس

 شناسی وضع موجود و آسيب. 91-2

 نظام حقوقی مديريت سيالب فقدان انسجام. 91-2-9
حاکم بر کشور در بندي رسمي و مطمئن از مجموعه قوانين و مقررات  گونه دسته هيچ»

هاي مربوط به کار اين گزارش وجود ندارد و در نتيجه هر پژوهشگر در ابتداي پژوهش  زمينه
رو است تا به  به بندي و تنسيق موازين قانوني رو جو، يافتن، دسته و فرساي جست با کار طاقت

 .ستهاي دولتي ا واسطه آن مشخص کند که مخاطب هر يک از قوانين کدام يک از دستگاه
شود که به ياد آوريم برخي از مفاد قوانين کشور با يکديگر  اين کار زماني دشوارتر مي

هايي  ها حوزه هاي ظاهري و حتي باطني داشته و البته به جهت آن که هر يک از آن تعارض
توان به راحتي با استفاده از قواعد عادي مربوط به  دهند در نتيجه نمي خاص را پوشش مي

 (2 .ص) .ها نظم و سلسله مراتبي برقرار کرد انين، ميان آنحل تعارض قو

هاي ذيربط در  هاي مورد نياز از سوي برخي دستگاه نامه شماري از مقررات و آيين»
شدند در طول ساليان صادر شده که عمال  هايي خاص که مربوط به کار اين کميته مي حوزه

هاي حقوقي  در خود اين مجموعه .رو بود به هاي بسياري رو امکان دسترسي به آنها با دشواري
ها اين که در حالي  شد از جمله و مهمترين آن هاي قابل تذکري ديده مي خاص نيز، نارسايي

ها تعيين نشده و  که برخي از وظايف و تکاليف قانوني احصا شده بودند که نهاد مجري آن
هيچ نهادي در آن  ي کارکردها و وظايف سبب شده بود تا عمالً برخي از تداخل حيطه

ها در برخي  از اين دست نارسايي .دستگاه خاص، متولي اجراي برخي از اين تعهدات نباشد
 (2 .ص.« )گيري بود ها قابل ره ديگر از حوزه
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 . وضعيت در حوزه وزارت نيرو91-2-2
هاي  هاي بسياري در حوزه سيل اخير نشان داد که نظام مديريت آب کشور داراي کاستي»

است. فقدان يکپارچگي، هماهنگي و مديريت انفعالي به دليل فقدان يک برنامه از مختلف 
پيش مشخص، بيش از هرچيز مبين ضعفهاي حقوقي و ساختاري حاکم بر نظام مديريت آب 
کشور در اجراي صحيح و به موقع تکاليف قانوني محوله است. بنابراين بررسي دقيق اين 

ر با هدف اصالح حقوقي و ساختاري اين حوزه بسيار کاستيها ميتواند ضمن شناسايي بهت
هاي نظام حقوقي کشور در  ها و کاستي موثر باشد. در اين بخش و با هدف شناسايي پتانسيل

حوزه مديريت سيالب به اين سوال پاسخ داده خواهد شد که قوتها و ضعفهاي نظام حقوقي 
هاي نظام حقوقي مربوط  استيکشور در زمينه مديريت سيالب چيست؟ در مجموع قوتها و ک

 در عناوين ذيل به تفصيل آمده است.به سيالب 

 . اسناد باالدستی و قوانين مناسب91-2-2-9

بررسي جامع اسناد و قوانين مرتبط با مديريت بحران و ريسک سيالب نشان ميدهد که نظام 
در زمان  هاي الزم براي مواجهه مناسب حقوقي کشور، پتانسيل بااليي در ارتقاي شاخص

هاي گسترده و  بروز سيالب دارد. ليکن آنچه باعث شده تا در زمان بروز بحران، ناهماهنگي
خسارات شديد بر اموال عمومي و ناکارآمدي مشاهده شود، عدم توجه به قوانين يا کوتاهي 

توان به  در انجام وظايف محوله به ويژه در پيش از بروز سيالب ميباشد. در اين رابطه مي
گانه مربوطه يعني قانون تشکيل کميته ملي کاهش اثرات بالياي طبيعي مصوب  اد سهاسن

و قانون تشکيل سازمان مديريت  1382، طرح جامع امداد و نجات کشور مصوب 1323
 اشاره کرد.  1382بحران کشور مصوب 

 . فقدان حاکميت قانون و اهمال نسبت به تکاليف مصرح91-2-2-2

د، آنچه بيش و پيش از هرچيز در بررسيهاي عملکرد مجموعه همانطور که متذکر گردي
وزارت نيرو از منظر حقوقي مشهود است، عدم حاکميت قانون و قصور نسبت به تکاليف 

و تکاليف  -که قبال اسامي آنها آمد  -گانه بحران  قانوني خود به ويژه در رابطه با اسناد سه
 سيل در حدود سه دهه اخير بوده است. مصرح اين وزارتخانه به عنوان مسئول کارگروه

 . عدم توجه به رويکردهای جامع اسناد باالدستی و قوانين موضوعه91-2-2-9

هاي کارگروه حقوقي مبين آن است که نظام حقوقي کشور داراي  نتايج حاصل از بررسي
را باشد. اما آنچه که مشخص است؛ چالش اج اسناد باالدستي متعدد و مترقي در حوزه آب مي

درآمد -اي آنها بر اساس هزينه يا به عبارت ديگر، عدم توجه به اين اسناد يا گزينش سليقه
رسد که در اين بين آنچه کمتر از هرچيز مورد توجه قرار گرفته، حفاظت و  بوده و به نظر مي

حراست از مصالح و منافع عمومي بوده است. ارزيابي مجموعه پاسخهاي دريافتي از طرف 
و درخصوص اسناد باالدستي مبين آن است که عليرغم اين که تاريخ ابالغ برخي وزارت نير

گزاري  گردد، برنامه مدوني در جهت تغيير رويکرد و سياست باز مي 1382از آنها به سال 
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وزارت نيرو بر اساس اين اسناد تنظيم نشده و يا حتي در مواردي در جهت عکس آنها اقدام 
اي  بر اساس اليحه  اني شدن مديريت شرکتهاي آب منطقهشده که نمونه بارز آن، است

بوده که همانطور که شرح آن آمد، در تعارض کامل با مفاد  1383پيشنهادي دولت در سال 
صريح اسناد باالدستي بوده است که در حال حاضر هم، مشکالت مختلفي را براي نظام 

هاي ديگري  ادامه به نمونههاي مختلف ايجاد کرده است. در  مديريت آب کشور در عرصه
 اشاره خواهد شد:

اي: همانطور که در بخشهاي قبلي اشاره شد، در ميان اسناد  هاي غيرسازه روش .1
« هاي کلي اصالح الگوي مصرفسياست»سند  3باالدستي داخلي نيز به طور خاص از 

و  1382مصوب « ضوابط ايجاد تعادل بين منابع و مصارف آب»و سند  1381در سال 
هاي عملياتي وزارت نيرو در خصوص  اني و مستندات، اهداف، سياستها و برنامهمب
بر خالف رويه  - ميتوان نام برد که 1313مصوب « برنامه اجرايي اقتصاد مقاومتي»

حاکم بر مديريت سيالب از سوي وزارت نيرو که محدود و متمرکز به مهار آبهاي 
ها  پرهزينه در مسير رودخانهسطحي از طريق ساخت ابرسازههاي چندمنظوره و 

توجه خود را معطوف به روشهاي موثر ديگر معطوف داشته است. هرچند در  -ميباشد
شده،  اين راستا نميتوان اسناد مذکور را کامل دانست ولي بر اساس بررسيهاي انجامِ

پاسخهاي دريافتي به سواالت دريافتي، مصاحبهها و نتايج کارگروههاي ديگر به نظر 
 که بندهاي مربوطه اين اسناد، مورد توجه وزارت نيرو قرار نگرفته است. ميرسد

بندي سيالب به عنوان يکي از اقدامات اوليه در راستاي  بندي سيالب: پهنه پهنه .2
مديريت ريسک و بحران سيل است. در رابطه با اهميت نقشههاي پهنهبندي سيالب، 

)سازمان مديريت بحران، همين بس که کميت و کيفيت عملکرد دستگاههاي ديگر
استانداريها، شهرداريها و ...( در سه مرحله پيش، حين و پس از سيالب، همچنين انجام 
برنامهريزيهاي الزم در جهت کاهش خسارات جاني و مالي، کامال منوط به وجود چنين 

بر اساس شرح تکاليف مصرح وزارت نيرو به عنوان مسوول کارگروه  هايي است. نقشه
( اين 1311-1382غيان رودخانه در طرح جامع امداد و نجات کشور )سيل و ط

هاي مربوطه بوده است که به نظر، اين  وزارتخانه به مدت ده سال ملزم به تهيه نقشه
مدت، زمان کافي براي انجام اين تکليف قانوني از سوي وزارت نيرو بوده است که 

ين تکليف قانوني در اين دوره صورت عمال اقدام موثر توام با برنامهريزي براي انجام ا
نگرفته و عمال اين فرصت طاليي به واسطه قصور اين مجموعه، از بين رفته است. 
 البته در اين رابطه، فقدان يک سازوکار نظارتي و يک کميته پيگيري بيتاثير نبوده است.

ورت سازي مجموعه اقداماتي است که بايد در پيش از بحران ص سازي: پادسيل پادسيل .3
ميگيرد تا در زمان بحران شدت خسارات تا حد ممکن کاهش يابد. در اين راستا الزم 
است اقدامات مقتضي صورت گيرد تا تاسيسات و خطوط آب و فاضالب، خطوط انتقال 
آب و برق، کانالهاي آب و ... کمترين خسارات ممکن را ديده و کارکرد خود را در زمان 
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سازي حوزه گستردهاي دارد که بر اساس اسناد  سيلبحران حفظ نمايند. مساله پاد
موجود، بخشي از آن در حيطه تکاليف وزارت نيرو نهاده شده و گفتني است که کامال 
به سالمتي و بهداشت عمومي مردم در شرايط بحران وابسته و در صورتيکه توجه الزم 

رت در اين خصوص صورت نگيرد ميتواند شدت آسيبهاي ايجاد شده را به صو
تکليف مهم بر اساس دو سند باالدستي بر  اي افزايش دهد. در اين رابطه دو گسترده

سازي شبکه و تامين برق  تهيه طرح جامع ايمن. »1عهده وزارت نيرو نهاده شده است؛ 
تدوين راهکارهاي تامين آب . »2، و «و آب اضطراري کالنشهرها در زمان بحران

که بسيار حياتي و « راي مناطق مختلف کشورآشاميدني سالم در شرايط اضطراري ب
مهم بوده و همانطور که در فصل قبلي بيان گرديد در اين رابطه تا کنون اقدامي از 

 سوي وزارت نيرو انجام نشده است.

منظور ايجاد سامانه جامع مديريت بحران  ريزي به برنامه»طرح جامع خطرپذيري سيل:  .4
پيادهسازي طرح جامع خطرپذيري در زمينه منظور  ريزي و بسترسازي به و برنامه

بر « بحرانهاي مرتبط با بخشهاي سيل و استقرار سيستم مديريت تداوم حيات سازماني
 با کارگروه مختلف بخشهاي خطرپذيري طرح تدوين و تهيه»و   4اساس ماده 

آييننامه  5بر اساس ماده « هاي ذيربط دستگاه و تخصصي هاي زيرکارگروه همکاري
از تکاليف مهم محوله  1382کشور مصوب  بحران تشکيل سازمان مديريت قانون

مسووليت کارگروه سيل عنوان شده است. در اين راستا اقدامات   وزارت نيرو در جايگاه
بوده که در سال « خدمات طرح خطرپذيري سيالب»وزارت نيرو محدود به تدوين 

 صورت گرفته است. 1312

سيل: موضوع سامانه هشدار سيالب موضوعي کليدي  بيني و هشدار ايجاد سيستم پيش .5
 توسط  Euro Floodعنوان تحت که تحقيقي هم در مديريت سيالب بوده و در

 مهمترين عنوان به سيالب هشدار سامانه کارگيري به کميسيون اروپا انجام شده،
ت موثر و مديري 21قرن  آب اقيانوسها در تراز افزايش و اقليم تغيير با تطبيق در راهکار

 1382بر اساس طرح جامع امداد و نجات کشور مصوب  است. شده سيالب توصيه
تا  1382استقرار سامانه پيشبيني و هشدار سيل از تکاليف وزارت نيرو )طي سالهاي 

( بوده و در نظامنامه سيالب وزارت نيرو نيز به عنوان تکليف موسسه تحقيقات 1311
ساس پاسخهاي دريافتي از مجموعه وزارت آب اين مجموعه عنوان شده است. بر ا

نيرو، در اين راستا اقدامات اين وزارتخانه محدود به دو پروژه بوده است؛ يکي در استان 
که بر اساس پاسخهاي « توسعه سيستم هشدار سيل گرگانرود»گلستان تحت عنوان 

ل به عدم دريافتي وزارت نيرو، تنها مطالعات اين طرح پايان يافته و هماکنون به دلي
تخصيص منابع مالي الزم، مناقصه عمليات اجرايي سيستم هشدار سيل گرگانرود از 

مورد دوم نيز مربوط به سازمان آب و برق خوزستان و « دستور کار خارج گرديده است.
شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران ميباشد که به منظور مديريت سدهاي استان 



 / خالصه گزارش کارگروه حقوقي 281

 

ارون بزرگ، دز، کرخه و بخشي از مرزي غرب مورد خوزستان در حوضه هاي آبريز ک
بهرهبرداري قرار گرفته است. در مجموع بايد اشاره کرد به جز در استان خوزستان و 

رواناب در حوضه هاي آبريز منتهي به سدهاي مهم اين -هاي بارشبرقراري مدل
، وجود هارواناب در ساير استان-هاي هشدار سيالب و مدلهاي بارشاستان، سامانه

 ندارد.

اي  استان و تبديل  قانون تبديل ادارات کل امور آب استانها به شرکتهاي آب منطقه .6
اي  که بيش از يک استان را در بر ميگيرد به شرکتهاي آب  هاي آب منطقه شرکت
 .1383اي استان ذيربط مصوب  منطقه

 ها . قصور در تعيين حريم و بستر رودخانه91-2-2-1

ه در سيل اخير باعث تشديد آثار و خسارات سيل شد، عدم مشخص موضوع مهم ديگر ک
ها بود که از تکاليف وزارت نيرو در اين رابطه بوده است. وزارت  بودن حريم و بستر رودخانه

ها بوده که  بر اساس قانون ملي شدن آب متولي حريم و بستر رودخانه 1342مذکور از سال 
نيز مصرح شده است. متعاقب اين  1361صوب سال اين مهم در قانون توزيع عادالنه آب م

و ديگري در سال  1353هاي مربوط به تعيين حريم و بستر يکي در سال  دو قانون، آييننامه
تدوين ميگردد که بر اساس آنها وزارت نيرو موظف به تعيين حريم و بستر،  1321

قوقي حاکي از آن است هاي کارگروه ح گردد. بررسي نشانهگذاري و ابالغ آن به ذينفعان مي
گذاري(  هاي کشور )همراه نشانه درصد طول رودخانه 5که اين تکليف مصرح قانوني تنها در 

صورت گرفته است که با اين روند، اتمام اين فرآيند، قرنها به طول خواهد انجاميد. هرچند 
متمرکز توجيه وزارت نيرو در خصوص عدم انجام کامل اين تکليف قانوني، بر مسائل مالي 

ها و مکاتبات الزم مربوط به  است ولي اين نهاد، مستندات الزم در خصوص پيگيري
 سنجي ادعاي خود ارائه نداده است. درخواست بودجه به مبادي ذيربط را جهت صحت

از موارد ديگري که الزم است در اينجا بدان اشاره شود دخالت مقامات سياسي در فرآيند 
ها و ممانعت از اقدامات قانوني وزارت نيرو بوده است که  رودخانه رفع تجاوز به حريم و بستر

البته خود اين نهاد هم در پاسخهاي واصله به کارگروه حقوقي به اين موضوع اشاره داشته 
 است.

هاي کارگروه حقوقي موارد ديگري را نيز در خصوص موضوع  در مجموع، بر اساس بررسي
 ن داشت:ها ميتوان بيا حريم و بستر رودخانه

ها، مربوط به نهادهاي  اي از تعرضات گسترده به حريم و بستر رودخانه بخش عمده .1
عمومي است که وزارت نيرو در برابر چنين تعرضاتي، معموال اقدام قضايي مناسبي 
صورت نداده و رويکرد منفعالنه داشته است و صرفا به ارائه فهرست موارد به مبادي 

 ذيربط اقدام کرده است.

گذاري از اولويتهاي کاري برنامه وزارت  ن حد حريم و بستر و موضوع مهم نشانهتعيي .2
نيرو نبوده و اين مجموعه، برنامه مدوني براي انجام تکليف تعيين حريم و بستر نداشته 
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اي  استاني، به  هاي مربوطه در اين حوزه، از سوي شرکتهاي آب منطقه و فعاليت
 صورت پراکنده دنبال ميگردد.

نجام تکليف قانوني تعيين حريم و بستر و عالمتگذاري حد حريم و بستر و تدوين عدم ا .3
هاي مربوطه و ابالغ آنها به نهادهاي ديگر از جمله شهرداريها، بخشداريها،  نقشه

دهياريها، ادارات ثبت و ... به طور غيرمستقيم باعث افزايش ميزان تعرض به حريم و 
 کيلومتر 33333هاي وزرات نيرو، تا کنون پاسخ ها شده است. بر اساس بستر رودخانه

نامه هاي کشور در سامانه کاداستر کل کشور وفق تفاهم درصد( از رودخانه 23)
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، تثبيت شده است. بنابراين و  همکاري مبادله شده با

د از اراضي درص 83ها، عمال  با توجه به فقدان نقشههاي حد حريم و بستر رودخانه
 ها، فاقد اطالعات الزم در سامانه کاداستر است. مجاور حريم و بستر رودخانه

 های قانون توزيع عادالنه آب . کاستی91-2-2-1

توان از آنها در پاسخ به بسياري از چالشهاي با وجود اسناد باالدستي جامع و جديدي که مي
ه عنوان قانون جاري و حاکم بر ب 1361آبي بهره جست ليکن قانون توزيع عادالنه آب 

صنعت آب کشور فاقد حداقلهاي ممکن براي حصول به اهداف اسناد باالدستي بوده و 
پتانسيل قوانين و اسناد باالدستي براي ارتقاي تابآوري و افزايش ظرفيت مديريت سيالب، 

پتانسيل عمال بال استفاده باقي مانده است. به عبارت ديگر در حاليکه اسناد باالدستي، 
بااليي در حصول به اهداف توسعه پايدار، مديريت يکپارچه منابع آب و ارتقاي شاخصهاي 
حکمراني مطلوب و مديريت جامع، هماهنگ و کارآمدتر دارند، ليکن قانون توزيع، از 
ظرفيتهاي الزم براي نيل به اين مقاصد برخوردار نيستند. ضمن اين که صالحيت اعطايي 

اين قانون که به طور خالصه بيان ميدارد که وزارت نيرو با هرنوع اقدامي  24ناشي از ماده 
بر روي منابع آبي، مالکيت منابع آبي را بدست آورده و ميتواند منابع آبي حاصله را 
بهرهبرداري و به فروش برساند عمال باعث شده تا رويکرد اصلي وزارت نيرو بر تامين و 

ه و بسياري از وظايف و تکاليف مربوط به اين وزارتخانه بارگذاري بر منابع آبي متمرکز شد
در خصوص سيالب و حفاظت از منابع آبي و توجه به منافع عمومي به حاشيه رود و اين به 
حاشيهرفتن تکاليف کليدي در نهايت منجر به خسارات جاني و مالي و اتالف منابع عمومي 

 (54-61)صص. « براي جبران خسارات حاصله گردد.

 ها و مراتع سازمان جنگلوضعيت . 91-2-9
ها نشان داد: سازمان تکاليف مهمي در ارتباط با پيشگيري از سيل بر عهده دارد که  بررسي»

هاي  عمده اين تکاليف عبارت است از حفظ و حراست و احياي مراتع و جنگلها و اجراي طرح
 آبخيزداري. 

و مراتع به اهداف قانونگذار آنچنان مشخص شد که سازمان در ارتباط حفظ و احياي جنگلها 
که بايد و شايد دست پيدا نکرده است. برخي طرحهاي قانوني جهت حفظ و احياي جنگلها و 



 / خالصه گزارش کارگروه حقوقي 211

 

ها نه تنها به هدف قانونگذار که احياي جنگلها  هاي واگذاري مراتع و جنگل مراتع نظير طرح
 تع شده است.و مراتع بوده، دست نيافته بلکه بيشتر موجب تخريب جنگلها و مرا
برداري بوده است تا حفظ،  معلوم شد که رويکرد قوانين نسبت به موضوع بيشتر متوجه بهره

احيا و توسعه. همچنين، قوانين موجود نيز به نحو احسن اجرا نشده يا بر اجراي آنها نظارت 
نفوذ بعضاً خودِ  نشده است و علت آن فقدان حاکميت قانون و اعمال نفوذ اشخاص ذي

ان قانون بوده است. مطالعات کافي قبل از تصويب قوانين انجام نمي شود و به همين مجري
دليل طرحهاي قانوني در عمل با شکست مواجه مي شوند.  سيستم نظارت بر اجراي قانون 

 (165)ص.  «کارآمد نيست.

 ها و مراتع های سازمان جنگل آسيب. 91-2-9-9
ر تکليف قانوني براي حفظ، احيا و توسعه ها، مراتع و آبخيزداري کشو سازمان جنگل»

ها و مراتع کشور دارد. همچنين سازمان از اختيارات قانوني براي واگذاري اراضي براي  جنگل
هم تکاليف  بايدها و مراتع برخوردار است. لذا سازمان  برداري از جنگل اجراي طرحها و بهره

خود را بطور قانوني و در راستاي  قانوني خود را به نحو احسن انجام دهد و هم اختيارات
تواند منجر به کاهش پوشش  اهداف قانون اعمال نمايد و کاستي در هريک از اين موارد مي

 جنگلي و مرتعي شده و بستر را براي بروز سيل و افزايش قدرت تخريبي آن فراهم نمايد.
قانونگذار در ها در اين گزارش نشان ميدهد که سازمان در نيل به اهداف  مجموع بررسي

ها و مراتع موفق نبوده است. داليل اين عدم موفقيت بايد از سوي  حفظ، احيا و توسعه جنگل
 توان به مواردي اشاره کرد: ليکن در اتباط با قوانين و مقررات مي خود سازمان بيان گردد.

برداري بوده است تا حفظ، احيا و  رويکرد قوانين نسبت به موضوع بيشتر متوجه بهره .1
توسعه. به نحوي که بعد از اشاره مختصر به موضوع حفظ، احيا و توسعه، بالفاصله وارد 

 اند. برداري شده و تدابيري در جهت حفظ، احيا و توسعه ارايه نکرده امر بهره

نظارت دقيقي بر نحوه اجراي قوانين و ميزان حصول به اهداف صورت نگرفته و آن چه  .2
 مل اجرايي نشده است. نيز قانون مقرر داشته به نحو کا

هاي حفظ، احيا و توسعه به عمل  ارزيابي مداوم و مستمر از کارآمدي و اثربخشي طرح .3
نيامده و بازخوردها مورد بررسي قرار نگرفته و در جهت اصالح طرحها بکار گرفته نشده 

 است.
 تواند ناظر خوبي باشد. نظارت بر عهده سازمان مجري قرار گرفته و مجري نمي .4
هاي بيروني سازمان بازرسي کل کشور، مجلس شوراي اسالمي و ديوان  نظارت .5

 محاسبات منجر به اين امر نشده است که اهداف قانون محقق گردد. 
 نظارت بر اجراي قانون کارآمد نيست. فساد مانع از نيل به اهداف قانوني است.  .6
تکاليف اختصاص  تکاليف قانوني متناسب با توان سازمان نيست و بودجه نيز متناسب با .2

 (181-113)صص. « يابد. نمي
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 و سيالب ها شهرداریوضعيت . 91-2-1
ها براي زمان پيش از وقوع سيالب، در زمان  در قوانين مختلف وظايفي براي شهرداري»

ها آن طور که بايد از  بيني شده است که متاسفانه شهرداري وقوع سيالب و پس از آن پيش
 ند:ا عهده وظايف خود بر نيامده

 ها، ها و مسيل تعرضات و تصرفات بستر و حريم رودخانه .1

 تغيير کاربري هاي غيرمجاز، .2

 ضعف عملکرد در روش هاي سازه اي و غير سازه اي، .3

ل عدم هماهنگي با ساير سازمان هاي مسئول و عدم کسب مجوز از وزارت نيرو در دخ .4
 ها و تصرف در حريم و بستر رودخانه

پذيري و به تبع آن فروپاشي  ست که موجبات آسيبها از جمله قصورات شهرداري .5
 (  111)ص. « شهرها را در برابر بحران ها رقم زده است.

رغم در اختيار داشتن امکانات به جهت تامين منابع مالي خود، به فروش  ها علي شهرداري»
لفان به سازان و متخ اند که اين منبع درآمد ناپايدار راهي آسان براي انبوه شهرها روي آورده

باشد. البته گرفتن انگشت  ها مي جهت کسب سود سرشار در قبال پرداخت عوارض و جريمه
ها مجبور به تامين منبع  اتهام به سوي شهرداري خالف انصاف است. آن زمان که شهرداري

درآمد براي خويش شده و دولت به وعده خود در باب تهيه اليحه درآمدهاي پايدار براي 
ها بعلت فقدان منبع کسب درآمد ناگريز به چوب  ه عمل نپوشاند، شهرداريها جام شهرداري

حراج زدن بر شهرها و کسب درآمدهاي قانوني و بعضا غيرقانوني براي کسب درآمد شدند. 
زده بويژه قبل از وقوع سيل در زمينه  ها در نقاط سيل عالوه بر عملکرد ضعيف شهرداري

وساز دولتي  هاي ساخت اراضي، نظارت بر اجراي طرح وساز، تغيير کاربري صدور مجوز ساخت
ها با ساير نهادهاي دولتي و اجرايي نظير  دار شهرداري و خصوصي و غيره، اختالفات دامنه

« اي و غيره موجبات شدت بخشيدن به سيالب اخير را فراهم ساخت. هاي آب منطقه شرکت
 (111)ص. 

در رعايت حرايم و بستر  - اي هشرکت آب منطق - عدم کسب مجوز از وزارت نيرو»
ها، عدم رعايت حرايم تعييني آن وزارت، عدم توجه به اخطارهاي مکرر وزارت نيرو  رودخانه

در کسب مجوز و در مقابل عدم پيگيري موثر وزارت نيرو در جلوگيري از تخلفات 
ز بوده سا وسازهاي ياد شده به وضوح در سيالب اخير بحران ها و قلع و قمع ساخت شهرداري

است که مصداق بارز آن تبديل مسيل دروازه قرآن شيراز به جاده و خسارات مالي و جاني 
ماند و تغيير کاربري  هموطنان در سيالب اخير است که اگر مسيل در جاي خود باقي مي

 (112)ص.  «گرفت. غيرمجاز صورت نمي
ود قانون جامع و واحد توان عدم وج قانوني در حوزه مديريت سيالب را مي ءترين خال مهم»
ها با ديگر  ها و تعامل آن خصوص مديريت سيالب دانست. مجموعه وظايف شهرداري در

ها در زمان پيش از بحران و پس از آن در قوانين مختلف به صورت پراکنده بيان  سازمان
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کاري  ها، موازي شده است که به علت عدم تجميع وظايف، موجبات ناهماهنگي ميان سازمان
عدم انجام وظايف بعلت صالح دانستن مرجع ديگر، تعارض صالحيت و عدم شفافيت را يا 

ها نيز علي رغم دارا بودن صالحيت و وظيفه قانوني در  رقم زده است. شوراي عالي استان
ها از يک سو و دستگاه هاي دولتي در  ها و دهياري خصوص رفع تعارض بين شهرداري

اي به عمل  ها تاکنون اقدام شايسته قانون شهرداري 88ماده  2سطح کشور به استناد بند 
 (112)ص. « نياورده است.

نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسيسات که به موجب طرح ها و ضوابط مصوب در »
داخل حريم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حريم به استثناي شهرک هاي صنعتي )که 

( به عهده استها مستثني  م شهرها و قانون شهرداريدر هر حال از محدوده قانوني و حري
باشد، هرگونه ساخت و ساز غير مجاز در اين حريم تخلف محسوب و با  شهرداري مربوط مي

هاي سنگين اخير در کشور  يکي از علل سيالب« متخلفين طبق مقررات رفتار خواهد شد.
رات در ساخت و ساز عدم رعايت اصول شهرسازي و همچنين رعايت نشدن قوانين و مقر

باشد. همانطور که پيش از اين گفته شد شهرداري ها  ها مي ها در مسير رودخانه ساختمان
ها استعالم  ها و مسيل قبل از صدور پروانه بايد از وزارت نيرو در جهت رعايت حريم رودخانه

مي شود  و بستر طبيعي آن عاملي است که موجب ها  رودخانهبه عمل آورند. تجاوز به حريم 
در هنگام سيالب آب به شدت تمامي ساختمان ها و تاسيساتي که در بستر رودخانه غير 

و  ها  رودخانهمجاز احداث شده است از بين ببرد. در حالي که در صورت رعايت بستر 
 (116)ص. « کرد. ها شدت ويرانگري سيل کاهش پيدا مي حريم

 ها در سيالب اقدامات مخرب شهرداری. 91-2-1-9
 (238ها )ص.  ها و مسيل تعرضات و تصرفات بسترو حريم رودخانه

و..  ها  رودخانهعدم کسب مجوز شهرداري از وزارت نيرو در دخل و تصرف در بستر و حرايم 
 (231)ص. 

 (211تغييرات کاربري در حريم شهرو حريم وبستر رودخانه. )ص. 
 (212و غير سازه اي )ص.  ضعف عملکرد شهرداري ها و دهياري ها در روش هاي سازه اي

 (216. )ص. ها  رودخانهاليروبي نکردن 
ا ه و آبراهه ها رودخانهترين علت تشديد سيل اخير تعرضات و تصرفات به بستر و حريم  مهم»

ها موجبات تشديد سيل و تخريب گري آن را فراهم  بوده است که با از بين بردن مسيل
هاي غيرمجاز توسط شهرداري،  تغيير کاربرينموده است. اعطاي مجوزات فروش تراکم و 

ها،  هاي کالن به آن توافق با صاحبان مستغالت شهري در انجام تخلفات و اعطاي تخفيف
اعتمادي مردم به  بوده که منجر به تخريب شهر و بي  هاي فساد سيستمي در شهرداري زمينه

 (223)ص. « گردد. مديريت شهري مي
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 ها یرشهردا حقوقیهای نظام کاستی. 91-2-1-2
-رودخانه حريم و بستر و سيل مديريت و کنترل با مرتبط قانون تريناصلي حاضر حال در»

 ها،مسيل انهار، ها،رودخانه حريم و بستر به مربوط نامهآيين و آب عادالنه توزيع قانون ها،

 مواد مرور ا. باست زهکشي و آبياري آبرساني، هايشبکه و طبيعي هايبرکه ها،مرداب

 براي را مؤثري راهکارهاي قانون اين عموماً که شودمي مشخص آب عادالنه توزيع قانون

 و پيشگيري قانون که است حالي در امر اين .کندنمي پيشنهاد سيل مديريت و کنترل
 و سيل مديريت و کنترل بر ناظر که دارد وجود نيز (1348 مصوب) سيل خطرات با مبارزه
 جامعيت نيز قانون اين اگرچه .هاسترودخانه حريم و بستر در حدثاتمست با برخورد نحوه

 جداگانه قانون يک بودن مختص اما ندارد، سيل مديريت و کنترل راهکارهاي در را الزم
 .دارد طبيعي پديده اين اهميت از نشان سيل، مديريت و کنترل براي

پارچه، ل به يک الگوي يکحقيقت امر آن است که نظام حقوقي ايران فاصله بسياري تا ني
هماهنگ، متمرکز و با ثبات در مديريت سيالب دارد. در ذيل به اين موارد اشاره  و تا حد 

 شود:امکان شرح داده مي
که به طور مشخص  1348قانون پيشگيري و مبارزه با خطرات سيل در کشور مصوب  .1

گاه اجرا نشده و در رابطه با سيالب و مديريت مطلوب آن به تصويب رسيده است هيچ
ترين قانون در هاي آن استفاده نشده است؛ لذا اين قانون به عنوان اصلياز ظرفيت

 آيد.رابطه با سيل، در عمل قانون متروکه به شمار مي
اي شهرداري به عنوان يک نهاد اصلي در رابطه با مديريت شهري، نقش پررنگ و ويژه .2

-حين وقوع سيالب و چه پس از آن ايفا مي را در ارتباط با سيالب چه پيش از آن، چه

کند. به ويژه پيش از وقوع سيالب، موارد قانوني بسياري در حوزه اختيارات و تکاليف 
ترين آن، حفظ شهر از خطر سيل به موجب قانون آن قرار گرفته است که مهم

باشد. در خصوص تعيين وظايف و نقش شهرداري در رابطه با مديريت ها ميشهرداري
اي که براي جست و جو نمودن سيالب پراکندگي قانوني بسيار وجود دارد به گونه

ها، وظايف شهرداري پيش از وقوع سيالب در قوانين مختلف مانند قانون شهرداري
قانون توزيع عادالنه آب، قانون تشکيل سازمان مديريت بحران، قانون نوسازي و 

مبارزه با خطرات سيل در کشور و... بايد بهسازي بافت فرسوده شهر، قانون پيشگيري و 
مورد بررسي قرار بگيرند؛ که البته پراکندگي قوانين سبب ابهامات در تعيين وظايف اين 

هاي نظام ترين کاستيشود. لذا پراکندگي قوانين يکي از مهمنهاد و ساير نهادها  مي
 حقوقي کنوني در رابطه با سيالب است.

اري و حدود اقدامات آن نهاد، در حين وقوع سيالب و ر خصوص تعيين وظايف شهردد .3
شويم؛ چرا که هيچ کدام از پس از وقوع سيالب، با خال قانوني بسياري مواجه مي

جز قانون تشکيل سازمان مديريت بحران، آن هم در يک –قوانين مورد اشاره در فوق 
 اشتند.اي ندبه طور صريح و حتي ضمني به نقش شهرداري اشاره -يا دو مورد
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که به عنوان يکي از داليل شدت گرفتن سيالب –ها در خصوص اليروبي رودخانه .4
ابهام قانوني بسيار در تعيين نهاد متولي و مسئول وجود دارد؛   -شيراز عنوان شده است

قانون  21ماده  2تبصرهها و قانون شهرداري 55ماده  2از جمله ابهام موجود در  بند 
 توزيع عادالنه آب. 

ترين عامل وقوع سيالب شيراز به شمار ت و ساز غيرمجاز در بستر رودخانه، اصليساخ .5
آيد. مطابق با آنچه به تفصيل شرح داده شد، عدم جرم انگاري اين اقدام در قانون مي

بيني ضمانت اجرا در برابر تخلف يادشده و تخطي از حکم توزيع عادالنه آب، عدم پيش
در عمل سبب افزايش تخلفات از سوي شهرداري شده  قانون  از جمله داليلي است که

 است.
هاي قانون توزيع عادالنه آب توسط دادسراها و دادگاه 2ماده 1عدم رعايت تبصره  .6

 عمومي
هاي مختلف و در نتيجه عدم وجود تعامل ميان سازي دستگاه نقص قوانين در هماهنگ .2

 نهادهاي مختلف
مديريت سيالب؛ با مالحظه قوانين عدم تفکيک صريح وظايف نهادهاي مختلف در  .8

شود که مرز روشن و دقيقي ميان وظايف نهادهاي مختلف وجود پراکنده مالحظه مي
 ندارد.

اي اين، قوانين مرتبط به مديريت بحران و وظايف تعيين شده در آن به گونه عالوه بر .1
 تنظيم شده است که در عمل نهادهاي بسياري متولي سيالب هستند؛ در حالي که

ها وجود ندارد. نقص همکاري، تعامل و هماهنگي الزم و شايسته ميان اين دستگاه
مهم در متولي و مسئول بودن نهادهاي متعدد در مديريت سيالب، عدم انسجام در 

که با محدود نمودن اقدامات صورت گرفته پيش از وقوع سيالب است؛ حال آن
 ايسته امور در مديريت سيالب شد.توان متوقع انجام متمرکز و شنهادهاي متولي مي

هاي آبخيز دروازه قرآن و سعدي که باعث افزايش هاي در سطح حوضهتغيير کاربري .13
-ضريب رواناب و کاهش زمان تمرکز و در نهايت افزايش شدت و حجم سيالب مي

 بيني ضمانت اجراي گردد. اين در حالي است که وجود پراگندگي قوانين و عدم پيش
د مغفول مانده در قوانين مربوط به سيالب، لزوم به کارگيري نيروهاي يکي از موار .11

 است. متخصص در زمينه مديريت سيالب 
  . عدم نظارت کافي بر اجراي قوانين مربوط و تکاليف مقرر در آن .12
 حقوقي و حقيقي اشخاص براي مالکيت اسناد صدور جمعيتي، مراکز افزون روز رشد .13

 تبصره مغايرت جمله از کشور در قانوني هاي مغايرت نيرو، وزارت از استعالم بدون

 الکيتي مواگذار در آب عادالنه توزيع قانون با ها شهرداري قانون  16ماده

 بستر اراضي ثبت همچنين و ها شهرداري به شهرها محدوده در ها  رودخانه

 ملهج از ... و کشاورزي جهاد وزارت توسطي مل و طبيعي منابع عنوان به ها  رودخانه
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ها به  نهرودخا حريم و بستر اراضي واگذاري در کشور در گسترده تخلفات بروز داليل
 (265-266)صص. « .گردد مي محسوب حقوقي و حقيقي اشخاص

 و سيالب ها شورای عالی استان. وضعيت 91-2-1
با عنايت به عدم وصول پاسخ به پرسش هاي ارسالي به شوراي عالي استان ها و نظر به »

قانوني و ظرفيت انساني شوراي عالي بر اساس مستندات قانوني و تجربه حاصل از  جايگاه
 عملکرد اين شورا مي توان نتيجه گرفت که:

شوراي عالي استانها علي رغم دارا بودن صالحيت و وظيفه قانوني، در خصوص رفع  .1
تعارض بين شهرداري ها و دهياريها از يک سو و دستگاه هاي دولتي در سطح کشور 

قانون شوراها تاکنون اقدام شايسته به عمل نياورده است. بنا بر  88ماده  2به استناد بند 
هاي کارشناسي انجام گرفته يکي از اصلي ترين داليل بروز سيالب اخير عدم  بررسي

در محدوده قانوني شهرها و روستاها بوده است.  ها  رودخانهمديريت حريم و بستر 
با محوريت شرکت هاي آب منطقه اي هر يک کنترل شهرداري ها و وزارت نيرو 

را بر عهده يکديگر نهاده  ها  رودخانهساخت و ساز و جلوگيري از تصرف حريم و بستر 
 و همين تعارض صالحيت و عدم شفافيت موجب بروز خسارات قابل توجه شده است. 

ري از بروز به منظور پيشگي 88ماده  8شوراي عالي استانها مي تواند به استناد بند  .2
حوادث غير مترقبه و نيز مديريت پس از بروز، از طريق ارايه آموزش هاي دوره اي 
اعضاي شوراهاي شهر و روستا در سراسر کشور را نسبت به علل و عوامل بروز حوادث 
بويژه سيالب توجيه کرده و وظيفه نظارتي اعضاي شوراها بر شهردار يها و دهياري ها 

ي اجرايي را  به نحو مناسب اطالع رساني نمايد. همچنين شورا و نيز ساير دستگاه ها
مي تواند بطور سازمان يافته و هدفمند در راستاي جلب و تقويت مشارکت مردمي و يا 
استفاده موثر از ظرفيت سمن ها و تقويت جايگاه قانوني و کارکردي اين نهادها و بسيج 

موجب افزايش آگاهي شهروندان  عمومي از طريق مديريت ارايه آموزش به شهروندان
  (411)ص. « و نيز آماده سازي آنها براي مديريت پس از حوادث گردند.

