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 تعالي تسمٍ                        

 جمهور  رزيي و نظارت راهبردي رئيس معاون ربانهم

 َاي اجرايي، مُىسسان مشاير ي پيماوكاران ترشىامٍ تٍ زستگاٌ
 93/71179 شمارٌ:

 23/06/1393 تاريد:

 البيس يفى گسارش ٍيتُ زستًرالعملمًضًع : 

 

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

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

امًر وظام  668َيأت محترم يزيران(، تٍ پيًست ضاتطٍ شمارٌ  20/4/1385َـ مًرخ 33497/ت42339

 شًز. اتالغ مي گروه سوماز وًع «  البیس یفن گزارش هیته دستورالعمل »فىي، تا عىًان 

 السامي است. 01/11/1393رعايت مفاز ايه ضاتطٍ زر صًرت وساشته ضًاتط معتثر تُتر، از تاريد 

تًزٌ ي  ايه ضاتطٍکىىسٌ وظرات ي پيشىُازَاي اصالحي زر مًرز مفاز  زريافت امًر وظام فىي ايه معايوت

   .کرزاعالم ذًاَس  را اصالحات الزم
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 خواننده گرامی:

ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور، با استفاده از نظـر کارشناسـان برجسـته     امور نظام فنی معاونت برنامه    

نموده و آن را براي استفاده به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است. با وجود تـالش   ضابطهمبادرت به تهیه این 

 فنی، ابهام، ایهام و اشکاالت موضوعی نیست. هاي مفهومی، فراوان، این اثر مصون از ایرادهایی نظیر غلط

 

شکال فنی مراتب را بهرو از این راد و ا شاهده هرگونه ای ـر   ، از شما خواننده گرامی صمیمانه تقاضا دارد در صورت م صورت زی

 گزارش فرمایید:

شخص کنید. -1 ع مورد نظر را م  شماره بند و صفحه موضو

راد مورد نظر را به صورت خالصه بیان  -2  دارید.ای

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

راي تماس احتمالی ذکر فرمایید. -4 شانی خود را ب  ن

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

 شود. پیشاپیش از همکاري و دقت نظر جنابعالی قدردانی می
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 بسمه تعالی 
 

 پیشگفتار 

جـا   سیل همواره یکی از بالیاي طبیعی شمرده شده است که آثار مخرب و خسارات جانی و مالی گسـترده از خـود بـه   

یکی از اقدامات مهـم بـراي آمـادگی در مقابـل آن و      ،گذارد. مستندسازي این واقعه در قالب تهیه گزارش فنی سیالب می

 باشد. کاهش و جبران خسارات می

قالب طرح تهیه ضوابط و معیارهـاي فنـی صـنعت آب کشـور،      توجه به اهمیت مبحث فوق، امور آب وزارت نیرو در با

ریزي و نظارت راهبـردي   مهرا با هماهنگی امورنظام فنی معاونت برنا» دستورالعمل تهیه گزارش فنی سیالب« ضابطهتهیه 

نفع نظام فنـی اجرایـی کشـور بـه      جمهور در دستورکار قرارداد و پس از تهیه، آن را براي تایید و ابالغ به عوامل ذي رییس

نامه استانداردهاي اجرایی مصـوب   قانون برنامه و بودجه آیین 23اس ماده راسباین معاونت ارسال نمود که پس از بررسی، 

هیـات   20/4/1385مـورخ   ه 33497/ت42339یران و طبق نظام فنـی اجرایـی کشـور (مصـوب شـماره      هیات محترم وز

 محترم وزیران) تصویب و ابالغ گردید.

علیرغم تالش، دقت و وقت زیادي که براي تهیه این مجموعه صرف گردیـده، معهـذا ایـن مجموعـه مصـون از وجـود       

از کارشناسـان محتـرم درخواسـت     ضـابطه کمیل و پربـار شـدن ایـن    اشکال و ابهام در مطالب آن نیست. لذا در راستاي ت

شود موارد اصالحی را به امور نظام فنی معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور ارسال کنند. کارشناسان  می

ندگان جامعـه  ، با همفکري نمایضابطهمعاونت پیشنهادات دریافت شده را بررسی کرده و در صورت نیاز به اصالح در متن 

فنی کشور و کارشناسان مجرب این حوزه، نسبت به تهیه متن اصالحی، اقدام و از طریق پایگاه اطالع رسانی نظام فنـی و  

برداري عموم، اعالم خواهند کرد. به همین منظور و براي تسهیل در پیـدا کـردن آخـرین ضـوابط      اجرایی کشور براي بهره

است که در صورت هرگونـه   ، تاریخ تدوین مطالب آن صفحه درج شدهضابطهصفحات  ابالغی معتبر، در سمت میانی باالي

تغییر در مطالب هر یک از صفحات، تاریخ به روزرسانی آن نیز اصالح خواهد شد. از اینرو همـواره مطالـب صـفحات داراي    

 تاریخ جدیدتر معتبر خواهد بود.

 رییس امور نظام فنی جناب آقاي مهنـدس غالمحسـین حمـزه   وسیله معاونت نظارت راهبردي از تالش و جدیت  بدین

و نماینده مجري محترم طرح تهیـه ضـوابط و معیارهـاي فنـی صـنعت آب       فنینظام  مصطفوي و کارشناسان محترم امور

، تشـکر و  ضـابطه و متخصصان همکار در امر تهیه و نهایی نمودن این  تقی عباديکشور وزارت نیرو، جناب آقاي مهندس 

 .باشد میي این بزرگواران را آرزومند  و از ایزدمنان توفیق روزافزون همه نماید میقدردانی 

 ما را در اصالحات بعدي یاري فرمایند. ضابطهاست متخصصان و کارشناسان با ابراز نظرات خود درخصوص این  امید

 

 معاون نظارت راهبردي 
 1393 تابستان 

 أ  



 

 ] 668شماره  ضابطه [» تهیه گزارش فنی سیالبدستورالعمل «تهیه و کنترل

 رانیا پردازي سازهمشاور  نیشرکت مهندس مجري:

 نیشرکت مهندسـ دانشگاه تربیت مدرس و  جواد منعممحمد :مشاور پروژه

 رانیا يپرداز مشاور سازه

 منابع آب یمهندس يدکترا

 :کننده تهیهاعضاي گروه 

 مهندسی عمرانلیسانس  فوق وزارت نیرو فریبا آوریده

 کیدرولیهلیسانس مهندسی  فوق پردازي ایران شرکت مهندسین مشاور سازه افسوس محمود

 آب –عمران  يدکترا پردازي ایران شرکت مهندسین مشاور سازه یخسرو شاه يبهادر روزیف

 آب -عمرانمهندسی  لیسانس پردازي ایران شرکت مهندسین مشاور سازه مینا مختاري

 رودخانه یمهندس لیسانس فوق پردازي ایران شرکت مهندسین مشاور سازه یمصباح دیجمش

 نمهندسـی شرکت  و مدرس تیدانشگاه ترب جواد منعم محمد

 رانیا يپرداز سازهمشاور 

 منابع آب یمهندس يدکترا

 آب –عمران مهندسی  لیسانس فوق شرکت مدیریت منابع آب ایران حسن نقوي

 گروه نظارت:اعضاي 

 آب  -دکتراي عمران  دانشگاه تهران ابراهیم بنی حبیبمحمد 

طرح تهیه ضوابط و معیارهاي فنـی صـنعت    نرگس دشتی

 وزارت نیرو -آب کشور

 لیسانس مهندسی آبیاري

 هاي آبی سازهلیسانس  فوق سازمان آب و برق خوزستان غیاثی مسعود

 مهندسی رودخانهي ادکتر پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور طباطبایی مجدزادهمحمدرضا 

 :)تهیه ضوابط و معیارهاي فنی صنعت آب کشور مهندسی رودخانه و سواحلکمیته تخصصی (اعضاي گروه تایید کننده 