 ايرانسيالب در  های نظام حقوقی کاستی. 91-2-6
هاي نظام حقوقي مديريت سيالب  ها و کاستي در مجموع، موارد متعددي در خصوص قوت»

 :توان به موارد ذيل اشاره کرد مي ها طي تحقيق حاضر، احصاء شده است که از ميان آن
 اسناد باالدستي و قوانين مناسب، .1
 فقدان حاکميت قانون و کوتاهي نسبت به انجام تکاليف مصرح، .2
عدم توجه به رويکردهاي جامع اسناد باالدستي و قوانين موضوعه )مديريت يکپارچه  .3

ار مديريت منابع مبتني بر حوضه آبريز، توسعه پايدار، سازگاري با اقليم، اصالح ساخت
بندي  اي؛ پهنه هاي غيرسازه محيطي، عدم توجه به روش هاي زيست آب، ارزيابي

 بيني و هشدار سيل و ...(، سيالب، ايجاد سيستم پيش
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استان و تبديل  اي  منطقههاي آب  ها به شرکت قانون تبديل ادارات کل امور آب استان .4
هاي آب  گيرد به شرکت در بر ميکه بيش از يک استان را  اي  منطقههاي آب  شرکت
 ،1383استان ذيربط مصوب  اي  منطقه

هاي اجرايي از طريق سازوکارهاي داخلي  نامه چگونگي رفع اختالف بين دستگاه آيين .5
 (،22/12/1386ک مورخ  32355/ت 212262نامه شماره  قوه مجريه )موضوع تصويب

و برداشت مصالح  ها انهرودخقوانين و مجوزهاي اجاره يا واگذاري بستر و حريم  .6
 اي، رودخانه

درصد انجام  36گذاري،  درصد نشانه 5) ها رودخانهقصور در تعيين حريم و بستر  .2
 سال(، 45مطالعات در طول 

 (،24)ماده  هاي قانون توزيع عادالنه آب کاستي .8
 (16)ص.  «گيري از مشارکت مردمي. عدم ساماندهي و بهره .1

 های تقنينیچالش. 91-2-6-9

 يک نظام حقوق بحران نبود 
گيري يک نظام يکپارچه و روشن حقوق ترين بايسته حقوقي در مديريت بحران شکل مهم

هاي منسجم و همگرا با هم است تا بحران مشتمل بر قوانين و مقررات و اصول و رويه
به دليل نبود يک نگرش بتواند نظم حقوقي جامع و الزم را در مديريت بحران ايجاد کند. اما 

 يستماتيک حقوقي، رويکرد نظام حقوقي ايران در مديريت بحران تصويب قوانين و مقرراتس
هاي متکثري بوده است که پراکنده و دور از پراکنده با رويکردهاي ناهمگرا و ايجاد سازمان

هم بطور مستقيم يا غير مستقيم با مديريت سيل ارتباط دارند. اين پراکندگي حقوقي به 
 انجامد.ظم حقوقي واحد و سردرگمي مأموران اجرايي در عمل ميشکل نگرفتن يک ن

اي را به روشني رود قواعد حقوقي مشخص و يکپارچهاز يک نظام حقوقي بحران انتظار مي
براي مديريت کليه ابعاد بحران تنظيم کند: تعريف دقيق بحران، علل، ابعاد و گستردگي آن؛ 

پذير در مقابل بحران؛ ارائه قواعد حقوقي مختص بندي ميزان خطر بحران؛ افراد آسيبدرجه
مديريت بحران؛ شناسايي و اصالح قوانين و مقررات متعارض؛ تنظيم دقيق کليه مراحل 

سازي، کنترل و مديريت بحران؛ ارائه سازکارهاي موثر و کارامد براي پيشگيري، آماده
ديريت بحران؛ تعريف و کاهش آثار بحران؛ ايجاد نظام سازماني تخصصي و کارامد براي م

هاي مختلف در مديريت بحران؛ تسهيل مديريت مشارکتي تفکيک دقيق وظايف سازمان
رساني در خصوص بحران؛ ارائه سازي آموزش، پژوهش و اطالعبحران؛ تسهيل و تخصصي

ها؛ تعريف دقيق نقش نهادهاي ناظر بر ضوابط مشخص براي بازسازي و جبران خسارت
 المللي. هاي بينان؛ تأمين مالي مديريت بحران و تسهيل همکاريکيفيت مديريت بحر

توان مالحظه کرد که در خصوص مديريت بحران نظام با بررسي نظام حقوقي ايران مي
حقوقي يکپارچه و جامعي شکل نگرفته است. با آنکه قانون تشکيل سازمان مديريت بحران 
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هاي حقوقي ان را ابداع کرده و حداقلبرخي از عناصر الزم براي ايجاد نظام حقوقي بحر
گيري يک نظام حقوقي بحران در بدنه توان از شکلاوليه را فراهم کرده است، اما هنوز نمي

هاي طبيعي مانند کليت نظام حقوقي ايران سخن به ميان آورد. در واقع مديريت انواع بحران
کنند و به اي پيروي ميپراکندهلرزه، سيل، گرد و غبار و خشکسالي از قوانين مختلف و زمين

همين دليل ايجاد يک نظم حقوقي واحد در مديريت بحران ممکن نيست. در حال حاضر 
بندي ميزان خطر ناشي از آن ارائه نشده تعريف حقوقي دقيقي از سيل و اندازه و ابعاد و درجه

ده؛ است. قواعد حقوقي مختص مديريت سيل در وضعيت اضطراري به روشني تعريف نش
هاي مختلف در مديريت سيل به تفکيک مشخص نشده؛ قواعد پيشگيري از وظايف سازمان

وقوع سيل قوي، موثر و بازدارنده نيستند؛ مديريت مشارکتي سيل تسهيل نشده؛ آموزش، 
رساني در مورد سيل جامع و تخصصي نيست؛ ضوابط دقيق و مشخصي پژوهش و اطالع

و نحوه جبران آن تعريف نشده؛ نقش و جايگاه نهادهاي  براي برآورد و تعيين ميزان خسارت
ناظر بر مديريت بحران مشخص نشده و رويه قضايي حداقلي مشخصي در زمينه مديريت 
بحران شکل نگرفته است. بديهي است که توسعه رويه قضايي در يک زمينه خاص ميزان 

 دهد.توسعه نظام حقوقي در آن زمينه را نشان مي

 دهای قوانين و مقرراتتعارض در رويکر
داند همواره تالش گذار از آنجا که خود را مسئول تأمين منفعت عمومي جامعه مي قانون

هاي اجتماعي را مد نظر قرار داشته است تا با تصويب قوانين مناسب تأمين منافع همه بخش
يط هاي اقتصادي، اجتماعي و محدهد. در اين راستا قوانين مختلف و متعددي در زمينه

زيستي تصويب شده است که هر کدام تالش دارند در حيطه موضوعي خود نظمي حقوقي را 
هاي توسعه توان در قوانين برنامهنگري در قانونگذاري را مشخصا ميبرقرار سازند. اين جامع

ساله مالحظه کرد که درصدد هستند همزمان توسعه اقتصادي و اجتماعي و حفظ محيط  پنج
نگرانه قانونگذار ستودني است اما مشکل هنگامي برند. اين نگرش جامعزيست را به پيش 

کند که مفاد يا رويکردهاي اين قوانين با هم در تعارض باشند. در حاليکه قوانين و بروز مي
هاي صنعتي، عمراني و کشاورزي هستند، مقررات متعددي در صدد تسهيل و تشويق فعاليت

هاي امروز و يط زيست و تأمين محيطي ايمن براي نسلقوانين ديگري نيز با هدف حفظ مح
-شود. توسعه اجتماعي، صنعتي و کشاورزي بدون توسعه منابع آبي و شکبهآينده تصويب مي

هاي آبرساني ممکن نيست و هر گونه دستکاري در نظام طبيعي منابع آب مشکالت خاص 
براين اين نکته محل ابهام است که پذيري در برابر سيل به همراه دارد. بناخود را مانند آسيب

کند. چه قانونگذار چگونه ميان اين اهداف به ظاهر متعارض توازن و عدالت برقرار مي
اي و حفاظتي به لحاظ محتوايي يا رويکرد اجرايي با تضميني وجود دارد که قوانين توسعه

ورزي و توسعه هم تعارض نداشته باشند؟ آيا ميان تصويب قوانين متعدد براي تسهيل کشا
هاي کشاورزي و صنعتي و بر هم زدن حاشيه امن تعادل هاي آبياري براي فعاليتشبکه

 ها ارتباط معناداري وجود ندارد؟هاي آبي و دستکاري در رژيم طبيعي آبراهاکوسيستم



 / خالصه گزارش کارگروه حقوقي 211

 

گذار به ظاهر در پي توسعه پايدار است اما  شود که قانوناين چالش اصلي از آنجا ناشي مي
روشن و قابل اجرا از توسعه پايدار ندارد و تا هنگامي که الگويي دقيق و روشن از  الگويي

اي توسعه پايدار در ذهن قانونگذار شکل نگرفته باشد، همگرايي و تعادل ميان قوانين توسعه
 و قوانين حفاظت از طبيعت ممکن نخواهد بود. 

 پويا نبودن قوانين و مقررات 
ها هميشه در حال تحول به دليل تغيير مستمر اکوسيستممحيط زيست طبيعي و انساني 

کند. درست است و مسائل اقتصادي و اجتماعي مرتبط با آن را دستخوش تغيير و تحول مي
به همين دليل قوانين و مقررات مرتبط با محيط زيست طبيعي و انساني بايد هميشه همگام 

ين قوانين و مقررات به معناي تعويض با اين تحوالت پويايي داشته و اصالح شوند. اصالح ا
اي قانون تعبير کرد پينه-توان آن را به اصالح وصلهيک يا چند کلمه در قانون که مي

نيست، بلکه بدان معناست که قانونگذار تحوالت محيط زيستي، اقتصادي و اجتماعي را رصد 
واره براي اتخاذ کرده، تحوالت علمي و واپسين دستاوردهاي علمي را پيگيري نموده و هم

روزترين رويکردهاي تقنيني آماده باشد. اما در کشوري که با اين حجم از مسائل بهترين و به
رو است، بسياري از قوانين ناظر بر در هم تنيده محيط زيستي، اقتصادي و اجتماعي روبه

 حريم ينتعي ارتباط متقابل انسان با طبيعت قديمي بوده يا رويکردهاي قديمي دارند. قانون

ها و و بهره برداري از جنگل قانون حفاظت(، 22/4/1344سدها ) پشت در احداثي درياچه
قانون اراضي (، 28/3/1353) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست(، 25/5/1346) مراتع

 گسترش فضاي سبز در شهرها اليحه قانوني حفظ و(، 21/4/1354) مستحدث و ساحلي
قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و (، 16/12/1361) عادالنه آبقانون توزيع (، 3/3/1351)

آيين نامه  (،23/13/1322) «بآمنابع »هاي کلي نظام درمورد  سياست(، 31/3/1324) هاباغ
هاي طبيعي و شبکه هاي ها، برکهها، مردابها، انهار، مسيلمربوط به بستر و حريم رودخانه
 قانون تشکيل سازمان مديريت بحران کشور(، 11/8/1321آبرساني، آبياري و زهکشي )

( مجموعه قوانيني 13/6/1382آن مصوب هيأت وزيران )نامه اجرايي  آيين( و 31/2/1382)
دهند اما هاي اصلي نظام حقوقي مديريت سيالب را در کشور تشکيل ميهستند که پايه

-قرن پيش تصويب شدهسال داشته و برخي از آنها تقريبا نيم  23اغلب آنها قدمتي بيش از 

اند. بديهي است که در هر دهه تحوالت محيط زيستي، اقتصادي و اجتماعي مختلفي روي 
گيرد. بدين ترتيب هاي زيادي در دانش بشري و فناوري صورت ميدهد و پيشرفتمي

هاي گذشته شود به عنوان مثال نظام حقوقي در دههرويکردهاي علم حقوق نيز متحول مي
ستور و کنترل، مداخله، مقابله و مبارزه با مشکالت محيط زيستي تأکيد داشت بر رويکرد د

دستي متمرکز اما امروزه بر رويکردهاي مشارکتي، توانمندسازي، نظارتي، سازگاري و پيش
شود. بنابراين در چنين شرايطي قانونگذار ضرورتا بايد متناسب با اين تحوالت مختلف مي

رد و ابزارهاي قوانين مرتبط همت گمارد و نظام حقوقي را نسبت به اصالح محتوا، رويک
سال  43آور آنکه در حاليکه طي هاي طبيعي سازد. اما نکته شگفت آماده رويارويي با بحران
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مورد  153گذشته قوانين و مقررات انتخاباتي به سرعت و پياپي اصالح شده و الاقل بيش از 
که آيا قوانين و مقررات مرتبط با تأمين امنيت  شوداند اين پرسش مطرح مياصالحيه داشته

هاي طبيعي براي کشور به اندازه قوانين و مقررات زيستي و پيشگيري از بحران محيط
اند تا بطور مستمر مورد بازبيني و اصالح واقع شوند؟ انتخاباتي براي قانونگذار اهميت نداشته

هاي انين و مقررات، ميزان تخريبواقعيت اين است که با مالحظه کيفيت و قدمت اين قو
هاي عمراني، صنعتي و کشاورزي و ميزان تلفات و محيط زيستي وارده توسط فعاليت

توان چنين نتيجه گرفت هاي محيط زيستي ميهاي حوادث طبيعي ناشي از تخريبخسارت
که ايجاد يک نظام حقوقي موثر و کارامد براي تأمين و تضمين امنيت محيط زيستي و 

تواند مسائل زميني براي کشور در اولويت قانونگذار نبوده است. تأمل در اين نکته ميسر
 مهمي را پيش کشد. 

 گذاریهای مقرراتچالش. 91-2-6-2
نويس و تصويب بسياري از مقررات و ضوابط مرتبط با مسائل محيط زيستي و در تهيه پيش

شود. در حال حاضر نها استفاده نمياي ندارند و از تجربيات آفني حقوقدانان نقش سازنده
هاي مرتبط با آب، خاک، پوشش گياهي و ساخت و ساز داريم که ضوابط متعددي در زمينه

در نگارش و تصويب آنها حتي يک حقوقدانان با تجربه هم حضور نداشته است )به عنوان 
تصويب  (. در نتيجه اسناديمثال مقررات ملي ساختمان و راهنماي مديريت سيالب دشت

اي آنها چندان مشخص شوند که گاه حتي جايگاه حقوقي آنها و محتواي الزامي يا توصيهمي
 آفرين باشد.  تواند مشکلکنند که در دايره عمل ميهاي زيادي را ايجاد مينبوده و ابهام

گذاري در زمينه مديريت سيل اين است که قانون هاي مقرراتهمچنين يکي ديگر از چالش
هاي اجرايي موکول کرده است اما از نامهبرخي مفاد خود را به تصويب ضوابط و آييناجراي 

هاي ذيربط به موجب اين قانون توسط دستگاه بايدسرنوشت تصويب بسياري از اسنادي که 
اند اند اطالعي در دسترس نيست و معلوم نيست که اصال تصويب شدهرسيدهمي به تصويب

 يا نه.   

 چيدگی و ابهام در قواعد حقوقی وضعيت اضطراریيپ. 91-2-6-9
پذير نيست. مديريت مقتضي سيل در برخي موارد با استفاده از قواعد حقوقي عادي امکان

کند که در آن احتمال دارد تکليف چرا که سيل يک وضعيت اضطراري خاصي را ايجاد مي
رسوم اداري و حقوقي برخي مسائل مشخص نشده و يا اينکه حل و فصل آنها با تشريفات م

هاي ويژه و اختياري براي ميسر نباشد. به همين دليل در مواقع سيل قوانين برخي صالحيت
ها، بدون کنند تا براي مقابله با بحران و حفاظت از جان انسانمقامات اجرايي ايجاد مي

لک رعايت برخي تشريفات اداري پيچيده اقدامات اضطراري انجام دهند مانند ورود به م
توانند مقامات ها براي کنترل بهتر سيل. اين قواعد مياشخاص و تخريب برخي سازه

ها کمک کند و باعث تر بحران و حفاظت از انسانمتصدي مديريت سيل را در کنترل سريع
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تسريع در مديريت سيل شود. با اين حال به دليل حساس بودن اين قواعد و احتمال نقض 
اي آنها بايد با حزم و احتياط بيشتري و طي چارچوب ويژهحقوق شخصي اشخاص، اعمال 

صورت گيرد. با اين حال در حقوق ايران با وجود چند مورد تصريح جزئي در قانون تشکيل 
روشني سازمان مديريت بحران، قواعد حقوقي مربوط به وضعيت اضطراري دقيقا و به

بحران دقيقا تعريف نشده  مشخص نشده، دامنه صالحيت اختياري مقامات متصدي مديريت
و مسئوليت اداري، مدني، کيفري و سياسي اين مقامات در اعمال صالحيت اختياري خود در 

هاي فردي که مقامات فرايند مديريت بحران مشخص نيست. همچنين دامنه حقوق و آزادي
ز توانند به دليل اعمال وضعيت اضطراري  آنها را محدود کنند نيمتصدي مديريت سيل مي

 مشخص نشده است.

 های نظام نهادی مديريت سيلچالش. 91-2-6-1
ترين چالش سازماني مديريت سيل اين است که نهادهاي مختلفي که حيطه صالحيت  مهم

حقوقي آنها بطور مستقيم و غير مستقيم با سيل و مراحل چندگانه مديريت آن مرتبط 
صالحيت سازمان مديريت بحران بخشي و در اي تکهستند، مسأله مديريت سيل را مسأله

هاي اين نهادها به سواالت هيأت ويژه در پاسخبه دانند. اين تلقي و تفسيرو وزارت نيرو مي
ها مشهود بود. حال آنکه مديريت سيل به دليل ماهيت چند بعدي ويژه گزارش ملي سيالب

يت سيل حداقل دو سازماني است. بنابراين در بعد نهادي مديرآن يک امر فرابخشي و ميان
تواند بروز کند: نخست ناکارامدي سازماني خود نهادهاي مرتبط با سيل و مشکل اصلي مي

دوم ناکارامدي در هماهنگي و تقسيم وظايف اداري در مديريت سيل. نهادهاي مرتبط با 
توان به دو دسته نهادهاي پيشيني )پيشگيري کننده( و نهادهاي پسيني بحران را مي

بندي کرد. در حقوق ايران نهادهاي متصدي مراحل پس از وقوع بحران( دسته)نهادهاي 
شوند. مرتبط با بحران عمدتا نهادهاي پسيني هستند که پس از وقوع حادثه وارد عمل مي

هالل احمر اساسا يک نهاد پسيني امدادي است و با آنکه سازمان مديريت بحران هم 
ش صدمات ناشي از بحران دارد، اما در عمل هاي پيشگيري و هم امدادي و کاهصالحيت

هاي الزم را نداشته بيشتر به عنوان نهاد پسيني عمل کرده و در زمينه پيشگيري موفقيت
است. اما نهادهاي پيشيني مانند وزارت نيرو، وزارت راه و شهرسازي، سازمان حفاظت 

هاي طبيعي است، ها که نقش عمده آنها پيشگيري از وقوع بحران زيست و شهرداري محيط
در چرخه مديريت بحران حضور جدي ندارند چرا که خود را يک نهاد متخصص مديريت 

دانند و شايد حفاظت از آب، خاک و پوشش گياهي را هم به عنوان يک عامل بحران نمي
گيرند. حال آنکه نظر به ماهيت خاص حادثه سيل، مهم پيشگيري از وقوع سيل در نظر نمي

ها بايد نقش و مسئوليت بيشتري در زمينه نيرو، راه و شهرسازي و شهرداري هايوزارتخانه
 پيشگيري از وقوع بحران سيل داشته باشند.

بنابراين در عمل نظام حقوقي ايران عمدتا بر مراحل حين و پس از وقوع بحران متمرکز 
 ها وشده است، در حالي که الزم بود اين نظام حقوقي تأکيد موکدي بر صالحيت



 332/ ها بها و پيشنهادهاي گزارش ملي سيالآموختهها، درسخالصه يافته

 

کرد و اين نهادها را وارد چرخه مديريت بحران هاي پيشگيرانه نهادهاي پيشيني مي مسئوليت
ساخت. به عبارت بهتر وزارت جهاد کشاورزي، راه و شهرسازي، سازمان حفاظت محيط مي

شدند. ها هم به عنوان نهادهاي پيشگيري از وقوع بحران سيل تلقي ميزيست و شهرداري
بيني بيني سيل نيز عمدتا به پيشش همانگونه که اشاره شد امر پيشبا توجه به اين چال

بيني ميزان آمادگي اقتصادي، جوي و آب و هواشناختي محدود مانده است و نحوه پيش
 هاي آينده احتمالي مشخص نيست.  اجتماعي، فني و اداري در برابر سيل

 بحران ساختار سازمانی مديريت
مديريت بحران با تأسيس شوراي عالي مديريت بحران و با  با آنکه قانون تشکيل سازمان

قانون( تالش کرده است تا  5وزير )ماده  13 عضويت و جمهوري رئيس عضويت رياست
جايگاه حقوقي وااليي به اين شورا اعطا نمايد، اما به دليل پرمشغله بودن اين اعضاء تشکيل 

يکه در مواقع بحراني هماهنگي، موقع اين شورا مشکل است. در حالسريع، مستمر و به
درنگ مقامات مسئول الزم است مخصوصا در زمينه مديريت بحران تصميم و رسيدگي بي

که بيش از هر حوزه ديگري به همکاري و هماهنگي نيازد دارد. بهتر بود اين شورا با 
شد تا امکان وزيران تشکيل مي جاي به ذيربط هايوزارتخانه مرتبط معاونان عضويت

 يشتري براي هماهنگي و همکاري سريع وجود داشته باشد.ب
چالش بعدي در اين زمينه دولتي بودن ساختار نهادي مديريت بحران در کشور است و 
افزون بر اينکه بخش خصوصي نقش مشخصي در مديريت سيل ندارد، حتي نهادهاي 

با آنکه جمعيت  عمومي غير دولتي نيز نقش کم رنگي در مديريت بحران سيل دارند. البته
هالل احمر به عنوان يک موسسه عمومي غير دولتي در فرايند امدادرساني به افراد آسيب 

گيري، ديده از بحران نقش مهمي دارد اما نقش آن عمدتا اجرايي است نه پيشيگري، تصميم
هاي مردم نهاد نيز نقش چشمگيري گذاري و نظارت. موسسات خصوصي و انجمنسياست

 ديريت بحران ندارند. در زمينه م

 کاری سازمانیهای اداری و موازیتقسيم مبهم مسئوليت
هاي مرتبط اهميت وافري دارد، با آنکه در مواقع بحراني، هماهنگي و همکاري ميان سازمان

ويژه سيل پراکنده و ناهمگرا هاي طبيعي و بهنظام سازماني ايران در زمينه مديريت بحران
کيل سازمان مديريت بحران تالش کرد تا با تأسيس سازمان کند. قانون تشعمل مي

مديريت بحران و شوراي عالي مديريت بحران، مديريت واحد و يکپارچه بحران در کشور 
توان گفت که صالحيت پياده شود. با توجه به قانون تشکيل سازمان مديريت بحران مي

ودي مطلوب و قابل قبول است و اين قانون تا حد 8سازماني اين سازمان با توجه به ماده 
هاي الزم براي مديريت بحران در اختيار اين سازمان قرار گرفته است. بسياري از صالحيت

اما چالش اصلي را بايد در عملکرد اين سازمان و همکاري ديگر نهادها با اين سازمان بايد 
ني در ادارات کشور هاي قانوني و البته فرهنگ خاص سازماجستجو کرد. به دليل برخي ابهام

کاري چشمگيري در عمل ميان نهادهاي همچنان در مواقع بروز سيل ناهماهنگي و موازي
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کاري ميان دهد و همچنان در امر مديريت بحران در کشور موازيمختلف روي مي
ها، ها، شهرداريهاي مختلفي مانند هالل احمر، نيروهاي مسلح، بنيادها، وزارتخانه سازمان
کاري زمينه براي اتالف وقت، ها و شوراها شيوع دارد. اين ناهماهنگي و پراکندهيفرماندار

کند. اين در حالي است که گريزي، اتالف منابع و امکانات مالي و اداري فراهم ميمسئوليت
ها در نظام اداري کشور شايع شده و ها و صالحيترسد نوعي فرافکني مسئوليتبه نظر مي

اي از اين مشکالت را شود. نمونهراحت قانوني نيز اين معضل حل نميحتي گاه با وجود ص
 از يريشگيپ قانون. مالحظه کرد يشهر يهاآبراه تيريمد در تعارض مساله در توانمي

 عهده بر آن از خارج اي شهر ميحر به اشاره بدون را هاآبراه از حفاظت 1348 ليس وقوع
ويژه پس از اظهار نظر وزير از سيالب اخير و به پس. گذارد يم ها يشهردار و کشور وزرات

نيرو مبني بر اينکه به موجب قانون پيشگيري و مبارزه با سيل، وزارت کشور قانونا مسئول 
پيشگيري از سيل است، به يکباره وزارت کشور به عنوان مسئول اصلي پيشگيري از سيل در 

 1168/1/18ي نامه شماره افکار عمومي مطرح شد. حتي وزارت جهاد کشاورزي نيز ط
هاي هيأت ويژه سيالب با استناد به قانون فوق در پاسخ به پرسش 25/3/1318مورخه 

وزارت کشور را مسئول اصلي پيشگيري از سيل معرفي کرد. اين در حالي است که برخي از 
مواد اين قانون با توجه به قانون الحق توزيع عادالنه آب نسخ ضمني شده يا دچار برخي 

 ابهامات حقوقي شده است. 
معابر و بستر هم  (22/11/1345)الحاقي  هاقانون شهرداري 16ماده   6تبصره طبق 

مالکيت شهرداري   ب شهرها ملک عمومي محسوب و درها و نهرها و مجاري فاضال رودخانه
ده ها واقع در محدو ايجاد تأسيسات آبياري از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه است.

عمليات عمراني در   ها نيز مکلفند براي اجراي هر گونهشهرداري و شهرها بالمانع است
 عيتوز قانون 2 ماده 3 تبصره اما .ها قبالً نظر وزارت آب و برق را جلب نمايند بستر رودخانه

 يبرا روين وزارت از مجوز اخذ لزوم بر 21 رودها ميحر و بستر نامه نييآ و آب عادالنه
 نسخ را سابق يقانون ماده الحق، يقانون ماده گفت ديبا اي نجايا در. دارد اشاره سازو ساخت
 که گفت ديبا يشهر پهنه تيريمد در هايشهردارعام  تيصالح به توجه با اي و است کرده

 نيا .است روين وزارت با يشهر ميحر از خارج در و يشهردار با يشهر يها آبراه تيريمد
البته اداره کل امور  .ديانجام خواهد يکارپراکنده و تهايمسئول يکنفراف به يحقوق ابهام

 25/4/1384مورخه  22261حقوقي و اسناد قوه قضائيه طي نظريه مشورتي خود به شماره 
ها با توجه به قانون الحق توزيع عادالنه قانون شهرداري 16ماده  6کند که تبصره اعالم مي

 آب منسوخ است.

 حلیهای مديريت مچالش
الگوي حاکم بر مديريت نظام اداري کشور تمرکزگرايي متمايل به تمرکززدايي است يعني 

اي از امور محلي مديريت کل امور اداري کشور توسط نهادهاي مرکزي و مديريت پاره
توسط نهادهاي محلي تحت نظارت نهادهاي دولتي مرکزي. تأسيس شوراهاي شهر و روستا 



 334/ ها بها و پيشنهادهاي گزارش ملي سيالآموختهها، درسخالصه يافته

 

ا به منظور کمک به مديريت امور محلي با مشارکت مردم برآيند هها و دهياريداريو شهر
اين الگو است. دليل اينکه چرا نظام حقوق اداري کشور تمرکززدايي کامل را اعمال نکرده 

گردد که با وجود آنکه دولت از مزاياي زيادي تمرکززدايي اداري آگاه است به اين نکته برمي
خود در مديريت امور محلي را کاهش دهد اما از سوي است و تمايل به اين دارد که وظايف 

ديگر به دليل رويکرد سياسي خاص خود تمايل به اين دارد که همچنان ناظر و مدير اصلي 
امور محلي خود دولت مرکزي بوده و ابتکار عمل به دست خود او باشد. نتيجه چنين رويکرد 

هاي حقوقي بوده ختيارات و صالحيتبند تأسيس نهادهاي محلي با کمترين اتمرکززدايي نيم
 است که آن هم هر آن در معرض پس گرفته شدن توسط دولت مرکزي قرار دارد. 

هدف از تأسيس اين نهادهاي محلي کاستن بار اداري دولت مرکزي، جلب مشارکت مردم 
ند تر به امور محلي بوده است. اما هر مسئوليتي نيازمتر و پاسخگويانهمحلي و رسيدگي سريع

امکانات و اختيارات است حال آنکه ميزان اختيارات واگذار شده به نهادهاي غير دولتي 
ها و مسائل خاص اين مناطق و مديريت مناسب امور محلي آن محلي با حجم نيازمندي

تناسب ندارد. بسياري از امور محلي مانند آب و برق، آموزش، صنايع، محيط زيست و 
شوند و عمال اختيارات اداري و درآمدزايي ي مديريت ميکشاورزي توسط نهادهاي دولت

ها محدود است. در چنين شرايطي اين نهادهاي محلي به سختي از ها و دهياريشهرداري
عمومي وجود دارد که و تصور عهده اداره شهر و روستا بر خواهند آمد. حال آنکه اين انتظار 

ر شهري و روستايي هستند و هر نقصي در ها مسئول تامه مديريت اموها و دهياريشهرداري
 اداره اين مناطق ناشي از عملکرد اين نهادها است. 

کارهاي موثر براي همکاري ميان شهرها و وناهماهنگي ميان مديريت مناطق و نبود ساز
هاي تمرکززدايي در کشور است که به دليل آنکه هر نهاد محلي در روستاها از ديگر چالش
کند برقراري هماهنگي و توازن ميان منافع منطقه خود را پيگيري ميدرجه نخست مسائل 

مناطق همسايه کار دشواري است. نبود اين هماهنگي در امور مانند حفاظت محيط زيست و 
هاي طبيعي که بيش از هر امر ديگري به همکاري و منابع طبيعي و مقابله با بحران

 ر است.  هماهنگي ميان مناطق الزم دارد بيشتر زيانبا
-ها به دليل اينکه بطور موقت و براي يک دوره چهارساله انتخاب ميها و دهياريشهرداري

ريزي بلند مدت براي مديريت شهر کنند. طراحي توانند اقدام به برنامهشوند، عمال نمي
هاي بلند مدت و همکاري نهادهاي مختلف شهري يا اصالح چينش شهري مستلزم برنامه

سال از عهده شهرداري بيرون  4دولتي است که شايد انجام موثر آن در عرض دولتي و غير 
باشد. افزون بر اين طراحي و چينش مناسب شهري مستلزم همکاري همه نهادهاي شهري 
اعم از دولتي و غير دولتي است حال آنکه عمال سازکار اداري مشخصي براي همکاري همه 

شهرداري برخالف اسم آن مرجع اصلي و نهايي نهادهاي شهري با شهرداري وجود ندارد و 
شود که عمال برخي شهرداري و مديريت شهري نيست. به همين دليل مشاهده مي

سازي آن در برابر ها در طراحي بهينه و اصالح بافت شهري و روستايي و مقاومدهياري
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ابراين به ويژه سيل و زمين لرزه عمال موفقيت چشمگيري ندارند. بنهاي طبيعي بهبحران
ناچار نهادهايي دائمي مانند وزارت راه و شهرسازي و شوراي عالي معماري و شهرسازي در 

 اين زمينه همکاري داشته باشند.
بديهي است که هر گونه چالش در مديريت شهري و روستايي به روشني خود را در مديريت 

الت ناشي از سيالب در دهد. شايد به جرأت بتوان گفت بسياري از مشکبحران نيز نشان مي
مناطق شهري و روستايي ناشي از همين رويکرد ناقص در تمرکززدايي اداري و تقويت 

هاي ها است. بافت غير اصولي و مهندسي نشده شهري، بافتها و دهيارينشدن شهرداري
پذير، طراحي و چينش نامناسب شهرها و روستا، تفکيک نشدن حريم فرسوده و آسيب

-رودها و سواحل، حذف يا تخريب مستمر فضاي سبز، ساخت و سازهاي بي ها وساختمان

ها تا حدود بسيار زيادي از ضابطه و غير اصولي جملگي و تجاوز به حريم رودها و تاالب
-ها و ناهماهنگي آنها با نهادهاي دولتي ناشي ميها و دهياريضعف و ناکارآمدي شهرداري

 شود. 
ها به ها قابل انتقاد است چرا که دهياريبيشتر از شهرداري هادر اين ميان وضعيت دهياري

هاي طبيعي مانند سيل اند، حال آنکه در بحرانها محل توجه و نظارت نبودهاندازه شهرداري
بينند. همچنين پذير بودن، بيشتر از شهرها آسيب ميو زمين لرزه روستاها به دليل آسيب

روستاها مشخص نشده  ندارد، مانند شهرداري مناطقي که متصدي مديريت امور سيل در
است و به همين دليل مناطق روستايي در مواقع بروز سيل بيشتر از مناطق شهري آسيب 

تواند مشکالت جدي مانند تضعيف بخش کشاورزي و پذيري ميبينند و اين آسيبمي
 مهاجرت به شهرها ايجاد کند.

 همکاری در تأمين نيروی انسانی و تجهيزات 
موقع و سريع به نيروي هاي اساسي در مديريت سيالب نبود دسترسي بهکي از چالشي

انساني متخصص و امکانات و تجهيزات فني مناسب است. در عمل به دليل کمبود منابع 
مالي يا تخصيص نادرست منابع مالي و يا مديريت نادرست تجهيزات و امکانات، نهادهاي 

موقع به تجهيزات مورد نياز خود ندارند. با آنکه ممکن است مقابله کننده با سيل دسترسي به
هاي مختلف تجهيزات فني قابل توجهي در اختيار داشته باشند، اما به دليل دستگاه

-ناهماهنگي در به اشتراک گذاري اين تجهيزات عمال استفاده مطلوبي از آنها به عمل نمي

هاي استفاده از تجهيزات فني دستگاهآيد. بنابراين بايد گفت آيين همکاري سازماني در 
 142ويژه نيروهاي نظامي چندان مشخص نيست. به عنوان مثال به موجب اصل مختلف به

دولت بايد در زمان صلح از افراد و تجهيزات فني ارتش در کارهاي امدادي، قانون اساسي 
ز اين امکانات در و بديهي است که استفاده ا استفاده کند آموزشي، توليدي، و جهاد سازندگي

هاي اداري اين همکاري و زمان وقوع بحران بيشتر ضرورت دارد. اما با اين حال چارچوب
نحوه به خدمت گرفتن افراد و تجهيزات فني نيروهاي نظامي چندان مشخص نيست. در 

هاي اجرايي مختلف تجهيزات فني مناسب و قابل توجهي در نتيجه ممکن است دستگاه
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 اي به عمل آورد.اشند که در زمان وقوع بحران عمال نتوان از آنها استفادهاختيار داشته ب

 هابازسازی و جبران خسارت
هاي مادي و معنوي ترين مراحل مديريت بحران بازسازي و جبران خسارت يکي از مهم

آيد. تمام است که در واقع بازگرداندن وضعيت به حالت سابق و برقراري عدالت به شمار مي
هاي ناشي از ندي و افتخار نظام حقوقي در تضمين بازسازي و جبران موثر خسارتتوانم

سيل است تا اعتماد اجتماعي مردم به حقوق و دولت مستدام باشد. با وجود برخي مفاد 
قانوني براي الزام شخص مسئول به بازسازي و جبران خسارت اما همچنان تکليف مسائل 

هايي براي محاسبه . اينکه نظام حقوقي از چه روشمهمي در اين خصوص مبهم مانده است
 يبطور کل يراخ يلس يانجر کند و به عنوان مثال درهاي ناشي از سيل استفاده ميخسارت

آيا اين  به کشور وارد شده است؟ يستيز يطو مح يانسان ي،ماد هايخسارت يزانچه م
 يننحوه تأميسه است يا نه؟ هاي گذشته قابل مقاهاي ناشي از سيالبها با خسارتخسارت

-هاي مختلف و بهو سازمان استچگونه  يراخ يالبس يانوارد شده در جر هايخسارت يمال

استفاده  هايي روش چه از هاخسارت يندر محاسبه و برآورد ا ويژه سازمان برنامه و بودجه
بودجه و  آيا و دارد هاخسارت ينجبران ا يمال ينتأم يبرا يچه برنامه عملکند؟ دولت يم

بودجه و امکانات مورد  ينتأم سازکاراست؟  کافي هاخسارت ينجبران ا يامکانات کشور برا
وارده،  هايخسارت يزانبا توجه به هنگفت بودن م چيست؟ هاخسارت ينجبران ا يبرا يازن

صرف  يراخ يالبس هايجبران خسارت يکه برا هاييينههز ينتأم يبرادولت  يبرنامه عمل
 يدچار کسر ينهزم يندر ا دولتاحتمال دارد  ياآ يست؟قرار است صرف شوند چ ايشده 

 ي،اجتماع اقتصادي، آثار چه نشوند جبران هاخسارت ينا و سرانجام چنانچه بودجه شود؟
 خواهند داشت؟  يکشور در پ يدر بلند مدت و کوتاه مدت برا ياسيو س يستيز يطمح

 های کشاورزیينحفاظت از زمفقدان مقررات . 91-2-6-1
مقررات حفاظتي مشخصي براي حفاظت از  هاي کشاورزي براي ايران،با وجود اهميت زمين

هاي کشاورزي در برابر سيل تصويب نشده است و وزارت جهاد کشاورزي نيز در اين زمين
زمينه ضوابط و تدابير قابل توجهي نداشته است. با اين حال به دليل خصوصي بودن اغلب 

هاي کشاورزي هاي فني حفاظت از زمينکشاورزي، نا آشنايي کشاورزان به روش هايزمين
هاي کشاورزي در مواقع سيل دچار و حمايت نکردن وزارت جهاد کشاورزي بسياري از زمين

شوند. حتي اگر دولت هم از اين صدمات وارده به هاي کوتاه مدت يا بلند مدت ميخسارت
جبران خسارات به شکل پرداخت وجه نقد بوده و کمکي  کشاورزان جبران خسارت کند، اين

 (534-548)صص. « کند.به حفظ کيفيت خاک کشاورزي نمي

 حقوق خاکعدم کفايت . 91-2-6-6
روي نظام حقوقي  هايي نظير سيل نقشي اساسي دارد. ازاين تخريب خاک در وقوع پديده»

ته است بر اين موضوع هاي جدي تا حدودي توانس رغم وجود کاستي حاکم بر خاک علي



 / خالصه گزارش کارگروه حقوقي 332

 

بندي حقوقي  متمرکزشده و عوامل مخرب خاک و فرآيندهاي حفظ و احياي آن را صورت
هاي مقتضي را براي مديريت مؤثر منابع خاک  نمايد. و تا حدودي برخي ابزارها و صالحيت

دست دهد اما با تأمل در کيفيت اجراي تکاليف مقرر در اين نظام حقوقي چنين به نظر  به
رسد که در وهله اول آنچه از حيث حقوقي موجب هدر رفت منابع خاکي کشور شده و  مي

زند فقدان احکام مرتبط نبوده بلکه سوء اجرا و  هايي نظير سيالب را دامن مي وقوع پديده
طور  زيست به طور عام و عرصه محيط فقدان حاکميت قانون در سپهر اجتماعي کشور به

قدان نظام مطلوب نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسي خاص است که به نظر ريشه در ف
 کشور دارد.
هاي سياسي،  رسد ازجمله داليل عدم وصول به حاکميت قانون عالوه بر چالش به نظر مي

 زيست، فقدان مديريت فرا زيست و فقدان کد جامع محيط بعدي به موضوع محيط نگاه تک
ي اداري، عدم وجود ضمانت اجراهاي ها هاي بخشي و وجود چالش بخشي و سيطره مديريت

 يابي و مؤثر، فقدان سازوکارهاي مؤثر نظارت بيروني قضايي، فقدان نظام نظارت، رصد و جرم
زيست بوده  هاي فعال در عرصه محيط درنهايت عدم توجه به نقش مردم خاصه نقش سمن

 (611)ص. « است.

 فقدان قانون مديريت سيالب. 91-2-7
قانون توزيع  ها  رودخانهربوط به کنترل و مديريت سيل و بستر و حريم ترين قوانين م اصلي»

ها، مرداب ها، برکه هاي  ها انهار، مسيل نامه مربوط به بستر حريم رودخانه عادالنه آب و آيين
با مرور مواد قانون توزيع عادالنه  .طبيعي وشبکه هاي آب رساني، آبياري و زهکشي است

اين  .ثري براي کنترل و مديريت سيل پيشنهاد نمي کندآب مشخص مي شود راهکار مو
قانون وظايف و اختيارات شهرداري را در خصوص موارد مربوط به حريم رودخانه، نهرها و 

مالکيت شهرداري  قانون شهرداري در 16ماده  6مجاري فاضالب شهرها را که وفق تبصره 
شکالت بعدي آن را مشاهده بود سلب و با مداخله وزارت نيرو به امري دست زده که م

 (212 .ص. )ايم نموده

به منظور حفظ  1348قانون پيش گيري و مبارزه با خطرات سيل مصوب   عالوه بر آن»
جان و مال مردم از خطرات سيل و تامين بهداشت عمومي تصويب شده و تکاليفي و 

شهرداري ها اين قانون تکميل کننده قانون  .اختياراتي براي شهرداري ها برشمرده است
بوده که چگونگي حفظ شهر از خطر سيل را لحاظ نموده است و ناظر بر  1334مصوب 

اين  .ستها  رودخانهکنترل و مديريت سيل و نجوه برخورد با مستحدثات در بستر و حريم 
قانون که به طور مشخص در رابطه با سيالب و مديريت مطلوب آن به تصويب رسيده 

و از ظرفيت هاي آن استفاده نشده است؛ لذا اين قانون به عنوان  است، هيچ گاه اجرا نشده
اگرچه اين قانون  .اصلي ترين قانون در رابطه با سيل در عمل قانون متروکه به شمار مي آيد

جامعيت الزم را براي راهکارهاي کنترل و مديريت سيل ندارد، اما مختص بودن يک قانون 
 (212 .ص.« )شان از اهميت اين پديده طبيعي داردجداگانه براي کنترل و مديريت سيل ن
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دهنده به مديريت سيل، نظامنامه تدوين شده از سوي وزارت نيرو  اولين سند انسجام»
باشد که باتوجه به دامنه گسترده موضوعاتي که در آن آمده است مهم ترين سند کشور  مي

از  .سيل به حساب مي آيدو گامي اوليه ولي موثر در ارتقا مديريت   در اين زمينه است
اقدامات قابل تقدير در اين نظام نامه، ضرورت مستند سازي و بازخواني هر سيالب پس از 

چنين رويکردي موجبات شناسايي رويه هاي  .و توليد گزارش تحليل سيالب است  وقوع آن
ن ليکن اي .بومي مي گردد که به تدريج منجر به رشد مديريت سيالب در کشور خواهد بود

نظام نامه صرفا داخلي وزارت نيرو بوده و در آن وظايف و ارتباطات اين وزارت با ساير 
هاي مرتبط با سيل مشخص نشده است و به دليل برخوردار نبودن از جزييات الزم و  دستگاه

شفاف نبودن مسئوليت ديگر سازمان ها در سطح ملي) غير از وزارت نيرو( و نداشتن زمان 
يک سند باالدستي است و براي عملياتي شدن  .عمل فاقد جامعيت است بندي اقدامات در

 (212 .ص.« )نيازمند دستورالعمل جزئي تر است

 . ترکيب نامناسب شورای عالی مديريت بحران91-2-8
چهارچوب حقوقي است که در آن ضوابط فني و علمي براي اجراي »منظور از دستورالعمل، »

دستورالعمل معموالً توسط  .شودق و روشن بيان ميقانون يا آيين نامه به طور دقي
شود و چنين مقرراتي در هيات وزيران مطرح هاي تخصصي تهيه و وضع ميکميسيون

ترکيب شوراي عالي مديريت بحران  .(63: 1311)امامي و استوار سنگري، « گردد نمي
باشد و نميهاي فني وضع و تصويب کند ي يک هيات تخصصي که دستورالعملدهنده نشان

قانون  5وزير حضور دارند )ماده  13در اين شورا،  .تا حدودي شبيه هيات وزيران است
از اين جهت، واگذاري اين صالحيت به اين شورا، منطبق  .تشکيل سازمان مديريت بحران(

سلسله مراتب اصل حاکميت قانون، بر صالحيت مقامات و  نيست.با تعريف دستورالعمل 
شان تصويب دستورالعمل بر عهده شورايي  .کننده قاعده نيز داللت داردسازمان هاي وضع 

ترکيب اين مجموعه و »برخي در رابطه با ترکيب اين شورا معتقدند  .با حضور وزيران نيست
هاي فراوان هر يک از ايشان سبب شده است که امکان برگزاري جلسات اين شورا با  مشغله

باشد  امنيتي مي -ترکيب شورا ترکيبي سياسي .شودحضور کليه اعضاي آن به سختي ميسر 
کند و افراد  ربط تغيير مي هاي ذي که ضرورتاً با تغيير اعضاي هيات دولت يا روساي سازمان

 (111 .ص. )«جديد تا با شرح وظايف خود آشنا شوند، زمان زيادي از دست خواهد رفت

 ها آموخته درس. 91-9
موخت تذکر اين نکته بود که اگر قانون به درستي اجرا آنچه که سيل در درجه اول به ما آ»

پذيرفت، سيل اين چنين گستاخانه شهرها و  شد و نظارت خوبي بر اجراي آن صورت مي مي
ها  اي که در مورد سيل اخير در رابطه با استانداري  ترين مساله مهم .ورديدن روستاها را در نمي

 .مساله نظارت و هماهنگي و مديريت است توان به آن اشاره کرد، ها مي و فرمانداري
ها و خسارات زياد  مار و گزارشات موثق اشاره شده است، عمده دليل سيلآهمانگونه که در 
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هاي تخليه آب،  هاي لوله کردن دريچه بررسيها،  ناشي از آن، عدم اليروبي رودها و کانال
ام شد، تجاوز به حريم انباشت زباله، ساخت و سازهايي که در بستر و حريم رودها انج

ها، عدم طراحي سيستم تخليه آب در زمان ساختن جاده و راه آهن، عدم هماهنگي  رودخانه
اين موارد تقريبا جز  .هاي مختلف که مسوليت امور فوق را داشتند بوده است بين سازمان

مانداران ليکن، فر .مورد اخير، هيچکدام در صالحيت مستقيم استاندار يا فرماندار نبوده است
 :وليت مهم بر عهده داشتندئو استانداران در اين خصوص دو مس

مسئول هريک از موضوعات فوق است تا هريک به  هماهنگي و مديريت سازمان ،اول .1
 درستي وظايف خود را بداند.

آيين نامه موصوف، استانداران و  2هم نظارت بر عملکرد آنها است. بر اساس ماده  ،دوم .2
 ت هماهنگي و نظارت دارند. فرمانداران صالحي
هايي که در امر پيشگيري دخيل  هاي درگير امر سيل اعم از سازمان هماهنگي بين سازمان

هاي تامين کننده امنيت و خدمت رسان، مي تواند به درستي از سيل  ناهستند و سازم
اين  اما اين مهم در برنامه کاري .هاي آن را کاهش دهد جلوگيري نمايد يا خطرات و آسيب

هاي نظارتي  از سوي ديگر با وجود اينکه نظام حقوقي ايران از تورم دستگاه .مقامات نيست
اگر سيلي  .قوا بر هم برخودار است اما امر نظارت در عمل، خود دچار بحران شديدي است

شد هيچ کسي از اعمال غير قانوني که در تصرف و ساخت و ساز در اراضي ملي و  واقع نمي
استانداران و فرمانداران از چند وجه مسوليت  .داشت ه رخ داده بود پرده بر نميحريم رودخان

حسن اجراي قوانين، حفاظت  .نظارت بر اموري که با سيل در ارتباط است را بر عهده دارند
هاي عمراني و امور  پيشگيري از سيل، نظارت بر طرح  از محيط زيست و منابع طبيعي،

به عبارتي نظارت درست از هريک از  .جمله اين جهات هستند امنيتي استان و شهرستان از
هاي  ها و مراتع، محيط زيست، سازمان اين جهات بر ادارات ذيربط مثل شهرداري، جنگل

قانون شهرداري، کميسيون تبصره يک  11اي آب، راه و شهرسازي، کميسيون ماده  منطقه
ترين هزينه اجرايي، سيل را تاحد  مها با ک قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ 1ماده 

هاي پيشگيري از بالياي طبيعي هم  به عالوه هماهنگي و نظارت بر راه .نمود زيادي رام مي
ليکن اقدامات موثري صورت نپذيرفت و دست طبيعت  .در صالحيت اين مقامات است

 (282 .ص) «.انجام داد خودجوش انجام کارها را براي برگرداندن وضع به حالت عادي

 راه و ساختمانعرصه . 91-9-9
 ها تصويب قانون يکپارچه ايمني براي ساختمان تدوين و در نظام حقوقي ايران نياز به» .1

ها و تملک  وجود دارد. قوانيني چون قانون نظام مهندسي، نظام صنفي، شهرداري
ژه آپارتمان وجود دارد که براي مديريت بحران در امر تامين ايمني ساختمان ها به وي

توان به آنها استناد کرد اما وجود يک قانون  )سيل( مي در برابر حوادث و بالياي طبيعي
متولي زير   هاي ها در برابر سيل که دستگاه واحد و يکپارچه براي ايمني ساختمان

مجموعه آن با در اختيار داشتن امکانات و منابع مالي وضعيت بهم ريخته فعلي را 
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 .ثر استساماندهي کند، مفيد و مو

پس از گذشت ساليان متمادي، هنوز به موادي از قانون نظام مهندسي و کنترل  .2
طور اثربخش پرداخته نشده است. براي نمونه در  نامه اجرايي آن به و آيين ساختمان

  شوراي توسعه نظام»نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان  آيين 43 ماده
ايد در وزارت راه و شهرسازي تشکيل شود که مطالعه و ب« مهندسي و کنترل ساختمان

تحقيق براي اصالح سيستم کنترل در مهندسي ساختمان و گسترش آن در سطح 
کشور متناسب با امکانات و مقتضيات محلي و ارتقاي کيفيت خدمات مهندسي از 

و  ها و... از وظايف اين شورا است نامه طريق پيشنهاد اصالح قوانين و تدوين آيين
اي را بررسي و رفع  نامه هاي قانوني و آيين تواند بسياري از نارسايي توانست و مي مي

با چهار کارگروه تشکيل شد اما به نظر  1385نمايد. البته شوراي مذکور در تيرماه سال 
رسد تا به امروز احياي کارويژه هاي اصلي آن به دست فراموشي سپرده شده است،  مي

قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان همکاري با مراکز  21يا در بند و ماده 
ي تهيه مواد درسي و  هاي الزم در زمينه تحقيقاتي و علمي و آموزشي و ارائه مشورت

هاي  محتواي آموزش علوم و فنون مهندسي در سطوح مختلف به وزارت خانه
ديده شده وپرورش و علوم، تحقيقات و فن آوري از اهم وظائف شوراي مرکزي  آموزش

 که پيگيري و اجرا نشده است.

ها است و نه يک الزام قانوني.  امروزه، از نظر قانون، پايان کار يک امتياز براي ساختمان .3
امتيازي که از طريق آن مالک مي تواند اسناد تفکيکي بگيرد و به تعهداتش،به طور 

د سياست کامل، نسبت به خريداران عمل کند. حل اين ضعف قانوني بر عهده نها
)وزارت راه و شهرسازي( است که بايد لوايح الزم را تهيه و  گذاري در امر ساخت و ساز

هاي موجود، الزم است تا قبل از  به مجلس ارائه دهد. هم چنين در مورد ساختمان
 صدور پروانه تغيير کاربري، تأييد شود که کاربري جديد از نظر حوادث و بالياي طبيعي

ري نسبت به کاربري کنوني خواهد داشت يا تطبيق الزم با ) سيل(، خطرات کمت
 الزامات کاربري جديد صورت گيرد.

هيات وزيران، الزاماتي  18/13/1313ه مورخ  51324/ ت 123222نامه  طبق تصويب .4
براي دستگاه هاي دخيل در امر ايمني اماکن مقرر شده است ،که در اين راستا براساس 

شوراي اسالمي شهر تهران و  23/6/1315مورخ  163/2211/15121مصوبه  3ماده 
هاي  اساس نامه سازمان آتش نشاني شهر تهران صدور گواهي و شناسنامه 6بند و ماده 

هاي فوق استنتاج کرد که  توان از مقرره ها تکليف شده است. مي ايمني براي ساختمان
گواهي سالمت  براي فروش ملک و انتقال سند رسمي آن فروشنده بايد به مالک نوعي

اذعان داشت که در دفاتر اسناد رسمي براي  بايدو ايمني ارايه کند. بر اين اساس 
شود اما الزامي به ارائه گواهي ايمني  گيري مي پرداخت پول،عوارض و ماليات سخت

موظف به دريافت گواهي  بايددفاتر اسناد رسمي   سالمت ساختمان وجود ندارد.
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 .ان گردندسالمت ساختمان از فروشندگ

 هاي مسکوني، براي اتحاديه امالک و مستغالت اين مقرره بايد وجود  در ساختمان
داشته باشد هنگامي که مستاجر خواستار جا به جايي است تا زماني که گواهي 

 .سالمت ساختمان را ارايه ندهد حق انعقاد قرداد جديد ندارد

 کسب در هر شغلي  در ساختمان هاي غيرمسکوني، اشخاصي که خواهان پروانه
مي باشند بايد به اتاق صنف مربوطه گواهي ايمني محلي که قصد انجام کسب و 

 کار در آنجا را دارد ارايه دهند

با تفکيک حوادث ساختماني به حين ساخت و پس از آن و نقش مهم سيل به عنوان  .5
 يکي از مصاديق سوانح طبيعي در اين گونه از حوادث،تشکيل کميته بررسي سوانح

ساختماني در مورد پاسخگويي به حوادث ساختماني از جمله مواردي است که در وزارت 
همان طوري که در حوادث مربوط به حوزه  .مورد لحاظ قرار گيرد بايدراه و شهرسازي 

هاي راه از جمله هوايي، ريلي و جاده اي کميته هاي تخصصي وجود دارد که در اين 
ل حوادث ساختماني نيز يک کميته پاسخگو در وزارت گونه موارد پاسخگو هستند در قبا

 .راه و شهرسازي بايد وجود داشته باشد

نشان داد که بازرسي، سرويس و نگهداري ساختمان فقط منحصر به  1318حادثه سيل  .6
هاي اعالم و اطفاء حريق و آسانسورها  سيستم تاسيساتي مکانيکي و الکتريکي، سيستم

سي پايداري، استحکام سازه، نقش مصالح مقاوم در برابر بلکه، برر .نبايد محدود شود
در سر فصل تدويني  بايداز جمله مواردي است که  ...) سيل( و حوادث و بالياي طبيعي

 .قوانين و مقررات مرتبط گنجانده شود

ي رعايت مقررات ملي ساختمان و ضوابط فني  کنترل طراحي و محاسبات، هم از جنبه .2
هاي جامع و  )ضوابط طرح ت و ضوابط معماري و شهرسازيي مقررا و هم از جنبه

هادي و تفصيلي(، که در مباحث مقررات ملي مغفول مانده است، بايد مورد نظر قرار 
 .گيرد

)مراقبت و نگهداري از  در خصوص مبحث بيست و دوم مقررات ملي ساختمان .8
رسازي به بيني ساختار اجرايي مبحث مذکور توسط وزارت راه و شه ساختمان( پيش

عنوان مسئوول نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي و مقررات ملي 
هاي شهرسازي و عمراني  ساختمان در طراحي و اجراي تمامي ساختمان ها و طرح

عنوان يک تشکل فني   و واگذاري آن به سازمان نظام مهندسي ساختمان به شهري
ندسان فرهيخته، از اهميت برخوردار تخصصي و يک نهاد برخاسته از توانمندي مه

 .باشد مي

 هاي بعد از ساخت تکليف انگاري قانوني براي  از ديگر راهکارهاي بحث مراقبت
مهندسين است. به اين معنا که در قانون وظايفي براي مهندسان تعريف شود تا 

اي از بناهاي بلند ساخته  هاي دوره آنان طبق قانون مسئوليت نگهداشت و بازرسي
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ده را براي يک دوره زماني مشخص و معين بر عهده بگيرند و صرفا مسئوليت ش
نگهداري و مراقبت از ساختمان بر عهده بهره برداران، مالکان و مستاجران نباشد 

 که در اکثر مواقع صالحيت و تخصص الزم در اين زمينه را ندارند.

 رات مربوط به الزام به آموزش و ترويج دقيق و موثرتر انواع قوانين و مقر
ساز به مهندسين و آحاد شهروندان صورت گيرد. از ديگر سو، از آنجايي  و ساخت

که عموم مردم و حتي فرهيختگان جامعه رعايت ضوابط فني را نوعي هزينه 
آويزها براي فرار از آن متوسل  انگارند و به انواع دست اضافي و تحميلي مي

خلف از رعايت مقررات ملي ساختمان براي برخورد با مالکين مت بايدشوند  مي
 ضمانت اجراء قانوني وجود داشته باشد.

  مبحث دوم تحت عنوان نظامات اداري کنترل مقررات ملي ساختمان، براي
موضوع کنترل ساختمان از اهميت خاصي برخوردار است. در بازنگري اين مبحث 

ه هاي کنترل طراحي و بازرسي ساخت که توسط وزارت را تشکيل شرکت
وشهرسازي تعيين صالحيت خواهند شد، پيش بيني شده است. تصويب اين 

تواند زمينه مناسبي براي کنترل مقررات ملي ساختمان توسط  مبحث، مي
ها  دار بازرسي ايجاد نمايد. به عالوه از آن جايي که شرکت هاي صالحيت سيستم

يت به صورت تخصصي، بررسي و احراز صالحيت خواهند شد، از همين ظرف
هاي ادواري دوره نگهداري )که در مبحث بيست  ها و کنترل توان براي بازرسي مي

 و دوم عنوان شده است(، استفاده نمود.

  شايسته است به منظور حسن اجراي الزامات مباحث مختلف مقررات ملي
ساختمان، در صورت عدم توجه کافي به دستورات بازرس ،پيش بيني شده در 

زوکار تنظيم گزارش براي اقدامات الزمه توسط مقام مبحث بيست و دوم، سا
 قضايي مدنظر قرار گيرد.

وساز کشور دارد و به نوعي متولي  وزارت راه و شهرسازي نقش پررنگي درصنعت ساخت .1
گرچه مرجع صدور پروانه  .اصلي ساخت و ساز در کشور، وزارت راه و شهرسازي است

ه براساس آن مجوز ساخت صادر ساخت، شهرداري است؛ اما قوانين و ضوابطي ک
در حال حاضر بسياري از  .شود شود از سوي وزارت راه و شهرسازي تعيين مي مي

هاي فاقد صالحيت بدون رعايت نکات ايمني ساخته  هاي کشور توسط سازنده ساختمان
 .شوند مي

 سازي ساخت و ساز و ايجاد  تعبيه مکانيسم هاي اجرايي در جهت تخصصي
مطمح نظر  بايدييقات بيشتر براي سازندگان فاقد صالحيت ها و تض محدوديت

 مخصوص قرار گيرد.

 تفکيک ميان  بايد) مهندسين ساختمان( نيز  در ميان متخصصين ساخت و ساز
مسئوليت مهندسين طراح، محاسب، مجري و ناظر و قراردادن مسؤوليت به ميزان 
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پروژه صورت پذيرد. سهم مهندسين در ساخت و ساز و ميزان نظارت آنها در طول 
از ساختمان براي « راقبت و نگهداريم» ايجاد صالحيت خاصي با عنوان

 باشد. )مهندس مراقب يا مهندس نگهدار( نيز بسيار مهم و تاثيرگذار مي مهندسان

هاي شهر تضمين خواهد شد که مستلزم  سالمت عمومي با پايدارسازي ساختمان .13
تصادي کوتاه مدت، وزارت راه و شهرسازي و همکاري سازنده، وراي منافع سياسي و اق

سازمان نظام مهندسي ساختمان و شهرداري در پايدارسازي ساختمان هاي قديمي با 
مسئوليت نوسازي  نمي توان از نظر دور داشت .اولويت بافت فرسوده مي باشد

فرسوده بر عهده وزارت راه و شهرسازي مي باشد که بر اساس احکام برنامه   هاي بافت
چهارم و پنجم توسعه کشور اين وزارتخانه موظف بوده است در طي ده سال )سالي ده 

شان را  هاي هزار هکتار بافت فرسوده سراسر کشور و زيرساخت 23 تمامي (درصد
 .نوسازي کند

  ،هاي قديمي مناطق  اي براي بررسي و پايش ساختمان کميته بايدبه همين جهت
 .سيل خيز تشکيل شود

  هاي مسکوني و تجاري پُرجمعيت تشکيل  شناسنامه ايمني مجموعهدر جهت تهيه
وساز شهري، وزارت  هاي مشترک بازرسي و نظارت توسط اضالع مثلث ساخت تيم

گام مهمي به ، راه و شهرسازي و سازمان نظام مهندسي ساختمان و شهرداري
 آيد. حساب مي

اقدامات الزم و ضروري  بايدهاي فني در زمان ساخت  به دليل عدم وجود دستورالعمل .11
هاي عمومي با قدمت  سازي ساختمان در جهت بررسي مجدد و در صورت نياز، مقاوم

بارهاي وارد بر  )مبحث ششم مقررات ملي ساختمان: باال در برابر بارهاي حدي
 ساختمان( صورت پذيرد.

ت ها و ضوابط طراحي براي مطالعا نامه ها و شيوه بازنگري و بروزرساني استاندارد .12
شناسي، هيدرولوژي، هيدروليک، طراحي مهندسي و تعيين دوره بازگشت سيل  زمين

 .خط پروژه و عمق آبشستگي مبتني بر تغييرات اقليمي الزم است

بندي خطر  ، براي سيل به انضمام نقشه پهنه2833تدوين استانداردي مشابه استاندارد  .13
فتن درجه اهميت مستحدثات هاي بازگشت مختلف و با در نظر گر سيالب به ازاي دوره

ها، در دستور کار وزارت راه  هاي حمل و نقل، ساختمان، تاسيسات و سکونتگاه در حوزه
و شهرسازي قرار گيرد. مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي به عنوان متولي اين 

ها و مستندات موجود در کشور  نامه گردد. اين کار با تجميع کليه شيوه امر پيشنهاد مي
المللي  تر توسط نهادهاي ذيربط تدوين يافته و نيز با توجه به ضوابط بين ه پيشک

 .موجود و معتبر انجام خواهد شد

با توجه با پراکندگي تکاليف و وظايف نهادهاي مسئول در جهت ايجاد توسعه هر چه  .14
بيشتر اصول ايمني و مقابله با خطرات طبيعي و انساني در ترابري ريلي پيشنهاد 
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 :دشو مي

 آهن: مقررات ايمني ريلي به صورت پراکنده  نامه مختص ايمني در راه ايجاد نظام
دو نتيجه مهم داشته است  در مقررات جاري کشور وجود دارد. اين پراکندگي

خطر/آسيب و اصول  نخست آن که هيچ گونه تعريف جامعي از مفاهيمي نظير:
نهادهاي  هم وظايفايمني وجود ندارد. دوم آن که موجد تشويش نسبت به ف

نامه ايمني که در بردارنده  بر همين اساس تبيين يک نظام شود. مسئول مي
ها و اصول ايمني و مشخص کننده وظايف نهادها باشد  مجموع از خطرات/آسيب

 الزم و ضروري است.

  تاسيس يک نهاد عالي نظارتي با همکاري نهادهاي مرتبط: خطوط ريلي کشور
مين مراقبت است اما اين نهادها به صورت أراي نظارت و تاگرچه داراي نهادهاي ب

الواقع معلوم نيست که اگر در خطوط ريلي کشور آن  يک پارچه عمل نکرده و في
هم با اين فواصل گوناگون خطايي که منجر به کاهش ايمني گردد رخ دهد کدام 

ر سه هاي وارده بر خطوط ريلي را بتوان د نهاد مسئول پيگيري است. اگر آسيب
هاي وارده ناشي از اقدامات مردم و اشخاصي که در مجاورت  ( آسيب1 دسته:

هاي وارده ناشي از اقدامات  ( آسيب2کنند. خطوط ريلي زندگي و فعاليت مي
( 3دستگاهاي اجرايي در راستاي ايجاد و توسعه فعاليت هاي صنعتي و شغلي.

زلزله. تقسيم نمود در هايي وارده ناشي از حوادث طبيعي از جمله سيل و  آسيب
وقوع آسيب و صدمه به امور  بايدتمامي موارد مذکور نهاد يا نهادهاي نظارتي که 

 ايمني را در طول خطوط ريلي گزارش دهد، معلوم نيست.

 هاي الزم االجراء: از  انداز توسعه پايدار خطوط ريلي توامان با ضمانت تبيين چشم
زيست و رعايت  لي توامان با حفظ محيطسويي همساني مراقبت پايدار از خطوط ري

-محيطي، فني هاي زيست ايمني در اين امر نيازمند بررسي و تجمع تخصص
االسف تاکنون اين امر مورد اغفال واقع  باشد که مع مهندسي و مديريتي مي

گذاري  رسد نظام حقوقي ايران صرفا به امر قانون است. از ديگر سو، بنظر مي شده
هاي اجرايي  هاي ريلي بدون در نظر گرفتن مکانيسم ني راهدر زمينه حفظ ايم

ضمن برطرف کردن نقاط ضعف  بايداالتباع پرداخته است. در صورتي که  الزم
قوانين موجود و تصويب قوانيني با ضمانت اجراي متناسب؛ نظارت جدّي بر اجراي 

معطل باقي  االجرا شدن، اين قوانين نيز صورت گيرد تا قوانين مصوب، بعد از الزم
 .نمانند

 استفاده  و  هاي پيشرفته کنترلي ها و تجهيزات ريلي به سيستم تجهيز زيرساخت
مشابه هم چون سيستم ريلي يکپارچه   الگوپذيري از ديگر سيستم هاي ايمني  و

( به منظور ايجاد يک ERAآهن اروپا )  که زير نظر آژانس راه (SERAدر کل اروپا )
هاي اصلي اين  تاسيس شد. فعاليت 2314مني در سال چارچوب فني و حقوقي اي
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سازمان ايجاد يک رويکرد هماهنگ براي امنيت سيستم ريلي، از بين بردن موانع 
در سراسر  (ERTMSفني و توسعه سيستم کنترل و ارتباطي قطارهاي اروپايي )

 است.اتحاديه 

بهمن ماه  13مصوب   هاي توسعه کشور قانون احکام دائمي برنامه 28با عنايت به ماده  .15
هايي است که حسب مورد پس از تأييد  وزارت راه و شهرسازي از جمله دستگاه 1315

باالترين مقام اجرايي آن )وزير راه و شهرسازي( در راستاي رفع تصرف از اراضي دولتي 
اين امتياز موجد انتظار از معاونت  باشد هاي دادرسي معاف مي و ملي از پرداخت هزينه

ها آن وزارتخانه در تمتع از دستگاه قضاء و دادگستري به  امور مجلس و استان حقوقي،
وسازهاي غيرقانوني و خطر آفرين در قبال حوادث طبيعي به  منظور ممانعت از ساخت

   ويژه سيل است.

تسريع در تحقق وظيفه قانوني استقرار سامانه )سيستم( يکپارچه اطالعات مکاني براي  .16
زي بايد ملحوظ نظر قرار گيرد. تکليف فوق مستند به بند ت ماده وزارت راه و شهرسا

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري   51
که وزارتخانه مزبور را موظف نموده  است 1315اسفند ماه  21اسالمي ايران مصوب 

اد تشکيالت جديد و ها بدون ايج است که با رعايت وظايف و اختيارات ساير دستگاه
هاي توسعه و عمران  پذيري طرح ها در راستاي تحقق استفاده از امکانات ساير دستگاه

شهري و روستايي، آمايش و کنترل تخلفات، انضباط شهري و حفظ حقوق شهروندان 
هاي مورد  )سيستم( يکپارچه اطالعات مکاني، تأمين زيرساخت نسبت به استقرار سامانه

هاي مکاني توسط کليه  گذاري داده د ساختار مناسب براي اشتراکنياز آن و ايجا
 هاي مرتبط اقدام نمايد. دستگاه

قانون برنامه پنجساله ششم   63سازي و عملياتي نمودن مفاد ماده  تعبيه مکانيسم پياده .12
اسفندماه  21توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب 

اجراء و پايش مستمر آن توسط وزارت راه و شهرسازي از  و نظارت بر حسن 1315
ديگر طرق به اقل رساندن صدمات و آسيب هاي ناشي از بالياي طبيعي من جمله 

ها و اصالح  سازي ساختمان منظور مقاوم به مقنن در ماده صدر االشاره است.سيل 
را   الگوي مصرف به ويژه مصرف انرژي در بخش ساختمان و مسکن اقدامات زير

ها مکلفند نسبت به درج الزام رعايت مقررات ملي  برشمرده است: الف. شهرداري
کار براي واحدهاي احداث  هاي ساختماني اقدام نمايند. صدور پايان ساختمان در پروانه

ها، منوط به رعايت کامل اين مقررات است. ب. کليه مجريان  شده بر مبناي اين پروانه
اي( خود و در صورت نياز، مسؤوليت ساير عوامل  )حرفه يدولتي موظفند مسؤوليت فن

هاي تحت پوشش خود اعم از شهري و  مرتبط با طراحي، محاسبه و نظارت بر ساختمان
 روستايي را نزد يکي از شرکتهاي داراي صالحيت، بيمه نمايند.

  با تفسير موسع از بند پ ماده مذکور و تعميم آن به ديگر سوانح طبيعي نظير سيل
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توان اقدامات سازنده و موثري در راستاي صيانت از جان و مال آحاد شهروندان  يم
دارد:  در برابر خطرات و لطمات حوادث فوق برداشته شده است. بند پ اشعار مي

. شبکه 1به منظور انجام مطالعات الزم براي کاهش خطرپذيري در برابر زلزله: »
. 2نشانگرهاي زلزله توسعه يابد /  يشنگاري و پ نگاري و زلزله هاي شتاب ايستگاه

سازي  در طي اجراي قانون برنامه استانداردسازي مصالح و روشهاي مقاوم
کنندگان مصالح و  صورت کامل محقق و از توليدکنندگان و ارائه ساختماني، به

 (335-342صص. « )هاي مذکور حمايت شود. روش

 پيشنهاد. 91-1

رای حصول اطمينان از انجام تکاليف استقرار سازوکار نظارتی ب. 91-1-9

 قانونی محوله

چالش اصلي در حوضه وظايف وزارت نيرو از منظر حقوقي بيش از آنکه ناظر بر فقدان يا »
فقدان  .ضعف قوانين باشد معطوف به عدم اجرا و اهمال نسبت به تکاليف قانوني بوده است

ت را در يک مجموعه رصد کند از سازوکار نظارتي موثري که بتواند اجراي قوانين و مقررا
بدون وجود يک  .نشده است عوامل موثر در موفقيت و دسترسي به اهداف از پيش تعيي

سازوکار نظارتي مستقل و کارآمد، تضمين الزم براي انجام تکاليف مصرح در اسناد 
د، وجود ها حتي اگر اينگونه اسناد، بسيار کامل و مترقي باشن باالدستي، قوانين و دستورالعمل

تواند از  اي و منظم است که مي گيري شفاف، دوره سازوکار نظارتي همراه با گزارش .ندارد
شده  هاي مسوول جلوگيري کرده و از صحت اقدامات انجام انحراف از قوانين توسط دستگاه

لذا قبل از هر اقدامي بايد اين مساله مهم مورد توجه قرار گرفته و  .اطمينان حاصل کند
ول اطمينان از اجراي قانون و حاکميت آن الزم است سازوکار نظارتي جامعي جهت حص

البته بايد اضافه شود اين  .براي حصول اطمينان از انجام تکاليف قانوني محوله تعريف گردد
موضوع که چنين سازوکاري ذيل نهاد رياست جمهوري، سازمان مديريت بحران، وزارت 

 .هاي تکميلي دارد ه ديگري تعريف شود نياز به پژوهشکشور، شوراي عالي آب يا هر دستگا

  تدوين سند جامع مديريت ريسک و بحران سيالب. 91-1-2

با وجود برخي از اسناد باالدستي مناسب که به طور پراکنده نکات مهمي را در راستاي 
ي اند و در بخشهاي قبلي مورد بررسي قرار گرفتند، الزم است ط مديريت سيالب بيان داشته

گيري از تجارب مختلف جهاني و داخلي، ضمن استفاده از دانش  يک سند جامع و با بهره
بومي و تاريخي؛ رويکردهاي مختلف در جهت مواجهه با حادثه سيالب، با محوريت مديريت 

و نه محدود به طول يک رودخانه  ريسک و مديريت يکپارچه در تمامي مساحت يک حوضه
  .تنظيم گردد
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استقرار مديريت و شدن مديريت آب  ای قانون استانیالغ. 91-1-9

 های آبريز يکپارچه حوضه

بيش از پيش ضرورت اصالحات فراگير و بنيادين در ساختار  1318وقوع سيالب فروردين 
در مديريت  .وزارت نيرو بر اساس مديريت يکپارچه مبتني بر حوضههاي آبريز را نشان داد

در  .ويکرد مديريت يکپارچه مبتني بر حوضه آبريز استسيالب، مهمترين و نخستين گام، ر
قانون »حال حاضر، با توجه به ساختار استاني مديريت آب در مجموعه وزارت نيرو که نتيجه 

استان و تبديل شرکتهاي آب  اي  منطقهتبديل ادارات کل امور آب استانها به شرکتهاي آب 
« استان ذيربط اي  منطقهبه شرکتهاي آب  که بيش از يک استان را در بر ميگيرد اي  منطقه

مجلس شوراي اسالمي است، امکان مديريت يکپارچه مبتني بر  26/12/1383مصوب 
همانطور که در بخشهاي قبلي اشاره شد، تصويب  .حوضه آبريز با مانع قانوني روبرو است

ا دو سند اين قانون پرابهام و فاقد مباني اوليه علمي، بدون توجه و در تعارض کامل ب
و « ابالغيه مقام رهبري 1434سياستهاي کلي نظام در دوره چشمانداز »باالدستي 

که قبل از اين مصوبه « راهبردهاي توسعه بلند مدت منابع آب کشور مصوبه هيأت وزيران»
 1311بودند و همچنين سند باالدستي مهم ديگري مربوط به سال  ابالغ شده 1382در سال 

ي بلندمدت توسعه بخش آب از منظر آمايش سرزمين مصوب شوراي راهبردها»با عنوان 
هاي  ميباشد که استقرار و رويکرد مديريت يکپارچه منابع آب، از توصيه« آمايش سرزمين
  .موکد آنها است

 تدوين قانون جديد به جای قانون توزيع عادالنه آب. 91-1-1

همچنين بازدارندگي پايين  بودن مواد قانوني موجود و با توجه به پراکندگي و ناقص
مجازاتهاي مقرر در خصوص جرايم مرتبط و نياز به بازنگري در مقررات کيفري مربوط، 

بررسي قانون توزيع عادالنه آب نشان از آن دارد که  .شود تصويب قانوني جامع پيشنهاد مي
ذخيره  بر 21در اين قانون فقط در ماده  .گران آن نبوده است موضوع سيالب دغدغه تدوين

ظرفيت اين قانون  .سيالبها به شکل توامان در مخازن سطحي و زيرزميني اشاره شده است
در حفاظت از منابع آبي و مواجهه با حوادثي مثل سيالب بسيار پايين بوده، ضمن اين که 

تصرف گسترده در منابع آبي  و اين قانون که مجوز دخل 24صالحيت اعطايي ناشي از ماده 
نيرو اعطا کرده، عمال باعث شده تا رويکرد اصلي وزارت مذکور بر تامين و را به وزارت 
اندازه بر منابع آبي تا حفاظت، مديريت تقاضا و يا مديريت سيالب متمرکز  بارگذاري بي

بنابراين تدوين يک قانون جامع جديد به جاي قانون توزيع عادالنه آب بر اساس  .گردد
ريت مديريت يکپارچه منابع آب و کاهش حوزه تصديگري قوانين و اسناد باالدستي با محو

وزارت نيرو، ضمن توجه به مديريت ريسک سيالب و خشکسالي، که در آن سازوکارهاي 
اجرايي و ضمانتهاي حقوقي الزم و امکان نظارت بهتر و بيشتر بر عملکرد نهاد وزارت نيرو 

 (61-61)صص.  «.ميسر باشد، الزم به نظر ميرسد
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 الحات در قوانين موجود. اص91-1-1

 رفع تناقضات مربوط به مالکيت بستر و مالکيت و حقوق حريم» .1

با توجه به پراکندگي، تناقضات و ناقص بودن مواد قانوني، نياز به تصويب قانوني جهت  .2
شود. تصويب  پيشگيري و مقابله با سيالب و ترميم خسارات ناشي از آن احساس مي

جامع قبلي و شناسايي توانمنديهاي موجود نهادهاي چنين قانوني نياز به مطالعات 
دولتي و ساير امکانات قابل استفاده دارد تا از تصويب قانوني که قابليت اجرا نداشته 
باشد، خودداري گردد. تصويب يک ماده قانوني با توجه به امکانات موجود که اجرايي 

دخالت  -شناسايي اولويتها شود، بهتر از تصويب قانون مفصلي خواهد بود که اجرا نشود.
 ارتقاي توان دولت. – در حد توان دولت

ها در  ها و مسيل با بازنگري در قوانين موجود تمامي امور مربوط به مديريت رودخانه .3
 داخل و خارج از شهرها بايد صراحتا به وزارت نيرو واگذار گردد.

خل و تصرف در بستر و تدابيري اتخاذ گردد که وزارت نيرو در ارتباط با ممانعت از د .4
ها از اختيارات قاطعي برخوردار باشد و همکاري مقامات قضايي بدون  حريم رودخانه

 فوت وقت صورت گيرد.

ها از  مديريت پيشگيري و مقابله با سيل مستلزم مديريت کل حوزه آبريز رودخانه .5
ر سرچشمه تا پايان مسير توسط وزارت نيرو يا شرکت است اگرچه برخي مسائل ديگ

 اي  مديريت شود. ميتواند بصورت منطقه

ها بوده و در  وزارت نيرو بايد قانونا و به صراحت مکلف به پايش دائمي مسير رودخانه .6
 مناطق خطر مکلف به ايجاد سيستم هشدار شود.

ها  وزارت نيرو يا شرکت بايد قانونا مکلف به پايش مستمر ميزان آبگذري بستر رودخانه .2
 ها تکليف قانوني وزارتخانه يا شرکت شناخته شود. انهبوده و اليروبي رودخ

 عدم ايفاي تکاليف قانوني بايد موجب مسئوليت و جبران خسارت باشد. .8

بايد سيستم نظارتي مستقل که ناظر بر اجراي قانون باشد، ايجاد و کارآمدي و  .1
ار اثربخشي طرحهاي اجرا شده ارزيابي و آمار و اطالعات مربوطه در اختيار عموم قر

 گيرد.

 هاي اخير با توجه به شدت آنها، مستحدثات شخصي اشخاص که حتي در  در سيل
اند و حال بعد از  بستر و حريم تعيين شده رودخانه قرار نداشتند، تخريب شده

رسد از  فروکش کردن سيالب احداث مجدد در همان موقعيت عاقالنه به نظر نمي
شود که  ساله نيز )ذکر مي 533شت طرفي تعيين حدود بستر و حريم با دوره بازگ

اند( توجيه چنداني ندارد. لذا  ساله بوده 533هاي اخير با دوره بازگشت  سيل
-131)صص.  «ضروري است در مورد کاربري اراضي مذکور تعيين تکلف گردد.