 آب –دکتراي عمران  دانشگاه تهران حبیب محمدابراهیم بنی

 هاي آبی لیسانس مهندسی سازه فوق کارشناس آزاد محمدحسن چیتی

ضوابط و معیارهاي فنـی صـنعت   طرح تهیه  نرگس دشتی

 وزارت نیرو -آب کشور

 لیسانس مهندسی آبیاري

 آب - لیسانس مهندسی عمران فوق ایران شرکت مدیریت منابع آب غزال جعفري

 دکتراي مکانیک سیاالت پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور حسن سید سراجی

 هاي آبی دکتراي سازه موسسه تحقیقات آب حسام فوالدفر
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 محیط زیستلیسانس  فوق وزارت کشور الدین نوري سیدکمال

هاي  لیسانس مهندسی سازه فوق وزارت نیرو فدا جبار وطن

 هیدرولیکی
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 1 13/05/93 مقدمه

 مقدمه

 مقدمه

مـى شـود، از    طوفان) و تغییرات و تحوالتى که پس از آن حـادث و  ى (اعم از زلزله، سیل، رعد و برقرخدادهاى طبیع

شـروع و   ،پـس از ظهـور انسـان    هـا آن آثـار نـامطلوب  تاکنون سیرى مداوم داشته است و مقابله بـا   بدو پیدایش کره زمین

کـه   ه اسـت دوترین راهى ب شده است. شاید پناه بردن به غارها، سالم ى مقابله با آن نیز با امکانات زمان انتخاب مىها شیوه

کرده است. این شیوه در شرایط امروزى، اگر چه به  انتخاب می ،انسان بدوى، بدون برجاى گذاشتن آثار مخرب در طبیعت

یکـی از  ى غیر قابل انکار، تکرار شدنى نیست، اما تن دادن به زنـدگى مسـالمت آمیـز بـا بالیـاى طبیعـى       ها پیشرفتیمن 

 نى است.دست یافت ،است که در سایه تدبیري مهم ها راه

ترین بالیاي طبیعی است که جوامع بشري را مورد تهدید  و از جديآب و هوایی پدیده سیل یکی از رویدادهاي جدي 

امـا همـواره در معـرض     ،قسمت اعظم کشور ایران در ردیف مناطق خشک و نیمه خشک قـرار دارد  که ایندهد. با  قرار می

حیح اطالعات سیل، ابزار موثري در تجزیه و تحلیل سـیل، شناسـایی   به موقع و ص آوري جمعخطرات سیل نیز بوده است. 

ایـن مراحـل در   انجـام  چگونگی  .باشد میو پیشگیري و کاهش خسارات  عوامل ایجاد و تشدید آن، بررسی خسارات وارده

ـ      مسووالد توان میقالب دستورالعمل تهیه گزارش فنی سیل  طـور   ده را بـه ن و همچنـین کارشناسـان مـرتبط بـا ایـن پدی

 ف سوق دهد.مناسبی به سوي این هد

آوري و بررسـی   ل جمعشام ،اي و با انجام مطالعات گستردهجمعی از کارشناسان آشنا به مقوله سیالب توسط  این مهم

ز سـیالب آغـا  با ي متولی و مرتبط ها دستگاهو بررسی شرح وظایف  آوري جمع و در کشورموجود فنی سیالب  هاي گزارش

 است.حاضر شده دستورالعمل  ، منجر به تهیهکارشناسی هاي بررسیمطالعات و پس از گردید و 

 هدف -

چـه از نظـر محتـوا و چـه از نظـر شـکل ارائـه         ،فنی سیالب يها گزارشسازي  هدف از تهیه این دستورالعمل، همسان

 .شود میکه پس از وقوع سیل در سطح کشور تهیه باشد  اطالعات می

 دامنه کاربرد -

طـور معمـول    بـه  آن کـاربران رد داشـته و  کـارب  ،ي رخ داده در سـطح کشـور  هـا  سـیالب تمامی براي لعمل این دستورا

واحدهاي ستادي وزارت  ،صورت موردي در صورت درخواست مسوولین وزارت نیرو و به ها استاناي  منطقههاي آب  شرکت

 باشد. نیرو می
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 تعاریف
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 تعاریف -فصل اول

 یلس -1-1

مازاد بر ظرفیـت رودخانـه کـه از    اعم از  ،رودخانهجریان افزایش هر نوع  یل در این دستورالعمل عبارتست ازتعریف س

اراضـی و تاسیسـات حاشـیه    تاسیسـات آن و یـا   موجب خسارت بر رودخانـه و   که ،یا غیر آن بستر رودخانه سرریز شود و

بـراي آن گـزارش   بایـد  و  شـده محسوب  به عنوان سیلکه مشمول این تعریف گردد لذا هرگونه رخدادي  رودخانه گردد.

 حاضر، تهیه و تدوین گردد. دستورالعمل سیالب مطابقفنی 

 بازه زمانی تهیه گزارش فنی سیل -1-1-1

 زمـانی شـامل بـازه    ،مختلف پـس از سـیل  زمانی سه بازه گزارش فنی سیل در و تدوین تهیه دستورالعمل حاضر براي 

   :باشد زیر می که تعاریف هر یک به شرح ده است.شتدوین آنی، کوتاه مدت و میان مدت با اهداف خاص خود 

 آنی (خبررسانی)گزارش  -1-1-1-1

 و شـود  مـی ساعت پس از وقـوع سـیل تهیـه     24که حداکثر تا  باشد میاین گزارش اولین گزارش پس از وقوع سیالب 

به مدیران و کارشناسان ارشد وزارت نیـرو و  در مورد خصوصیات کلی سیل و خسارات جانی احتمالی هدف آن خبررسانی 

   .باشد میمتولی سیالب در کشور 

 مقدماتی)(کوتاه مدت گزارش  -1-1-1-2

سـارات  هـاي سـیل، خ   تر در مـورد ویژگـی   کاملرسانی  هدف اطالع ااین گزارش حداکثر یک هفته پس از وقوع سیل ب

 .شود میکاهش و جبران خسارت سیل تهیه کلی و راهکارهاي  وارده، اقدامات صورت گرفته

 )تکمیلی(میان مدت گزارش  -1-1-1-3

اهـداف  . باشـد  مـی  و جامع ترین گزارش فنی سـیل  شود میماه پس از وقوع سیل تهیه  8تا  3طی  گزارش میان مدت

، اقدامات پیشـگیرانه و ارزیـابی اقـدامات صـورت     مورد نیاز مطالعاتتعیین هاي آتی،  ریزي برنامهاصلی از تهیه این گزارش 

 .  باشد می سیالب رخ دادهکامل همچنین مستندسازي  و گرفته

 کاربردمالحظات  -1-2

گیرد. این دسـتورالعمل   اي در سطح کشور را در بر می هاي رودخانه دستورالعمل تهیه گزارش فنی سیالب کلیه سیالب

ي ها گزارشاي مرتبط با سیالب تنظیم شده است.  هاي آب منطقه هاي وزارت نیرو و شرکت با توجه به وظایف و مسوولیت

ي آب هـا  شرکتیا شرکت هاي مهندسین مشاور، در صورت نیاز اي  ههاي آب منطق فنی سیالب توسط کارشناسان شرکت

. تهیـه گـزارش فنـی    شود میماه) ارائه  8تا  3و  هفتهساعت، یک  24و در موعد مقرر (حداکثر در  شود میتهیه اي  منطقه
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یـد سـاز و کـار،    اي با قههاي آب منط شرکت بنابراینو بعد از وقوع سیالب است،  ب مستلزم تهیه اطالعات قبل، حینسیال

نـد وضـعیت   مان هـا  گـزارش بینی و تامین نمایند. برخـی از اطالعـات مـورد نیـاز      و اعتبارات مورد نیاز را پیش کارشناسان

 لـذا ضـروري اسـت   توانـد تـامین شـود.     هاي منطقه، قبل از وقـوع سـیل مـی    یا سوابق سیالبو  رودخانه در شرایط عادي

براي تهیـه ایـن اطالعـات در     ،الزم را در مدت زمان کافی پیش از وقوع سیالباي تدابیر  هاي آب منطقه مسوولین شرکت

 نظر داشته باشند.
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 نمودار مراحل تهیه گزارش فنی سیالب -1-1نمودار 