133) 

هاي مصون از سيل نيست.  سيالب اخير نشان دادکه هيچ رودخانه، مسيل يا آبراه» .13
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توان با استفاده از  يالب، هرچند کم، هيچگاه منتفي نيست. بنابراين نمياحتمال بروز س
هاي مختلف، قوانين و مقرراتي تصويب نمود که اجازه واگذاري يا  عبارات يا استدالل

حريم را به وزارت نيرو تفويض نمايد. در همين راستا پيشنهاد ميگردد، مراتب قانوني 
قانون توزيع عادالنه آب که ممنوعيت دخل و  2ماده  3جهت الغاي آن بخش از تبصره 

 (63)ص. « تصرف در حريم و بستر را منوط به مجوز وزارت نيرو دانسته صورت پذيرد.

 سازمان مديريت بحران. اصالح وضعيت 91-1-6
سياست هاي کلي نظام اداري و اقتضائات نظام حقوق  13کارگروه حقوقي با تاکيد بر بند »

موضوعه از جمله قوانين برنامه توسعه و قانون مديريت خدمات  اداري کشور در قوانين
قانون  25کشوري )کوچک سازي و چابک سازي دولت( و ممنوعيت بار مالي موضوع اصل 

هاي  اساسي قطعاً با پيشنهاد تشکيل يک وزارتخانه جديد مخالف است و معتقد است سياست
حت نظر رئيس جمهور نيز اقتضاء مي کلي حوادث غيرمترقبه مبني بر ايجاد مديريت واحد ت

کند اصل شوراي عالي و جايگاه فعلي سازمان حفظ گردد و معايب آن در گذر زمان و با بهره 
کما اينکه به لحاظ تجارب و  .گيري از تجارب پيشين اصالح حقوقي و رويه اي گردد

وابسته به مطالعات تطبيقي نيز در نظام حقوق اداري فرانسه مديريت بحران تحت نظر و 
وزارت کشور فرانسه اداره مي گردد و لذا وضعيت موجود داراي پشتوانه تطبيقي در ساير 
کشورها و از طرفي با منطق اداره امور داخلي و وظايف وزارت کشور در اداره اين امور 

 (133 .ص.« )سازگاري بيشتري دارد

نشدن ادواري و منظم اين ها ناشي از تشکيل  بنا بر نظر کارشناسان برخي از ناکارآمدي»
باشد، لذا در تحليل عملکرد شورا تعداد جلسات تشکيل شده از زمان الزم االجرا  شورا مي

با حضور رئيس جمهور يا بدون حضور ايشان و با رياست  23/34/1382شدن قانون مورخ 
 (133 .ص.« )وزير کشور به عنوان کفيل وي را اهميت مي يابد

سازمان مکلف به تهيه  1382نامه اجرايي قانون سال  آيين 5 ماده با توجه به تکليف موضوع
هاي سه ماه به  طرح جامع خطرپذيري کل کشور و اختصاص بودجه ويژه و ارائه گزارش

ها در تهيه طرح جامع خطرپذيري مناطق مي باشد که  شوراي عالي و نظارت بر دستگاه
ان دهنده عدم انجام وظايف قانوني از نش پاسخ ارائه شده و در دست اقدام بودن تهيه نقشه

 (134 .ص. )سوي سازمان است
ماهيت  .ترين گزينه براي جايگاه اين سازمان وابستگي آن به وزارت کشور استمناسب»

هاي متعدد در اداره امور اي مانند وزارت کشور، فرابخشي است و داراي صالحيتوزارتخانه
ها بر ي کشورها مانند فرانسه مديريت بحراندر برخ»هم چنانکه  .باشدداخلي کشور مي

هاي سند  فرمان 12. در بند عهده يک اداره دولتي زيرمجموعه وزارت داخلي اين کشور است
استراتژي امنيت ملي فرانسه، وزارت داخلي اين کشور مکلف است مرکز مديريت بين 

ها در داخل حرانهاي واکنش به ب اي بحران را براي هدايت و کنترل عملياتوزارتخانه
مديريت بحران در بخشي از وزارت  .(333و  288: 1381)محمد رفيعي، « کشور تاسيس کند
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تواند کارآمدتر هم باشد، چراکه سازمان مديريت بحران صرفاً به کشور در ايران مي
ها تقسيم  کند، در حالي که در برخي کشورها بحرانهاي طبيعي و انساني رسيدگي مي بحران
 (112 .ص) .کندها رسيدگي مياند و يک نهاد مجموعاً به آنشدهبندي ن

کننده مديريت  هاي سازمان مديريت بحران به عنوان يک نهاد هماهنگترين صالحيتمهم
ايجاد  :شرح استاين بحران در پرتو تطبيق آن با مولفه کارآمدي حکمراني خوب به 

با توجه به آنچه »هاي ذيربط: بر دستگاهها و نظارت عاليه هماهنگي و انسجام ميان دستگاه
در حقوق داخلي برخي کشورها آمده است مي توان دريافت که به طور کلي نهادها و 

هاي دولتي را مي توان از نظر نوع ماموريت و وظايف مديريت بحران به سه دسته سازمان
سازمان  -3؛ سازمان عملياتي -2سازمان سياستگذار و برنامه ريز؛  -1کلي تقسيم کرد: 

شوراي عالي و سازمان مديريت بحران نهادهاي  .(331: 1381)محمد رفيعي، « پشتيباني
سياستگذار و برنامه ريز محسوب مي شوند و عمده وظايف هماهنگي بر اين عهده اين 
نهادها است و سازمان هاي عملياتي مانند سازمان امداد و نجات هالل احمر وظايف 

 (112 .ص.« )دعملياتي بر عهده دارن

 ها پيشنهاد درخصوص شهرداری. 91-1-7
وساز،  تواند در حوزه تخلفات ساخت تدوين قوانيني با ضمانت اجراي قوي مي» .1

ها و رفع اختالفات بوجود آمده مثمر ثمر واقع شود. تدوين  هماهنگي ميان سازمان
تبارات قانوني ها، تامين اع هاي سازمان قانون جامع و واحد با تفکيک وظايف و مسئوليت

هاي  سيل در طرح هاي مقابله با بيني راه هاي مقابله با سيل، پيش الزم براي انجام پروژه
ها، اصالح  هاي ساختماني از سوي شهرداري جامع و هادي و به تبع اعمال آن در پروانه

قانون مارالذکر که موجبات تجري  133و  11قانون شهرداري به خصوص مواد 
وساز و ايجاد  ي را فراهم مي سازد و به طور کل تغيير مقررات ساختمتخلفان ساختمان
هاي مخرب جلوگيري  تواند به خوبي از سيل وساز در ميان مردم مي فرهنگ ساخت

است  ناممکنهاي اخير غيرقابل  ديدگي و خسارات سيل نمايد. اگرچه حذف کامل آسيب
شود. در  شي از سيل منجر مياما طراحي استاندارد و اصولي قطعا به کاهش خسارات نا

ها در امر برنامه ريزي و تاريخچه سيالب در  صورت عدم توجه به قصورات و کاستي
کشور باتوجه به شرايط اقليمي و چند برابر شدن خطر وقوع سيل مي توان وقوع 

 (112)صص. « رويدادهاي مشابه يا حتي با شدت بيشتر را انتظار داشت.
ت کارآمدي نظارت مهندسين ناظر ساختماني و مامورين ضرورت اتخاذ تدابير در جه .2

 شهرداري.

براي قصور شهرداري در جلوگيري از تخلفات سنگين اجراي قانوني   تعيين ضمانت .3
 ساختماني.

 ضرورت تدوين قانون آيين دادرسي اختصاصي کميسيون ماده صد. .4

 .آن گذار در تخلفات ساختماني و مقابله با گيري قانون ضرورت سخت .5
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علت تفسيرپذيري ماده صد امکان تفاسير متعدد خالف نفع عمومي وجود دارد که  هب .6
 گردد. ه جريمه ميببسياري از تخلفات به اين دليل تبديل 

سازهاي غير مجاز براي متخلفين اعم از  و اجراي کيفري براي ساخت  تعيين ضمانت .2
 مردم و ماموران شهرداري و ساير مسئوالن

بيني چند عضو  ار کميسيون شامل تغيير اعضا کميسيون و پيشايجاد تغييرات در ساخت .8
التحصيل حقوق و متخصص در حوزه حقوق شهري، ايجاد واحد اجراي احکام  فارغ

اختصاصي کميسيون ماده صد به جاي واحد اجراي احکام شهرداري. هدف از اين موارد 
 باشد. استقالل نسبي کميسيون نسبت به شهرداري مي

هاي حقوق به  توجهي دانشکده عملي در زمينه حقوق شهري، کم فقر قاتي وتحقي فقر .1
حقوق شهري، عدم آشنايي قضات ديوان عدالت اداري با اين رشته منجر به عدم 

و نگاه حقوق خصوصي به تخلفات صورت گرفته واعمال قواعد آن ازجمله  پويايي کافي
د آمره و مرتبط با نظم ها گشته است در حالي که حقوق شهري جزو قواع حاکميت اراده

تخلفات ساختماني گسترده و مشکالت  باشد که اين بي توجهي موجبات عمومي مي
 باشد. پيش رو مي

نهاد در  هاي مردم هاي ساختمان و امکان اظهار نظر مردم و سازمان انتشار پروانه .13
 گانه شهرسازي، فني و صورت در صورت عدم رعايت اصول سه خصوص آن. بدين

 ها در ديوان عدالت اداري وجود خواهد داشت. امکان ابطال اين پروانهساختماني 

به جهت جلوگيري  ها  رودخانهلزوم تدوين مقررات دقيق در جهت ساماندهي وضعيت  .11
 ها از سواستفاده

تدوين قوانين مدون و جامع در خصوص چگوني مديريت بحران بخصوص سيل و  .12
 هاي مرتبط کاري سازمان جلوگيري از موازي

ها دربرابر بالياي طبيعي  دوين يک قانون واحد و يکپارچه براي ايمني ساختمانت .13
 الخصوص سيل. علي

ها  ها در قانون نظام مهندسي، نظام صنفي، شهرداري مقررات مربوط به ايمني ساختمان .14
ها وجود دارد ليکن به جهت ساماندهي اوضاع موجود و تدقيق وظايف  و تملک آپارتمان

 ر نهاد نياز به قانون جامع وجود دارد.و مسئوليت هاي ه

هاي مجاز در  اي در تعيين دقيق کاربري هاي آب منطقه ايجاد رويه واحد در شرکت .15
 هاي کشور بستر و حريم رودخانه

ها از کاربري  ها و نحوه تشخيص آن هاي مجاز در بستر و حريم رودخانه تعيين کاربري .16
 غيرمجاز

ها  هاي مشخص جهت صدور مجوز کاربري رچوبتعيين ضوابط و ايجاد مالحظات و چا .12
 و حريم رودخانه در بستر

مدخل بيروني و دروني  نفع و ذي ايجاد ساختار مناسب براي همگرا نمودن نهادهاي ذي .18
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 در تهيه و تدوين و عمل به ضوابط و معيارهاي فني

 گر باالدستي براي همگرايي بين نهادهاي ذينفع مذکور ايجاد نهاد تنظيم .11

تعيين و  هاي اجرايي و عوامل ذيربط و دينفع و نيز وظايف و اختيارات دستگاه شناسايي .23
ن سيل در راستاي اثربخشي سازي جايگاه هر يک در موضوع مديريت بحرا شفاف

ها و يکپارچه کردن  هاي متولي و تفهيم وظايف آن هاي الزم بين سازمان هماهنگي
 (223-225)ص.  «مباحث مرتبط با سيالب.

 راهکارها و پيشنهادات حوزه نظام مهندسی ساختمان. 91-1-8
 ها ساختمان براي ايمني يکپارچه قانون تصويبتدوين و  . در نظام حقوقي ايران نياز به1»

 آپارتمان تملک و ها شهرداري صنفي، نظام مهندسي، نظام قانون چون قوانيني وجود دارد.
ها به ويژه در برابر بالياي  ي ساختمانبحران در امر تامين ايمن مديريت براي که دارد وجود

 و واحد قانون وجود يک اما کرد استناد آنها به توان مي طبيعي چون زلزله، سيالب و ....
 زير مجموعه متولي  دستگاه هاي که در برابر بالياي طبيعي ها براي ايمني ساختمان يکپارچه

کند،  ساماندهي را فعلي ريخته بهم وضعيت مالي منابع و امکانات داشتن اختيار در با آن
 .مفيد و موثر است

و نظام مهندسي و کنترل ساختمان . به نظر مي رسد، در اصالح و بازنگري پيرامون قانون 2
آيين نامه هاي اجرايي مرتبط با آن و تاثير آن بر مقررات ملي ساختمان که در مجلس 

آمد و اثربخش صالحيت و شوراي اسالمي در حال انجام است بايستي به طور شفاف، کار
 سه در شهر هاي ساختمان ايمني نسبت به تامين  تکاليف سازمان نظام مهندسين ساختمان

بالياي  وقوع از پس و حين پيش، زماني بازه در نگهداري و برداري ساخت، بهره مرحله
 جايگاه بهبود ساز، و ساخت کيفيت طبيعي همچون سيالب مشخص گردد تا به ارتقاي

 برداران، حقوق بهره رعايت ساختمان، مهندسي نظام سازمان ارکان کارآمد سازي و حقوقي
 پياده قانون، از اي تفاسير سليقه در رفع ابهامات ها، پذيري مسؤوليت در شفافيت ارتقاي
 اي صالحيت حرفه فاقد اشخاص ورود از جلوگيري و ذيصالح قانون مجريان صحيح سازي

 به اجرايي هاي دستگاه و نهادها براي التزام قانوني کارهاي و ساز ساختمان، ايجاد اجراي در
 مهندسي منتهي گردد. و اي حرفه اخالق قانون و نهادينه سازي اين مفاد

. واگذاري آموزش مقررات ملي ساختمان در سرتاسر کشور به سازمان هاي نظام مهندسي 3
زمينه شامل:  3ي باشند، در ساختمان که از توانايي ها و تجربيات کافي و الزم برخودار م

تکنيسين هاي فني و کارگران، آموزش هاي مردمي، آموزش هاي مهندسان و آموزش 
 پيشنهاد مي گردد.

فصل ششم بارهاي وارده بر ساختمان: ) ششممباحث اجرا و نظارت بر اجراء  ستيباي. 4
ملي ساختمان مقررات  مقرراتها(  ( و بيست و دوم )مراقبت و نگهداري از ساختمانسيالب
پيگيري و هرگونه قصور و تقصير در عدم رعايت آن بدون هيچ گونه اغماض و چشم به جد 

پوشي مستوجب مجازات انتظامي شده و هم چنين نظام حقوقي به دليل اهميت و تاثيرات 
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حرفه ي به سمت جرم انگاري و  –فراوان اين فعل ها يا ترک فعل ها ي صنفي 
-5در اين خصوص بايد به اسناد باالدستي نظير شماره رکت کند.هاي کيفري آنها ح مجازات

و کاهش خطرات  رييشگيپ"مصوب مقام معظم رهبري در خصوص يکل استهاييس 6
 بيو تصو هيته "اشاره داشت که مقرر مي دارد: "رمترقبهيو حوادث غ يعياز سوانح طب يناش
 ."يرفنياي غوسازهت و تخلف شناختن ساخ جرمو مقررات الزم براي  نيقوان

. مي توان به دريافت نشان ايمني براي ساختمان هايي که مقرره هاي مبحث ششم 5
از سوي  در اين راستا، نظام نامه ي مقررات ملي ساختمان را رعايت نموده اند اشاره داشت.

هايي  ايمني به ساختمان نشانبه منظور ارائۀ  ساختماننظام مهندسي سازمان شهرداري و 
 نشانارائه شود که اخذ اين  بايستي  کنند، ني و مهندسي ايمني را رعايت ميکه ضوابط ف

   ساختمان است. ه يافزود توسط مالکين شاخصي براي ايجاد ارزش
 (ساختمان از نگهداري )مراقبت و مقررات ملي ساختمان بيست و دوم مبحث خصوص در. 6

 مسئوول به عنوان هرسازيتوسط وزارت راه و ش مذکورمبحث  يياجرا ساختارپيش بيني 
نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي و مقررات ملي ساختمان در طراحي و 

و واگذاري آن به  هاي شهرسازي و عمراني شهري  ها و طرح اجراي تمامي ساختمان
عنوان يک تشکل فني تخصصي و يک نهاد برخاسته از   مهندسي ساختمان بهسازمان نظام 

 از اهميت برخوردار مي باشد. مهندسان فرهيخته، توانمندي 
 به ها شهرداري» :است آمده ساختمان ملي مقررات دوم و بيست مبحث مقدمه . در6-1

 در را وظيفه ترين مهم شهرها در ساز و ساخت کنترل دار عهده مسئول دستگاه عنوان
 هاي ازمانس همکاري با بايست مي که دارند عهده بر ساختمان ملي مقررات رعايت

 کمک از استفاده با چنين هم و ايران استاندار ملي سازمان و ساختمان مهندسي نظام
 و ساخت نوين هاي روش از استفاده تشويق و ترغيب به نسبت اي حرفه هاي تشکل

ها  که شهرداري اين .«کنند اقدام خصوص اين در شهري باالدستي هاي طرح از حفاظت
. باشد امکان پذير نمي را ايفا نمايندمجريان تام و تمام قانون  نقشبا ساختار فعلي بتوانند 

بنابراين برون سپاري اين مسئوليت توسط شهرداري ها به سازمان نظام مهندسي با 
ها به  ترين سازمان به شهرداري پتانسيل عظيم از حيث کمي و کيفي و به عنوان نزديک
هاي  اين مورد تشکيل شرکتنظر بهترين گزينه مي باشد و براي اجرايي نمودن 

شيوه  و تدوين تهيه که بازرسي در مورد نگهداري و ايمني ساختمان ها ضروري است
توسط شوراي مرکزي سازمان نظام نيز بايستي ها  نامه بازرسي ادواري از ساختمان

  انجام پذيرد. مهندسي ساختمان
نگاري قانوني براي تکليف ا هاي بعد از ساخت بحث مراقبت . از ديگر راهکارهاي6-2

 نانبراي مهندسان تعريف شود تا آ وظايفيدر قانون  به اين معنا که مهندسين است.
اي از بناهاي بلند ساخته شده را  طبق قانون مسئوليت نگهداشت و بازرسي هاي دوره

و  مسئوليت نگهداريو صرفا  بر عهده بگيرندبراي يک دوره زماني مشخص و معين  
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و مستاجران نباشد که در اکثر مواقع  ، مالکانبهره بردارانبر عهده  نمراقبت از ساختما
 صالحيت و تخصص الزم در اين زمينه را ندارند. 

قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان و مبحث دوم مقررات ملي ساختمان، طبق . 6-3
مدت بيمه کيفيت اجراي ساختمان از ابتداي شروع بهره برداري و پس از تحويل 

تمان توسط مجري به صاحب کار يا صاحب کاران در بخش هاي مختلف ساختمان ساخ
سازه هاي ساختمان شامل پي، اسکلت، سقف و سفت کاري حداقل  :به شرح زير است

/ سال 5عايق هاي رطوبتي ساختمان حداقل / سال 5نماي ساختمان حداقل / سال 13
با توجه اما  سال 3ها حداقل تجهيزات و تاسيسات مکانيکي و تاسيسات برقي، آسانسور

مي توان اين برداشت را نمود در ديگر مباحث مقررات ملي ساختمان به سکوت قوانين 
که دوره ضمانت و تعهد مهندسين طراح ، محاسب و ناظرين سازمان نظام مهندسي در 

 "مادام العمر"مقابل ساختماني که تحت نظر ايشان طراحي و اجرا گرديده است بصورت 
و دوره تعهد مهندسين در قبال ارائه خدمات فني مهندسي باز و زمان مشخصي  شدمي با

و  العمر براي مهندسان در قبال ارائه خدمات براي آن تعريف نشده و نوعي تعهد مادام
در نظر گرفته شده  تا پايان دوره بهره برداري از ساختمان حرفه ي  –فني  مسئوليت

موثر برداشت متداول و رايج فوق که ناشي از است. ناکارآمدي و  عدم اثر بخشي 
سکوت مقنن است را بايد در نا عادالنه، غيرعقالئي و مغايرت با حقوق و آزادي ها افراد 

 مرتبطدر قوانين و مقررات بودن آن،دانست. براي رفع اين کاستي مي توان بيان داشت، 
سته به عمر ا ناظر ( بطراح، مجري ي )ي زماني براي مسؤوليت مهندسان  تعريف محدوده

سال و  دهتا  پنجي زماني به مدت  بازه بادر ساختمان  و استاندارد مفيد مصالح کاربردي
و هم چنين تر پس از اتمام کار  يا مدت طوالني تر براي عيوب و خسارات جدي

 . بيني گردد پيش ساخت از پس دوره در تضمين براي بيمه شرکت هاي مشارکت
 و ناظر ين طراح، محاسب، مجري وک ميان مسؤوليت مهندستفکي . بايستي6-3-1

قراردادن مسؤوليت به ميزان سهم مهندسين در ساخت و ساز و ميزان نظارت آنها در 
مراقبت و "عملي خاص با عنوان  -ايجاد صالحيت علمي .صورت پذيردطول پروژه 

 از ساختمان براي مهندسان) مهندس مراقب يا مهندس نگهدار(  "نگهداري

که مستلزم  خواهد شدبا پايدارسازي ساختمان هاي شهر تضمين  سالمت عمومي. 2
 و شهرسازي و راه وزارت سازنده، وراي منافع سياسي و اقتصادي کوتاه مدت، همکاري
 اولويت با قديمي هاي ساختمان پايدارسازي در مهندسي ساختمان و شهرداري نظام سازمان

 (348-351)صص.  «مي باشد. فرسوده بافت

 پيشنهادات در حوزه سازمان برنامه و بودجه. 91-1-1
اين سازمان سازوکارهاي شفاف و مشخصي را در هر سه مرحله قبل،  شود پيشنهاد مي» .1

 هاي کوتاه مدت و طوالني مدت لحاظ نمايد. حين و پس از وقوع بحران در برنامه
ه است به منظور استقرار هاي توسعه کشور مقرر داشت قانون احکام دائمي برنامه 32ماده  .2
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نظام راهبري توسعه سرزمين و نظارت بر اجراي آن شوراي عالي آمايش سرزمين با 
مسئوليت رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور با وظايف تعريف شده در بندهاي ماده 

شود و بر اساس تبصره اين قانون آيين نامه اجرايي اين ماده  قانوني مذکور تشکيل مي
به تصويب هيات وزيران برسد لذا در اين راستا  بايدد سازمان برنامه و بودجه به پيشنها

 شود.  امه اجرايي فوق پيشنهاد مين تصويب آيين
هاي توسعه کشور مقرر  قانون احکام دائمي برنامه 34با عنايت به اينکه در بند الف ماده  .3

طرح هاي  شده است که دولت موظف است به منظور افزايش کارامدي و اثربخشي
 44هاي کلي اصل  اي با رعايت قانون نحوه اجراي سياست هاي سرمايه تملک دارايي

قانون اساسي ظرف مهلت يک سال سند نظام فني و اجرايي کشور را توسط سازمان 
منتشر شد.  16ماده در مهرماه  15برنامه و بودجه تهيه و اجرا کند لذا سند مذکور در 

ظرف مهلت  بايدمقرر گرديده آيين نامه اجرايي اين ماده همچنين در تبصره اين ماده 
 شود:   شش ماه توسط سازمان برنامه و بودجه تهيه و ابالغ شود لذا پيشنهاد مي

  ،الف: سند نظام فني و اجرايي کشور مبتني بر سيستم عدم تمرکز اداري
دانش بومي و حکمراني مطلوب و در نظر گرفتن توان اکولوژيک و همچنين 

 هاي طبيعي بازبيني و اصالح گردد.     محور قراردادن مباحث مديريت بحرانبا 
 .ب : آيين نامه اجرايي موضوع تبصره اين ماده تعيين تکليف و تصويب گردد 

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه در  26لحاظ نمودن مديريت بحران در ماده  .1
دي با محور قرار دادن هاي ها هاي هادي و همچنين بازنگري طرح خصوص تهيه طرح

 مديريت بحران سيالب 

 پيشنهاد درباره ديوان محاسبات. 91-1-90
عدم انتشار گزارش کامل تفريغ بودجه و نيز عدم بررسي و رد يا تنفيذ آن در مجلس » .1

شوراي اسالمي عمال اين گزارش و تدوين آن را از حيز انتفاع خارج کرده است. انتشار 
انبه اين گزارش و به راي گذاشتن عملکرد مالي يکساله عمومي و نيز بررسي همه ج

هاي بودجه اي مربوط به حوادث غيرمترقبه را  هاي اجرايي بسياري از واقعيت دستگاه
 آشکار و در معرض قضاوت مردم و صاحبنظران خواهد گذاشت.

هاي درآمد و هزينه دستگاه هاي اجرايي بويژه در حوزه درآمدهاي  بررسي حساب .2
اين دستگاه ها موجب خواهد شد منابع درآمدي نامناسب بويژه منابعي که از اختصاصي 

به منظور  ها  رودخانهها و يا واگذاري بستر و حريم  تخريب محيط زيست يا مسيل
احداث اعياني و يا بهره برداري انتفاعي از خاک و ماسه و ... آنها از طريق اين 

وص جلوگيري از تحصيل اين حسابرسي شناسايي شده و راهکار مناسب در خص
درآمدها اتخاذ گردد. از سوي ديگر ضوابط و مقررات تنظيم و تصويب شده توسط 
دستگاه هاي مختلف اجرايي بويژه با رويکرد درآمدزايي از قبيل ضوابط ساخت و ساز، 

محيطي و غيره که توسط دستگاه هاي اجرايي در حدود  ها، الزامات زيست تغيير کاربري
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تواند توسط ديوان مورد رصد و پايش قرار گرفته و در  ها وضع مي گردد ميصالحيت آن
هاي مرجع به طريق مقتضي در  صورت تخلف دستگاه يا نقض مقررات يا سياست

ديوان عدالت ابطال يا با تصويب کنندگان در چهارچوب مقررات ديوان برخورد قانوني 
 (415-416)صص.  «صورت پذيرد.

 11ميسيون ماده اصالح کار ک. 91-1-99
رسيدگي به تخلفات ساختماني و جلوگيري از احداث يا بقاي ساختمانهاي غير مجاز و »

بدون رعايت قوانين و مقرات موضوع صالحيت کميسيون است. تخلفات ساختماني به 
جهات مختلفتي قابل تصور است. عدم اخذ پروانه، عدم رعايت اصول فني  و بهداشتي 

 احداث اراضي، از استفاده نامه از جمله اين موارد هستند. بر اساس آيينساختمان، حريم و ... 
روستاها، سازندگان بنا مکلف اند براي احداث بنا  و شهرها حريم از خارج در تاسيسات و بنا

تشريفاتي را طي نموده و اصولي را رعايت نمايند و مراجع اعطاي پروانه و پايان کار هم 
ا و رعيات آن هستند. عدم رعايت اين موارد و نتيجتا ساخت مکلف به نظارت بر حسن اجر

 (288)ص.  «دهد. بنا موضوع رسيديگي کميسيون را تشکيل مي
ترين نقش کميسيون در زمينه کاهش خسارات ناشي از سيل، بررسي همين موضوع  مهم»

شود که بناهاي   است. دقت در استحکام بنا و رعايت امور ايمني و بهداشتي سبب مي
يراصولي از همان اول ايجاد نشوند و در صورت ايجاد نيز با قلع و قمع مواجه گردند تا غ

ديگر با استقرار افراد و وسايل زندگي سبب خسارت بيشتر فراهم نگردد. رويه کمسيون هم 
چرا که ريسک حکم . در القاي رواني و پيشگيري از ساخت چنين بناهايي بسيار موثر است

اين کار باز از دهد و سازنده يا مالک را  مجاز را بسيار افزايش مي قلع و قمع بناي غير
 دارد.   مي

سيل اخير اثبات نمود که اصول فني و ايمني و بهداشتي ساخت و ساز در خارج از شهر نيز 
رعايت نگرديده ولي اعمال محدوديتي از سوي مرجع صدور پروانه و پايان کار صورت 

دهد که کنترل ساخت و ساز در خارج از شهر به درستي  مي پذيرد. اين مشاهدات نشان نمي
شود. يکي از علتهاي عمده اين ناسازگاري قوانين و عمل، به عامل صدور مجوز و  انجام نمي

ها بر اين امر نپرات دارند که به  گردد. در اکثر مناطق خارج از شهر، دهياري پايان کار بر مي
 شود. با اهل روستا اين کنترل به خوبي انجام نمي سبب عدم آگاهي، فساد و هم محلي بودن

شود،  در مواردي که ساخت بنا در زمين کشاورزي و با تغيير غير قانوني کاربري انجام مي
موضوع وصف کيفري هم دارد. ليکن اين امر منوط به ارجاي پرونده از سوي جهاد 

شود که مجوزي براي  کشاورزي به دادسرا است. اگر ساختماني در زمين کشاورزي ساخته
تغيير کاربري نداشته باشد و به سبب نداشتن پروانه يا هر تخلف ديگري به کميسيون ماده 

نمايد که در گزارش به  ارجاع داده شود، کميسيون در صورتي از کاربري زمين سوال مي 11
هي آن اشاره شده باشد. حال آنکه نه دهيار و نهبخشداري به اين امر دقت نداشته و آگا

شود که کاربري زمين بدون طي تشريفات  خوبي نسبت به وضوع ندارند. نتيجه آن مي
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آيين  13شود. بر اساس تبصره يم ماده  يابد و برخوردي با آن نمي قانوني به راحتي تغيير مي
نامه مذکور مرجع صدور پروانه بايد قبل از صدور پروانه، از اداره جهاد کشاورزي براي 

عالم نمايد. اما در آيين دادرسي کميسيون اين الزام وجود ندارد. به عبارتي کاربري زمين است
اگر سازنده بدون پروانه اقدام به ساختن نمايد و پرونده در کميسيون برايش تشکيل گردد، 

دستور العمل در اين باره کميسيون را مکلف به بررسي نموده است. اين نوعي نقص  15بند 
 است.در آيين دادرسي کميسيون 

به نظر مي رسيد سپردن کنترل ساخت و ساز و اعطاي پروانه و پايان کار به شوراي اسالمي 
آور است. شورا به صورت مستقيم و دهياري به صورت  و دهياري روستا امري مفسده

غيرمستقيم انتخاب و انتصاب خود را از آرايي به عاريه دارند که در حال کنترل آنها هستند. 
شود. بسيار محتمل  ن مرحله سبب ريزش آرا در انتخابات مرحله بعد ميسختگيري در اي

رسد که  است که اين اشخاص اين دست مالحظات را در ذهن داشته باشند. لذا به نظر مي
نامه در اين زمينه بايد اصالح گردد و جوازها و پايان کارها به نهادهاي  قانون و متعاقبا آيين

اد مسکن واگذار گردد. بروکراسي اداري که در اين ادارات انتصابي همچون بخشداري و بني
 وجود دارد در رعايت قوانين بسيار موثر است.   

گردد، براي اينکه آمار دقيقي از  با توجه به اين نکته که کميسيون در استانداري تشکيل مي
 )به داليل مختلف همچون عدم رعايت آيين نامه ساخت و وسازهايي تعقيب کيفري ساخت

مطرح  بايدساز و يا تغيير کاربري( که داراي مجوز  ابقا در کميسيون دارند، يا در کميسيون 
اداري و  مترين مقا تواند در مقام عالي استاندار مي گشت ولي به هر دليل انجام نشد، مي

ي منعقد نمايد که آمار  دو طرف در  ا نامه نظارتي بر ادارات استان با دادگستري استان تفاهم
هاي  مفتوح در اين زمينه رد و بدل گردد تا بتواند مورد استفاده و ارزيابي  ورد پروندهم

ترين آسيب کميسيون را در وهله اول بايد کم بودن  عملکرد دو طرف قرار گيرد.  مهم
. اين تعداد کم پرونده ورودي در مقايسه با کميسيون دانستهاي ورودي کميسيون  پرونده
وزه حتواند داشته باشد. کم بودن تخلفات  ن شهرداري، دو علت ميقانو 22يا  133ماده 

)صص. « خارج از شهر يا عدم کنترل درست اين دست عمليات. پاسخ به نظر واضح است.
212-213 ) 

 پيشنهاد درباره خاک. 91-1-92
 زيستِ متضمن احکام مرتبط با خاک، آب، هوا و گياه ومانع محيط تدوين کد جامع .1
هاي اداري ناشي از  زيست جهت تعديل چالش اي مرتبط با محيط قوه اتأسيس نهاد فر .2

 مديريت بخشي
 تأسيس مراجع اختصاصي قضايي جهت اعمال نظارت مؤثر قضايي بيروني .3
 مقابله جدي با خرد شدن اراضي .4
داري جهت تقويت سفرهاي زيرزميني و  هاي آبخوان ها در طرح استفاده بهينه از سيالب .5

 خاک
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زيست و حمايت قضايي و مالي از منابع  در حوزه محيط« زني سوت»قي ايجاد نهاد حقو .6
 (611خبري. )ص. 
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 . مقدمه91-9
ها در  هيئت ويژه گزارش ملي سيالب« کارگروه اجتماعي، فرهنگي و رسانه»نهايي گزارش 

کارگروه اجتماعي، »شود. شرح خالصه گزارش  ميهزار کلمه را شامل  332صفحه و  616
ها و پيشنهادات ارائه  آموخته در ادامه بر اساس شرح وضع موجود، درس« فرهنگي و رسانه

 شود.  مي

 شناسی وضع موجود و آسيب. 91-2

 ادراک خطر سيالب. وضع 91-2-9
ن نشان زده سه استان لرستان، خوزستان و گلستا شده در مناطق سيل پيمايش انجام »

اند. وقتي از  اند که هشدار سيالب را جدي گرفته گويان گفته درصد پاسخ 12.8دهد فقط  مي
درصد ارزيابي اشتباه دامنه  58.8اند،  افراد پرسيده شده است که چرا هشدار را جدي نگرفته

 اند. اين درصد نداشتن تجربه قبلي از سيل را عامل تأثيرگذار دانسته 15هاي سيالب و  آسيب
نکته نيز شايسته ذکر است که عدم درک درست از خطر سيالب، شامل برخي مديران و 

اند خطر  گويان در استان ايالم نيز گفته درصد پاسخ 26مسئوالن تأثيرگذار هم بوده است. 
 ها هم وضعيت همين گونه است.  اند و در بقيه استان سيالب را جدي تلقي نکرده

درصد  55.6اند.  ب نيز حساسيتي به خطر سيالب نداشتهاکثريت مردم قبل از وقوع سيال
 البيبه خطر بروز س ر،ياخ يها البيقبل از وقوع س»گويان در پاسخ به اين پرسش که  پاسخ

اند.  هاي کم و خيلي کم را انتخاب کرده گزينه« د؟يداشت تيچقدر حساس تان يدر محل زندگ
هد وضعيتي تقريباً مشابه بوده است. هاي ويرانگر شا رغم سابقه سيل استان گلستان علي

درصد گزينه متوسط را  11.1درصد گزينه کم و  23.5درصد نسبت جواب خيلي کم،  34.2
گويان  درصد از پاسخ 22.8اند و حاکي از حساسيت اندک اکثريت است.  انتخاب کرده

ي زده در مازندران خطر در سيالب قرار گرفتن خانه خود پيش از سيالب را منتف سيل
سالي يک دهه گذشته  که عليرغم خشک اند. وضعيت در خوزستان به دليل آن دانسته مي
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درصد حساسيت به  54اند، حساسيت وجود داشته ) هايي در ساليان گذشته تجربه شده سيل
اند( اما منجر به آمادگي نشده است و ادراکي هم از شدت و  خطر سيالب را زياد اعالم کرده

دهد ميزان حساسيت به  ها در کرمانشاه نشان مي اند. پاسخ نداشتهگستره جاري شدن سيل 
 (11-23)صص. « ها بوده است.  دليل تجربه سيل شيراز و گلستان، باالتر از بقيه استان

 وضعيت آگاهی درباره سيالب. 91-2-2
زده سه استان لرستان، خوزستان و گلستان نشان  شده در مناطق سيل پيمايش انجام»

زدگان هرگز آموزش يا هشداري درباره خطر سيالب در منطقه  درصد سيل 85.6دهد  مي
هاي  گاه درباره حوادث و پديده اند هيچ درصد نيز گفته 12.2شان دريافت نکرده بودند.  زندگي

درصد در پنج  81.8اند.  گونه مواقع آموزش نديده هاي امداد و نجات در اين طبيعي و روش
اي در راديو درباره سيالب  درصد هيچ برنامه 88.3تلويزيون و  اي درسال اخير هيچ برنامه

درصد  13.1شان در برابر سيالب بيمه نبوده و  اند خانه درصد گفته 84.4اند.  نديده يا نشنيده
زدگان  درصد سيل 66.8شان در مقابل سيالب بيمه نبوده است.  هاي اند ساير دارايي نيز گفته
ها خطر سيالب براي خود را جدي  از وقوع سيالبشده در سه استان پيش  پيمايش

 (21)ص. « اند.  دانسته نمي

 هشدار سيالبدرک و واکنش به وضعيت . 91-2-9
 26.6دهد که  زده خوزستان، گلستان و لرستان نشان مي شده در مناطق سيل پيمايش انجام»

روز قبل از  5.5گين طور ميان درصد افراد هشدار سيالب را دريافت کرده بودند. اين افراد به
افراد  23.4اند، اما نکته مهم اين است که  سررسيدن سيالب هشدار سيالب دريافت کرده

اند. اما نکته مهم است که هشدار سيالب  اند که هشدار سيالب را دريافت نکرده ابراز کرده
اند که هشدار سيالب را جدي  زدگان ايالم گفته درصد سيل 25.5جدي تلقي نشده است. 