 آوري شده قبلی و گزارش آنیبررسی اطالعات جمع

هاي میدانی سیل و تهیه گزارش کوتاه گیرياعزام تیم به محل وقوع سیل جهت بازدید و اندازه
  

 کوتاه مدت ارشناسی تهیه گزارشتعیین تیم ک

 هاي قبلیها، مستندات مرتبط با سیالبها، عکسها، نقشهآوري اطالعات گزارشجمع

 آوري شده به بانک اطالعات قبل از وقوع سیلبندي و ورود اطالعات جمعدسته

 اعزام کارشناس به محل وقوع سیل و تهیه گزارش آنی سیالب 

 سیالبول تهیه گزارش آنی تعیین کارشناس مسو

 ول دفتر رودخانه بررسی و تایید گزارش توسط مسو

 ورود اطالعات به بانک

 اور براي تهیه گزارش میان مدتتعیین تیم کارشناسی یا انتخاب مش

 هاي آنی و کوتاه مدتآوري شده قبلی و گزارشبررسی اطالعات جمع

 هاي میدانیگیرياعزام به محل وقوع سیل جهت بازدید و انجام اندازه

 ول دفتر رودخانهو تایید گزارش کوتاه مدت توسط مسوبررسی 

 زارش کوتاه مدت به مراجع ذیربطارسال گ

 تهیه گزارش میان مدت

 بررسی و تایید گزارش میان مدت توسط دفتر رودخانه 

 ارسال گزارش میان مدت به مراجع ذیربط  

 ارسال گزارش آنی به مراجع ذیربط

 د اطالعات به بانکورو

 ورود اطالعات به بانک

 





 

  2فصل 2

 دستورالعمل تهیه گزارش فنی سیالب
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 دستورالعمل تهیه گزارش فنی سیالب -فصل دوم

 انواع گزارش سیالب و محتواي آن -2-1

هـر یـک بـا     ،گزارش فنی سیالب در سه بازه زمانی پس از وقوع سیل شامل بازه زمانی آنی، کوتاه مدت و میان مـدت 

ساعت پس از وقـوع سـیل بـا هـدف خبـر رسـانی کلـی بـه          24ر . گزارش آنی در حداکثشود میتهیه  ،اهداف خاص خود

 .باشد می) 1-2به شرح جدول (اطالعاتی  عنوان 15و  اصلی سرفصل 5زارش، شامل این گ. شود میتهیه مرتبط مسوولین 

 سیلگزارش آنی  ها و عناوین اطالعاتی سرفصل -1-2جدول 
 آنی گزارش عناوین اطالعاتیها و  سرفصل شماره

 مقدمه 1

 دستگاه تهیه کننده گزارش -1-1

 هدف از تهیه گزارش -1-2

 موقعیت جغرافیایی وقوع سیل -1-3

 محدوده زمانی وقوع سیل (ساعت شروع و پایان سیل، تاریخ روز و یا روزهاي سیالبی) -1-4

 خسارات سیل در منطقه -1-5

 اطالعات کلیماتولوژي سیل 2

 (باران و برف)بررسی اطالعات بارندگی سیل  -2-1

 تاریخ و زمان شروع، خاتمه و تداوم ریزش 2-1-1

 هیدرولوژي 3

 حداکثر سیل رخ داده و روش برآورد سیل در صورت عدم وجود ایستگاه هیدرومتري بده -3-1

 عوامل ایجاد، تشدید یا کاهش سیل 4

 عوامل طبیعی -4-1

 ها بارندگی -4-1-1

 دماي هوا، باد و فشار هوا، رطوبت و ذوب برف و زلزله و رانش زمینسایر عوامل اقلیمی نظیر  -4-1-2

 عوامل غیرطبیعی -4-2

 اي سازه -4-2-1

 سد -4-2-1-1

 هاي تقاطعی پل و سازه -4-2-1-2

 ها هاي ساماندهی و سایر سازه سازه -4-2-1-3

 اي غیرسازه -4-2-2

 تجاوز به بستر و حریم رودخانه 4-2-2-1

 خسارات سیل 5

 خسارات محسوس سیالب (مستقیم و غیرمستقیم) 5-1

 خسارات انسانی 5-1-1

 خسارات جانی 5-1-1-1
 

تر از سیل و دالیل وقوع آن و خسارات وارده در حداکثر یک هفتـه   رسانی کامل گزارش کوتاه مدت یا مقدماتی با هدف اطالع

 باشد. می) 2-2به شرح جدول (اطالعاتی عنوان  62و سرفصل اصلی  10این گزارش، شامل . شود میپس از وقوع سیل تهیه 
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 مقدماتی)(کوتاه مدت گزارش عناوین اطالعاتی و  ها فصلسر -2-2ولجد

 کوتاه مدت گزارشعناوین اطالعاتی و  ها فصلسر شماره

 مقدمه 1

 دستگاه تهیه کننده گزارش -1-1

 هدف از تهیه گزارش -1-2

 موقعیت جغرافیایی وقوع سیل  -1-3

 محدوده زمانی وقوع سیل (ساعت شروع و پایان سیل، تاریخ روز و یا روزهاي سیالبی)  -1-4

 ...) علل اصلی وقوع سیل (براساس بارندگی، ذوب برف و یا شکست سد، عوامل غیرطبیعی -1-5

 خسارات سیل در منطقه -1-6

 سوابق کلی وقوع سیل در منطقه -1-7

 معرفی رودخانه و منطقه وقوع سیل 2

 گیر موقعیت جغرافیایی منطقه و محدوده سیل -2-1

 موقعیت جغرافیایی وقوع سیل  -2-1-1

 ي فرعی در بازه سیل گیر)ها سیلنام رودخانه و مسیل (نام رودخانه اصلی و مسیل اصلی، م -2-1-2

 محدوده کلی گسترش سیل -2-1-3

 هاي دسترسی راه -2-1-4

 بررسی سوابق مطالعاتی و سیل خیزي رودخانه -2-2

 ي مهم منطقه ها سیلتقریبی سیل در  بدهتاریخ رخداد و  -2-2-1

 مشخصات رودخانه در حالت غیر سیالبی -2-3

شیب متوسط آبراهه  شیب متوسط حوضه، (سطح حوضه، طول آبراهه اصلی، اطالعات فیزیوگرافی -2-3-1
 و زمان تمرکز رودخانه)

 بررسی وضعیت توپوگرافی منطقه -2-3-2

 نوع رودخانه (دائمی، فصلی و خشک رود) -2-3-3

 پوشش گیاهی حوضه و حاشیه رودخانه -2-3-4

 شناسی عمومی مسیر رودخانه وضعیت زمین -2-3-5

 مشخصات جریان در حالت غیرسیالبی -2-4

 غالب در مقاطع مشخص بدهمتوسط ساالنه جریان و  بده 2-4-1

 اطالعات کلیماتولوژي سیل 3

 بررسی وضعیت آب و هوایی منطقه -3-1

 بارندگی متوسط دراز مدت (ماهانه و ساالنه و ...) -3-1-1

 بررسی اطالعات بارندگی سیل (باران و برف) -3-2

 نوع ریزش (تگرگ، رگبار، رگبار توام با تگرگ، ذوب برف توام با بارش)  -3-2-1

 شروع، خاتمه و تداوم ریزش تاریخ و زمان -3-2-2

 هاي معرف و شدت بارش مقدار باران ثبت شده در ایستگاه -3-2-3

 عمق متوسط بارش در سطح حوضه یا پهنه گستره سیل -3-2-4

 هیدرولوژي 4

 هاي هیدرومتري و سنوات آماري موقعیت و مشخصات ایستگاه -4-1

 نوع سیالب  -4-2
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 مقدماتی)(کوتاه مدت گزارش عناوین اطالعاتی و  ها فصلسر -2-2ولادامه جد
 کوتاه مدت گزارشعناوین اطالعاتی و  ها فصلسر شماره

 حداکثر سیل رخ داده و روش برآورد سیل در صورت عدم وجود ایستگاه هیدرومتري بده -4-3
 سیالب در ابتدا و انتهاي بازه و مقاطع مشخص بده -4-4
 هیدرومورفولوژي  5

، گذار رسوببندي مورفولوژیکی(مستقیم، شریانی، پیچانرودي،  نوع رودخانه براساس طبقه -5-1
 فرسایشی، متعادل و ...)