درصد است. کساني که هشدار را در گلستان يا ايالم  84اند. اين ميزان در مازندران  نگرفته
گويان در گلستان( معتقدند زمان بسيار کمي براي تخليه  درصد پاسخ 86.1اند ) دريافت کرده

 اند.  اموال در اختيار داشته
نظير باغداران که به  هايي نکته ديگري که بسيار اهميت دارد اين است که به غير از گروه

وکار حساس هستند، بقيه اقشار حساسيتي به  هشدارهاي هواشناسي به دليل شرايط کسب
هشدارها و اخبار هواشناسي ندارند. اين در شرايطي است که عمدتاً به دليل نگراني براي 

صورت  هاي عادي صداوسيما قطع نشده و هشدارهاي هواشناسي به آرامش عمومي، برنامه
 (25)ص. « اند.  پخش شده عادي

 ها و سيالب روابط عمومی. 91-2-1
هاي رسمي درگير در سيل  کارگروه پس از بررسي رفتار شماري از روابط عمومي دستگاه»

برنامه جامع اقدام »فقدان « پيش از وقوع سيل»ها را در مرحله  اخير، ضعف اصلي آن
کرد. قابل توجه اينکه عموم روابط ارزيابي « سازماني اي درون و برون رسانه –ارتباطي 
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ها در نظام رصد و ارزيابي خود اساساً تصور و درکي از وقوع سيالب در مقياسي که  عمومي
ها فراهم  ها امکان چنين آمادگي را براي آن رخ داد نداشتند و سازوکارهاي رصد و ارزيابي آن

هنگام مواجهه  به« نفعاليقرار گرفتن در موضع ا»و « غافلگير شدن»کرد. از همين رو  نمي
 (26)ص. « رود.  شمار مي ها به با بحران سيل وجه اشتراک عموم روابط عمومي

 عملکرد مطبوعات . 91-2-1
شود، مطبوعات  بر يک رويه نادرست، که تقريباً همانند آن در کمتر کشوري ديده مي بنا»

برند. تعطيلي  ر ميهاست که تمامي روزهاي طوالني نوروز در تعطيلي به س ايران سال
روز رسيد. در روزهاي پيش از تعطيالت نيز، به دليل  23به حدود  1318مطبوعات در نوروز 

ها مختل شده  شدت کاهش يافته و نظم انتشار آن بحران کمبود کاغذ، شمارگان مطبوعات به
 تر از تعطيالت نوروز استقبال کرده بودند. در ميان بود. به همين دليل مطبوعات پيش

نسخه الکترونيک، و  6، ارگان دولت با انتشار «ايران»هاي سراسري تنها دو روزنامه  روزنامه
احمر ايران، با انتشار چند شماره کاغذي تنها  ، ارگان جمعيت هالل«شهروند»روزنامه 
هاي کشور بودند که در ايام تعطيالت نوروز بحران سيل را مورد توجه قرار دادند.  روزنامه

که بايد مورد توجه مخاطبان قرار نگرفت، ولي شماري از  ها هم چنان تنها تالش البته اين
يافته، در مناطق  صورت خودانگيخته و غيرسازمان اي که عمدتاً به نگاران حرفه روزنامه

هاي موبايلي فعاالنه  رسان هاي اجتماعي و پيام زده حضور يافته بودند و از طريق شبکه سيل
نقشي مؤثرتر « نگاري شهروندي روزنامه»ترتيب  اين يل پرداختند و بهبه پوشش رويدادهاي س

 نگاري جريان اصلي يافت.از روزنامه
زمان با کاهش تقريبي شدت سيالب، مطبوعات کوشيدند با ارائه  پس از تعطيالت، هم

هايي دربارۀ ابعاد و پيامدهاي سيل تا حدودي جاماندگي  مصاحبه، گزارش و تحليل
ود را جبران کنند. ويژگي مثبت عملکرد مطبوعات در اين ايام، در مقايسه با اي خ غيرحرفه

هاي رسمي و ارگاني، استقالل نسبي در بيان مسائل و موضوعات  ها و خبرگزاري ساير رسانه
هاي ميداني مطبوعات از  خصوص برخي از گزارش ها بود. به ها و کاستي ضعف و نقطه

هاي موثق به  طرفانه و نيز تحليل بخشي دقيق و بي اهيهاي قابل توجه خبردهي و آگ نمونه
 چنان حائز اهميت است:  حال چند نکته هم بااين روند. شمار مي

هاي مختلف  هاي کشور کماکان متعلق به حکومت و دستگاه سهم اصلي بازار روزنامه .1
ب هاي بزرگ کشور در چهارچو ترتيب بيشتر روزنامه اين متعلق به نظام سياسي است. به

ها و نهادهايي که به آن وابسته هستند، و نه الزامات و معيارهاي  هاي سازمان سياست
کنند و حتي در مواقع بحران نقش دستگاه تبليغاتي  نگاري، فعاليت مي اي روزنامه حرفه

گيرند. کما اينکه در جريان سيل  اجرايي را بر عهده مي -يک نهاد يا دستگاه اداري
سياسي ادامه  -رساني بر پايه صبغه مسلکي  ن به شيوه اطالعبرخي از مطبوعات همچنا

 دادند. 
اي  مفاهيمي مغفول در نظام رسانه« بحران نگاري  روزنامه»و « ارتباطات بحران»هنوز  .2
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طور عمده متکي به  ايران هستند. از همين رو، رفتار مطبوعات در مواجهه با بحران به
امع مبتني بر سازمان، آموزش، ابتکارهاي موردي و شخصي و نه رويکردي ج

نگاران و خبرنگاران،  ها با روزنامه افزايي است. در کل مصاحبه اندوزي و مهارت تجربه
نگاري  فقط دو خبرنگار صداوسيما و خبرگزاري تسنيم از گذراندن دوره دو روزه روزنامه

 اند.  سال قبل خبر داده 6و  15بحران در 
گيري از  نام، در بهره هاي پرسابقه و صاحب جاماندگي مطبوعات، حتي روزنامه .3

هاي اجتماعي و  هاي نوين ارتباطات و اطالعات و استفاده از شبکه فناوري
اي و نگاران حرفهضرورت برخورداري از روزنامه توجهي به هاي موبايلي، و کم رسان پيام

ات و آفريني نشري اي از چابکي و نقش مهياي پوشش بحران، به ميزان قابل مالحظه
اي در پوشش سيل کاست و ميدان را به فعاليت شهروندان در فضاي هاي حرفهروزنامه

مجازي سپرد. اين در حالي است که شهروندان به هنگام ارائه و به اشتراک گذاشتن 
توانند  هاي موبايلي طبعا نمي رسان هاي اجتماعي و پيام خبرها و نظرها در شبکه

نگاري را به اجرا درآورند و اساساً  اخالقي روزنامه –اجتماعي  –اي  معيارهاي حرفه
 چنين انتظاري داشت.  ها آنتوان از  نمي

به لحاظ جغرافيايي، شماري از مطبوعات محلي هنوز نتوانسته است، مفهوم و کارکرد  .4
اي از استقالل مالي و  گونه مطبوعات امروز به درجه را کسب کند. اين« رسانه»رايج 
رساني  ند که بتوانند حتي در شرايط عادي به روال کار خبري و اطالعا اي نرسيده حرفه

شدن سيالب نيز بخشي از مطبوعات  خود بپردازند. به همين دليل حتي پس از فروکش
 (22-28)صص. «  محلي نتوانستند انتشار يابند و رويدادها را پوشش دهند.

 عملکرد راديو و تلويزيون. 91-2-6
اي و ارتباطي  از منظر رسانه 18هاي يما حين و پس از سيالبدرمجموع رويکرد صداوس»

غلبه داشته است. البته « رساني هشدار دهي و اطالع»تر بوده و در عملکرد آن وجه  اي حرفه
رويکرد انتقادي صداوسيما عمدتاً معطوف به برانگيختن و واداشتن مقامات و مسئوالن به 

برنامه، مکرر و گاه نمايشي آنان ر به حضور بيحضور و اقدام در صحنه حوادث بود که منج
داد. رساني و الزامات مديريت بحران را تحت تأثير قرار ميشد و عمليات امداد و کمک مي

تفسيري وقايع و نيز  –هاي تحليلي  برنامه ها پخش ويژهپس از فروکش کردن اوج سيالب
جه افکار عمومي را تا حدودي زده، توانست تو انعکاس وسيع مطالبات و صداهاي مردم سيل

 زبان به پوشش صداوسيما سوق دهد. اي فارسي هاي ماهواره از شبکه
زدگان در  نظرات سيل  چهارم کساني که در پيمايش دهد بيش از سه بررسي نشان مي

ها اخبار را از صداوسيما دريافت کنند.  دهند در بحران اند ترجيح مي ها شرکت کرده استان
رساني در اين رسانه را بيشتر آشکار  ت تقويت سازوکارها و اشکال اطالعهمين امر ضرور

 (28-21)ص. « کند. مي
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 ها ها و سايت عملکرد خبرگزاری. 91-2-7
اي و پيشيني در حوزۀ آب و بحران سيل، جذابيت اخبار غيررسمي و  نداشتن دانش زمينه»

اصلي  نشدن در ميدان اي و ديده هاي فني و حرفه ها، کاستي حتي خبرهاي جعلي، ضعف
ها در پوشش رويداد سيل بودند. در  ها و سايت هاي خبرگزاري افکار عمومي، ازجمله چالش

رفتن مرجعيت خبري براي  ترين چالش، به داليل گوناگون، از دست اين ميان، شايد مهم
هاي جريان اصلي بود. واقعيت اين است که  هاي رسمي و حتي رسانه ها و سايت خبرگزاري

هاي اجتماعي و  هاي رسمي خبري در شبکه ها و سايت اخبار رويداد سيل بيش از خبرگزاري
ها در اين فضا گرفته از سيالب هاي موبايلي جريان يافته بود. الجرم، روايت شکل رسان پيام

ها استوار بود.  زده ها و نقاط ضعف عمليات امداد و نجات و اسکان سيل نيز عمدتاً بر کاستي
ها به منابع موثق خبري براي رد يا تأييد انبوه خبرهاي منتشر  که دسترسي خبرگزاري درحالي

ها دشوار بود، در کنار  اي و امکان سنجش صحت آن هاي اجتماعي و ماهواره شده در شبکه
هاي غيررسمي و ها و رسانهزا  توسط شبکه بازنشر بسياري از اين محتواهاي منفي و تنش

اي کشور و کاهش بحران را در مقاطعي با  ان مديريت  فضاي رسانهمخالف دولت عمالً امک
 (21)ص. « سختي مواجه کرد.

 نگاری بحران ضعف روزنامه. 91-2-8
و کاربرد سازوکارهاي « نگاري بحران ارتباطات و روزنامه»غفلت نظري و عملي از اهميت »

هاي رسمي و موزشرساني کشور: از يکسو نظام آ اي  و اطالع تحقق آن در نظام رسانه
نگاري در ايران توجه چنداني به موضوع بسيار مهم ارتباطات و  حرفهاي ارتباطات و روزنامه

اند و از سوي ديگر نهادهاي مسئول سياستگذاري و مديريت  نگاري بحران نداشته روزنامه
بحران اعم از بخشي و فرابخشي، نهادهاي روابط عمومي و سازمانهاي گوناگون خبررساني 

اي  نيستند.  رساني مهياي مواجه شدن با بحرانهاي طبيعي از منظر ارتباطي و رسانه و اطالع
اين در حالي است که وقوع انواع حوادث طبيعي، در سرشت اقليم ايران و بخشي از 
سرنوشت هميشگي ما ايرانيان قابل مشاهده است. به اين اعتبار ضروري است درک عملي 

تور کار عملي همه نهادهاي ذيربط تبديل گردد و اين مهم در نظام از ارتباطات بحران به دس
فني  -اي( و هم کاربردي  آموزشي )دانشگاهي و حرفه -ارتباطي کشور هم از لحاظ علمي 

هاي سياستگذاري و مديريت اجرايي رساني( و هم در حوزه ها  و مجاري اطالع )در رسانه
 (33)ص.  «کشور تثبيت و نهادينه شود.

 ها وضعيت سمن. 91-2-1
اند. نخست اينکه، فعاالن  ها مشکالتي براي فعاليت در حوزۀ مديريت سيالب داشته سمن»

ها را در  آورد، آن حساب نمي ها را به اند دولت ظرفيت اجتماعي سمن ها اظهار داشته سمن
برخي کند و حتي  ها اعتماد نمي دهد و در کارهاي اجرايي به آن ها دخالت نمي ريزي برنامه
اند مشکل  بينند. برخي نيز اظهار داشته ها را مقابل خود مي اند نهادهاي دولتي آن گفته
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ويژه اگر سمني در  هاست، به هاي مزمن و مبهم نيروهاي امنيتي دربارۀ آن ها حساسيت سمن
ها هم بيشتر بوده است. مشکلي که  شده بوده، حساسيت سطح منطقه يا کشور شناخته

شخص در اين سيالب با آن مواجه بودند اين بود که تا يک هفته اجازه طور م ها به سمن
اي بوده است که به  ها به گونه حساب بانکي اعالم کنند و برخي حساسيت نداشتند شماره

هاي ارسالي خود را پوشش خبري  کردند کاميون ها، سعي مي گفتۀ يکي از اعضاي فعال سمن
يک از جلسات  ها در هيچ از آن ها،  بنا به اظهار سمنآن گرفته شود.   ندهند تا مبادا جلوي
عمل نيامده است. اين نکته مؤيد وجود  جز استان فارس( دعوتي به مديريت بحران )به

دولتي  هاي  ها، يعني اعتماد نداشتن دستگاه ترين عامل جدي در محدوديت فعاليت سمن مهم
 هاست. به آن

ريني در مديريت سيالب ناهماهنگي و فقدان آف ها براي نقش يکي از مشکالت عمده سمن
عنوان بازوهاي  ها بايد بتوانند به اند که آن هاي فعال ابراز کرده سمن مديريت واحد است.

هايي که به شکل خاص در  استثناي سمن اجرايي نيروهاي امدادرسان عمل کنند؛ چون به
يط بحراني دارند و نه اند، نه اطالعات تخصصي دربارۀ سيل و شرا مورد بحران کارکرده

قدري آشفتگي در امدادرساني وجود داشته است که  اند. اما به آموزشي در اين زمينه ديده
گيرند. اين مسئله  رساني را به دست شوند ابتکار عمل در کمک ها خود مجبور مي سمن

 هاي ديگر شده هاي امدادرسان و حتي سمن کاري با دستگاهبسياري از مواقع باعث موازي
 است.
مرکزي، محلي و معتمدين محلي در نيازسنجي، شناسايي  هاي  در سه اليۀ سمن ها  سمن

در سطح ملي نيز از  ها  اند. سمن افراد نيازمند و توزيع اقالم نقدي و غيرنقدي نقش داشته
مازندران يا از مازندران  هاي  کردند و براي مثال از تهران براي سمنيکديگر حمايت مي

هاي مردمي به  شد، يا با توجه به حجم زياد کمک جنوب، کمک ارسال مي هاي  براي سمن
ها مانند  ها را براي ساير استان ها کمک زدگان شهرک سعدي شيراز، برخي از سمن سيل

ها  خوزستان و لرستان ارسال کردند. ليکن مسئله کماکان اين است که بين سمن
بيشتر بر تعامالت و روابط فردي متکي است.  مند ارتباطي وجود ندارد و سازوکارهاي نظام 

 کند. ها در مديريت بحران را دوچندان مي سازي سمن اين امر ضرورت شبکه
ها، به سرمايۀ اجتماعي اعضاي سمن،  در ايفاي نقش مؤثر در بحران ها  سطح موفقيت سمن

هاي  سازمانها در  پيش از سيالب و شبکه روابط آن ها  اجتماعي سمن- هاي فرهنگي فعاليت
اي از روابط  هاي دولتي مختلف داراي شبکه هايي که با دستگاه دولتي وابسته است. سمن

گسترده و پويا بودند، در زمان بحران نيز امکانات و خدمات بيشتري را به سمت مناطق و 
 هايي که مورد نظرشان بود هدايت کردند. محله

ي بوروکراتيک بوده است. ضرورت اخذ ها ناکارآمدي ساختارها يکي ديگر از مشکالت سمن
در زمان  ها  کرده است. سمنها را کند مي ها، سرعت فعاليت مجوز براي پيشبرد برنامه

اند و فاقد جايگاه و نقش  گيري در شوراي بحران، حضور نداشتهگذاري يا تصميم سياست
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گرفته لتي قرار نمياند. اطالعات در اختيار فعاالن غيردو اي در اين زمينه بوده شده تعريف
مطرح در سطح منطقه يا کشور، گاه موجب تحت  هاي  است. حساسيت بيشتر امنيتي به سمن

 ها بوده است. تأثير قرار گرفتن حاميان و تغيير جهت عملکرد آن
هاي فعال و فعاالن مدني با بعضي  ها و رويکردهاي برخي سمن شکاف موجود ميان ديدگاه

هاي محلي و  دهد که اگرچه سمن و محلي نشان مي از مسئوالن نهادهاي رسمي
رساني و امداد  نهاد نقش مؤثري در کمک هاي خيريه و مردم هاي فعال و شبکه سازمان
اند، اما هنوز از پشتوانه رسمي، حقوقي و اجرايي مناسب براي ارائۀ سريع و مستمر  داشته

 (34-35)صص. « خدمات برخوردار نيستند.

 های اجتماعی برای مقابله با آسيبناآمادگی . 91-2-90
مقابله با  ها و نهادها براي پايين بودن سطح آمادگي سازمان رايبتوان داليل زير را  مي»

 برشمرد: لياز س يناش ياجتماع يها آسيب
ها و  آسيب تياز وضع قيرصد دق نظامفاقد  ي کشورها ها و شهرستان استان اصوالًيکم: 

را  جرائمها و  بيسآ تيمعنادار در وضع راتيير باشد روند تغکه قاد يستمي. سجرائم هستند
کاهش و مقابله با  يها استيگرفته در س صورت پايشکند و طبق رصد و  پايشرصد و 

  نشده است. صورت سازماني تعريف ، عمالً بهرا اعمال کند راتييتغ ياجتماع يها بيسآ
گردش  ،کم است اريبس يبخش نيب يها يها و مناطق هماهنگ در استان نکهيا ليدله بدوم: 

 .وجود دارد ندرت به ي اجتماعي نيزها مسئول مقابله با آسيب يها دستگاه نياطالعات در ب
ايجاد هماهنگي و توليد هستند که  ليدستگاه دخ نيچند يمثال در موضوع خودکش يبرا

 ها دشوار و مانعي براي اقدام مناسب است.  گزارش جامع از همه آن
 جرائمو  ياجتماع يها آسيب زده به سيل مناطق يياجرا هاي يتريمدغالب در ه نگاسوم: 

 يعنوان بال به ليس اصوالً و ساير حوادث طبيعي کمتر توجه دارد. ليتبعات سعنوان  به
شود و تبعات اجتماعي آن چندان مدنظر مديران  ميشناخته  يبا اثرات مخرب اقتصاد يعيطب

 و نظام مديريت بحران نيست. 
اند.  دهيموزش دآ «حادثه نيح»هاي  تيموقع براي شتريو امدادگران ب يمدن نفعاالچهارم: 

و  ،شوند يعنوان تبعات پس از حادثه شناخته م به جرائمو  ياجتماع يها آسيب ۀعمد اما
ي پس از اجتماع يها با آسيب همقابل اين کنشگران کمتر به ،موزش و دانشآفقدان  ليدل هب

 (46)ص. « .کنند مي حوادث ورود پيدا

 شناختی آمدهای روان پی. 91-2-99
ازجمله  يمتفاوت روان يها واکنش البيپس از س زدگان ليسي فيمطالعه ک جيبر اساس نتا»

داشتن  ،يديشبانه، احساس ناام يها ،کابوسخوابي کمترس و اضطراب،  ت،يخشم و عصبان
اند،که البته  بروز داده يريدرگ نزاع و يبه همراه پرخاشگر ياحساس ناامن ،يافکار خودکش

داشته  يشتريب وعيش يروان يمنف عالئمو حادتر بوده است،  دتريالب شديهر چقدر وقوع س
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 عالئم نيمرتبط بوده است که ا البيها با بروز س و نشانه عالئم نيا نکهياست. با وجود ا
 يکشاورز يها نيمخانه و ز بي: تخرليعوارض آن از قب اي البيخود س ياز فشار روان يناش

آن  يکه برا يزيو هر چ يزندگ هياول يها هيسرما ادناز دست د يناش يو مشکالت اقتصاد
)ص. « بوده است. کانينزد دنيد بيآس اياز دست دادن  يو نگران اند دهيها زحمت کش سال
46) 
ساالن مورد بررسي احتماالً دچار  درصد بزرگ 34بر اساس نتايج پيمايش انجام شده »

 42پزشکي بودند و نياز به ارزيابي تخصصي دارند. اين نسبت در استان لرستان ) الل رواناخت
درصد و  22دار و چشمگيري باالتر از دو استان ديگر بود )گلستان  ( به شکل معنيدرصد

درصد(. مطالعه نورباال و همکاران به کمک همين ابزار نشان داده بود که اين  28خوزستان 
و  32، 23هاي لرستان، گلستان و خوزستان به ترتيب برابر با  در استان 1314نسبت در سال 

درصد است. اين افزايش برجسته نرخ آشفتگي سالمت روان در استان لرستان، هم  21
تواند آشکارا به رويداد سيل اخير  نسبت به خود استان و هم در قياس با دو استان ديگر، مي

ررسي احتماالً دچار افسردگي شديد بودند. اين نسبت نيز درصد افراد مورد ب 13مرتبط باشد. 
 دار و چشمگيري باالتر از دو استان ديگر بود. درصد( به شکل معني 23در استان لرستان )

 نرخي اي، مالحظه هر با لرستان، استان در شديد افسردگي درصدي 23 ي ماهه يک شيوع
 .شود مي تلقي هشداردهنده و باال بسيار

بودند. اين نسبت نيز در استان  PTSDافراد مورد بررسي، مظنون به ابتال به درصد  5/23
دار و چشمگيري باالتر از دو استان ديگر بود )هر دو  درصد( به شکل معني 45لرستان )

در استان لرستان، بازهم  PTSDدرصدي  45درباره شيوع مقطعي  درصد(. 13استان حدود 
 شود. اي، اين نرخ بسيار باال و هشداردهنده تلقي مي بايد اذعان نمود که با هر مالحظه

هاي گلستان و خوزستان،  در استان PTSDهرچند شيوع آشفتگي سالمت روان، افسردگي و 
دهنده وجود نياز به مديريتي  هاي ملي، نشان با مطالعات پيشين و پيمايش راستا هم

اني و اجتماعي مردم در سطح يافته در جهت کاستن از آالم رايج و شايع مشکالت رو سازمان
-يبه مشکالت روان يدگيو رس يريتمد «يتفور»پژوهش حاضر بر  هاي کشور است، يافته

 يژهطور و سالمت روان و به يآشفتگ يوعلرستان تأکيد دارد. ش زده يلمردم خطه س ياجتماع
 از بسياري متناظر آمار که باالست يا اندازه در لرستان به PTSDو  ياختالالت افسردگ

 .گذارد مي سر پشت را کشورها
 کودکان و نوجوانان دچار اختالل استرس پس از سانحه  6/14نتايج پيمايش نشان داد 

(PTSD) بودند که پس از گذشت حدود شش ماه از زمان سيل، نياز به مداخالت درماني
ارس در جايي به اردوگاه، خرابي و تعطيلي مد مناسب دارد. عواملي مانند ترک منزل و جابه

برخي مناطق، آسيب سيالب به منازل مسکوني، ايجاد اختالل در سالمت روان والدين، 
اي از احساسات منفي کودکان  باعث تأثير منفي بر سالمت روان کودکان شده است. پاره

بازي و  اي همچون اسباب هاي ساده تواند ناشي از فقدان امنيت و دلتنگي براي داشته مي
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ها دارند.  ها مملو از خاطره بوده و احساس دلبستگي به آن ت که براي آندوري از اشيائي اس
تواند استرس بسياري را به کودکان تحميل کند، وضعيتي که حتي در  اجبار به ترک منزل مي

 ها را براي والدين دشوار سازد. تواند مديريت رفتارهاي آن کودکان نوپا ايجاد شده و مي
پزشکي  زشکي همواره و الزاماً به معناي لزوم مداخله صرفاً روانپ شيوع باالي اختالالت روان

شود و  استفاده مي« اجتماعي-مشکالت رواني»نيست و به اين جهت در اينجا از عبارت 
حال، با  جانبه استوار خواهد شد. بااين آيد بر يک رويکرد همه پيشنهادهايي که در ادامه مي

گذشت بيش  باوجود PTSDماندن ابتال به  يز باقيتوجه به شيوع باالي افسردگي شديد و ن
پزشکي در  ماه از رويداد سيل، بر ضروري بودن غربال تشخيصي و مداخله درماني روان 5از 

 (42)ص. « شود. اولين فرصت تأکيد مي

 ی اجتماعی و فرهنگیها آموخته درس. 91-9
هاي  ضرورت طوف بهشده از سوي کارگروه اجتماعي، فرهنگي و رسانه مع مطالعات انجام

 ذيل است: 
ها و  اي در مديريت سيالب برجسته کردن ذهني اهميت الزامات اجتماعي و غيرسازه .1

ها: در گذشته تأکيد اصلي بر انجام اقداماتي براي محافظت در مقابل  غفلت عملي از آن
سيالب نظير احداث دايک يا سيستم زهکش بوده است تا احتمال سيالب کاهش يابد 

اي در مديريت سيالب را افزايش داده بود. در مقابل  ن رويکرد تأکيدات سازهکه همي
اي فراتر از علوم اجتماعي را نيز  که حيطه -اي به مديريت سيالب  رويکردهاي غيرسازه

رساني و توسعه  اند و از آگاهي هاي گذشته قوت بيشتري يافته در دهه -گيرد  در بر مي
هاي  ها، بانک ته تا امور مربوط به استفاده از سمنهاي مربوط به سيالب گرف آموزش

هاي ارزيابي خسارات  شناختي و نظام اطالعاتي حمايت اجتماعي، ارائه خدمات روان
زدگان گسترش يافته  اي براي جبران صدمات وارده به سيل هاي بيمه مبتني بر نظام

و اجتماعي در  اي است. مطالعات کارگروه نشان داد که اين الزامات جديد غيرسازه
ها  اثر به آن صورت بسيار سطحي و کم اند يا به کشور يا در سطح بسيار بااليي مغفول

 شود.  پرداخته مي

 ها: نظام هاي ذهني غالب و معمول در سيالب تقويت سازوکارهاي غلبه بر پارادايم .2
 ستين متعارف و مسلّط يذهن يها ميغلبه بر پارادا يمجهز به سازوکارها حکمراني

گيران با بيش از يک دهه خشکسالي  . مديران و تصميم(يخشکسال ميمثال، پارادا ي)برا
هاي  اند. رويه هاي شديد نداشته کنار آمده بودند و هيچ تصوري دربارۀ امکان بارش

گيري با شرايط خشکسالي تنظيم شده و نظام حکمراني ظرفيت  سازماني و نظام تصميم
از طريق آموزش   م در شرايط خشکسالي باشد و همزمان ه مناسب نداشته است که هم

هاي تخصصي فعال  ها و بسط سمن ها، توسعه تعامالت با سمن عمومي، تقويت رسانه
 در زمينه مديريت بحران، آماده مواجهه با شرايط سيالب باشد. 

ي: آنچه در خالل مطالعات سازمان ي و گسستگي ارتباطات مياناعتماد يبترميم  .3
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وزارت جهاد کشاورزي، وزارت نيرو، سازمان هواشناسي،  د است، ميانکارگروه مشهو
ها،  و مردم، و دولت و سمن ي رسميها سازمان ها، زيست و ساير دستگاه سازمان محيط

در عمل . هاي سازماني وجود دارد ها شکاف در شرايط پيش، حين و بعد از سيالب
اند؛  اعتبار شده ر براي يکديگر کممؤث ها عدم تعامل يا تعامل نا ها براثر سال سازمان

ها نسبت به يکديگر بدبين هستند؛ و مردم نيز در مدت چند دهه نسبت  دولت و سمن
اعتمادي  اند. اين کم اعتماد شده ها، کردارها و هشدارهاي نهادهاي رسمي کم به وعده

اي سيالب در مراحل پيش، حين و پس از سيالب  بر ارکان مختلف مديريت غيرسازه
ها، شفاف نشدن علل و  که، نقصان در برآوردن وعده تر آن ثر منفي گذاشته است. مهما

ارزيابي عملکرد نهادهاي رسمي در جريان سيالب و جبران نشدن خسارات بر شدت 
 اعتمادي خواهد افزود.  بي

هاي  : عالوه بر تفاوتالبياز س تيمردم و حاکم يها تيرواکم کردن فاصله ميان  .4
دهد که  هاي مردم از سيالب، اين مطالعات کارگروه نشان مي يتاستاني در روا

کردن سيالب )عمدتاً در خوزستان( يا کوتاهي در  هاي مردمي گاه تا عمدي تلقي روايت
هاي رسمي در  مديريت سيالب توسط سدها )در گلستان( پيش رفته است و با روايت

اف بين روايت رسمي و ها بسيار فاصله دارد. پر نشدن شک خصوص زياد بودن بارش
ديده بيشتر  زدگان خسارت اعتمادي را باالخص براي سيل مردمي از سيالب، عمق بي

 خواهد کرد. 
نهادي کردن حاکميت جامعه نسبت به ايمني: جامعه ايراني که پيش از سيالب جايگاه  .5

رودخانه  يمهندس ،يمنيا تياهممهمي براي ايمني قائل نبوده است، پس از سيالب بر 
نشود،  ليتبد تيفرصت اگر به ظرف نيشده است. ا واقف البيس يا رسازهيغ تيريمد و

 . رود ياز دست م سرعت به
هاي عملي در استفاده از  نهاد و تقويت زمينه برداري از توان و نقش مؤسسات مردم بهره .6

ها برجسته شد اما مطالعات  ها نقش اجتماعي سمن اين ظرفيت: در خالل سيالب
حداقل وارد ساختن  يبرا تيدر حاکم ياسيس يعزمدهد که  گروه نشان ميميداني کار

شواهد نشان  است. يتا پس از بحران ضرور يريشگيبحران از پ تيريها به مد سمن
هاي جهادي و  ها، گروه هاي مردمي ازجمله خيريه ها و ساير تشکل دهند که سمن مي

اند. نکته مهم اين است  دههاي مذهبي نقش مثبتي در مديريت سيالب ايفا کر تشکل
اند و  شده هاي جامعه مدني عمدتاً پيش از سيالب جدي گرفته نمي که اين گروه

کردن آنان در مراحل مختلف مديريت حوادث طبيعي  هايي مشخص براي دخيل برنامه
 از پيش از بروز تا پس از آن، وجود نداشته است. 

توانند نقش مهمي در  ها مي ي: سمنها با نهادهاي امدادي و مديريت تداخل نقش سمن .2
ها براي  مديريت سيالب ايفا کنند اما اين به معناي وجود ظرفيت مناسب در سمن

هاي رسمي امدادگر نظير  جاي نهادهاي اصلي مديريت سيالب سازمان شدن به جايگزين
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ها و اين دسته  احمر نيست. سطوح باالتري از هماهنگي و تقسيم کار ميان سمن هالل
ها، امکانات و منابع الزم براي  ها، مهارت ها به همه دانش ها الزم است. سمن سازماناز 

تواند بر  ها مي ها مجهز نيستند و عملکردهاي متنوع و ناهماهنگ آن مديريت سيالب
ها را به نيرويي  ها، آن مشکالت بيفزايد، اما باال بردن سطح هماهنگي و آمادگي سمن

 کند.  يل ميمؤثر در مديريت حوادث تبد
اي کارگروه نشان  ها: مطالعات منطقه مدارانه از سيالب هاي محلي قوم اصالح روايت .8

مسئله  نيا ديو با است آغشته شده يقوم يها تيبه روا هاي مناطق باليسدهد که  مي
خصوص در خوزستان بسيار جدي بوده است. عمده  اين مسئله به. اساساً حل کردرا 

زبان بوده و ذهنيت جمعي در بستر  وطنان عرب دگي همزده، محل زن مناطق سيل
هاي  هاي سياسي رسانه گيري هاي داخلي، جهت ها و رسانه اعتمادي، تشتّت شبکه کم

که بيشتر تحت تأثير سدها و  1318هاي متفاوت سيالب سال  خارجي و معاند، و ويژگي
ها در  سيالبهاي قومي و مذهبي از  ها بوده شکل گرفته است. روايت مديريت آن

 استان گلستان نيز تقويت شده است. 
اي: در معرض تبعيض بودن  هاي حاشيه هاي عرفي و گروه رفع تبعيض از مالکيت .1

ي )کساني که بدون اسناد مالکيت و طبق عرف محلي در اراضي عرف يها تيمالک
 ري)نظ يا هيحاش يها و گروه اند( اند يا دسترسي به برخي اموال داشته کرده کشت مي

هاي اخير بوده است.  مسئله مهم سيالب (ي که فاقد اسناد هستندمهاجران افغانستان
ها  ضرورت دارد که در اين زمينه سازوکارهاي مناسب پرداخت خسارت به اين گروه

تدوين شود تا بر اثر فقدان دسترسي به اسناد اثبات مالکيت يا بروز خسارت، طرد 
 شکل نگيرد. ها  اجتماعي و اقتصادي در خصوص آن

 ياجتماع تينظام حماايجاد نظام حمايت هدفمند اجتماعي از شهروندان: عدم آمادگي  .13
 تياز وضع قيبر اطالعات دق يهدفمند از شهروندان )مبتن تيو حما ييشناسا يبرا

هاي اطالعاتي قابل  مسئله مهمي است که در فقدان بانک افراد( يو اجتماع ياقتصاد
 ديده، شکل گرفته است. هاي افراد خسارت رفاه و نيازمندياتکا براي شناسايي سطح 

ي: مطالعات نهاد ياعتماد يب ۀتوسعدر کنار مردم به مردم، رشد همبستگي بيشتر ميان  .11
هاي قومي  کارگروه نشان داد که انسجام شيعه و سني )در گلستان(، فارس و ساير گروه

رساني و  شدن فرايند کمک فراگيرطور کلي بر اثر  با اعراب خوزستان، و انسجام ملي به
زده بيشتر شده است اما برخي  ميهنان از نقاط مختلف در مناطق سيل حتي حضور هم

هاي سازماني و سياسي  اي، دميدن بر انتظارات، رقابت هاي رسانه ها، نقصان کاستي
رسان، و باالخص عملکرد صداوسيما در نقد شديد دولت و  هاي کمک ميان دستگاه

هاي ساختاري  ها در مقابل عملکرد دولت، و نقيصه دادن خدمات ساير دستگاه هجلو بزرگ
هاي  اعتمادي مردم به دستگاه مديريت سيالب که سبب تشديد خسارات شده، بر بي

 رسمي افزوده است. 
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 يدولت ينهادهابه اقدامات انجام شده: « خدمات دولتي»نزديک کردن تصور عمومي از  .12
خود را به مردم ارائه  خيخدمات تار نيشترياحمر، ب خص هاللها، و باال بنا به گزارش

امداد، و سابقه  يها مردم از پروتکل يناآگاه ،يا تقابل رسانه ،ينظم ياند، اما ب کرده
ضروري است اقداماتي براي  جلوه داده است. زيکمک را ناچ زانيم نيا ،ياعتماد يب

يزان خدماتي که ارائه شده است آگاه ساختن مردم و نزديک کردن ذهنيت ايشان به م
 انجام گيرد. 

ها، در مرحلۀ   ترين مسئله مديريت سيالب ها: اساسي توجه به مديريت پيش از سيالب .13
اي که مستلزم ارزيابي مخاطره، تدوين راهبرد و  پيش از وقوع سيل است، يعني مرحله

اط بين کنشگران هاي ارتب سازي زمينه سازي و آموزش و نيز فراهم گذاري، آگاه سياست
سازي مردم براي وقوع سيالب کمتر از مرحلۀ وقوع سيالب و  مختلف است. آماده

پذيري دارد ولي اهميت آن به اندازۀ مراحل بعدي  مرحلۀ پساسيالب، قابليت رؤيت
سازي جامعه براي وقوع سيالب به زمان زيادي نياز دارد و  سازي و آماده است. ظرفيت

هاي مرتبط با سيالب نيز فاقد  شود. دستگاه آن داده نمي معموال اهميت زيادي به
هاي مرتبط با آمادگي براي مواجهه  ها و اقدامات فراگير و مؤثر در زمينۀ آموزش برنامه

 با سيالب هستند. 

خيز: اصوالً در مناطقي که  هاي توسعه مناطق سيل انجام اقدامات پيشگيرانه در برنامه .14
هاي  ي هستند، مثل مناطقي در استان مازندران يا استانهاي تکرار مستعد وقوع سيالب

سازي مردم و اقدامات  گلستان، لرستان و خوزستان بايد اقدامات مربوط به آماده
معني ضرورت توجه به  اي اين مناطق ديده شود. اين به هاي توسعه پيشگيرانه در برنامه

دي روستايي است. هاي ها هاي جامع شهري و طرح مديريت جامع خطر سيل در طرح
 توجهي به اين مهم است.  ها در مناطق پرخطر نشانۀ آشکار بي شدن سکونتگاه ساخته

ريزي فضايي در مديريت سيالب  توجهي به نقش برنامه ريزي فضايي: بي توجه به برنامه .15
ريزي فضايي  و عدم توجه به وارد نمودن مالحظات مربوط به مخاطرۀ سيالب در برنامه

ريزي فضايي اين  که بايد در برنامه سيالب کامالً آشکار است. در حاليمناطق مستعد 
مناطق هم به تقويت راهبردهاي مربوط به پيشگيري از سيل پرداخت و هم به اقدامات 

دهي به تقاضاهاي  ريزي فضايي سازمان مربوط به کاهش تأثيرات سيالب. وظيفۀ برنامه
هاي اقتصادي،  صورت توأمان به فعاليت به ريزي بايد فضايي جامعه است. در اين برنامه

زيست توجه صورت گيرد. اين مهم اگرچه در زمره نکات  نياز سکونتگاهي و حفظ محيط
سازي،  ها و امور شهرسازي است، ليکن نهادهاي دولتي به آگاه مرتبط با زيرساخت

ي رساني و جلب مشارکت مردمي براي تحقق اصول اين امور باالخص در مناطق اطالع
 اند، نياز دارند.  توجه به اين موارد شکل گرفته که قبالً بي

گيري کارآمد و تعاملي ميان مديران و متخصصان با شهروندان  تدوين نظام ارتباط .16
پذير: شهروندان دانش و اطالعات کافي دربارۀ پيامدهاي احتمالي سيالب بر  آسيب
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نطقه خود، و اقدامات ضروري اموال خود، و همچنين در مورد احتمال وقوع سيالب در م
به هنگام سيالب ندارند. زبان فني مديران و کارشناسان )نظير دورۀ بازگشت سيالب، 

نظر  بستر و حريم، دشت سيالبي و .....( به سختي براي مردم عادي قابل فهم است و به
هاي  رسد مشکل ارتباطي در اين زمينه بين مردم و مديران جدي است. دستگاه مي

گيري کارآمدي براي تعامل با شهروندان،  امور تخصصي سيالب، به نظام ارتباط متولي
 هاي ايشان نيازمند هستند.  ها و اثرگذاري بر کنش ارائه آموزش

هاي بزرگي از مردم  ها: بخش هاي اجتماعي شهروندان در سيالب آموزش مسئوليت .12
دولتي قرار دهند که با  تمايل دارند تا مسئوليت مواجهه با سيالب را بر دوش مسئوالن

حل دفاعي در مقابل سيالب پيدا کنند. نگرش عموم مردم اين  ابزارهاي مهندسي راه
هاي خود  است که کاهش خطر سيالب وظيفه دولت است نه مردم. مردم بايد مسئوليت

در قبال سيالب را بدانند و براي پذيرش اين مسئوليت تجهيز شوند. شدت خسارات 
ي است که در مناطق تحت تأثير خطرات آن بايد تعامل دائمي بر محور ا سيل به اندازه

 جانبه و آمادگي هميشگي صورت گيرد.  تبيين خطر، پذيرش مسئوليت، همکاري همه

آوري: ضعف  ها در بهبود تاب هاي خصوصي و عمومي و سمن جلب مشارکت بخش .18
گي براي بهبود هاي سيل، مانع بزر مشارکت عمومي مردم در جلوگيري و کاهش آسيب

آوري جامعه در مقابل سيالب است. براي اينکه اين توازن مسئوليتي برقرار  وضعيت تاب
شود الزم است تا اين موضوع در معرض گفتگوي باز عمومي قرار گيرد. ضروري است 

هاي محلي مديريت سيالب با مردم به اشتراک گذاشته شده و حتي مشارکتي  برنامه
دم در مراحل اوليۀ مديريت سيالب سبب افزايش مشروعيت تهيه شوند. مشارکت مر

معني ضرورت مشارکت بخش دولتي، بخش  کل اين فرايند خواهد شد. اين به
 ها و شهروندان در حکمراني مخاطرۀ سيالب است. خصوصي، بخش عمومي، سمن

ها: مانع اساسي در حوزۀ جبران خسارت اين  نگرانۀ جبران خسارت هدفمند کردن آينده .11
که بايد کاري  ست که فقط به فکر بازگرداندن جامعه به حالت عادي خود است. درحاليا

کرد تا جامعه پس از وقوع سيالب صرفاً به فکر بازگشت به حالت عادي و نرمال نباشد، 
آموزي داشته و بتواند خسارات آتي را به حداقل  بلکه جامعه بايد از رويداد سيالب درس

ها و اقدامات بخش جبران خسارت  تواند از طريق سياست يممکن برساند. اين کار م
ها  هاي عملکردي دستگاه آموزي از سيالب در رويه کردن درس  سيالب رخ دهد. نهادينه

 مشهود نيست. 

ها: سيستم هشدار سيالب، هم فرايندي  بخشي به سيستم هشدار سيالب جامعيت .23
آوري است و شامل  تر از فنمهندسي و هم فرايندي سازماني است. سيستم هشدار فرا

شود. درواقع، مراحل مختلف واکنش  گيري هم مي ارتباطات انساني، مديريت و تصميم
اند از شنيدن هشدار، فهميدن محتواي پيام هشدار، باور  مردم به هشدار سيالب عبارت

بودن هشدار و در نهايت واکنش به هشدار از طريق انجام کنش  به معتبر و دقيق
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هاي زياد بوده است. انواعي  هاي اخير دچار نقص هر چهار مرحله در سيالبمحافظتي. 
هاي  ها، فقدان آموزش کردن به پارادايم خشکسالي، نقصان رسانه اعتمادي، عادت از بي

ها و  رساني، نقصان در عملکرد سمن هاي اطالع کافي به مردم براي درک نشانه
شدن آن اثر  يالب و جدي گرفتهاي کشور بر نقصان در هشدار س زيرساخت رسانه

 گذاشته است. 
هاي محلي در هشدار: فقدان سيستم هشدار  جلب مشارکت اجتماعات داوطلبانه و شبکه .21

مبتني بر اجتماع محلي در سيالب اخير کامالً مشهود بوده است. اثربخشي هشدارهاي 
د. وجود سيستم هاي محلي داوطلبانه هم تقويت شو رسمي حتماً بايد با استفاده از کانال

اي بسيار ضروري است. به دليل سطح پايين اعتماد به  هشدار سيالب در سطح محله
سيستم هشدار رسمي، خود اجتماع محلي بايد فرايند مشاهدۀ رودخانه و سيستم 

اي در مراحل  رساني از طريق افراد قابل اعتماد را دنبال نمايد. اين گروه محله اطالع
سازي اجتماع محلي و نوع واکنش اجتماع محلي به  نحوۀ فعال تواند در مورد بعدي مي

که در فقدان اثربخشي  سيالب، تصميمات الزمه را اتخاذ کند. جالب توجه اين
هاي  هاي امدادرسان محلي از رسانه تلگرام در قالب ها و گروه هاي رسمي، سمن رسانه

 اند.  رساني محلي استفاده کرده مختلف با سازوکاري شبيه به اطالع

هاي بازديد: پروتکل مشخصي بر بازديد مقامات سياسي از مناطق  تنظيم پروتکل .22
هاي اسکان موقت حاکم نيست. حضور متعدد مسئوالني که گاه  زده و کمپ سيل

که مقامات  کمترين ارتباط با مسئله سيل را در ايام بحراني آن دارند، عالوه بر آن
کند، انتظارات  هاي اصلي خود مي تغيير برنامه استاني و درگير در سيالب را وادار به

دهد و به تدريج اين ديدگاه را در آنان تقويت  ديدگان افزايش مي گسسته را در حادثه
اعتمادي  کنند و بر بي کند که مقامات براي نمايش سياسي از اين مناطق بازديد مي مي
 افزايد.  مي

 اند از:  مدتاً عبارت بودههاي اسکان موقت تجربه شده ع مشکالتي که در کمپ .23

 هاي اسکان ها و محل عدم وجود مديريت واحد در اردوگاه 

  ها مردم در مراجعه و پيگيري خواسته سردرگمي 

 زدهها و مناطق سيل مداخله افراد غيرمتخصص در امور مختلف اردوگاه 

 ها  هاي متعدد در اردوگاه حضور غيرضروري گروه 

 هاي گروهي استههدايت امور بر اساس نظرها و خو 

 ها زدگان توسط مديريت اردوگاه شناختي سيل عدم توجه کافي به وضعيت روان 

  در اولويت بودن اهداف سازماني و تهيه مستندسازي سازماني در مقايسه با مسائل
 ها. ها و گروه زدگان در کارهاي برخي سازمان سيل

 که باعث ايجاد جو  ها حضور نمايشي مقامات و با هدف تهيه مستندات در اردوگاه
 شد.ها مي اعتمادي در اردوگاهبي
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مداخالت  ينيب شياز وقوع حوادث و ضرورت پ شيآموزش کارشناسان روان درمان پ .24
و ارائه  يغربالگر يداشتن پروتکل مشخص برا-1خصوص  ني: در اياجتماع-يروان

ان ارائه دهندگ نيب يو همکار يهماهنگ-2در حوزه سالمت روان،  يخدمات درمان
 يها دانشگاه يبهداشت يها تويژه اداره سالمت روان معاون خدمات سالمت روان به

شدن ارائه خدمات و  کدستيو  کپارچهي-3و هالل احمر،  يستيبهز ،يعلوم پزشک
 تيتوجه و اولو-4ربط،  ذي يها از دستگاه کيهر فيها و شفاف شدن شرح وظا آموزش

استفاده از -5ها،  به آن يدرمان ين و بازدادن به کودکان و ارائه خدمات سالمت روا
ارائه دهنده خدمات  يرويبا توجه به کمبود ن يها و بخش خصوص سمن تيظرف

 (48-52)صص.  برخوردار است. ييباال اريبس تيسالمت روان، از اهم

 هاپيشنهاد. 91-1
زمينه ارائه ها، پيشنهادهايي را در اين  آموخته شده و درس کارگروه، بر اساس مطالعات انجام»

و مديريت   گذاري نگري در سياست کند. اصالحات پيشنهادي به دليل ضرورت جامع مي
هاي مطالعات اجتماعي، فرهنگي و رسانه است و مالحظات  ها، فراتر از حد يافته سيالب

بستر حکمراني »حوزۀ کالن شده در  گيرند. پيشنهادهاي ارائه ديگري را نيز در بر مي
راهبردهاي مديريت »و « بستر حکمراني سيالب»يابند. آنچه تحت عنوان  معنا مي« سيالب

هاي اصالحي در حوزۀ  شدن توصيه اجرايي هاي در ادامه آورده شده، زمينه« مخاطرۀ سيالب
توان اصالحات الزم را در بخش  ها، نمي اجتماعي، فرهنگي و رسانه است که بدون آن

  (52)ص.  «اجتماعي، فرهنگي و رسانه انتظار داشت.

 الزامات حکمرانی سيالب. 91-1-9
« راهبردهاي مديريت مخاطرۀ سيالب»اصالحات در مديريت سيالب کشور نيازمند تدوين »

به تدوين آن « ها گزارش ملي سيالب»رود  اي است که اميد مي است. اين همان وظيفه
درست  به حکمراني قوي و« راهبردهاي مديريت مخاطرۀ سيالب»شدن  کمک کند. اجرا

. 4. قواعد و 3ها،  . گفتمان2. کنشگران، 1اند از:  نيازمند است. چهار بعد اين حکمراني عبارت
 منابع. 

 گونه تشريح کرد: طور خالصه اين توان به اين ابعاد را مي
کنشگران متخصص و توانمند بايد مسئوليت خود را پذيرا باشند و براي اجراي اين  .1

 نند؛راهبردها با يکديگر همکاري ک
هاي مرتبط  راهبردها بايد در گفتمان حاکم بر ذهنيت و کنش کنشگران )و سازمان .2

 ها( حاکم شود؛ با آن
هاي فکري(  هاي سازماني، پارادايم ها و فرهنگ قواعد رسمي و غيررسمي )ذهنيت .3

 از اجراي اين راهبردها حمايت کنند؛
براي اجراي  -ها در سطح فردي و سازمان–کنشگران از قدرت و منابع الزم  .4
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 راهبردها برخوردار باشند.
ريزان فضايي، مديران آب، نيروهاي ارائه کنندۀ  نظير برنامه  نخستين عنصر، کنشگران مرتبط

هاي بيمه و نظاير آن هستند. هر يک از اين کنشگران  خدمات در مواقع اضطراري، شرکت
خوبي ايفا  نقش خود را به بايد مسئوليت خود را پذيرا باشند و در اجراي راهبرد مورد نظر

شدگي داشته باشد؛ يعني در تفکر،  کنند. راهبرد انتخابي بايد در گفتمان کنشگران حک
هاي اجرايي کانون توجه باشد. قواعد  هاي سازماني و سياست مباحث، مباحثات و اولويت

الخص رسمي و غيررسمي بايد پشتيبان و حامي اجراي راهبرد مورد نظر باشند. اين نکته با
ها و کليت ساختار سازماني  هاي غيرمکتوب ولي جاري در سازمان در خصوص قواعد و رويه

ها وجود ندارد.  شوند اما تضميني براي اجراي آن بسيار مهم است. برخي راهبردها مکتوب مي
چنين بايد از قدرت و منابع الزم )نظير دانش، منابع مالي، قدرت سازماني و  کنشگران هم

ي( براي اجراي راهبرد مد نظر برخوردار باشند. تمام اين ابعاد چهارگانۀ حکمراني قدرت سياس
بايد با هم کار کنند و هرگونه اخالل در يکي از اين ابعاد و يا اخالل در پيوند اين ابعاد با هم 

 سبب مشکل در اجراي راهبرد خواهد شد.
خش خصوصي، شهروندان، ها، ب هاي مختلف )مسئوالن دولتي، سمن کنشگراني از سازمان

ريزي  هاي مختلف )مديريت آب، برنامه محققان دانشگاهي و ...(، کنشگراني از بخش
فضايي، مديريت بحران، استانداري، فرمانداري، و ....(، کنشگراني از سطوح مختلف )سطح 

هاي مختلف در حوضۀ آبريز  ملي، استاني، شهرستاني، محلي(، و کنشگراني از مکان
و پايين دست( در اجراي راهبردهاي مديريت مخاطرۀ سيالب کنشگران متنوعي )باالدست 

ها و نيز منابع انساني و  ها، سياست دخيل هستند. همۀ اين کنشگران داراي سطح دانش، ايده
مادي خاص خود هستند. سيالب اخير نشان داده است که نظام پيچيدۀ حکمراني سيالب، 

ست و به سطح بااليي از هماهنگي و همکاري بين دچار کژکارکردي و آشفتگي زيادي ا
 تمام کنشگران دخيل در آن نياز است. 

نکتۀ مهم اين است که در اين ساختار نياز مبرمي به سازوکارهاي پيونددهنده و اتصالي 
کردن کنشگران مختلف فايق آمد. به  اي عمل نگري و جزيره وجود دارد تا بتوان بر بخشي

افزايي الزم دست يافت تا بتوان  يوند راهبردهاي مختلف به همتوان با پ اين شکل مي
اين بدان هاي مربوط به کاهش مخاطرۀ سيالب را با هم يکپارچه و منسجم کرد.  تالش

ها در ترکيب  بايد نشان دهد که چگونه نقصان« ها گزارش ملي سيالب»معناست که 
سيالب کشور شده است. اين ها، قواعد و منابع سبب خلل در مديريت  کنشگران، گفتمان

  (52-53)صص. « سازد. را مي« بستر حکمراني سيالب»ترکيب 

 راهبردهای مديريت مخاطرۀ سيالب. 91-1-2
داشتن مردم از آب تأکيد داشته  اگرچه رويکرد سنتي به مديريت مخاطرۀ سيالب بر دورنگه

حل است:  اهاما مديريت مخاطرۀ سيالب در حال حاضر مستلزم ترکيبي از دو نوع ر
هاي مبتني بر کاهش پيامدهاي  حل هاي مبتني بر کاهش احتمال وقوع سيالب و راه حل راه
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 اند از:  رويداد سيالب. پنج راهبرد مديريت مخاطرۀ سيالب عبارت
راهبرد پيشگيري از مخاطرۀ سيالب: که هدف آن کاهش پيامدهاي سيالب از طريق  .1

ترتيب که با استفاده از  ست. بدينکاهش در معرض قرارگيري مردم و اموال ا
 شوند. ساز در مناطق مستعد سيالب مي و ريزي فضايي مانع از ساخت برنامه

راهبرد دفاع در مقابل سيالب: يعني اقداماتي که به دنبال کاهش احتمال سيالب  .2
هستند. تحقق اين راهبرد با استفاده از سازوکارهاي زيرساختاري دفاعي در برابر 

هاي موجود و  گيرد؛ نظير ساخت سد، دايک، افزايش ظرفيت کانال ميسيالب صورت 
 افزايش فضا براي آب.

راهبرد کاهش مخاطرۀ سيالب: که تأکيد آن بر کاهش حجم سيالب يا کاهش  .3
بندي  پذير است نظير زون پيامدهاي سيالب از طريق انجام اقداماتي در مناطق آسيب

 ها.  ي ساختمانساز سيالب يا تدوين مقرراتي براي مقاوم
هاي هشدار سيالب،  راهبرد آمادگي و واکنش به سيالب: که شامل طراحي سيستم .4

 سازي مديريت بحران و طرح تخليه در زمان وقوع سيالب است. آماده
هاي بازسازي، جبران خسارت و نظام بيمۀ سيالب را در بر  راهبرد بهبود و احيا: که طرح .5

 گيرد. مي
و  البيبه زمان وقوع س، راهبرد چهارم البياز وقوع س شيپ ۀرحلمموارد يک و دو و سه به 

مربوط است و با ترکيب اين راهبردهاي چندگانه  البيبعد از وقوع سراهبرد پنجم به 
توان خسارات معيشتي، اقتصادي و اجتماعي را به حداقل ممکن کاهش داد. گاهي اوقات  مي

نيست. در چنين شرايطي انتخاب راهبرد پذير  زمان تمام اين راهبردها امکان اجراي هم
اقتصادي، شرايط نهادي و ظرفيت  مناسب بستگي به شرايط محلي، وضعيت اجتماعي

حکمراني براي اجراي اين راهبردها دارد. بستر مناسب حکمراني سيالب به معناي وجود 
 هست. فايده نيز  هاي مختلف ازجمله تحليل هزينه ظرفيت ترکيب راهبردها بر اساس تحليل

 ها در حوزۀ آموزش عمومی وصيه. ت91-1-9
هاي زير از طريق هماهنگي و تقسيم کار بين رسانۀ ملي، سازمان  ضرورت دارد آموزش»

ها و مطبوعات در  گر، رسانه هاي بيمه احمر، سازمان ها، هالل مديريت بحران، استانداري
 اختيار مردم قرار گيرد.

 ميزان خطر بروز سيالبشناخت جغرافياي محل زندگي بر اساس  .1

اي الزم براي پيشگيري از سيالب يا افزايش  اي و غيرسازه معرفي اقدامات سازه .2
 آوري در برابر آن تاب

 هاي افراد و خانوارها در پيش، حين و پس از بروز سيالب معرفي مسئوليت .3

 هاي افراد در هنگام عمليات امداد و نجات آموزش مسئوليت .4

 ها براي شهروندان هاي هواشناسي و معناي آن طالعيهآموزش مفاهيم مندرج در ا .5

هاي مرتبط با مديريت سيالب و حوادث  هاي دستگاه آموزش حيطۀ وظايف و مسئوليت .6
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 به شهروندان

آموزش طيف اقدامات خودمراقبتي در هنگام بروز حوادث طبيعي و باالخص سيالب در  .2
 (54)ص. « مناطق مستعد بروز سيل

 رسانی وزۀ هشدار و اطالعها در ح توصيه. 91-1-1
کنندۀ  بيان هشدارها توسط سازمان هواشناسي با تمايز ميان مفاهيم مختلف بيان» .1

ها و مديران ساير  نشدن حساسيت مردم، رسانه سطوح مختلف هشدار و توجه به سلب
 ها ها و معاني مختلف آن ها نسبت به واژه دستگاه

اي مويرگي  قامات محلي و ايجاد شبکههاي مردمي، م ها، گروه توسعۀ همکاري با سمن .2
ها، مقامات محلي و افراد  کردن شبکۀ غيررسمي سمن رساني محلي و اضافه براي اطالع

 رساني رسمي مورد اعتماد محلي به شبکۀ اطالع

رساني براي بازآموزي مفاهيم هشدار به شهروندان و  برگزاري مانورهاي اطالع .3
 رد مرتبط با هشدار سيالب شدن يا فراموشي موا جلوگيري از عادي

ها با مردم يا  هاي هشدار سيالب و تعامل آن توليد و انتشار اطالعاتي دربارۀ سيستم .4
 (54)ص. .« هاي مردم در قبال سطوح مختلف هشدار مسئوليت

 ها در حوزۀ رسانه توصيه. 91-1-1
اد ارتقاء نقش ارتباطات بحران )روزنامه نگاري بحران، روابط عمومي بحران، سو» .1

اي و نيز نظام  اي، ارتباطات ريسک و ...( در نظام آموزش دانشگاهي و حرفهرسانه
 سياست گذاري و مديريت اجرايي کشور.

رفتار با  وهيش )از قبيل بحران يو مانورها يمستمر آموزش يها دوره يبرگزار .2
( ... مردم و انيحضور در م وهياجرا، ش وهياضطراب در بحران، ش تيريمد زدگان، ليس

 براي خبرنگاران جهت حضور در منطقه بحران.

 هاي موبايلي. رسان هاي اجتماعي و پيام بازنگري در سياست فيلترينگ شبکه .3

تر دستگاه  ها مسئول و نيز مشارکت جدي در نهادها و سازمان« سخنگوي واحد»داشتن  .4
 حوادث طبيعي.« اي مديريت رسانه»مديريت بحران در 

ها، با  بحران و رسانه تيريمد يها دستگاه انيم يا ت رسانهارتباطا يها پروتکل نيتدو .5
 .بحران ينگار ها و متخصصان روزنامه مشارکت خود رسانه

به  هيتوص يسازمان هواشناس يرسان اطالع يگفتمان، لحن و محتوا ياصالحات جد .6
 .سطوح بحران مشخص باشد ريهشدار، اخطار و سا ،يعاد طيشرا نيب زيکه تما ينحو

انواع  ۀدربار يآموزش يبا محتوا ييها مستمر برنامه ديتولکار قرار دادن  در دستور .2
 . آن ۀدربار يعموم يها يآگاه يو ارتقا البيها، ازجمله س بحران

در استان در  البيخاص س طيو عطف به شرا يمحل يبا محتوا ييها برنامهتوليد  .8
 نه ملي.در رسا است شتريها ب در آن البيکه احتمال بروز س ييها استان
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زدگان در شرايط پس از  محدود نشدن وظيفه رسانه ملي به پيگيري وضعيت سيل .1
زدگان دربارۀ علل بروز سيالب، نقش  سيالب. )ابهامات جدي در ذهن مردم و سيل

ريزي  وسازها، برنامه هاي آبي در مديريت سيالب، نقش ساير عوامل نظير ساخت سازه
هاي مردمي و مسائل  و کيفيت استفاده از کمکفضايي، عمليات امداد و نجات، کمّيت 

ها بر اعتماد و عملکردهاي مردم در ساير  ديگر وجود دارد که روشن نشدن ابعاد آن
اي  سازي در اين ابعاد از طريق توليدات رسانه ها مؤثر است. شفاف حوادث و بحران

 شود(.  شدت توصيه مي به

خواري،  ها، جنگل جاز در مسير رودخانهسازهاي غيرم و  ها به ساخت ضرورت توجه رسانه .13
ريزي فضايي، ضعف سازوکارهاي  ها، نقصان در برنامه خواري، ضعف زيرساخت کوه

ها بر  اي سيالب نظير بيمه و ساير عواملي که گزارش ملي سيالب مديريت غيرسازه
رفاً ها اغلب ص خواري و تجاوز به حريم رودخانه کند. )مسائلي نظير زمين ها تأکيد مي آن

ها از منظر مديريت  شوند اما توجه به آن ها مطرح مي از جهت مسئلۀ فساد در رسانه
 آوري اجتماعي اهميت داشته و در حال حاضر مغفول است(.  سيالب نيز براي تاب

هاي رسمي.  ويژه در تفسير هشدارهاي هواشناسي در رسانه رساني به دقت در اطالع .11
کند  هاي هواشناسي ايجاب مي ها و اخطاريه يه)کلي و غيرشفاف بودن برخي اطالع

ها  ها و اخطاريه ويژه در تفسير اين اطالعيه رساني به ها دقت الزم را در اطالع رسانه
هاي معنادار نويدبخش يا هشداردهنده با توجه به متن  داشته باشند. استفاده از صفت

نشدن آن در  شدن يا هاي هواشناسي در برداشت افکار عمومي و حساس اطالعيه
 دارد(. ها نقش مهمي مواجهه با اين اطالعيه

ها بر محور ارتقاي توان  اي با رسانه هاي آب منطقه افزايش تعامل وزارت نيرو و شرکت .12
اي سيالب و توجه به آن در  ها در زمينه شناخت مديريت غيرسازه تخصصي رسانه

 اي ضروري است.  ها و محتواي رسانه گزارش
 هاي طبيعي کشور.  اي بحران پوشش رسانه نامۀ تدوين شيوه .13

اي مشخص براي پوشش خبري بحران که در آن رابطه خبرنگاران با  نامه تدوين شيوه .14
رساني و نحوۀ حضور خبرنگار در محل رويداد  مديران و نهادهاي اجرايي، نحوۀ اطالع

تدوين  رساني در آن دهي کل فرايند اطالع تعريف شود و منابع خبري معتبر و سازمان
  (54-55)صص. « شود.

 ها در حوزۀ سرمايۀ اجتماعی توصيه. 91-1-6
اي مثل فيلم دربارۀ علل بروز  اي از دانش و مستندات رسانه توليد مجموعۀ گسترده» .1

، توأم با پذيرش اشتباهات و قصور و تقصيرهاي مديريتي، با 1318هاي سال  سيالب
بودن رهاسازي آب از  ص عمديگرفته در خصو هاي شکل هدف اصالح برخي ذهنيت

نگر از  جانبه هاي باران، و ارائه ادراکي چندبعدي و همه گرفتن بارش کم سدها يا دست
 ها علل سيالب
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طرفانۀ  عنوان محتواي دانش بي به« ها گزارش ملي سيالب»هاي  تأکيد بر يافته .2
ستي، هاي آن در نقاط ضعف سيا ها و توجه به آشکارسازي توليدشده دربارۀ سيالب

 مديريتي و حکمراني و نيز منشأ اصالحات ساختاري قراردادنِ آن

سازماني، درون دولت يا بين قواي مختلف و نهادهاي  هاي بين احتراز از هر گونه رقابت .3
 زدگان شده به سيل کردن خدمات ارائه جلوه ديگر، براي تضعيف يکديگر يا کم

زدگان، مقايسۀ  شده به سيل ارائههاي تفصيلي، دقيق و شفاف از خدمات  ارائۀ گزارش .4
هاي مالي و امکانات  هاي رسمي امداد و نجات، و تشريح محدوديت ها با پروتکل آن

 کشور در ارائۀ خدمات بيشتر

زده و وجود  هاي سيل هاي استان شدن موضوع سيالب در استانداري ممانعت از عادي .5
 گان به زندگي عاديزد هاي سازمانيِ پيگيرِ مسائل سيالب تا بازگشت سيل بخش

کردن بر رويکرد تهديدانگاشتن  ها در مديريت بحران و غلبه توسعۀ استفاده از سمن .6
ها در همۀ مراحل  دادن سمن هاي حقوقي براي مشارکت ها به همراه تصويب رويه سمن

 مديريت پيش، حين و پس از سيالب

نگاري  و روزنامهرساني  هاي رسمي و بهبود سازوکارهاي اطالع تقويت مرجعيت رسانه .2
 رساني غلط و اخبار نادرست منظور کاستن از اثر اعتمادزداي اطالع بحران به

ها و استانداردهاي رسمي امداد و نجات در سطح ملي  رساني در خصوص پروتکل اطالع .8
المللي، به منظور جلوگيري از اظهارات غيرکارشناسي و اعتمادزدا در خصوص  و بين

 ديدگان به حادثه ناکافي بودن سطح رسيدگي

گويي حوادث با هدف رسيدن به رفتار  کردن پروتکل مشخص بر جريان سخن حاکم .1
 نشدني  هاي محقق گويان و جلوگيري از بيان اخبار نادرست و وعده مسئوالنۀ سخن

داشتن سخنگوي واحد براي عمليات امداد و نجات و هر مرحلۀ ديگري از مديريت  .13
 (55-56)ص. .« وت و متناقض و اعتمادزدابحران و مقابله با اخبار متفا

 های اجتماعی ها در حوزۀ آسيب توصيه. 91-1-7
 هاي اجتماعي در شرايط بحراني و حوادث هايي براي مديريت آسيب نامه تنظيم نظام» .1

هاي اجتماعي با هدف متمايزسازي موارد  ايجاد اصالحاتي در نظام ثبت جرايم و آسيب .2
 ها متأثر از حوادث و بحران

هاي اطالعاتي حمايت اجتماعي )شناسنامۀ اقتصادي و اجتماعي  ايجاد ارتباط بين بانک .3
ها و مقامات محلي )براي توليد و کسب اطالعات محلي دربارۀ  خانوارها(، سمن

ديدگان( و نيز افزايش ارائۀ خدمات بهداشت و سالمت روان براي مقابله با توسعۀ  آسيب
 (56)ص. .« ها وادث و بحرانهاي اجتماعي بر اثر بروز ح آسيب

 های مردمی ها در حوزۀ مشارکت توصيه. 91-1-8
هاي مردمي از طريق سازوکارهاي اعتمادسازي همچون ارتقاي  باالبردن مشارکت» .1
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احمر دربارۀ  سازي هالل هاي امداد و نجات رسمي )مثالً شفاف سطح شفافيت سازمان
نکردن  در خصوص سوءاستفاده  دادن به مردم هاي مردمي و اطمينان  سرنوشت کمک

 ها( از کمک

برنامۀ »وگوي اجتماعي مردم و مسئوالن استاني و همچنين تدوين  تعامل و گفت .2
با مشارکت مردم و نهادهاي محلي، متناسب با مطالبات مردم « مديريت سيالب محلي

 کردن مالحظات فني و مهندسي  زمان لحاظ و هم

هاي مردمي  هاي مثبت و منفي مشارکت رفيتوگوي اجتماعي فراگير دربارۀ ظ گفت .3
هايشان  کردن مردم دربارۀ نکات مثبت و منفي مشارکت خودجوش در حوادث و آگاه

رساني،  ديده، اخالل در نظم کمک کردن غذا و مايحتاج آلوده به مناطق حادثه )نظير وارد
 ديدگان، هدررفت منابع و عوارض ديگر(  ايجاد توقعات فزاينده بين حادثه

شناختي نيز به خود بگيرد. مديريت  تواند صورت آسيب هاي مردمي مي مشارکت .4
شاهد فشارهاي مردمي براي ممانعت از باز کردن مسيرهاي  1318هاي سال  سيالب

اعتمادي مردم به کارشناسان و تحت فشار گذاشتن مقامات  مد نظر کارشناسان، بي
ماد کارشناسان و مقامات به ها و حتي عدم اعت براي در پيش گرفتن برخي گزينه

هاي مردمي در  هاي افراد بومي آشنا با جغرافياي محلي بوده است. اگر مشارکت گفته
طور مداوم سامان داده شوند، اعتمادسازي  به« برنامه مديريت سيالب محلي»قالب 

  (56-52)ص. « صورت گرفته و چنين مواردي رخ نخواهند داد.

 سازمانی تباطات بينها در حوزۀ ار توصيه. 91-1-1
ها نزد يکديگر و تدوين و  شدن سازمان اعتبار بررسي سازوکارهاي منجر به کم» .1

 ها براي تعامل با يکديگر سازي راهکارهايي توسط سازمان عملي

طور  هاي مختلف )به هاي سازمان جلوگيري از ارائۀ تصويري سياسي در بازنمايي فعاليت .2
هاي دولتي( و سدنکردن راه ارتباطات  سازمانمشخص رقابت بين نيروهاي نظامي و 

 سازماني

کنندۀ عملي براي اقتدار سازمان مديريت بحران  هاي هماهنگ ها و رويه تدوين پروتکل .3
احمر، کميته امداد، بنياد مسکن، نيروهاي نظامي و ساير  در ارتباطات ميان هالل

 کننده در زمان بحران نهادهاي مداخله

هاي  و سازمان هواشناسي به منظور رسيدن به پروتکل همکاري بين وزارت نيرو .4
 رساني آن  کنندۀ اعتماد ميان دو سازمان در مقوله هشدار سيالب و اطالع تضمين

بخشي در مديريت سيالب )تنظيم اهداف مشترک،  شکل دادن به کار ميان .5
ترک( بين ها و نيز ارزيابي اقدامات بر اساس معيارهاي مش گذاري منابع و داده اشتراک به

هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي )از منظر بيمه و ماليات(؛ وزارت تعاون، کار  سازمان
کردن شناسنامۀ اقتصادي و اجتماعي خانوار، شناسايي  و رفاه اجتماعي )از منظر يکپارچه

پذير، و تضمين حمايت اجتماعي مداوم(؛ وزارت راه و شهرسازي و  هاي آسيب گروه
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ها، محل سکونت و کيفيت سکونت( و  منظر امور مربوط به شهرداري وزارت کشور )از
 (52. )ص. ها( نيز وزارت نيرو )از منظر ارزيابي قرار گرفتن خانوارها در حريم

 ها ها در حوزۀ سمن توصيه. 91-1-90
ها در پيش، حين و پس از بحران  اي جامع براي مديريت فعاليت سمن نامه تدوين نظام» .1

ها و روندهاي کسب  ها و خدمات، حيطه اختيارات، مسئوليت فعاليت که در آن فهرست
 ها مشخص شده باشد.  آمادگي براي مداخله در بحران

هاي آموزشي، تعامالت  نامه براي طراحي برنامه ها در تدوين نظام مشارکت خود سمن .2
هاي عمومي و  دستگاهي، ظرفيت تعامل مالي و ايجاد هماهنگي بين سازمان بين

 اه سمن

 ها افزودن اجازۀ مداخله در حوادث به اساسنامۀ سمن .3

سازي به نفع عضويت و  گيري و تصميم هاي شوراهاي تصميم تصحيح قوانين و رويه .4
هاي صاحب صالحيت  ها در اين مجامع و شوراها به نحوي که سمن تأثيرگذاري سمن

هنگام  عات بهگيري مؤثر باشند و اطال در اين عرصه قادر باشند بر فرايندهاي تصميم
 ها داشته باشند.  درباره روندهاي مديريت بحران

احمر و سازمان مديريت  ها، هالل خصوص استانداري تعامل نهادهاي استاني و ملي )به .5
ها در برگزاري جلسات منظم، همکاري عملي، برگزاري مانور، ارائۀ  بحران( با سمن

 توان با سازوکارهاي مشابه هاي مرتبط با مديريت سيالب و هر گونه افزايش آموزش

ها، ازجمله تنظيم  کنندۀ رابطه با سمن تنظيم و تسهيل قوانين و ابزارهاي حقوقي تنظيم .6
 کردن منابع مالي براي اثرگذاري بر مديريت سيالب  رابطۀ مالي و امکان هزينه

ها  هاي سمن سازي، تقسيم کار و فرماندهي واحد فعاليت اي براي هماهنگ ايجاد شبکه .2
 شرايط بحران در

يافته، هماهنگ، تحت کنترل و توأم با  هاي مناسب براي ورود سامان تدوين پروتکل .8
 ديده ها به مناطق حادثه پذيري سمن مسئوليت

نکردن عمليات  ها در قبال مختل هاي سمن هايي براي تضمين مسئوليت تدوين پروتکل .1
به مناطق، تضمين انجام  رساني و امداد بندي کمک نريختن نظام اولويت هم امداد، به

هاي کالن  رساني نادرست و ناسازگار با سياست نشدن عمليات ضدامنيتي، و اطالع
هاي ايشان به هنگام  ها در برابر مسئوليت کردن اختيار سمن اي به جهت متعادل رسانه

 (52-58)ص. .« ديده ورود به مناطق حادثه

 ها در حوزۀ بهداشت و سالمت روان توصيه. 91-1-99
شناختي بهتر بر اساس سه مقطع پيش، حين و پس از  پيشنهادها براي ارائه خدمات روان

 سيل به شرح زير است:
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 پيش از بحران. 91-1-99-9
 شود انجام اقدامات زير در دستور کار قرار گيرد: پيشنهاد مي»

ظيم هاي ذينفع در زير چتر واحد با يکديگر پيش از حوادث، هماهنگي و تن ارتباط ارگان .1
شدن فرآيندهاي  هاي مشترک براي روشن ها و کارگاه ها، دستورالعمل نامه تفاهم

 شناختي خواهد بود. کننده ارائه خدمات روان سازماني، تسهيل بين

 فيها و شناخت وظا ارگان فيوظا يساز شفافايجاد فرماندهي واحد،  .2

براي  ليس يبرا ياختصاص يو مانورها هاي عملي ي، کارگاهآموزش يها دوره برگزاري .3
 ارائه دهندگان خدمت سالمت روان

 ها ريزي سال و مردان در برنامه 6زير  کودکانبراي  يتوجه به مداخالت روان .4

 ي در کشوراز خودکش يريشگيپ يها برنامه تيتقو .5

شان نيز   خودشان و خانواده اين کهکارکنان سالمت روان و  بودن اکثر بوميبا توجه به  .6
د، تمهيداتي بايد انديشيده شود که کارکناني از نواحي غيردرگير متاثر از بحران هستن

هاي معين بايد مشخص  استاناعزام شوند.  ديده مناطق آسيبرساني به  براي خدمت
هر شهرستان به مديران و کارکنان شهرستان دربارۀ در مانورها اطالعات کافي شوند و 

وانند مستقر و با شناخت کافي معين منتقل شود تا در صورت بروز بحران به سرعت بت
 وارد عمل شوند.

براي مداخالت رواني اجتماعي در باليا و تکرار و   ديده تأمين نيروي انساني آموزش .2
 ها  تداوم اين آموزش

و اعالم هشدارها بر سالمت  يرسان نحوه اطالع يدر مورد تأثير منف يآگاه شيافزا .8
 روان مردم

شناختي مبتني بر نوع بحران و باليا ي  روان دهندگان خدمات آموزش مداوم ارائه .1
آمده باشد.ضمن  دست در هر منطقه از کشور و تجربيات به طبيعي، نيازسنجي علمي

شناختي در  اينکه محتوي اموزشي و نحوه ارائه آموزش براي ارائه کنندگان خدمات روان
 همه سازمانها از يک پروتکل ثابت مداخله در بحران تبعيت کند.

خصوص در زمان  ها و به در تمام زمان خدمات سالمت رواندربارۀ  زي مردمسا آگاه .13
 دهد. شناختي افزايش مي ها را براي پذيرش خدمات روان بحران، آمادگي آن

هاي مختلف  مهارت  و آموزش آموزان سالمت روان دانش يمدون برا يها برنامه اجراي .11
ها در زمان بحران ها را بيشتر  آنآوري، کنترل استرس و خشم، توان مقابله  ازجمله تاب

 کند. مي

و تعريف و ادغام مرتبط با سالمت روان نهاد  هاي مردم تقويت سازمانشناسايي و  .12
ران وباليا :اطالعات سازمانهاي بح سالمت روان در هاي جامع ها در برنامه کارکرد آن

آوري شود و از  ها جمع ها بايد در استان غيردولتي از قبيل محدوده فعاليت و تخصص آن
تواند  ها براي حضور در تيم مقابله در بحران جلب مشارکت شود اين مسئله مي آن
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مشکل کمبود نيرو و تخصص را برطرف کند. ضمن آنکه با فعال سازي اجتماعي و 
ويژه در بحث امداد رساني و  شناختي به هاي محلي تأثير مداخالت روان استفاده از تيم

 آموزش بيشتر خواهد شد.

: براي پاسخ نيروهاي امدادي در مناطق در معرض خطر  ريزي براي حضور دائمي برنامه .13
دهي و مقابله با باليا و عوارض آن به نيروهايي است که در دسترس هستند. تشکيل 

هاي واکنش سريع در باليا با چارچوب تشکيالتي مشخص که نيروهاي ارائه دهنده  تيم
د با داشتن پروتکل اجرايي شفاف و فرماندهي آن هستن خدمات سالمت جزء الزامي

 تواند به اين امر کمک کند. واحد مي

خصوص بخش  پيش بيني نيروي انساني ارائه خدمات سالمت روان در همه سطوح به .14
 تخصصي و مددکاران اجتماعي

طراحي مطالعه جامع ارائه خدمات سالمت روان که بر اساس نتايج آن بفهميم در  .15
از سيل چه نيروهايي، با چه تخصصي، به چه تعدادي و با چه  شرايط بحران ناشي

 (58-51)صص. « امکاناتي مورد نياز است.

 حين بحران. 91-1-99-2

گونه خدمات به موازات خدمات  هاي اجتماعي و افزايش اين توجه به بخش حمايت» .1
الئم و با رفع عرا افزايش داده و  «يهاي اجتماع ک حمايتادرا» تواند شناختي مى روان
 شناختي و ارتقاء نسبى سالمت روان همراه شود. هاي روان نشانه

 ايجاد تشکيالت مشترک از ارائه دهندگان خدمات سالمت روان با لباس يا آرم مشترک  .2

خصوص در فازهاي به افراد در معرض بحران در توزيع منابع و انصاف رعايت عدالت  .3
  اوليه ارائه خدمات

ت و تأمين داروها و احتياجات در مداخال اديو اعت ياختالالت روانتوجه به افراد مبتال به  .4
 ها آن

با تعيين يک مدير و فرمانده واحد  نهاد مردم يها سازمان يها تيبهتر از ظرف استفاده .5
ربط و  هاي ذي ها به ارگان ها توسط خودشان و در نهايت پيوند مدير سمن براي آن

 ها ارکت در فعاليتمديريت بحران منطقه براي هماهنگي و مش

ند؛ ارزيابي هست ليس ريدهندگان خدمات که خودشان درگ توجه به سالمت روان ارائه .6
 ها  آوري به آن شناختي افراد ارائه دهنده خدمات و آموزش تاب روان

و همچنين ارائه  متخصص سالمت روان مياستقرار ت يبرامکان  صيتخصبيني و  پيش .2
 هاي سالمت روان آموزش

شناختي به مردم در معرض بحران  هاي روان ه مشخص براي ارائه آموزشداشتن بست .8
ها، محتوي مناسب آموزش و بهترين مدل  که شامل: بهترين زمان شروع ارائه آموزش

 ارائه آموزش باشد.