 شکل پالن مسیر رودخانه و تغییرات آن ناشی از سیل -5-2
 گستره سیالب  -5-3
 عوامل ایجاد، تشدید یا کاهش سیل  6
 عوامل طبیعی  -6-1

 ها بارندگی -6-1-1

 سایر عوامل اقلیمی نظیر دماي هوا، باد و فشار هوا، رطوبت و ذوب برف و زلزله و رانش زمین -6-1-2

 خصوصیات حوضه -6-1-3

 عوامل غیرطبیعی -6-2

 اي سازه -6-2-1

 سد 6-2-1-1

 هاي تقاطعی پل و سازه 6-2-1-2

 ها هاي ساماندهی و سایر سازه سازه 6-2-1-3

 غیر سازه اي 6-2-2

 تجاوز به بستر و حریم رودخانه   6-2-2-1

 گذاري و آزادسازي بستر و حریم رودخانه و نظارت بر صدور مجوز کاربري اراضیرپر 6-2-2-2

 و هشدار سیل بینی پیشسامانه  6-2-2-3

 برداشت مصالح  6-2-2-4

 آبخیزداري 6-2-2-5

 خسارات سیل 7

 خسارات محسوس سیالب (مستقیم و غیرمستقیم) -7-1

 خسارات جانی 7-1-1

 خسارات مالی 7-1-2

 خسارات بخش کشاورزي 7-1-2-1

 خسارات بخش دامداري  7-1-2-2

 خسارات مناطق مسکونی شهري  7-1-2-3

 خسارات مناطق مسکونی روستایی  7-1-2-4

 خسارات وارد بر بخش زیربنایی و اموال عمومی  7-1-2-5

 خسارات وارد بر بخش صنعتی  7-1-2-6

هاي وزارت نیرو (خطوط انتقال آب، برق، فاضالب، تاسیسات آبی،  خسارات وارد بر زیر ساخت 7-1-2-7
 ، نهر، موتورپمپ ثابت و سیار)) بندان آبمنابع آبی (چاه، چشمه، قنات، 

 اقدامات وزارت نیرو در رابطه با سیالب  8

 قبل از سیل اقدامات  8-1

 کنترل سیلهاي  مطالعه و اجراي طرح 8-1-1
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 مقدماتی)(کوتاه مدت گزارش عناوین اطالعاتی و  ها فصلسر -2-2ولادامه جد

 کوتاه مدت گزارشعناوین اطالعاتی ها و  سرفصل شماره

 مطالعه و اجراي تعیین حد بستر و حریم و آزادسازي آن 8-1-2

 سامانه پیش بینی و هشدار سیل  8-1-3

 مدیریت مخازن  8-1-4

 بحران سیلشرابط فوري در  اتنظامنامه عملیاتی مدیریت اقدام 8-1-5

 هماهنگی با دستگاه مسوول مدیریت بحران  8-1-6

 حین سیل اقدامات  -8-2

 ها ها و دایک تقویت خاکریزها، جلوگیري از شکست گوره 8-2-1

 مدیریت مخازن 8-2-2

 پایش سیل 8-2-3

 هاي مدیریت بحران  هماهنگی با دستگاه 8-2-4

 ارائه راهکارهاي کاهش و جبران خسارات سیل  9

 اي صورت سازه راهکارهاي کاهش خسارت سیل به 9-1

 اي صورت غیرسازه راهکارهاي کاهش خسارت سیل به 9-2

 گیري کلی  بندي و نتیجه جمع 10

 خسارات ین عوامل بروز و تشدید سیل و گسترشتر مهمبیان  10-1

هاي هواشناسی، هیدرومتري، عوامل ایجاد، تشدید یا کاهش سیل،  توصیه در خصوص ایستگاه 10-2
 ها در رابطه با سیل و خسارات سیل اقدامات وزارت نیرو و سایر دستگاه

 
تعیـین  هـاي آتـی،    ریـزي  برنامـه ترین گزارش فنی سیالب است که اهداف اصلی از تهیـه آن   گزارش میان مدت کامل

در  .باشـد  می سیالب رخ دادهکامل مستندسازي  و ، اقدامات پیشگیرانه و ارزیابی اقدامات صورت گرفتهمورد نیاز مطالعات

این گزارش اطالعات کامل سیل، دالیل وقوع و تشدید سیل، خسارات سیل، اقدامات پیشگیري و جبران خسـارت صـورت   

و  شـود  مـی ماه پس از وقوع سیل تهیه  8تا  3این گزارش، . شود میا سیل ارائه ها و راهکارهاي مقابله ب گرفته و ارزیابی آن

 .باشد می) 3-2به شرح جدول (اطالعاتی عنوان  121اصلی و  سرفصل 12شامل 

 ی)میان مدت (تکمیلگزارش عناوین اطالعاتی و  ها فصلسر -3-2جدول 

 میان مدت گزارش عناوینها و  سرفصل شماره

 مقدمه  1

 دستگاه تهیه کننده گزارش  -1-1

 هدف از تهیه گزارش -1-2

 موقعیت جغرافیایی وقوع سیل  -1-3

 محدوده زمانی وقوع سیل (ساعت شروع و پایان سیل، تاریخ روز و یا روزهاي سیالبی)  -1-4

 علل اصلی وقوع سیل (براساس بارندگی، ذوب برف و یا شکست سد، عوامل غیرطبیعی...) -1-5

 خسارات سیل در منطقه -1-6

 سوابق کلی وقوع سیل در منطقه -1-7

 معرفی رودخانه و منطقه وقوع سیل 2

 گیر موقعیت جغرافیایی منطقه و محدوده سیل 2-1
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 ی)میان مدت (تکمیلگزارش عناوین اطالعاتی و  ها فصلسر -3-2جدول ادامه 

 میان مدت گزارش عناوینها و  سرفصل شماره

 موقعیت جغرافیایی وقوع سیل  2-1-1
 گیر) هاي فرعی در بازه سیل نام رودخانه و مسیل (نام رودخانه اصلی و مسیل اصلی، مسیل -2-1-2
 محدوده کلی گسترش سیل -2-1-3
 هاي دسترسی راه -2-1-4
 بررسی سوابق مطالعاتی و سیل خیزي رودخانه -2-2
 سوابق مطالعات مرتبط با رودخانه (حد بستر و حریم، ساماندهی، کنترل سیل و ...)  -2-2-1
 ي مهم منطقه ها سیلتقریبی سیل در  بدهتاریخ رخداد و  -2-2-2
 ي مهم منطقه ها سیلگستره سیل در  -2-2-3
 هاي مهم منطقه  خسارات در سیل -2-2-4
 مشخصات رودخانه در حالت غیر سیالبی -2-3
 (سطح حوضه، طول آبراهه اصلی،شیب متوسط حوضه،شیب متوسط آبراهه و زمان تمرکز رودخانه) اطالعات فیزیوگرافی -2-3-1
 بررسی وضعیت توپوگرافی منطقه -2-3-2
 نوع رودخانه (دائمی، فصلی و خشک رود) -2-3-3
 پوشش گیاهی حوضه و حاشیه رودخانه -2-3-4
 ها حاشیه رودخانهکاربري عمومی اراضی  -2-3-5
 شناسی عمومی مسیر رودخانه وضعیت زمین -2-3-6
 اي (درصورت برداشت مصالح در بازه سیالبی) نحوه برداشت مصالح رودخانه -2-3-7
 هاي موجود در مسیر رودخانه سازه -2-3-8
 گیر موقعیت مقاطع مشخص نسبت به محدوده سیل -2-3-9
 رودخانهمشخصات مقاطع عرضی و شیب  2-3-10
 مشخصات جریان در حالت غیر سیالبی -2-4
 غالب در مقاطع مشخص بدهمتوسط ساالنه جریان و  بده -2-4-1
 عرض، عمق وسرعت متوسط جریان در مقاطع مشخص -2-4-2
 کیفیت متوسط آب  -2-4-3
 اطالعات کلیماتولوژي سیل  3
 بررسی وضعیت آب و هوایی منطقه -3-1
 هاي معرف هاي هواشناسی و تعیین ایستگاه ایستگاه -3-1-1
 نوع اقلیم منطقه -3-1-2
 بارندگی متوسط دراز مدت (ماهانه و ساالنه و ...) -3-1-3
 بررسی اطالعات بارندگی سیل (باران و برف) -3-2
 نوع ریزش (تگرگ، رگبار، رگبار توام با تگرگ، ذوب برف توام با بارش)  -3-2-1
 تاریخ و زمان شروع، خاتمه و تداوم ریزش  -3-2-2
 هاي معرف و شدت بارش مقدار باران ثبت شده در ایستگاه -3-2-3
 عمق متوسط بارش در سطح حوضه یا پهنه گستره سیل -3-2-4
 الگوي بارش  -3-2-5
 تمرکز زمانی بارش -3-2-6
 تمرکز مکانی بارش -3-2-7
 تحلیل تغییرات دما در صورت وقوع سیل ناشی از ذوب برف  -3-2-8
 تحلیل تاثیر وزش باد در وقوع سیل در صورت وجود  -3-2-9
 تحلیل آماري بارش و بزرگی و دوره برگشت آن  3-2-10
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 ی)میان مدت (تکمیلگزارش عناوین اطالعاتی و  ها فصلسر -3-2جدول ادامه 
 میان مدت گزارش عناوینها و  سرفصل شماره