ي کمک کننده خواهد بود. همچنانکه در جانيه هيتخل يبزرگسال برا يها گروه ليتشک .1
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 شي خود را نشان داد.اين بحران سيل اين تکنيک اثربخ

و دردسترس  تر برقراري مسيري مطمئن براي ارجاع موارد نيازمند مداخله تخصصي .13
 پزشکي بودن خدمات تخصصي روانشناسي و روان

؛ عالوه بر اينکه بر کاهش ويژه براي کودکان به توجه به نيازهاي رواني و سرگرمي .11
ها براي گرفتن خدمات  دهها در کودکان مؤثر است، در جذب خانوا ها و استرس تنش
 (51)ص. « شناختي مؤثر است. روان

 پس از بحران. 91-1-99-9

 پس حوادث يفاصله زمان نيکودکان در کمتر يبرا يباز مدارس و پارک  يساز آماده» .1
 يبرا ديجد يو سالمت در ساخت مناطق مسکون طيمح ،ياجتماع يها وستيتوجه به پ .2

 زدگان ليس
 ت روان بعد از بحرانسالم ۀتداوم خدمات در حوز .3
خدمات  يها بسته ينيها، باز ب کردن و آموزش آن مکتوب اتيتجرب يآور جمع .4

 احصاء شده در مناطق بحران زده يازهايآن بر اساس ن يو ارتقا ايشناختي در بال روان
 (زيخ و متنوع تر در مناطق حادثه شتريها )آموزش ب ادامه دادن جلسات بحران و آموزش .5
آن  نيمداخله و تمر يها ستيچک ل نيو مناسب، تدو  يبوم يمداخالت يها بسته هيته .6

 ارائه دهنده خدمات سالمت روان يردولتيو غ يدولت يها در سازمان
 ينهاد و بخش خصوص مردم يها فعال هر منطقه، سازمان  يمردم يروهاين ييشناسا .2

 يمند هدف بهره ها، با نحوه ارتباط با آن نييمرتبط با سالمت روان مناطق مختلف و تع
 يمردم يها سازمان تيو ظرف  يمردم يها يياز توانا

 اي يها استاندار بحران تيريمد تيريمد ليآوري در ذ تاب يها خانه ليتشک .8
 (51)ص. .« ها يفرماندار

 های اسکان موقت ها در حوزۀ کمپ توصيه. 91-1-92
و هاي شهري  هاي اسکان موقت همۀ سکونتگاه کردن کمپ از پيش مشخص» .1

اي الزم براي تجهيز  روستاييِ در معرض خطر سيالب و برگزاري مانورهاي دوره
 ها اماکن، اقامت و مديريت ساکنان کمپ

 ها  ها و مديريت آن هاي امنيتي دقيق براي ورود و خروج به کمپ تدوين پروتکل .2

ها و سطح خدمات جهاني  ها و استانداردهاي برپايي کمپ رساني گستردۀ پروتکل اطالع .3
ها و نارضايتي ناشي از  گيري توقعات فزاينده دربارۀ کمپ جهت جلوگيري از شکل به

 المللي انتظاراتِ فراتر از استانداردهاي بين

ديدگان در  وجود چادرهاي مستقل براي ارائۀ خدمات بهداشت و سالمت روان به حادثه .4
 ها  کمپ

ديدگان در مناطقي  ادثهاي در اسکان ح رعايت مالحظات مربوط به روابط قومي و قبيله .5
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دار است و امکان تنش و برخورد ميان  اي سابقه هاي قومي و قبيله که تنش
 (63)ص. « دهد. يافته را افزايش مي ديدگان اسکان حادثه

 ها در حوزۀ جبران خسارات توصيه. 91-1-99
 هاي وارد بر مردم از حوادث پيشين جبران خسارت» .1

دادن به  اي مردم در نظام جبران خسارت و اهميته تقسيم دقيق اختيارات و مسئوليت .2
آوري از  مشارکت مسئوالنۀ مردم در اجتناب از در معرض خطر قرارگرفتن، باالبردن تاب

 اي طريق مشارکت مردمي، و استفادۀ حداکثري از سازوکارهاي بيمه

تعبيۀ سازوکارهايي براي جلوگيري از تبعيض و اعمال فشار مضاعف ناشي از  .3
ندن از دريافت خسارت براي کساني چون مالکان عرفي و مهاجران افغانستاني ما محروم

 ساکن ايران

هاي اطالعاتي از وضعيت رفاهي خانوارها و داشتن اطالعات جامع از  ايجاد بانک .4
اي حمايت اجتماعي )شناسنامۀ  هاي پايه شهروندان به همراه ايجاد ارتباط بين نظام داده

وساز و اسکان در مناطق  ي خانوارها(، مجوزهاي ساختاطالعات اقتصادي و اجتماع
هاي اطالعاتي  هاي سيالبي(، صنعت بيمه و بانک خيز )نظير حريم رودخانه حادثه
کردن مختصات  شده توسط سازمان مديريت بحران به جهتِ از پيش شناسايي توليد

 فمندصورت هد خطر به هنگام بروز حادثه و پرداخت خسارات و حمايت اجتماعي به

هاي مردمي، و تدوين و  ها و نهادهاي مدني و شبکه شناختن و تقويت سمن به رسميت .5
مند بين نهادهاي مدني و نهادهاي  طراحي پروتکلي براي ارتباط نهادمند و نظام

 ربط مديريت بحران، در فرايند جبران خسارات هاي ذي ويژه سازمان حاکميتي، به
سازماني  ران براي تقويت سرمايۀ اجتماعي بينتدوين يک پروتکل مديريت يکپارچۀ بح .6

 هاي متولي مديريت بحران و مرتبط با سيالب در ارتباطات ميان سازمان
اقدامات جبران خسارات ازجمله اسکان مجدد و بازسازي منازل با هدف اصالح ميزان  .2

 در معرض خطر بودن

خسارات براي ها و جبران  ها و سازوکارهاي بوروکراتيک توزيع کمک اصالح رويه .8
 تضمين توزيع عادالنۀ اقدامات اصالحي و جبراني 

در مردم مختلف  يها دگاهيد ۀطرح آزادان يبرا يمناسب يکردن بستر و فضا فراهم .1
هاي علمي و  سيل و نيز مستندسازي، برگزاري سخنراني و همايش خصوص
.« شترکگيري فهم م رساني با هدف تعاملي براي شکل اي از اقدامات اطالع مجموعه

 (63)ص. 

 ینهاد یها هيتوص. 91-1-91
ها براي رصد و پايش وضعيت  هاي سازماني مشخصي در استانداري ايجاد بخش» .1

زده با شرايط و بازگشت به زندگي عادي و نيز تهيۀ بانک  هاي سيل تطبيق خانواده
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 اي ايشان ديدگان و رصد دوره اطالعات از آسيب

ديده از  براي تعامل با اجتماعات آسيب« شترکاقدام اجتماعي م»هاي  تهيۀ برنامه .2
آوري  اجتناب و سازوکارهاي بهبود سطح تاب هاي قابل سيالب، تبيين علل بروز خسارت

هايي مالحظۀ  در مقابل سيالب با مشارکت اجتماعات محلي در تدوين چنين برنامه
 هاي احتمالي بعدي در هر گونه اقدام براي اسکان مجدد و کاهش خطر سيالب

 (61)ص. « بازسازي امکان کسب معاش.





 ها اعضای هيئت ويژه گزارش ملی سيالب
 
 
 

 دکتر محمود نيلي احمدآبادي )رئيس هيئت(
 رئيس دانشگاه تهرانعضو هيئت علمي و 

 
 اکبر آقاکوچکدکتر علي

 عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس

 دکتر محمد فاضلي
 عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي

 تر حسن احمديدک
 عضو هيئت علمي دانشگاه تهران

 دکتر سيدفرشاد فاطمي
 عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي شريف

 دکتر علي اردالن
 عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران

 دکتر سيدمصطفي محقق داماد
 عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي

 دکتر بهرام ثقفيان
 الميعضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اس

 دکتر سيدباقر مرتضوي
 عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس

 دکتر هادي خانيکي
 عضو هيئت علمي دانشگاه عالمه طباطبائي

 دکتر سعيد مريد
 عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس

 دکتر محمدرضا ذوالفقاري
 طوسي الديننصير عضو هيئت علمي دانشگاه خواجه

 دکتر علينقي مشايخي
 دانشگاه صنعتي شريفعضو هيئت علمي 

 زاده دکتر حسين سراج
 عضو هيئت علمي دانشگاه خوارزمي

 دکتر سيده فاطمه مقيمي
 ايران ، صنايع، معادن و کشاورزيعضو اتاق بازرگاني

 دکتر محمود شفاعي بجستان
 عضو هيئت علمي دانشگاه چمران اهواز

 دکتر رضا مکنون
 عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي اميرکبير

 دکتر محمدمهدي عزيزي
 علمي دانشگاه تهران عضو هيئت

 دکتر شروين ملکي
 عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي شريف

 دکتر بهلول عليجاني
 عضو هيئت علمي دانشگاه خوارزمي

 دکتر مهدي هداوند
 عضو هيئت علمي دانشگاه عالمه طباطبائي

 



 
 
 
 
 



 

 

 جمهور احکـــــام اجــــرايی رئيس
 
 

مستند به  1311پنجم آبان المي ايران در جمهوري اس دکتر روحاني رئيسجناب آقاي 
جمهور و ها، احکامي را براي تعدادي از وزرا، معاونين رئيسمندرجات گزارش ملي سيالب

هاي مرتبط با مديريت سيالب صادر کردند که اين احکام در اين بخش ارائه رؤساي سازمان
  شده است.  

 
 





 
 بسمه تعالي

 
 

 جناب آقای دکتر نوبخت
 جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه کشورحترم رئيسمعاون م

 
 سالم عليکم

و فروردين  1312اواخر اسفند هاي سيالبضرورت بررسي عوامل بروز و ميزان خسارات 
به « هاهيئت ويژه گزارش ملي سيالب»جمهور محترم باعث گرديد با دستور رئيس 1318

ب و راهکارهاي اصالح رويه حکمراني آوري کشور در مقابل سيالمنظور افزايش سطح تاب
کشور در برابر سيالب تشکيل شود. اين هيئت که با عضويت بيست نفر از اساتيد 

هاي کشور و با همکاري صدها نفر از متخصصان دانشگاهي و کارشناسان دانشگاه
را هاي اجرايي ظرف مدت يک سال پديده سيالب، عوامل بروز و تشديد خسارات آن دستگاه

هزار صفحه ارائه کرده است. اين پژوهش عميق و  2مجلد و بيش از  12رسي و حاصل در بر
رغم وجود نقاط قوت در مقابله با اين دهد عليبخشي نشان مياي و ميانرشتهدقيق ميان

آوري هاي مختلف از جمله عناصر فزاينده تاباي در عرصهپديده طبيعي، مشکالت عديده
 همچنان باقي است. 

ها و ها، برنامهآوري کشور، مستلزم همکاري و اتخاذ سياستهي است افزايش تاببدي
هيئت »هاي مختلف است. راهکارهاي پيشنهادي اقدامات درست و مؤثر از سوي دستگاه

 اي مفيد در اين راستا به شمار آيد. تواند پشتوانهمي« هاويژه گزارش ملي سيالب
ها: روايت، تحليل، گزارش ملي سيالب»به پيوست دو متن خالصه با عنوان 

ها و پيشنهادهاي گزارش ملي آموختهدرس  ها،خالصه يافته»و « ها و پيشنهادهاآموختهدرس
 شود. ارسال مي« هاسيالب

با توجه به اسناد مذکور در حيطه اختيارات و وظايف رئيس سازمان برنامه و بودجه 
ريزي و اقدمات ذيل انجام و نتايج را هر سه  جمهور محترم برنامه حسب نظر رئيسکشور، 

  ماه يک بار گزارش نماييد.
ها و نامهها، آئينوارد کردن جدي مقوله مديريت ريسک سيالب در دستورالعمل .1

 هاي آمايش سرزمين راهنماهاي مطالعات طرح

هاي تملک بازنگري جدي در نظام فني و اجرايي کشور از مرحله اعالم نياز به طرح .2
اي، و همه مراحل بعدي انجام مطالعات، طراحي، اجرا، نظارت و هاي سرمايهييدارا

 ها. تحويل گرفتن اين طرح

ها ها و نشريات راهنماي طراحي و اجراي زيرساختنامهها، آئينبازنگري در دستورالعمل .3
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ت آور ساختن کليه مقرراآوري در برابر سيالب، و الزامبا توجه به ملزومات ارتقاي تاب
 ها.بندي سيالب و مديريت ريسک سيالب در اجراي طرحمربوط به رعايت پهنه

هاي تأمين مالي کارآمد براي تجهيز و نوسازي امکانات فني سازمان تدوين برنامه .4
 هواشناسي

ها و انجام مطالعات و طراحي مدل ارزيابي ميزان خسارات ناشي از سيل به زيرساخت .5
نمايي نمايي يا کمي به منظور جلوگيري از بيشهاي عمومي و خصوصساير دارايي

 خسارات

اي مؤثر جهت همکاري با وزارت امور اقتصادي و دارايي براي توسعه سازوکارهاي بيمه .6
هاي طبيعي، به منظور کاستن از فشار جبران خسارات ناشي از سيالب و بقيه پديده

 هاي جبران خسارت بر بودجه عمومي. هزينه

نامه اختصاصي سازوکارهاي بيمه کردن دستورالعمل و آئين همکاري در تدوين .2
هاي طبيعي با مشارکت هاي دولتي و عمومي در برابر سيالب و ساير پديدهزيرساخت

وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت نيرو، وزارت راه و شهرسازي، وزارت نفت، وزارت 
 صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشاورزي.

خصي در قانون بودجه سنواتي براي تأمين مالي شفاف و مؤثر گنجاندن فصل مش .8
هاي طور معمول هر ساله شماري از پديدهکه بهحوادث و سوانح طبيعي با توجه به اين

بيني بروز تغيير اقليم شمار اين گونه دهد و با پيشبار در کشور رخ ميطبيعي خسارت
 يابد. رخدادها افزايش مي

 آوري در برابر سيالب در برنامه هفتم توسعهوارد کردن مقوله تاب .1

 
 محمود واعظی

 رونوشت:
 جمهور براي استحضارجناب آقاي دکتر جهانگيري معاون اول رئيس 

  براي آگاهي رحماني فضلي، وزير محترم کشورجناب آقاي دکتر 
  براي آگاهي رضا اردکانيان، وزير محترم نيروجناب آقاي دکتر 
  براي آگاهي وزير محترم راه و شهرسازياسالمي، جناب آقاي مهندس 
  براي آگاهي فرهاد دژپسند، وزير محترم امور اقتصادي و داراييجناب آقاي دکتر 
  ،براي آگاهي وزير محترم نفتجناب آقاي مهندس بيژن زنگنه 
  براي آگاهي حسيني، وزير محترم صنعت، معدن و تجارتعليرضا رزمجناب آقاي 
  براي آگاهي زي، وزير محترم جهاد کشاورزيکاظم خاواجناب آقاي دکتر 
 ها براي جناب آقاي دکتر نيلي احمدآبادي رئيس محترم هيأت ويژه گزارش ملي سيالب

آگاهي



 
 بسمه تعالي

 
 جناب آقای دکتر رحمانی فضلی

 وزير محترم کشور
 

 سالم عليکم
روردين و ف 1312اواخر اسفند هاي سيالبضرورت بررسي عوامل بروز و ميزان خسارات 

به « هاهيئت ويژه گزارش ملي سيالب»جمهور محترم باعث گرديد با دستور رئيس 1318
آوري کشور در مقابل سيالب و راهکارهاي اصالح رويه حکمراني منظور افزايش سطح تاب

کشور در برابر سيالب تشکيل شود. اين هيئت که با عضويت بيست نفر از اساتيد 
اري صدها نفر از متخصصان دانشگاهي و کارشناسان هاي کشور و با همکدانشگاه
را هاي اجرايي ظرف مدت يک سال پديده سيالب، عوامل بروز و تشديد خسارات آن دستگاه

هزار صفحه ارائه کرده است. اين پژوهش عميق و  2مجلد و بيش از  12بررسي و حاصل در 
نقاط قوت در مقابله با اين  رغم وجوددهد عليبخشي نشان مياي و ميانرشتهدقيق ميان

آوري هاي مختلف از جمله عناصر فزاينده تاباي در عرصهپديده طبيعي، مشکالت عديده
 همچنان باقي است. 

ها و ها، برنامهآوري کشور، مستلزم همکاري و اتخاذ سياستبديهي است افزايش تاب
هيئت »ي پيشنهادي هاي مختلف است. راهکارهااقدامات درست و مؤثر از سوي دستگاه

 اي مفيد در اين راستا به شمار آيد. تواند پشتوانهمي« هاويژه گزارش ملي سيالب
ها: روايت، تحليل، گزارش ملي سيالب»به پيوست دو متن خالصه با عنوان 

ها و پيشنهادهاي گزارش ملي آموختهدرس  ها،خالصه يافته»و « ها و پيشنهادهاآموختهدرس
 شود. سال ميار« هاسيالب

حسب نظر با توجه به اسناد مذکور در حيطه اختيارات و وظايف وزارت کشور، 
ريزي و اقدمات ذيل انجام و نتايج را هر سه ماه يک بار گزارش  جمهور محترم برنامه رئيس
  نماييد.

هاي  اصالح ساختار نيروي انساني سازمان مديريت بحران کشور متناسب با نيازمندي .1
و اجرايي ضروري براي اجراي وظايف اين سازمان مطابق قانون مصوب؛ و علمي، فني 

هاي اجرايي در زمان وقوع  کننده دستگاه با توانايي عمل به عنوان سازمان هماهنگ
 بحران. 

تمهيد کردن پشتوانه قانوني و سازوکارهاي اداري ضروري براي اثربخش شدن سازمان  .2
هاي  عه اقدامات پيشگيرانه، هماهنگيمديريت بحران کشور در توليد دانش، توس

از جمله بانک  -هاي اطالعاتي مؤثر بر مديريت بحران   سازي بانک سازماني، فراهم بين
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و مرجع  -آالت قابل استفاده در مديريت بحران در کشور  اطالعات تجهيزات و ماشين
 قابل اعتماد ارائه اخبار و اطالعات در مواقع بروز بحران. 

با « بانک اطالعات مديريت بحران کشور»ه قانوني و طراحي و اجراي ايجاد پشتوان .3
ها، در سطوح  هاي بروز بحران کارگيري در زمان ريزي به منظور به هاي قابل برنامه داده

 اي و استاني.  ملي، منطقه

آور براي تعيين تکليف فرماندهي صحنه و ميدان در شرايط  تدوين قانون و رويه الزام .4
ها در صحنه مديريت  ختارهاي فرماندهي و هماهنگي ميان دستگاهبحراني، و سا

 بحران. 

هاي مرتبط با بحران سيالب در مراحل  هاي دستگاه تدوين شرح خدمات و فعاليت .5
پيش، حين و پس از سيالب از طريق سازمان مديريت بحران و ايجاد ساختار مناسب 

 هاي مذکور.  شدن فعاليتدر سازمان مديريت بحران براي اعمال نظارت بر انجام 

آور ناظر بر مديريت سفرهاي مسئولين به مناطق درگير سيالب و  نامه الزام تدوين آئين .6
ساير حوادث طبيعي و صحنه شرايط بحراني به منظور جلوگيري از انجام سفرهاي زائد 

 آور کردن سفرهاي ضروري.  و مخل مديريت بحران و الزام

هاي مشخص بر  نامه طرار و بحران و تدوين آئينسازي تعاريف از سطوح اض يکسان .2
 کننده سطح اضطرار و بحران. هاي مشخص تعيين اساس شاخص

هاي  يابي، برپايي و مديريت محل ها و راهنماهاي مکان ها، دستورالعمل نامه تدوين آئين .8
 اسکان اضطراري با مشارکت سازمان هالل احمر و ستاد کل نيروهاي مسلح. 

 هاي اسکان اضطراري در کشور.  تدوين نقشه محل .1

نامه، دستورالعمل و راهنماهاي انجام عمليات توزيع اقالم امدادي ميان  تدوين آئين .13
هاي استاندارد  رساني عمومي درخصوص سطوح و بايسته ديدگان؛ و اطالع آسيب
 ديدگان با مشارکت سازمان هالل احمر.  رساني به حادثه کمک

راهنماي واکنش سريع و مداخله »لح در جهت تدوين همکاري با ستاد کل نيروهاي مس .11
سازي کليه شرايط مداخله نيروهاي مسلح،  به منظور شفاف« در بحران نيروهاي مسلح

کننده در  گويي نيروهاي مسلح مشارکت الزامات مداخله و مقوالت فرماندهي و پاسخ
 مديريت بحران. 

نهاد در زمينه  هاي مردم سازمانهاي اختصاصي توسعه   نامه تدوين دستورالعمل و آئين .12
ها و  ها، فرمانداري گيري و هماهنگي استانداري مديريت بحران و راهنماي ارتباط

نهاد مديريت بحران در سه مقطع پيش، حين و پس از  هاي مردم ها با سازمان بخشداري
 سيالب و ساير سوانح طبيعي. 

ن ملزومات اجرايي ايفاي نقش همکاري با وزارت نيرو براي رفع نواقص قانوني و تأمي .13
هاي شهري  ها در سکونتگاه ها در جلوگيري از تجاوز به حريم و بستر رودخانه شهرداري

ها که خطر سيالب  هاي ايجادشده در بستر و حريم رودخانه و تسهيل قلع و قمع سازه
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 اند.  ها را افزايش داده براي سکونتگاه

يالب در سازمان مديريت بحران کشور تدوين دستورالعمل مشخص ارزيابي خسارات س .14
آور کردن ارزيابي  قانوني الزام  با مشارکت سازمان برنامه و بودجه، و تمهيد پشتوانه

 ها بر اساس دستورالعمل مذکور. خسارات در همه دستگاه

-همکاري با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و استفاده از اطالعات وضعيت اقتصادي .15
ي ايراني براي تدوين راهبردهاي کمک هدفمند و مبتني بر سطح اجتماعي خانوارها

 ديده در سوانح طبيعي.  توانايي و ميزان نيازمندي خانوارهاي آسيب

ها  ها و بخشداري هاي فرمانداري هاي محلي، فعالين مدني و ظرفيت استفاده از مشارکت .16
ان هواشناسي، رساني سيالب در هماهنگي با سازم براي توسعه شبکه هشدار و اطالع
 سازمان هالل احمر و وزارت نيرو. 

و  5/3/1348بازنگري در قانون پيشگيري و مبارزه با خطرات سيل مصوب  .12
هاي اجرايي  سازي قانون با شرايط اقليمي، ساختار وظايف و اختيارات دستگاه متناسب

ين به هاي مربوط به مديريت سيالب در ساير قوان جاري کشور، و رفع تناقضات و ابهام
 منظور تدوين قانون جامع مديريت سيالب. 

اجراي تکليف سازمان مديريت بحران کشور مبني بر تهيه طرح جامع خطرپذيري کل  .18
 کشور.

اصالح ترکيب شوراي عالي مديريت بحران به نحوي که ترکيب آن قادر به تدوين و  .11
آوري  تاب هاي اجرايي در جهت افزايش ها و برنامه ها، دستورالعمل تصويب سياست

 ها باشد.  هاي ناشي از آن کشور در برابر سوانح طبيعي و بحران

 
 محمود واعظی

 
 رونوشت:

 جمهور براي استحضارجناب آقاي دکتر جهانگيري معاون اول رئيس 

 سردار سرلشکر پاسدار باقري رئيس محترم ستاد کل نيروهاي مسلح براي آگاهي 

  براي آگاهي رم نيرورضا اردکانيان، وزير محتجناب آقاي دکتر 

 جناب آقاي مهندس اسالمي، وزير محترم راه و شهرسازي براي آگاهي 

 جناب آقاي شريعتمداري، وزير محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعي براي آگاهي 

 جناب آقاي دکتر نوبخت رئيس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور براي آگاهي 

 هالل احمر جناب آقاي دکتر همتي، رئيس محترم جمعيت 

 ها براي جناب آقاي دکتر نيلي احمدآبادي رئيس محترم هيأت ويژه گزارش ملي سيالب
آگاهي



 
 



 
 

 بسمه تعالي
 

 جناب آقای دکتر اردکانيان
 وزير محترم نيرو

 
 سالم عليکم

و فروردين  1312اواخر اسفند هاي سيالبضرورت بررسي عوامل بروز و ميزان خسارات 
به « هاهيئت ويژه گزارش ملي سيالب»جمهور محترم دستور رئيسباعث گرديد با  1318

آوري کشور در مقابل سيالب و راهکارهاي اصالح رويه حکمراني منظور افزايش سطح تاب
کشور در برابر سيالب تشکيل شود. اين هيئت که با عضويت بيست نفر از اساتيد 

نشگاهي و کارشناسان هاي کشور و با همکاري صدها نفر از متخصصان دادانشگاه
را هاي اجرايي ظرف مدت يک سال پديده سيالب، عوامل بروز و تشديد خسارات آن دستگاه

هزار صفحه ارائه کرده است. اين پژوهش عميق و  2مجلد و بيش از  12بررسي و حاصل در 
 رغم وجود نقاط قوت در مقابله با ايندهد عليبخشي نشان مياي و ميانرشتهدقيق ميان

آوري هاي مختلف از جمله عناصر فزاينده تاباي در عرصهپديده طبيعي، مشکالت عديده
 همچنان باقي است. 

ها و ها، برنامهآوري کشور، مستلزم همکاري و اتخاذ سياستبديهي است افزايش تاب
هيئت »هاي مختلف است. راهکارهاي پيشنهادي اقدامات درست و مؤثر از سوي دستگاه

 اي مفيد در اين راستا به شمار آيد. تواند پشتوانهمي« هاش ملي سيالبويژه گزار
ها: روايت، تحليل، گزارش ملي سيالب»به پيوست دو متن خالصه با عنوان 

ها و پيشنهادهاي گزارش ملي آموختهدرس  ها،خالصه يافته»و « ها و پيشنهادهاآموختهدرس
 شود. ارسال مي« هاسيالب

حسب نظر ناد مذکور در حيطه اختيارات و وظايف وزارت نيرو، با توجه به اس
ريزي و اقدمات ذيل انجام و نتايج را هر سه ماه يک بار گزارش  جمهور محترم برنامه رئيس
  نماييد.

تدوين قانون جامع آب به نحوي که در آن با توجه به شرايط تغيير اقليم و افزايش  .1
ويکردي جامع به مقوله مديريت سيالب هاي شديد، ررخدادهاي حدي نظير سيالب

 وجود داشته و ملزومات مديريت مؤثر سيالب لحاظ شده باشد. 

هاي  ها و ساير پيکرهبازنگري در قوانين مربوط به رعايت حدود حريم و بستر رودخانه .2
ها، ها، انهار، مسيلرودخانه نامه مربوط به بستر و حريمآيينآبي، از جمله اصالح 

زهکشي مصوب  و هاي آبرساني، آبياريهاي طبيعي و شبکهرکهها، بمرداب
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فرايندهاي قانوني ناظر بر عملکرد وزارت نيرو در تعيين  ، وهيأت وزيران 16/8/1321
ها با توجه به شرايط تغيير حريم و بستر، و نظارت مؤثر وزارت نيرو بر رعايت حريم

هاي ناظر بر جلوگيري از رتها و ضرواقليم، جلوگيري از تجاوز به حريم رودخانه
 خسارات سيل. 

دهي، تجهيز و نوسازي شبکه تأسيسات و تجهيزات تدوين برنامه ملي سامان .3
هاي آب، هوا و برداري منابع و مصارف آب، و تقويت ظرفيت استفاده از دادهداده
بيني و کاهش خسارات سيالب، با مشارکت وزارت راه و شناسي در پيشاقليم

 و بودجه. ازمان هواشناسي، و سازمان برنامهشهرسازي، س

هاي مهندسي رودخانه در وزارت نيرو با هدف حفظ ظرفيت اولويت دادن به فعاليت .4
ها و بروز خسارات جاني و مالي ها و کاهش احتمال طغيان رودخانهآبگذري رودخانه

م و بستر، ها، ساخت تأسيسات در محدوده حريناشي از تجاوز به حريم و بستر رودخانه
توجهي هاي متوالي خشکسالي و بيها و تغييرات ناشي از سالاليروبي نشدن رودخانه

 به رعايت حريم اکولوژيک رودخانه. 

بندي خطر سيالب با هاي پهنهگذاري و اولويت دادن به تهيه و تکميل نقشهسرمايه .5
 اولويت مناطق داراي تجربه خطر سيل 

نامه سيالب وزارت نيرو، و مشارکت در تدوين نظامنامه مديريت بازنگري در نظام .6
هاي دولتي و عمومي غيردولتي با همکاري وزارت مديريت سيالب براي ساير سازمان

 کشور. 

هاي هشدار سيالب و طراحي هاي کشور به سيستماولويت دادن به تجهيز رودخانه .2
ط در امر سيالب در هاي ذيربقانون ناظر بر هشدار سيالب و تعيين وظايف همه سازمان

 قبال هشدار سيالب

ها و نامههمکاري با سازمان برنامه و بودجه براي بازنگري در همه آئين .8
سازي و هنگامهاي نظام فني و اجرايي کشور، مرتبط با پديده سيل، و بهدستورالعمل

هاي عمراني، باالخص ها و طرحها براي طراحي و اجراي زيرساختآور ساختن آنالزام
 هاي آبي.هاي برق، و سازهزيرساخت

برداري از سدها، و تهيه منحني فرمان براي هاي بهرهروزرساني دستورالعملتدوين و به .1
هاي فرمان سدها مطابق با مقتضيات تغيير در شرايط آب و سدها يا بازنگري در منحني

 آوري در برابر سيالب. هوايي کشور، تغيير اقليم و ملزومات افزايش تاب

 مدت، ماهانه و فصلي بيني هيدروليکي کوتاههاي پيشگذاري روي توسعه مدلسرمايه .13

 اي سيالبتدوين و اجرايي کردن برنامه مشارکت وزارت نيرو در مديريت غيرسازه .11

 
 محمود واعظی
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 رونوشت:
 جمهور براي استحضارجناب آقاي دکتر جهانگيري معاون اول رئيس 

  براي آگاهي وزير محترم کشور رحماني فضلي،جناب آقاي دکتر 
  براي آگاهي رضا اردکانيان، وزير محترم نيروجناب آقاي دکتر 
 جناب آقاي دکتر نوبخت رئيس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور براي آگاهي 

 ها براي جناب آقاي دکتر نيلي احمدآبادي رئيس محترم هيأت ويژه گزارش ملي سيالب
 آگاهي

 



 
 



 
 

 بسمه تعالي
 
 ناب آقای مهندس اسالمیج

 وزير محترم راه و شهرسازی
 

 سالم عليکم
و فروردين  1312اواخر اسفند هاي سيالبضرورت بررسي عوامل بروز و ميزان خسارات 

به « هاهيئت ويژه گزارش ملي سيالب»جمهور محترم باعث گرديد با دستور رئيس 1318
و راهکارهاي اصالح رويه حکمراني آوري کشور در مقابل سيالب منظور افزايش سطح تاب

کشور در برابر سيالب تشکيل شود. اين هيئت که با عضويت بيست نفر از اساتيد 
هاي کشور و با همکاري صدها نفر از متخصصان دانشگاهي و کارشناسان دانشگاه
را هاي اجرايي ظرف مدت يک سال پديده سيالب، عوامل بروز و تشديد خسارات آن دستگاه
هزار صفحه ارائه کرده است. اين پژوهش عميق و  2مجلد و بيش از  12و حاصل در  بررسي

رغم وجود نقاط قوت در مقابله با اين دهد عليبخشي نشان مياي و ميانرشتهدقيق ميان
آوري هاي مختلف از جمله عناصر فزاينده تاباي در عرصهپديده طبيعي، مشکالت عديده

 همچنان باقي است. 
ها و ها، برنامهآوري کشور، مستلزم همکاري و اتخاذ سياستاست افزايش تاببديهي 

هيئت »هاي مختلف است. راهکارهاي پيشنهادي اقدامات درست و مؤثر از سوي دستگاه
 اي مفيد در اين راستا به شمار آيد. تواند پشتوانهمي« هاويژه گزارش ملي سيالب

ها: روايت، تحليل، رش ملي سيالبگزا»به پيوست دو متن خالصه با عنوان 
ها و پيشنهادهاي گزارش ملي آموختهدرس  ها،خالصه يافته»و « ها و پيشنهادهاآموختهدرس

 شود. ارسال مي« هاسيالب
حسب نظر با توجه به اسناد مذکور در حيطه اختيارات و وظايف وزارت راه و شهرسازي، 

يل انجام و نتايج را هر سه ماه يک بار گزارش ريزي و اقدمات ذ جمهور محترم برنامه رئيس
  نماييد.

هاي و راهنماها نظام فني و اجرايي کشور ها، دستورالعملنامهبازنگري در همه آئين .1
ها، با هدف رفع کليه ابهامات و آهن و فرودگاهها، خطوط راهها، جادهدرخصوص پل

ها در برابر آوري سازهنقائصي که سبب کاهش کيفيت در طراحي و ساخت شده و تاب
 دهد. سيالب را کاهش مي

ها و نشريات نظام فني و اجرايي کشور با هدف نامهآئين  ها،غربالگري دستورالعمل .2
آور کردن عايت مقررات آوري در برابر سيالب، و الزامافزايش تأکيد بر ظرفيت تاب
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هاي راه و زيرساخت ها در طراحي و اجرايبندي سيل و حريم رودخانهمربوط به پهنه
 ترابري.

هاي مربوط آور ساختن رعايت دستورالعملبازنگري در مقررات ملي ساختمان براي الزام .3
بندي سيالب، و حريم و بستر هاي پهنهبه مديريت ريسک سيالب بر اساس نقشه

 ها.رودخانه

در  هاي هادي و تفصيلي روستاها و شهرها، با مشارکت وزارت نيروبازنگري در طرح .4
تعيين روستاها و شهرهايي که با توجه به سوابق هيدرولوژيک بيشتر در معرض خطر 

 سيالب قرار دارند. 

 اقدام براي تقويت سازمان هواشناسي کشور از منظر: .5

 و شرايط  تدوين قانون جديد براي سازمان هواشناسي کشور با توجه به نيازمندي
 اقليم و هواشناختي کشور، و دانش روز.

 ها هاي توليد، تحليل و انتشار دادهمالي مؤثر از طريق درآمدزا کردن فعاليت تأمين
 شناختيو اطالعات هواشناسي و اقليم

 هاي افزاري، مدلافزاري و نرمتدوين برنامه تجهيز و نوسازي امکانات سخت
سازي سازمان هواشناسي هواشناسي، ظرفيت محاسباتي و ملزومات فناورانه مدرن

 هاي سازمانساله در پيوند با برنامه درآمدزا کردن فعاليتمه دهدر يک برنا

 رسيدگي به ساختار، کميت و کيفيت نيروي انساني سازمان 

 هاي مؤثر ميان اين سازمان و ساير بخشي و همکاريتعريف ارتباطات ميان
 هاي کشوردستگاه

 هاي کشورتوسعه و عملياتي کردن سيستم مديريت يکپارچه پل .6

انين ضروري و طراحي فرايندهاي نظارتي الزم براي ممنوعيت صدور تدوين قو .2
 ها.ها و تأسيسات و در حريم و بستر رودخانهمجوزهاي احداث ساختمان

طراحي نظام قانوني و فرايندهاي اداري وارد ساختن مديريت ريسک سيالب در طراحي  .8
و ساخت شهرها  يابيهاي توسعه روستايي و شهري، مکانها، طرحو اجراي زيرساخت

 هاي جديد.و شهرک

هاي کشور بر اساس ريسک سيالب پايه زيرساختاقدام به تهيه بانک اطالعات مکان .1
بندي سيالب، با مشارکت هاي پهنهخيز و بر اساس نقشهباالخص در مناطق سيل

 وزارت نيرو. 

ن اعمال اصالحات در ساختار و نقش سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور به عنوا .13
آور و اجرايي شدن  مسئول طرح، اجرا و نظارت بر فرآيند ساخت و ساز شهري براي الزام

 وسازها. استانداردهاي مديريت ريسک سيالب در ساخت

 
 محمود واعظی
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 رونوشت:
 جمهور براي استحضارجناب آقاي دکتر جهانگيري معاون اول رئيس 

  گاهيبراي آ رحماني فضلي، وزير محترم کشورجناب آقاي دکتر 
  براي آگاهي رضا اردکانيان، وزير محترم نيروجناب آقاي دکتر 

 جناب آقاي دکتر نوبخت رئيس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور براي آگاهي 

 ها براي جناب آقاي دکتر نيلي احمدآبادي رئيس محترم هيأت ويژه گزارش ملي سيالب
 آگاهي

 





 
 

 بسمه تعالي
 

 جناب آقای دکتر خاوازی
 جهاد کشاورزیمحترم  وزير

 
 سالم عليکم

و فروردين  1312اواخر اسفند هاي سيالبضرورت بررسي عوامل بروز و ميزان خسارات 
به « هاهيئت ويژه گزارش ملي سيالب»جمهور محترم باعث گرديد با دستور رئيس 1318

اني آوري کشور در مقابل سيالب و راهکارهاي اصالح رويه حکمرمنظور افزايش سطح تاب
کشور در برابر سيالب تشکيل شود. اين هيئت که با عضويت بيست نفر از اساتيد 

هاي کشور و با همکاري صدها نفر از متخصصان دانشگاهي و کارشناسان دانشگاه
را هاي اجرايي ظرف مدت يک سال پديده سيالب، عوامل بروز و تشديد خسارات آن دستگاه

هزار صفحه ارائه کرده است. اين پژوهش عميق و  2 مجلد و بيش از 12بررسي و حاصل در 
رغم وجود نقاط قوت در مقابله با اين دهد عليبخشي نشان مياي و ميانرشتهدقيق ميان

آوري هاي مختلف از جمله عناصر فزاينده تاباي در عرصهپديده طبيعي، مشکالت عديده
 همچنان باقي است. 

ها و ها، برنامهستلزم همکاري و اتخاذ سياستآوري کشور، مبديهي است افزايش تاب
هيئت »هاي مختلف است. راهکارهاي پيشنهادي اقدامات درست و مؤثر از سوي دستگاه

 اي مفيد در اين راستا به شمار آيد. تواند پشتوانهمي« هاويژه گزارش ملي سيالب
يل، ها: روايت، تحلگزارش ملي سيالب»به پيوست دو متن خالصه با عنوان 

ها و پيشنهادهاي گزارش ملي آموختهدرس  ها،خالصه يافته»و « ها و پيشنهادهاآموختهدرس
 شود. ارسال مي« هاسيالب

حسب نظر ، جهاد کشاورزيبا توجه به اسناد مذکور در حيطه اختيارات و وظايف وزارت 
ه يک بار گزارش ريزي و اقدمات ذيل انجام و نتايج را هر سه ما جمهور محترم برنامه رئيس
  نماييد.

تدوين و ارائه گزارشي دقيق از روندهاي زيست براي همکاري با سازمان حفاظت محيط .1
بروز ها، مراتع و ساير منابع طبيعي که سبب تشديد خطر گذشته تخريب جنگل

شده است. ضروري لغزش افزايش احتمال زمين و ، فرسايش خاکهاي مخربسيالب
ماه و با راهکارهاي پيشنهادي براي کند و متوقف شدن است اين گزارش ظرف شش 

 ساله ارائه شود. ها در يک برنامه دهروند تخريب

ها و راهنماهاي موجود طراحي و اجراي هر گونه نامهها، آئينبازنگري دستورالعمل .2
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اي در اراضي جنگلي، مراتع و منابع طبيعي، و تدوين موارد جديد در اقدامات توسعه
ها به منظور رعايت مالحظات اکولوژيک براي کاهش آور کردن آنم، و الزامصورت لزو

 ها و مراتع. و توقف خسارات به جنگل

تدوين گزارشي دقيق از موانع اجراي مؤثر قانون حفاظت از خاک به منظور شناسايي  .3
 راهکارهاي مقابله با فرسايش و تخريب منابع خاک کشور. 

بر کشاورزي در اراضي شيبدار، به منظور توقف توسعه  بازنگري مؤثر در قوانين ناظر .4
آور کردن رعايت استانداردهاي کشاورزي پايدار و کشت در اين دسته از اراضي، و الزام

 داري که در حال حاضر زير کشت است.مديريت ريسک سيالب در اراضي شيب

نظور ممانعت از هاي قانوني موجود به متدوين راهکارهاي اجرايي با استفاده از ظرفيت .5
کيفيت مراتع و  که سبب کاهش زارهاکشت در مناطق جنگلي، مراتع و بوته توسعه 

و افزايش خطر   تغيير شرايط هيدرولوژيک، هاي کشاورزيتغيير کاربري به زمين
 شود. سيالب مي

ها، همکاري با سازمان برنامه و بودجه و وزارت نيرو به منظور بازنگري دستورالعمل .6
هاي آب و ها و کليه سازههاي آبياري، زهکشها و راهنماهاي طراحي کانالامهنآئين

آور ساختن رعايت استانداردهاي مديريت ريسک سيالب و کشاورزي به منظور الزام
 کاستن از خسارات احتمالي. 

برداري و توسعه مزارع و باغات با رعايت اولويت دادن به تدوين الگوي کشت و بهره .2
خيز با مشارکت وزارت نيرو و اي مديريت ريسک سيالب در نواحي سيلاستاندارده

 سازمان هواشناسي کشور. 

سنجي همکاري با وزارت نيرو و سازمان هواشناسي براي توسعه نصب تجهيزات باران .8
برداري هيدرولوژيک در خودکار و برخط در نواحي جنگلي؛ و توسعه تجهيزات داده

 هاي آبخيز. حوضه

ارهاي اجرايي مؤثر براي جلوگيري از توسعه چراي دام در مراتع و ارائه راهک .1
 ها. هاي گياهي مؤثر بر کنترل سيالب، و جلوگيري از تخريب آنپوشش

ارائه برنامه تأمين مالي پايدار براي حفاظت و صيانت از منابع جنگلي باالخص براي  .13
ساله احياي مناطق  هد هاي زاگرس و اجراي برنامهکند شدن و توقف تخريب در جنگل

 شده.جنگلي تخريب

هاي آبخيزداري براي روز کردن شرح خدمات مطالعات و اجراي طرحبازنگري مؤثر و به .11
 ها با شرايط فني، اکولوژيک و اجتماعي حوضه آبخيز.سازگار کردن آن

 
 محمود واعظی
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 براي آگاهي رحماني فضلي، وزير محترم کشورناب آقاي دکتر ج 
  براي آگاهي رضا اردکانيان، وزير محترم نيروجناب آقاي دکتر 

 جناب آقاي مهندس اسالمي وزير محترم راه و شهرسازي براي آگاهي 

 جناب آقاي دکتر نوبخت رئيس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور براي آگاهي 

 جمهور و رئيس سازمان حفاظت النتري معاون محترم رئيسجناب آقاي دکتر ک
 زيست براي آگاهيمحيط

 ها براي جناب آقاي دکتر نيلي احمدآبادي رئيس محترم هيأت ويژه گزارش ملي سيالب
 آگاهي

 
 





 
 

 بسمه تعالي
 

 حسينیجناب آقای رزم
 وزير محترم صنعت، معدن و تجارت

 
 سالم عليکم

و فروردين  1312اواخر اسفند هاي سيالبميزان خسارات  ضرورت بررسي عوامل بروز و
به « هاهيئت ويژه گزارش ملي سيالب»جمهور محترم باعث گرديد با دستور رئيس 1318

آوري کشور در مقابل سيالب و راهکارهاي اصالح رويه حکمراني منظور افزايش سطح تاب
بيست نفر از اساتيد کشور در برابر سيالب تشکيل شود. اين هيئت که با عضويت 

هاي کشور و با همکاري صدها نفر از متخصصان دانشگاهي و کارشناسان دانشگاه
را هاي اجرايي ظرف مدت يک سال پديده سيالب، عوامل بروز و تشديد خسارات آن دستگاه

هزار صفحه ارائه کرده است. اين پژوهش عميق و  2مجلد و بيش از  12بررسي و حاصل در 
رغم وجود نقاط قوت در مقابله با اين دهد عليبخشي نشان مياي و ميانرشتهدقيق ميان

آوري هاي مختلف از جمله عناصر فزاينده تاباي در عرصهپديده طبيعي، مشکالت عديده
 همچنان باقي است. 

ها و ها، برنامهآوري کشور، مستلزم همکاري و اتخاذ سياستبديهي است افزايش تاب
هيئت »هاي مختلف است. راهکارهاي پيشنهادي و مؤثر از سوي دستگاهاقدامات درست 

 اي مفيد در اين راستا به شمار آيد. تواند پشتوانهمي« هاويژه گزارش ملي سيالب
ها: روايت، تحليل، گزارش ملي سيالب»به پيوست دو متن خالصه با عنوان 

ها و پيشنهادهاي گزارش ملي موختهآدرس  ها،خالصه يافته»و « ها و پيشنهادهاآموختهدرس
 شود. ارسال مي« هاسيالب

با توجه به اسناد مذکور در حيطه اختيارات و وظايف وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
ريزي و اقدمات ذيل انجام و نتايج را هر سه ماه يک  جمهور محترم برنامه حسب نظر رئيس
  بار گزارش نماييد.

يابي، طراحي،  ها و راهنماهاي ناظر بر مکان ها، دستورالعمل نامه آئينبازنگري در کليه  .1
هاي صنعتي کشور با همکاري وزارت نيرو، وزارت  اجرا و نظارت بر احداث زيرساخت

آوري تأسيسات صنعتي در  کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور با هدف افزايش تاب
 برابر سيالب.

آوري تأسيسات  ماهاي افزايش آمادگي و تابها و راهن ها، دستورالعمل نامه تدوين آئين .2
 صنعتي موجود کشور در برابر سيالب. 
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ها به منظور توسعه همکاري با وزارت نيرو، وزارت راه و شهرسازي و ساير دستگاه .3
ساخت داخل يا در صورت ضرورت واردات تجهيزات ضروري براي افزايش 

آوري کشور در ، يا افزايش تاببيني و هشدار سيالبهاي کشور در زمينه پيشتوانمندي
 هاي احتمالي. مقابله با سيالب

 
 محمود واعظی

 
 رونوشت:

 جمهور براي استحضارجناب آقاي دکتر جهانگيري معاون اول رئيس 

  براي آگاهي رحماني فضلي، وزير محترم کشورجناب آقاي دکتر 
  براي آگاهي رضا اردکانيان، وزير محترم نيروجناب آقاي دکتر 

  آقاي مهندس اسالمي وزير محترم راه و شهرسازي براي آگاهيجناب 

 جناب آقاي دکتر دژپسند وزير محترم امور اقتصادي و دارايي براي آگاهي 

 جناب آقاي دکتر نمکي وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکي براي آگاهي 

 اهيجناب آقاي دکتر نوبخت رئيس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور براي آگ 

 ها براي جناب آقاي دکتر نيلي احمدآبادي رئيس محترم هيأت ويژه گزارش ملي سيالب
 آگاهي

 



 
 

 بسمه تعالي
 

 جناب آقای دکتر نمکی
 وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 
 سالم عليکم

و فروردين  1312اواخر اسفند هاي سيالبضرورت بررسي عوامل بروز و ميزان خسارات 
به « هاهيئت ويژه گزارش ملي سيالب»جمهور محترم گرديد با دستور رئيس باعث 1318

آوري کشور در مقابل سيالب و راهکارهاي اصالح رويه حکمراني منظور افزايش سطح تاب
کشور در برابر سيالب تشکيل شود. اين هيئت که با عضويت بيست نفر از اساتيد 

متخصصان دانشگاهي و کارشناسان هاي کشور و با همکاري صدها نفر از دانشگاه
را هاي اجرايي ظرف مدت يک سال پديده سيالب، عوامل بروز و تشديد خسارات آن دستگاه

هزار صفحه ارائه کرده است. اين پژوهش عميق و  2مجلد و بيش از  12بررسي و حاصل در 
بله با اين رغم وجود نقاط قوت در مقادهد عليبخشي نشان مياي و ميانرشتهدقيق ميان

آوري هاي مختلف از جمله عناصر فزاينده تاباي در عرصهپديده طبيعي، مشکالت عديده
 همچنان باقي است. 

ها و ها، برنامهآوري کشور، مستلزم همکاري و اتخاذ سياستبديهي است افزايش تاب
 هيئت»هاي مختلف است. راهکارهاي پيشنهادي اقدامات درست و مؤثر از سوي دستگاه

 اي مفيد در اين راستا به شمار آيد. تواند پشتوانهمي« هاويژه گزارش ملي سيالب
ها: روايت، تحليل، گزارش ملي سيالب»به پيوست دو متن خالصه با عنوان 

ها و پيشنهادهاي گزارش ملي آموختهدرس  ها،خالصه يافته»و « ها و پيشنهادهاآموختهدرس
 شود. ارسال مي« هاسيالب
توجه به اسناد مذکور در حيطه اختيارات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش با 

ريزي و اقدمات ذيل انجام و نتايج را هر سه  جمهور محترم برنامه حسب نظر رئيسپزشکي، 
  ماه يک بار گزارش نماييد.

د ها و راهنماهاي الزم با مشارکت وزارت کشور و ستاها، دستورالعملنامهتدوين آئين .1
کل نيروهاي مسلح براي افزايش هماهنگي با نيروهاي مسلح جهت استفاده 

هاي بهداشتي و درماني نيروهاي مسلح در مواقع شده و هماهنگ از ظرفيتريزيبرنامه
 بحران. 

ها و راهنماهاي الزم با مشارکت وزارت کشور و سازمان ها، دستورالعملنامهتدوين آئين .2
يف فرماندهي واحد در عمليات بهداشتي و درماني در مواقع هالل احمر براي تعيين تکل
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 ها. بروز بحران

ها و راهنماهاي الزم براي تضمين رعايت ها، دستورالعملنامهتدوين تدوين آئين .3
هاي اضطراري، مراکز استانداردهاي بهداشتي و درماني مواقع بحران در سکونتگاه

مناطق عمليات امداد و نجات؛ با مشارکت  درماني و ارائه خدمات بهداشتي و درماني در
 سازمان هالل احمر و وزارت کشور. 

ها و راهنماهاي الزم براي تضمين ارائه خدمات ها، دستورالعملنامهآئينتدوين  .4
ديدگان از حوادث طبيعي در کشور، با مشارکت سازمان شناختي مناسب به آسيبروان

 هالل احمر و سازمان بهزيستي.

 
 ظیمحمود واع

 
 رونوشت:

 جمهور براي استحضارجناب آقاي دکتر جهانگيري معاون اول رئيس 

 سردار سرلشکر پاسدار باقري رئيس محترم ستاد کل نيروهاي مسلح براي آگاهي 

  براي آگاهي رحماني فضلي، وزير محترم کشورجناب آقاي دکتر 
  براي آگاهي رضا اردکانيان، وزير محترم نيروجناب آقاي دکتر 

  آقاي دکتر نوبخت رئيس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور براي آگاهيجناب 

 جناب آقاي دکتر همتي رئيس محترم جمعيت هالل احمر براي آگاهي 

 جناب آقاي دکتر حاتمي رئيس محترم سازمان نظام روانشناسي براي آگاهي 

 ا براي هجناب آقاي دکتر نيلي احمدآبادي رئيس محترم هيأت ويژه گزارش ملي سيالب
 آگاهي

 



 
 

 بسمه تعالي
 

 جناب آقای دکتر دژپسند
 وزير محترم امور اقتصادی و دارايی

 
 سالم عليکم

و فروردين  1312اواخر اسفند هاي سيالبضرورت بررسي عوامل بروز و ميزان خسارات 
به « هاهيئت ويژه گزارش ملي سيالب»جمهور محترم باعث گرديد با دستور رئيس 1318

آوري کشور در مقابل سيالب و راهکارهاي اصالح رويه حکمراني ايش سطح تابمنظور افز
کشور در برابر سيالب تشکيل شود. اين هيئت که با عضويت بيست نفر از اساتيد 

هاي کشور و با همکاري صدها نفر از متخصصان دانشگاهي و کارشناسان دانشگاه
را وامل بروز و تشديد خسارات آن هاي اجرايي ظرف مدت يک سال پديده سيالب، عدستگاه

هزار صفحه ارائه کرده است. اين پژوهش عميق و  2مجلد و بيش از  12بررسي و حاصل در 
رغم وجود نقاط قوت در مقابله با اين دهد عليبخشي نشان مياي و ميانرشتهدقيق ميان

آوري نده تابهاي مختلف از جمله عناصر فزاياي در عرصهپديده طبيعي، مشکالت عديده
 همچنان باقي است. 

ها و ها، برنامهآوري کشور، مستلزم همکاري و اتخاذ سياستبديهي است افزايش تاب
هيئت »هاي مختلف است. راهکارهاي پيشنهادي اقدامات درست و مؤثر از سوي دستگاه

  اي مفيد در اين راستا به شمار آيد.تواند پشتوانهمي« هاويژه گزارش ملي سيالب
ها: روايت، تحليل، گزارش ملي سيالب»به پيوست دو متن خالصه با عنوان 

ها و پيشنهادهاي گزارش ملي آموختهدرس  ها،خالصه يافته»و « ها و پيشنهادهاآموختهدرس
 شود. ارسال مي« هاسيالب

با توجه به اسناد مذکور در حيطه اختيارات و وظايف وزارت امور اقتصادي و دارايي، 
ريزي و اقدمات ذيل انجام و نتايج را هر سه ماه يک  جمهور محترم برنامه ب نظر رئيسحس

  بار گزارش نماييد.
اي مؤثر جهت جبران خسارات ناشي از سيالب و بقيه توسعه سازوکارهاي بيمه .1

هاي جبران خسارت بر بودجه هاي طبيعي، به منظور کاستن از فشار هزينهپديده
 ان برنامه و بودجه. عمومي با همکاري سازم

هاي دولتي نامه اختصاصي سازوکارهاي بيمه کردن زيرساختتدوين دستورالعمل و آئين .2
هاي طبيعي با مشارکت سازمان برنامه و بودجه، و عمومي در برابر سيالب و ساير پديده

 وزارت نيرو، وزارت راه و شهرسازي، وزارت نفت، وزارت صمت و وزارت کشاورزي.
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هاي شهري و آور بيمه کردن سکونتگاههاي الزامنامهها و آئينرالعملتدوين دستو .3
روستايي با مشارکت وزارت راه و شهرسازي و سازمان برنامه بودجه، با اولويت مناطق 

 بندي سيالب. هاي پهنهخيز بر اساس نقشهسيل

گذاري تمحور کردن قيمهاي ناظر بر ريسکنامهها و آئينتدوين قوانين، دستورالعمل .4
 خدمات بيمه سوانح و بالياي طبيعي

گذاري اصالح نقش بيمه مرکزي ايران به عنوان بيمه اتکايي در بازار بيمه و قيمت .5
گذاري خدمات ها در قيمتاي به نحوي که مانع از رقابت ناسالم بيمهخدمات بيمه

 اي شود. ها در پرداخت تعهدات بيمهاي و در نهايت ناتواني آنبيمه

هاي تخمين خسارات ناشي از بالياي طبيعي با ام بيمه مرکزي ايران به تهيه مدلالز .6
همکاري وزارت نيرو، وزارت راه و شهرسازي، وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزي و 

 اي. محور خدمات بيمهگذاري ريسکوزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي قيمت

ت راه و شهرسازي براي وارد کردن قواعد همکاري با سازمان برنامه و بودجه، و وزار .2
ها و راهنماهاي طراحي و اجراي نامهآئين  ها،آور در دستورالعملمحور الزامبيمه ريسک

 هاي کشور. زيرساخت

همکاري با وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازي براي وارد کردن قواعد بيمه  .8
هاي ناظر بر ين و رويهآور در مقررات ملي ساختمان و قوانمحور الزامريسک
 وسازهاي شهري و روستايي. ساخت

اي براي اعمال پوشش بيمه همگاني سوانح با هدف کاهش هزينه بيمه ارائه برنامه .1
هاي بيمه تجاري و کاهش بار زمان حفظ پايداري مالي شرکتبراي شهروندان، هم

 هاي پرداخت خسارات سوانح طبيعي بر بودجه عمومي دولت. هزينه

و فراهم  قانون تأسيس صندوق بيمه همگاني سوانح طبيعيع ايرادات و نهايي کردن رف .13
 آوردن ملزومات تشکيل صندوق بيمه همگاني سوانح طبيعي. 

بررسي تشکيل صندوق تأمين مالي حوادث طبيعي با مشارکت سازمان برنامه و بودجه  .11
مر و جلوگيري طور مست براي ساماندهي جذب منابع مختص مديريت سوانح طبيعي به
 از وارد آمدن شوک به بودجه دولت بر اثر وقوع حوادث طبيعي. 

ها و راهنماهاي مربوط به تسريع واردات و ترخيص نامهآئين  ها،دستورالعملتدوين  .12
هاي خارجي از گمرکات کشور در مواقع بروز بحران با مشارکت سازمان هالل کمک
 احمر. 

 
 محمود واعظی

 رونوشت:
  جمهور براي استحضاردکتر جهانگيري معاون اول رئيسجناب آقاي 

  براي آگاهي رحماني فضلي، وزير محترم کشورجناب آقاي دکتر 
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  براي آگاهي رضا اردکانيان، وزير محترم نيروجناب آقاي دکتر 

 جناب آقاي مهندس اسالمي وزير محترم راه و شهرسازي براي آگاهي 

 نفت براي آگاهي جناب آقاي مهندس بيژن زنگنه وزير محترم 

 حسيني وزير محترم صنعت، معدن و تجارت براي آگاهيجناب آقاي رزم 

 جناب آقاي دکتر کاظم خاوازي وزير محترم جهاد کشاورزي براي آگاهي 

 ها براي جناب آقاي دکتر نيلي احمدآبادي رئيس محترم هيأت ويژه گزارش ملي سيالب
 آگاهي

 
 





 
 

 بسمه تعالي
 

 حیجناب آقای دکتر صال
 وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی

 
 سالم عليکم

و فروردين  1312اواخر اسفند هاي سيالبضرورت بررسي عوامل بروز و ميزان خسارات 
به « هاهيئت ويژه گزارش ملي سيالب»جمهور محترم باعث گرديد با دستور رئيس 1318

اصالح رويه حکمراني آوري کشور در مقابل سيالب و راهکارهاي منظور افزايش سطح تاب
کشور در برابر سيالب تشکيل شود. اين هيئت که با عضويت بيست نفر از اساتيد 

هاي کشور و با همکاري صدها نفر از متخصصان دانشگاهي و کارشناسان دانشگاه
را هاي اجرايي ظرف مدت يک سال پديده سيالب، عوامل بروز و تشديد خسارات آن دستگاه

هزار صفحه ارائه کرده است. اين پژوهش عميق و  2مجلد و بيش از  12بررسي و حاصل در 
رغم وجود نقاط قوت در مقابله با اين دهد عليبخشي نشان مياي و ميانرشتهدقيق ميان

آوري هاي مختلف از جمله عناصر فزاينده تاباي در عرصهپديده طبيعي، مشکالت عديده
 همچنان باقي است. 

ها و ها، برنامهآوري کشور، مستلزم همکاري و اتخاذ سياستاببديهي است افزايش ت
هيئت »هاي مختلف است. راهکارهاي پيشنهادي اقدامات درست و مؤثر از سوي دستگاه

 اي مفيد در اين راستا به شمار آيد. تواند پشتوانهمي« هاويژه گزارش ملي سيالب
ها: روايت، تحليل، گزارش ملي سيالب»به پيوست دو متن خالصه با عنوان 

ها و پيشنهادهاي گزارش ملي آموختهدرس  ها،خالصه يافته»و « ها و پيشنهادهاآموختهدرس
 شود. ارسال مي« هاسيالب

با توجه به اسناد مذکور در حيطه اختيارات و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، 
جام و نتايج را هر سه ماه يک ريزي و اقدمات ذيل ان جمهور محترم برنامه حسب نظر رئيس
  بار گزارش نماييد.

 نگاري بحران.هاي عمومي براي توسعه روزنامههمکاري با رسانه .1

نگاري همکاري با وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي ايجاد انجمن علمي روزنامه .2
 بحران و سوانح طبيعي.

هاي تيارات و مسئوليتها و راهنماهاي وظايف، اخها، دستورالعملنامهتدوين آئين .3
 ها.ها و اصحاب رسانه در سوانح طبيعي و بحراناي و اخالقي رسانهحرفه

ها و راهنماهاي ناظر بر سطح، نوع و ميزان ها، دستورالعملنامهآئينتدوين  .4
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ها و سوانح طبيعي با همکاري وزارت کشور و دبيرخانه رساني درباره بحراناطالع
 شوراي عالي امنيت ملي. 

 
 محمود واعظی

 
 رونوشت:

 جمهور براي استحضارجناب آقاي دکتر جهانگيري معاون اول رئيس 

  براي آگاهي رحماني فضلي، وزير محترم کشورجناب آقاي دکتر 
  براي آگاهي رضا اردکانيان، وزير محترم نيروجناب آقاي دکتر 

 يجناب آقاي دکتر غالمي وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري براي آگاه 

 جناب آقاي دکتر نوبخت رئيس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور براي آگاهي 

 جناب آقاي شمخاني دبير محترم شوراي عالي امنيت ملي براي آگاهي 

 ها براي جناب آقاي دکتر نيلي احمدآبادي رئيس محترم هيأت ويژه گزارش ملي سيالب
 آگاهي

 



 
 

 بسمه تعالي
 

 مهندس زنگنهجناب آقای 
 محترم نفتوزير 

 
 سالم عليکم

و فروردين  1312اواخر اسفند هاي سيالبضرورت بررسي عوامل بروز و ميزان خسارات 
به « هاهيئت ويژه گزارش ملي سيالب»جمهور محترم باعث گرديد با دستور رئيس 1318

آوري کشور در مقابل سيالب و راهکارهاي اصالح رويه حکمراني منظور افزايش سطح تاب
ر برابر سيالب تشکيل شود. اين هيئت که با عضويت بيست نفر از اساتيد کشور د
هاي کشور و با همکاري صدها نفر از متخصصان دانشگاهي و کارشناسان دانشگاه
را هاي اجرايي ظرف مدت يک سال پديده سيالب، عوامل بروز و تشديد خسارات آن دستگاه

حه ارائه کرده است. اين پژوهش عميق و هزار صف 2مجلد و بيش از  12بررسي و حاصل در 
رغم وجود نقاط قوت در مقابله با اين دهد عليبخشي نشان مياي و ميانرشتهدقيق ميان

آوري هاي مختلف از جمله عناصر فزاينده تاباي در عرصهپديده طبيعي، مشکالت عديده
 همچنان باقي است. 

ها و ها، برنامهري و اتخاذ سياستآوري کشور، مستلزم همکابديهي است افزايش تاب
هيئت »هاي مختلف است. راهکارهاي پيشنهادي اقدامات درست و مؤثر از سوي دستگاه

 اي مفيد در اين راستا به شمار آيد. تواند پشتوانهمي« هاويژه گزارش ملي سيالب
ها: روايت، تحليل، گزارش ملي سيالب»به پيوست دو متن خالصه با عنوان 

ها و پيشنهادهاي گزارش ملي آموختهدرس  ها،خالصه يافته»و « ها و پيشنهادهاوختهآمدرس
 شود. ارسال مي« هاسيالب

حسب نظر ، نفتبا توجه به اسناد مذکور در حيطه اختيارات و وظايف وزارت 
ريزي و اقدمات ذيل انجام و نتايج را هر سه ماه يک بار گزارش  جمهور محترم برنامه رئيس

  يد.نماي
آورسازي تأسيسات و تجهيزات ها و راهنماهاي تابنامهآئين  ها،تدوين دستورالعمل .1

 صنعت نفت و گاز در برابر سيالب با مشارکت وزارت نيرو و سازمان برنامه و بودجه.

 نامه مديريت سيالب در صنعت نفت و گاز.  تدوين و تصويب نظام .2

و ساخت تأسيسات و تجهيزات نفتي  زيستي طراحيبازنگري در استانداردهاي محيط .3
هاي آبي براي تضمين رعايت کليه معيارهاي ضروري براي جلوگيري از آسيب به پيکره

آوري کشور در برابر سيالب در تأسيسات و زيستي تابهاي محيطکشور و ظرفيت
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 زيست. تجهيزات صنعت نفت و گاز با مشارکت سازمان حفاظت محيط

 
 محمود واعظی

 
 رونوشت:

 جمهور براي استحضارجناب آقاي دکتر جهانگيري معاون اول رئيس 

  براي آگاهي رحماني فضلي، وزير محترم کشورجناب آقاي دکتر 
  براي آگاهي رضا اردکانيان، وزير محترم نيروجناب آقاي دکتر 

 زيست براي آگاهيجناب آقاي دکتر کالنتري رئيس محترم سازمان حفاظت محيط 

 خت رئيس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور براي آگاهيجناب آقاي دکتر نوب 

 ها براي جناب آقاي دکتر نيلي احمدآبادي رئيس محترم هيأت ويژه گزارش ملي سيالب
 آگاهي

 



 
 

 بسمه تعالي
 

 جناب آقای مهندس مونسان
 وزير محترم ميراث فرهنگی، گردشگری و صنايع دستی

 
 سالم عليکم

و فروردين  1312اواخر اسفند هاي سيالبيزان خسارات ضرورت بررسي عوامل بروز و م
به « هاهيئت ويژه گزارش ملي سيالب»جمهور محترم باعث گرديد با دستور رئيس 1318

آوري کشور در مقابل سيالب و راهکارهاي اصالح رويه حکمراني منظور افزايش سطح تاب
ست نفر از اساتيد کشور در برابر سيالب تشکيل شود. اين هيئت که با عضويت بي

هاي کشور و با همکاري صدها نفر از متخصصان دانشگاهي و کارشناسان دانشگاه
را هاي اجرايي ظرف مدت يک سال پديده سيالب، عوامل بروز و تشديد خسارات آن دستگاه

هزار صفحه ارائه کرده است. اين پژوهش عميق و  2مجلد و بيش از  12بررسي و حاصل در 
رغم وجود نقاط قوت در مقابله با اين دهد عليبخشي نشان مياي و ميانتهرشدقيق ميان

آوري هاي مختلف از جمله عناصر فزاينده تاباي در عرصهپديده طبيعي، مشکالت عديده
 همچنان باقي است. 

ها و ها، برنامهآوري کشور، مستلزم همکاري و اتخاذ سياستبديهي است افزايش تاب
هيئت »هاي مختلف است. راهکارهاي پيشنهادي مؤثر از سوي دستگاهاقدامات درست و 

 اي مفيد در اين راستا به شمار آيد. تواند پشتوانهمي« هاويژه گزارش ملي سيالب
ها: روايت، تحليل، گزارش ملي سيالب»به پيوست دو متن خالصه با عنوان 

ها و پيشنهادهاي گزارش ملي ختهآمودرس  ها،خالصه يافته»و « ها و پيشنهادهاآموختهدرس
 شود. ارسال مي« هاسيالب

با توجه به اسناد مذکور در حيطه اختيارات و وظايف وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري 
ريزي و اقدمات ذيل انجام و نتايج را  جمهور محترم برنامه حسب نظر رئيسو صنايع دستي، 

  هر سه ماه يک بار گزارش نماييد.
 سازي ميراث فرهنگي و تاريخي در برابر سيالبمقاوم تدوين برنامه .1

ها و راهنماهاي مرمت ميراث فرهنگي با نامهها، آئينتدوين و بازنگري دستورالعمل .2
 سازي در برابر سيالبرعايت ضرورت مقاوم

ها، همکاري با وزارت راه و شهرسازي و وزارت نيرو در زمينه تدوين دستورالعمل .3
آوري در برابر سيالب در حوزه آور مرتبط با افزايش تابماهاي الزامها و راهننامهآئين

 وسازهاي مرتبط با توسعه گردشگري.ساخت
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همکاري با وزارت راه و شهرسازي و وزارت کشور به منظور تدوين قوانين،  .4
آوري مناطق تاريخي و ميراث هاي ناظر بر ارتقاي تابنامهها و آئيندستورالعمل

 ا و روستاها در برابر سيالب. فرهنگي در شهره

 
 محمود واعظی

 
 رونوشت:

 جمهور براي استحضارجناب آقاي دکتر جهانگيري معاون اول رئيس 

  براي آگاهي رحماني فضلي، وزير محترم کشورجناب آقاي دکتر 
  براي آگاهي رضا اردکانيان، وزير محترم نيروجناب آقاي دکتر 

 اه و شهرسازي براي آگاهيجناب آقاي مهندس اسالمي وزير محترم ر 

 جناب آقاي دکتر نوبخت رئيس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور براي آگاهي 

 ها براي جناب آقاي دکتر نيلي احمدآبادي رئيس محترم هيأت ويژه گزارش ملي سيالب
 آگاهي

 



 
 

 بسمه تعالي
 

 جناب آقای دکتر غالمی
 وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوری

 
 مسالم عليک

و فروردين  1312اواخر اسفند هاي سيالبضرورت بررسي عوامل بروز و ميزان خسارات 
به « هاهيئت ويژه گزارش ملي سيالب»جمهور محترم باعث گرديد با دستور رئيس 1318

آوري کشور در مقابل سيالب و راهکارهاي اصالح رويه حکمراني منظور افزايش سطح تاب
شود. اين هيئت که با عضويت بيست نفر از اساتيد کشور در برابر سيالب تشکيل 

هاي کشور و با همکاري صدها نفر از متخصصان دانشگاهي و کارشناسان دانشگاه
را هاي اجرايي ظرف مدت يک سال پديده سيالب، عوامل بروز و تشديد خسارات آن دستگاه

ين پژوهش عميق و هزار صفحه ارائه کرده است. ا 2مجلد و بيش از  12بررسي و حاصل در 
رغم وجود نقاط قوت در مقابله با اين دهد عليبخشي نشان مياي و ميانرشتهدقيق ميان

آوري هاي مختلف از جمله عناصر فزاينده تاباي در عرصهپديده طبيعي، مشکالت عديده
 همچنان باقي است. 

ها و برنامه ها،آوري کشور، مستلزم همکاري و اتخاذ سياستبديهي است افزايش تاب
هيئت »هاي مختلف است. راهکارهاي پيشنهادي اقدامات درست و مؤثر از سوي دستگاه

 اي مفيد در اين راستا به شمار آيد. تواند پشتوانهمي« هاويژه گزارش ملي سيالب
ها: روايت، تحليل، گزارش ملي سيالب»به پيوست دو متن خالصه با عنوان 

ها و پيشنهادهاي گزارش ملي آموختهدرس  ها،خالصه يافته»و  «ها و پيشنهادهاآموختهدرس
 شود. ارسال مي« هاسيالب

با توجه به اسناد مذکور در حيطه اختيارات و وظايف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، 
ريزي و اقدمات ذيل انجام و نتايج را هر سه ماه يک  جمهور محترم برنامه حسب نظر رئيس
  د.بار گزارش نمايي

رشته تخصصي به عنوان مديريت ريسک سوانح بررسي الزم درخصوص تعريف  .1
 صورت گيرد. )طبيعي( در مقطع کارشناسي ارشد 

سازي هاي صنعتي و مدلهاي مهندسي، بيمه بيمه مرتبط بادروس افزودن  .2
و مديريت مالي موجود   هاي بيمه هاي رشته در سرفصل اي هاي بيمه ريسک

 بررسي شود. 

ها و نحوه ارزيابي خسارات ناشي از آن به  ارزيابي و شناخت ريسکدروس افزودن  .3
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و هاي علوم مهندسي  رشته بهاي براي مديريت  هاي مالي و بيمه همراه مکانيزم
 مديريت بررسي شود. 

هاي علوم ارتباطات، طراحي و توسعه دروس ارتباطات بحران در برنامه رشته .4
 نگاري و رسانه. روزنامه

 
 عظیمحمود وا

 
 رونوشت:

 جمهور براي استحضارجناب آقاي دکتر جهانگيري معاون اول رئيس 

  براي آگاهي رحماني فضلي، وزير محترم کشورجناب آقاي دکتر 
  براي آگاهي رضا اردکانيان، وزير محترم نيروجناب آقاي دکتر 

 جناب آقاي دکتر صالحي وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسالمي براي آگاهي 

 دکتر نوبخت رئيس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور براي آگاهي جناب آقاي 

 ها براي جناب آقاي دکتر نيلي احمدآبادي رئيس محترم هيأت ويژه گزارش ملي سيالب
 آگاهي

 



 
 

 بسمه تعالي
 

 دکتر کالنتریجناب آقای 
 زيسترئيس محترم سازمان حفاظت محيط

 
 سالم عليکم

و فروردين  1312اواخر اسفند هاي سيالبن خسارات ضرورت بررسي عوامل بروز و ميزا
به « هاهيئت ويژه گزارش ملي سيالب»جمهور محترم باعث گرديد با دستور رئيس 1318

آوري کشور در مقابل سيالب و راهکارهاي اصالح رويه حکمراني منظور افزايش سطح تاب
نفر از اساتيد کشور در برابر سيالب تشکيل شود. اين هيئت که با عضويت بيست 

هاي کشور و با همکاري صدها نفر از متخصصان دانشگاهي و کارشناسان دانشگاه
را هاي اجرايي ظرف مدت يک سال پديده سيالب، عوامل بروز و تشديد خسارات آن دستگاه

هزار صفحه ارائه کرده است. اين پژوهش عميق و  2مجلد و بيش از  12بررسي و حاصل در 
رغم وجود نقاط قوت در مقابله با اين دهد عليبخشي نشان مياي و ميانرشتهدقيق ميان

آوري هاي مختلف از جمله عناصر فزاينده تاباي در عرصهپديده طبيعي، مشکالت عديده
 همچنان باقي است. 

ها و ها، برنامهآوري کشور، مستلزم همکاري و اتخاذ سياستبديهي است افزايش تاب
هيئت »هاي مختلف است. راهکارهاي پيشنهادي ر از سوي دستگاهاقدامات درست و مؤث

 اي مفيد در اين راستا به شمار آيد. تواند پشتوانهمي« هاويژه گزارش ملي سيالب
ها: روايت، تحليل، گزارش ملي سيالب»به پيوست دو متن خالصه با عنوان 

ها و پيشنهادهاي گزارش ملي آموختهدرس  ها،خالصه يافته»و « ها و پيشنهادهاآموختهدرس
 شود. ارسال مي« هاسيالب

، زيستسازمان حفاظت محيطبا توجه به اسناد مذکور در حيطه اختيارات و وظايف 
ريزي و اقدمات ذيل انجام و نتايج را هر سه ماه يک  جمهور محترم برنامه حسب نظر رئيس
  بار گزارش نماييد.

زيستي و ارزيابي راهبردي ارزيابي محيط بازنگري در قوانين و قواعد ناظر بر .1
اي نيازمند اخذ مجوزهاي هاي سرمايههاي تملک داراييزيستي، کليه طرحمحيط
زيستي، به نحوي که استانداردهاي مديريت ريسک سيالب و کاستن از خسارات محيط

 ها لحاظ شود. احتمالي در طراحي و اجراي طرح

ها با زيستي طرحها و راهنماهاي موجود طراحي محيطنامهها، آئينبازنگري دستورالعمل .2
آور کردن مشارکت سازمان برنامه و بودجه، و تدوين موارد جديد در صورت لزوم، و الزام
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بندي هاي آبي مبتني بر زونهاي اکولوژيک پيکرهها به منظور رعايت حريمآن
ي بر اثر ساخت ها و کاهش ظرفيت آبگذراکولوژيک، جلوگيري از تخريب رودخانه

ها که مسبب هاي آبي، و جلوگيري از هر گونه مداخله غيرکارشناسي در رودخانهسازه
 شود. تشديد سيل و خسارات آتي مي

کردن دانش و  ها و راهنماها به منظور کاربردينامهها، آئينتوسعه دستورالعمل .3
ک هر منطقه براي هاي اکولوژياي و مبتني بر ويژگيزيستي، غيرسازههاي محيطروش

کردن خطر و خسارات سيالب و حداکثرسازي ظرفيت اکولوژيک کشور براي  حداقل
 استفاده از منابع آب و ساير فوايد اکولوژيک ناشي از سيالب. 

ها و راهنماهاي طراحي و نامهها، آئينآور ساختن دستورالعملبازنگري، تدوين و الزام .4
هاي آبي، به منظور جلوگيري از حريم همه پيکره اي در درون وهاي توسعهاجراي طرح

هاي آبي براي مديريت مداخالت غيرکارشناسي، مخرب و مؤثر بر کاهش ظرفيت پيکره
 ريسک سيالب، با مشارکت سازمان برنامه و بودجه و وزارت نيرو. 

تدوين و ارائه گزارشي دقيق با مشارکت وزارت جهاد کشاورزي از روندهاي گذشته  .5
هاي سيالببروز ها، مراتع و ساير منابع طبيعي که سبب تشديد خطر نگلتخريب ج

شده است. ضروري است اين لغزش افزايش احتمال زمين و ، فرسايش خاکمخرب
گزارش ظرف شش ماه و با راهکارهاي پيشنهادي براي کند و متوقف شدن روند 

 ساله ارائه شود. ها در يک برنامه دهتخريب

نيرو و سازمان هواشناسي به منظور تدوين برنامه نوسازي، تجهيز و همکاري با وزارت  .6
هاي آبي و تدوين نظام برداري کمي و کيفي از پيکرهسازي شبکه ملي دادههنگامبه

ريزي براي پايداري منظور تقويت برنامهها بهاستفاده مؤثر تحليل و انتشار اين داده
زيستي آبي براي مديريت محيط هايزيستي و استفاده از ظرفيت پيکرهمحيط

 ها.سيالب
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 بسمه تعالي
 

 جناب آقای دکتر همتی
 ی ايرانرئيس محترم جمعيت هالل احمر جمهوری اسالم

 
 سالم عليکم

و فروردين  1312اواخر اسفند هاي سيالبضرورت بررسي عوامل بروز و ميزان خسارات 
به « هاهيئت ويژه گزارش ملي سيالب»جمهور محترم باعث گرديد با دستور رئيس 1318

آوري کشور در مقابل سيالب و راهکارهاي اصالح رويه حکمراني منظور افزايش سطح تاب
برابر سيالب تشکيل شود. اين هيئت که با عضويت بيست نفر از اساتيد کشور در 

هاي کشور و با همکاري صدها نفر از متخصصان دانشگاهي و کارشناسان دانشگاه
را هاي اجرايي ظرف مدت يک سال پديده سيالب، عوامل بروز و تشديد خسارات آن دستگاه

ارائه کرده است. اين پژوهش عميق و  هزار صفحه 2مجلد و بيش از  12بررسي و حاصل در 
رغم وجود نقاط قوت در مقابله با اين دهد عليبخشي نشان مياي و ميانرشتهدقيق ميان

آوري هاي مختلف از جمله عناصر فزاينده تاباي در عرصهپديده طبيعي، مشکالت عديده
 همچنان باقي است. 

ها و ها، برنامهو اتخاذ سياست آوري کشور، مستلزم همکاريبديهي است افزايش تاب
هيئت »هاي مختلف است. راهکارهاي پيشنهادي اقدامات درست و مؤثر از سوي دستگاه

 اي مفيد در اين راستا به شمار آيد. تواند پشتوانهمي« هاويژه گزارش ملي سيالب
ها: روايت، تحليل، گزارش ملي سيالب»به پيوست دو متن خالصه با عنوان 

ها و پيشنهادهاي گزارش ملي آموختهدرس  ها،خالصه يافته»و « ها و پيشنهادهاتهآموخدرس
 شود. ارسال مي« هاسيالب

حسب نظر با توجه به اسناد مذکور در حيطه اختيارات و وظايف جمعيت هالل احمر، 
ريزي و اقدمات ذيل انجام و نتايج را هر سه ماه يک بار گزارش  جمهور محترم برنامه رئيس
  نماييد.

هاي خارجي و ها و راهنماهاي الزم براي پذيرش کمکها، دستورالعملنامهتدوين آئين .1
هاي کشورهاي ديگر در شرايط بحراني از گمرکات و مبادي تسهيل وارد کردن کمک

 ورودي کشور با مشارکت وزارت امور اقتصادي و دارايي.

رساني به ساکنان مناطق کمک رساني کافي درباره استانداردهاي ناظر بر سطحاطالع .2
 زده و تنوير افکار عمومي درباره حدود وظايف سازمان هالل احمر و ساير دستگاهبحران

 امداد و نجات در مواقع بحران. 



 318/ ها بها و پيشنهادهاي گزارش ملي سيالآموختهها، درسخالصه يافته

 

ها و راهنماهاي الزم با مشارکت وزارت کشور و ستاد ها، دستورالعملنامهتدوين آئين .3
هاي اجراي، ثر ميان دستگاهکل نيروهاي مسلح براي تقسيم کار مشخص و مؤ

 نيروهاي مسلح و سازمان هالل احمر در مواقع بحران. 

هاي اطالعاتي ضروري براي مديريت مناسب عمليات امداد و  ها و بانک شناسايي نقشه .4
ها با هماهنگي و مشارکت  ريزي براي توليد اين نقشه نجات در مواقع بحران، و برنامه
 مسلح و سازمان برنامه و بودجه. وزارت کشور، ستاد کل نيروهاي 

ريزي براي  هاي آموزش عمومي امداد و نجات و برنامه اي از برنامه توليد مجموعه .5
 هاي مختلف از جمله صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران.  ها از رسانه پخش آن

همکاري با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي براي تدوين و تصويب  .6
ها و راهنماهاي هماهنگي ميان سازمان هالل احمر و وزارت  ورالعملها، دست نامه آئين

ديدگان از  بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در ارائه خدمات بهداشت و درمان به آسيب
 سوانح طبيعي.

ها و راهنماهاي ساماندهي و  ها، دستورالعمل نامه همکاري با وزارت کشور در تدوين آئين .2
نهاد تخصصي در زمينه مديريت بحران، امداد و  ردمهاي م توسعه مشارکت سازمان

آوري در برابر سوانح طبيعي در هر سه  نجات و توسعه مشارکت مدني در افزايش تاب
 مرحله پيش، هنگام و پس از بروز اين رخدادها. 
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