 هیدرولوژي 4
 هاي هیدرومتري و سنوات آماري موقعیت و مشخصات ایستگاه -4-1
 هاي هیدرومتري پایه رودخانه قبل از وقوع سیل در ایستگاه بده -4-2
 نوع سیالب  -4-3
 حداکثر سیل رخ داده و روش برآورد سیل در صورت عدم وجود ایستگاه هیدرومتري بده -4-4
 سیالب در ابتدا و انتهاي بازه و مقاطع مشخص بده -4-5
 هیدروگراف سیل در ابتدا و انتهاي بازه و مقاطع مشخص -4-6
  بحجم سیال -4-7
 سیالب و بزرگی و دوره برگشت آن  بدهتحلیل آماري  -4-8
 غلظت رسوب  -4-9
 کیفیت فیزیکی و شیمیایی آب در زمان سیل -4-10
 هیدرومورفولوژي  5
 ، فرسایشی، متعادل و ...)گذار رسوببندي مورفولوژیکی(مستقیم، شریانی، پیچانرودي،  نوع رودخانه براساس طبقه -5-1
 شکل پالن مسیر رودخانه و تغییرات آن ناشی از سیل -5-2
 هاي رودخانه و زبري بستر مشخصات مواد و مصالح بستر و کناره -5-3
 مشخصات زمین شناسی  -5-4
 گستره سیالب  -5-5
 تغییرات مقاطع عرضی و سایر مشخصات هندسی بعد از سیل  -5-6
 عرض، عمق و سرعت جریان و شدت دوام در مقاطع مشخص، حین سیل و بعد از سیل -5-7
 بندي) هاي رسوبی و خصوصیات آن (گستره تقریبی، ضخامت تقریبی، نوع و دانه نهشته -5-8
 عوامل ایجاد، تشدید یا کاهش سیل  6
 عوامل طبیعی  -6-1
 ها بارندگی -6-1-1
 سایر عوامل اقلیمی نظیر دماي هوا، باد و فشار هوا، رطوبت و ذوب برف و زلزله و رانش زمین -6-1-2
 خصوصیات حوضه -6-1-3
 عوامل غیرطبیعی -6-2
 اي سازه -6-2-1
 سد 6-2-1-1
 تقاطعیهاي  پل و سازه 6-2-1-2
 ها هاي ساماندهی و سایر سازه سازه 6-2-1-3
 اي سازه غیر 6-2-2
 تجاوز به بستر و حریم رودخانه   6-2-2-1
 گذاري و آزادسازي بستر و حریم رودخانه و نظارت بر صدور مجوز کاربري اراضیرپر 6-2-2-2
 و هشدار سیل بینی پیشسامانه  6-2-2-3
 برداشت مصالح 6-2-2-4
 آبخیزداري 6-2-2-5
 تخریب پوشش گیاهی 6-2-2-6
 خسارات سیل 7
 خسارات محسوس سیالب (مستقیم و غیرمستقیم) -7-1
 خسارات جانی -7-1-1
 خسارات مالی  7-1-2
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 ی)میان مدت (تکمیلگزارش عناوین اطالعاتی و  ها فصلسر -3-2جدول ادامه 

 میان مدت گزارش عناوینها و  سرفصل شماره

 خسارات بخش کشاورزي  7-1-2-1
 خسارات بخش دامداري  7-1-2-2
 خسارات مناطق مسکونی شهري  7-1-2-3
 خسارات مناطق مسکونی روستایی  7-1-2-4
 خسارات وارد بر بخش زیربنایی و اموال عمومی  7-1-2-5
 خسارات وارد بر بخش صنعتی  7-1-2-6

هاي وزارت نیرو (خطوط انتقال آب، برق، فاضالب، تاسیسات آبی، منابع آبی (چاه، چشمه، قنات،  خسارات وارد بر زیر ساخت 7-1-2-7
 ، نهر، موتورپمپ ثابت و سیار)) بندان آب

 ب و ...)آها، مناظر،منابع  خسارات محیط زیست (زیستگاه 7-1-2-8
 محسوس سیالب غیر خسارات -7-2
 مهاجرت 7-2-1
 اشتغال 7-2-2
 روانیعوامل  7-2-3
 هاي به دست آمده از سیالب  فرصت 8
 هاي آبی  تقویت اکوسیستم -8-1
 تقویت پوشش گیاهی  -8-2
 حاصلخیزي اراضی -8-3
 ها  احیاي تاالب -8-4
 ذخیره آبی و جبران خشکسالی  -8-5
 ی زیرزمینهاي آبی  تغذیه سفره -8-6
 اقدامات وزارت نیرو در رابطه با سیالب  9
 قبل از سیل اقدامات  -9-1
 هاي هواشناسی  بینی پیشرسانی در مورد اخطار  اطالع -9-1-1
 هاي کنترل سیل مطالعه و اجراي طرح -9-1-2
 مطالعه و اجراي تعیین حد بستر و حریم و آزادسازي آن -9-1-3
 سامانه پیش بینی و هشدار سیل  -9-1-4
 مدیریت مخازن  -9-1-5
 بحران سیلشرایط فوري در  اتعملیاتی مدیریت اقدامنظامنامه  -9-1-6
 هماهنگی با دستگاه مسوول مدیریت بحران  -9-1-7
 آموزش و فرهنگ سازي در جامعه -9-1-8
 حین سیل اقدامات  -9-2
 ها دایکو  ها گورهتقویت خاکریزها، جلوگیري از شکست  -9-2-1
 انحراف مسیر سیل -9-2-2
 مدیریت مخازن -9-2-3
 پایش سیل -9-2-4
 هاي مدیریت بحران  هماهنگی با دستگاه -9-2-5
 رسانی اطالع -9-2-6
 بعد از سیل اقدامات  -9-3
 ترمیم تاسیسات آب و فاضالب  -9-3-1
 ترمیم تاسیسات برق -9-3-2
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 ی)میان مدت (تکمیلگزارش عناوین اطالعاتی و  ها فصلسر -3-2جدول ادامه 

 میان مدت گزارش عناوینها و  سرفصل شماره

 هاي هواشناسی (هیدروکلیماتولوژي) و هیدرومتري ترمیم و تکمیل ایستگاه -9-3-3

 پاکسازي رودخانه  -9-3-4

 ساماندهی و اصالح مسیر  -9-3-5

 اي  هاي رودخانه ترمیم سازه -9-3-6

 رسیدگی به دعاوي و شکایات -9-3-7

 هاي مدیریت بحران  هماهنگی با دستگاه -9-3-8

 رسانی اطالع -9-3-9

 ارزیابی اقدامات وزارت نیرو  9-4

 قبل از سیلارزیابی اقدامات  -9-4-1

 حین سیلارزیابی اقدامات  -9-4-2

 بعد از سیلارزیابی اقدامات  -9-4-3

 ها اقدامات سایر دستگاه 10

10-1- 

نظیـر وزارت کشـور، اسـتانداري، فرمانـداري، بخشـداري، وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش         هـا   بررسی اقدامات سایر دستگاه
پزشکی، هالل احمر، نیروي انتظامی، نیروهاي مسلح (ارتش، سپاه، بسیج)، صداو سـیما، وزارت جهـاد کشـاورزي، وزارت راه و    

ي مرتبط و ذکر نقـاط  ها گروهت بیمه و کارشهرسازي، شهرداري، بنیاد مسکن، سازمان هواشناسی، سازمان زمین شناسی، ادارا
 قوت و ضعف

 ارائه راهکارهاي کاهش و جبران خسارات سیل  11

 هاي بالعوض  اعطاي تسهیالت بانکی و کمک -11-1

 بیمه سیل -11-2

 اي صورت سازه راهکارهاي کاهش خسارت سیل به -11-3

 اي صورت  غیرسازه راهکارهاي کاهش خسارت سیل به -11-4

 گیري کلی  بندي و نتیجه جمع 12

 ین عوامل بروز و تشدید سیل و گسترش خساراتتر مهمبیان  -12-1

هاي هواشناسی، هیدرومتري، عوامل ایجاد، تشدید یا کـاهش سـیل، اقـدامات وزارت نیـرو و سـایر       توصیه در خصوص ایستگاه -12-2
 ها در رابطه با سیل و خسارات سیل دستگاه

 
ها و عناوین اطالعاتی گزارش آنی با گزارش کوتاه مـدت و هـر دو بـا گـزارش      سرفصل ،شود میمالحظه  که گونه همان

، طبعـا  هـا  گـزارش پوشانی دارد. با توجه به برخی اهداف مشـترك   هم ،ترین گزارش فنی سیالب است میان مدت که کامل

ممکـن اسـت بـراي     ،به اهداف خاص هر گزارش. از طرفی با توجه شود میي مختلف تکرار ها گزارشبرخی از اطالعات در 

 ها متفاوت باشد. عمق و محتواي اطالعات و شکل ارائه آن ،عناوین اطالعاتی مشترك

هـا   بوط به تمامی سرفصلارائه گزارش فنی سیالب مر تهیه و الزم درتوضیحات دستورالعمل حاضر حاوي نکات فنی و 

 .باشد میاطالعاتی ذکر شده  و عناوین

در  ات ارائه شـده توضیحاند.  مطابق جدول تشریح شدهبا ذکر عنوان و عناوین اطالعاتی  ها فصلسرستورالعمل در این د

و محتـواي اطالعـات مرجـع    در خصـوص   یاز چند بخش تشکیل شـده اسـت. در ابتـدا توضـیحات    عناوین اطالعاتی مورد 

مل دو بخـش بـراي تعیـین شـکل     براي هر عنوان یک جـدول یـک سـطري شـا    . سپس شده استذکر چگونگی تهیه آن 
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نقشه است که متناسـب   شکل ارائه اطالعات شامل متن، جدول، نمودار، عکس و اطالعات و بازه زمانی آن ارائه شده است.

 . تعیین شده استاطالعاتی  با نیاز عنوان

نه جدول و سپس ، ابتدا نموشده باشدپس از جدول مزبور چنانچه در شکل ارائه اطالعات، جدول و یا نمودار قید 

ل شک، به منظور یکسان سازي عنوان اطالعاتینمونه نمودار، ارائه شده است. این عمل عالوه بر تصریح موارد مورد نظر 

 .پذیرد میصورت  ،شود میي فنی سیالب در سطح کشور که مطابق با این استاندارد تهیه ها گزارش ارائه اطالعات

هاي زمانی، متفاوت باشد، وجوه تمایز و عمق اطالعات براي  که محتواي اطالعات مورد نظر براي گزارش بازه درصورتی

 هر بازه زمانی تشریح شده است.

 ترکیب تیم کارشناسی تهیه کننده گزارش فنی سیالب -2-2

فنـی   يهـا  گزارشهیه کننده ترکیب تیم کارشناسی ت ،ي فنی سیالب و اهداف خاص هریکها گزارشبا توجه به انواع 

 :شود میو به شرح زیر توصیه  باشد میسیالب متفاوت 

دفتـر مهندسـی رودخانـه شـرکت آب      مسـوول  نظـر عمران آب با مهندسی گزارش آنی سیالب توسط یک کارشناس 

 .شود میاي تهیه  منطقه

، مهندسـی رودخانـه  گزارش کوتاه مدت سیالب توسط یک تـیم سـه نفـره متشـکل از یـک مهنـدس عمـران آب یـا         

ي تهیـه  ا دفتر مهندسی رودخانه شرکت آب منطقـه  مسوول نظربا  اجتماعی -کارشناس هیدرولوژي و کارشناس اقتصادي

 .شود می

گزارش میان مدت سیالب توسط یک تیم پنج نفره متشکل از یک کارشـناس مهندسـی عمـران آب، یـک کارشـناس      

از  اجتمـاعی -يکارشـناس هیـدرولوژي و یـک کارشـناس اقتصـاد     مهندسی رودخانه، یک کارشناس زمین شناسـی، یـک   

 مسـوول  نظـر هاي مهندسین مشاور ذیصـالح بـا    اي، و یا در صورت نیاز از مجموعه مجموعه کارشناسان شرکت آب منطقه

 . شود میاي تهیه  دفتر مهندسی رودخانه شرکت آب منطقه

 و عناوین اطالعاتی گزارش فنی سیالب ها فصلمحتواي سر -2-3

مقدمه گزارش، تهیه کننده گزارش، هدف از تهیه گزارش، موقعیت جغرافیایی وقوع سـیل، محـدوده زمـانی وقـوع     در 

 .شود میو سوابق کلی وقوع سیل در منطقه معرفی  ، خسارات سیلسیل، علل اصلی وقوع سیل
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 مقدمه  -2-3-1

 دستگاه تهیه کننده گزارش -2-3-1-1

هـاي دیگـر (داخـل وزارت     که سایر دسـتگاه  گردد، درصورتی می در این قسمت، عنوان دستگاه اصلی تهیه کننده گزارش ذکر

هـا بـا عنـوان همکـار در تهیـه       اند، از آن براي تهیه گزارش به هر نحوي مانند ارائه اطالعات همکاري نموده  نیرو و یا خارج از آن)

 گزارش نام برده شود.
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن

*     * * * 

 هدف از تهیه گزارش -2-3-1-2

رسانی، مستندسازي، تجزیه و تحلیل براي ارزیابی خسارات  جمله اطالعاز متفاوتی ف اهداي سیالب عموما با ها گزارش

. شود میتهیه  هاي در معرض سیل، ارائه راهکارهاي کاهش و جبران خسارات و ... وارده، تجدید نظر در طراحی زیرساخت

. از سوي دیگر گزارش ممکن است مخاطبین خاصـی داشـته باشـد    شود میبر این اساس هدف فنی از تهیه گزارش عنوان 

و میان مـدت اتخـاذ نماینـد، لـذا      ، کوتاه مدتسیل و تحت شرایط زمانی مختلف آنیکه تصمیمات مدیریتی در خصوص 

 گردد. نیز عنوان میمخاطبین گزارش 

سوابق کلی   تی شامل دالیل و ضرورت تهیه گزارش سیل، نتایج حاصل از مستندسازي،همچنین در این قسمت اطالعا

 .شود میو قبلی تهیه گزارش نیز ارائه 

چه از بعد زمانی و چه از بعـد   ،هایی گزارش مشکالت و محدودیت است براي تکمیل برخی از عناوین از آنجاکه ممکن

عـدم تکمیـل   گـزارش و یـا    در تهیـه  تاخیرجود داشته باشد که منجر به استخراج و یا تحلیل آمار و اطالعات و  دسترسی،

 . شود میي موجود نیز تشریح ها محدودیتمشکالت و ، شودگزارش  بعضی از عناوین
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن

*     * * * 

 موقعیت جغرافیایی وقوع سیل  -2-3-1-3

بـر اسـاس تقسـیمات کشـوري ارائـه       ،هـاي محـل وقـوع سـیل     قسمت اطالعاتی شامل نام محدوده یا محدودهدر این 

د شامل نام شهرستان، دهستان، روستا و نام محلی منطقه وقوع سیل باشد کـه بـه همـراه نـام     توان میها  . این نامگردد می

 .گردد میي دسترسی به منطقه وقوع سیل، درج ها راهي سیالبی و ها رودخانهو یا   رودخانه
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن

*     * * * 
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 تاریخ روز و یا روزهاي سیالبی) ،ساعت شروع و پایان سیل(محدوده زمانی وقوع سیل  -2-3-1-4

ي هـا  قسـمت که ممکن است زمان شروع سـیالب در   به این. با توجه گردد میدر این قسمت به تاریخ وقوع سیل اشاره 

ي مختلف منطقه، زمان شروع بارندگی، زمـان تبـدیل بـه سـیالب و زمـان خاتمـه       ها قسمتلذا در   مختلف یکسان نباشد،

 .گردد میبارندگی و خاتمه سیالب مشخص 
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن

*     * * * 

 ...)غیرطبیعی براساس بارندگی، ذوب برف و یا شکست سد، عوامل (علل اصلی وقوع سیل  -2-3-1-5

ـ  میاین عوامل  د ناشی از عوامل مختلف باشد.توان میوقوع سیل در گستره آن  د موضـعی بـوده و در یـک قسـمت     توان

کلی طـور  بـه . بگیرد علت وقوع سیل، کل حوضه آبریز را در بر که اینشود و یا  موجبخاص از حوضه آبریز گستره سیل را 

 .شود میکه توضیحات الزم در این خصوص ارائه   ایجاد شده باشدزیر عوامل  تاثیرد تحت توان میوقوع سیل 

 ها رودخانهتجاوز به حریم و بستر  −

شـوند. در تابسـتان    مـی هاي خارج از فصـل بارنـدگی (ماننـد بارنـدگی تابسـتانی) باعـث سـیل         گاهی بارندگی −

بـه علـت گـرم بـودن     باشند از طرف دیگر پر آب ممکن است هاي گوناگون مانند ذوب برف  ها به علت رودخانه

باشـد   هاي خاك، باران شدید تابسـتانی کـه بـه صـورت رگبـار مـی       خاك واختفاي هواي گرم مرطوب در حفره

 آورد. طغیان را به وجود می و سیل و شود میتواند در خاك نفوذ کند و ناچارا جاري  نمی

 نبود یا کمبود پوشش گیاهی −

هـاي نسـبتا کـم     ها به ویژه آبخوان هاي زیرزمینی ناشی از نفوذ مقادیر زیادي آب به آبخوان باال آمدن سطح آب −

 کمذخیره عمق و یا با قابلیت 

تـري در آن نفـوذ    آب بـیش  ،تـر باشـد   بـیش خـاك  مواد گیاهی و هوموس  جنس خاك: هرچقدر کود حیوانی، −

بنـابر ایـن در اراضـی بـا خـاك رسـی و        .کنـد  نفوذ مـی  تر کم، آب باشد تر بیشخاك و هر چقدر رس  کند می

گـردد.   پوشش گیاهی و هوموس به خصوص در مناطق شیبدار سـیل ایجـاد مـی    نده و فقیر از لحاظ کود،بچس

ندگی الیـه سـطح رویـی خـاك شـده و از      بن و چسهاي باران بر اثر ضربه به خاك باعث به هم فشرده شد دانه

کاهد و به همین علت آب بارنـدگی در خـاك نفـوذ نکـرده و جـاري       قدرت جذب خاك و نفوذ آب در عمق می

ها را همـراه خـود بـه     هاي خاك شده و این دانه و در همین حال شدت ضربات باران باعث حرکت دانه شود می

 د.گرد خاك باعث زیاد شدن حجم آب جاري شده می آورد و معلق شدن این ذرات حرکت در می

 ها یخو  ها ذوب سریع برف −

 هابند سیلو  شکسته شدن سدها −
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هاي اطـراف در ارتفـاع بـاالتري قـرار      ها، استخرها و مخازنی که نسبت به زمین رانش زمین در حاشیه رودخانه −

 گیرد. بر می دارند باعث جاري شدن آب آنها به سمت مناطق زیردست شده و آنها را در

شخم زدن اراضی کشاورزي در جهت شیب که باعث عدم نفوذ آب به داخل  و کشاورزي تبدیل مراتع به اراضی −

 .شود میخاك شده و سیل جاري 
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن

*      * * 

 خسارات سیل در منطقه -2-3-1-6

ویژه خسارات جانی و خسارات مالی مهم و تاثیرگذار سیل  هب ،اطالعات خسارات محسوس سیلدر این قسمت، خالصه 

همین دستورالعمل مراجعه شود. شایان ذکر است در ایـن   7-3-2بند . براي اطالع از موارد خسارات سیل به شود میبیان 

 کافی است. ،ره به موارد مهماشا ،با توجه به بازه زمانی ارائه گزارش ،به عنوان مقدمه دستورالعمل ،بخش
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن

*     * * * 

 سوابق کلی وقوع سیل در منطقه -2-3-1-7

سیل با ذکر تاریخ و نام منطقه وقـوع و بـه بزرگـی آن اشـاره      هاي رخ داده در منطقه ین سیلتر مهمبه در این قسمت 

. همچنـین توضـیح داده   شـود  مـی هاي مهم وارده اشاره  هاي گذشته و خسارت و به علل کلی و عمومی وقوع سیل شود می

هـا در قالـب دسـتور العمـل و      هاي مهم رخ داده شده آیا مستندسازي شده است یا خیر؟ و آیا این مستندسازي شود سیل

 ها چه بوده است؟ انتظار از آن طور کلی مخاطبین گزارش و اهداف قابل هبو شکل خاصی بوده است؟ 
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن

*      * * 

 معرفی رودخانه و منطقه وقوع سیل -2-3-2

 گیر سیل محدوده و منطقه جغرافیایی موقعیت -2-3-2-1

 موقعیت جغرافیایی وقوع سیل -2-3-2-1-1

هاي  تر و همچنین نام محدوده یا محدوده پایینو درجات  2حوضه آبریز درجه نام در این قسمت اطالعاتی شامل 

، طول شرقی و عرض شمالی منطقه وقوع سیل گردد میمطالعاتی محل وقوع سیل بر اساس تقسیمات وزارت نیرو درج 

ت استفاده از (در صور شود میبراساس ابتدا و انتهاي بازه سیل گیر قید  UTMمختصات جغرافیایی و یا  سامانهدر 
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 ،ز منطقه وقوع سیالبا مچنین نقشه عمومی با مقیاس مناسبه شماره زون اشاره گردد). UTMمختصات  سامانه

 گردد. وقوع سیل، تهیه و ارائه می ي دسترسی به منطقهها راههاي مهم و  همراه با رودخانه

 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن

*    * * * * 

 گیر در بازه سیلهاي فرعی  اصلی و مسیلمسیل اصلی،  نام رودخانه -2-3-2-1-2

گیـر   ي فرعی مهم در بازه سیلها سیلي موجود و اطالعات محلی، نام رودخانه و یا مسیل اصلی، مها نقشهبا استفاده از 

سـیل بـه همـراه     نقشـه موقعیـت و محـدوده    در بنـد قبـل   کـه  ایـن گردد. با توجـه بـه    میدر این قسمت از گزارش درج 

 الزم است هماهنگی مناسب بین نقشه با متن حاضر برقرار شود.  هاي اصلی و فرعی مهم ارائه شده، رودخانه
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن

*     * * * 

 سیل گسترش کلی محدوده -2-3-2-1-3

شـهر و    و نام شهرسـتان،  شود میگستردگی (بر اساس کیلومتر مربع) ارائه   در این قسمت وسعت محدوده کلی سیل و

گسـتره سـیل    ،1-2و بر روي نقشـه عمـومی بنـد     گردد می، قید شود میهایی که محدوده سیل با آن شناخته  یا دهستان

 .گردد میمشخص 
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن

*    *  * * 

 دسترسی يها راه -2-3-2-1-4

هاي مختلف محدوده سیل (با اشـاره نمـودن بـه نقشـه      ي اصلی و فرعی و نوع آن جهت دسترسی به موقعیتها راهنام 

ین نقطـه از  تـر  نزدیک. در همین قسمت فاصله (کیلومتراژ) دسترسی به گردد میعمومی ارائه شده در بندهاي قبلی) درج 

 .  گردد میمحدوده گسترش سیل از مرکز استان و یا مرکز شهرستان قید 
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن

*      * * 
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 رودخانه خیزي سیل و مطالعاتی سوابق بررسی -2-3-2-2

 ساماندهی، کنترل سیل و ...)سوابق مطالعات مرتبط با رودخانه (حد بستر و حریم،  -2-3-2-2-1

حـد  که در گستره سیل (در کل گستره سیل و یا قسمتی از آن) مطالعاتی مرتبط با رودخانه از جمله تعیین  درصورتی

حریم و بستر، ساماندهی، کنترل سیل و ... صورت گرفته باشد، به عنوان مطالعات انجام شده، هدف مطالعات، سـال اتمـام   

 .گردد مین اشاره مطالعات و کارفرماي آ
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن

*       * 

 هاي مهم منطقه سیل بدهتاریخ رخداد و  -2-3-2-2-2

به نـام   ،)4-2(گیر مورد نظر) رخ داده است، در قالب جدولی مانند جدول  هاي مهم (که در منطقه سیل با بررسی سیل

شـده  ثبت شده و یا بـرآورد   بدهین تر بیشتقریبی ( بدههاي آن شامل روز، ماه و سال و همچنین  منطقه وقوع سیل، تاریخ

 .  گردد میاشاره در بازه سیل) 
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن

*      * * 

 هاي مهم منطقه سیل بدهنمونه جدول تاریخ رخداد و  -4-2جدول

 ردیف
 نام 

 منطقه سیل 
 تاریخ 

 وقوع سیل
 علل اصلی وقوع سیل

 سیل بده
 ثبت شده و یا برآورد شده) بدهین تر (بیش

 (مترمکعب برثانیه) 
1     
2     

 ي مهم منطقهها سیلگستره سیل در  -2-3-2-2-3

 گـردد  مـی ، ارائه با ذکر مرجع مربوط هاي مهم رخ داده در گذشته سیلدر صورت وجود نقشه، پهنه ایجاد شده توسط 

ولیکن در صورت عدم وجود نقشه، حدود پهنه سیل بر حسب متر از طرفین بستر براي مقـاطع مشـخص و نقـاط مهـم و     

 .شود میخاص ذکر 
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن

*    *   * 
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 ي مهم منطقهها سیلخسارات در  -2-3-2-2-4

ت) در ات و نـوع خسـار  اهـاي مهـم منطقـه (میـزان خسـار      ، خسارات عمده سیل)5-2(در قالب جدولی مطابق جدول 

بـا  این تصاویر همـراه    . در صورت وجود تصاویر شاخص از سوابق سیالب،شود میذکر سنوات گذشته همراه با تاریخ سیل 

 .شود میتوضیحات مناسب ارائه 
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن

* *      * 

 هاي مهم منطقه نمونه جدول خسارات در سیل -5-2جدول

 ردیف
 نام

 منطقه سیل 
 تاریخ 

 وقوع سیل
 نوع خسارت هاي برآورد شده خسارت علل اصلی وقوع سیل

1      
2      

 یرودخانه در حالت غیرسیالبمشخصات  -2-3-2-3

 اطالعات فیزیوگرافی -2-3-2-3-1

، شـامل سـطح   )6-2(اطالعات فیزیوگرافی حوضه آبریز در ابتدا و انتهاي گستره سیل در قالب جدولی مطابق جـدول  

شیب رودخانه یا مسیل در معرض سیل و زمان تمرکـز حوضـه آبریـز بـا       حوضه، طول آبراهه اصلی، شیب متوسط حوضه،

گیـري از   در صورت عـدم وجـود اطالعـات فیزیـوگرافی، بـا بهـره       و گردد میو ارائه  آوري جمعالعات موجود استفاده از اط

 .  شود میاطالعات یاد شده استخراج و ارائه   ي موجود،ها نقشه

هـاي فرعـی    ، مشخصات فیزیوگرافی آن شـاخه گردد میفرعی مهمی به بازه اصلی سیل متصل  هاي که شاخه درصورتی

هـاي اصـلی و    ه آبریز باالدست بازه سیل و شبکه هیـدروگرافی رودخانـه  اي حوض . همچنین در قالب نقشهشود مینیز ارائه 

 )1-2(سیل نیـز، مطـابق نمـودار     هطولی رودخانه اصلی باز نیمرخ. نمودار شود میفرعی و نقاط فیزیوگرافی شده مشخص 

 اطالعات فقط به شکل متن کافی است. این در گزارش بازه زمانی کوتاه مدت، ارائه .گردد میترسیم 
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن

* * *  *  * * 

 نمونه جدول اطالعات فیزیوگرافی -6-2جدول

 ردیف
موقعیت 

 فیزیوگرافی
 سطح حوضه

 (کیلومتر مربع)
 محیط حوضه

 (کیلومتر)

طول آبراهه 
 اصلی حوضه

 (کیلومتر)

شیب متوسط 
 حوضه

 (درصد)

 شیب رودخانه
 (درصد)

زمان تمرکز 
 حوضه آبریز

 (ساعت)

1        
2        
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 طولی رودخانه اصلی و فرعی نیمرخنمونه نمودار  -1-2نمودار

 وضعیت توپوگرافی منطقه -2-3-2-3-2

وضعیت کلـی توپـوگرافی و شـیب      موجود و اطالعات مدون، DEMي توپوگرافی و ها نقشهدر این قسمت با استفاده از 

. در این قسمت به نواحی پرشیب و کـم  گردد میسیل درج  هشیب جانبی باز ،حوضه آبریز گستره سیل و در صورت امکان

گیـرد و نقشـه    هاي فرعی مهم نیز مورد بررسی اجمالی قـرار مـی   و وضعیت شیب شاخه گردد میشیب حوضه آبریز اشاره 

ایـن  .در گزارش بازه زمانی کوتـاه مـدت، ارائـه    شود میحوضه آبریز و منطقه سیل نشان داده  ) براي DEMفاع رقومی (ارت

 اطالعات فقط به شکل متن کافی است.
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن

*    *  * * 

 رود)نوع رودخانه (دائمی، فصلی و خشک  -2-3-2-3-3

انـد، اغلـب    . رودهایی که در مناطق پر باران واقـع هستند  این رودها در تمامی طول سال جاري :رودهاي دائمی −

 اعـات بلنـد یـا چشـمه هـاي بـزرگ منشـا       که از ارتف ها رودخانهدائمی هستند. در مناطق خشک نیز، بعضی از 

 .ل سال در مسیر آنها آب وجود دارد، در تمامی طوگیرند می

ها معموال در فصول پرباران سـال، یعنـی از نیمـه دوم فصـل زمسـتان تـا اواسـط         این رودخانه :فصلیرودهاي  −

و  ترسالی در طول سـال آب داشـته  هاي  هواي کشورمان، داراي آب بوده و یا در دوره تابستان، در شرایط آب و

 باشند. در موقع خشکسالی فاقد آب می
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، ولـی  شـوند  میتنها در مواقع ذوب برف و یا در اثر یک رگبار داراي آب  ها رودخانهاین  رود): (خشک ها مسیل −

 .مانند آب می پس از مدت کوتاهی بی
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن

*      * * 

 پوشش گیاهی حوضه و حاشیه رودخانه -2-3-2-3-4

محـدوده سـیل و در سیالبدشـت و همچنـین      سطح حوضه آبریز، درش غالب در کلیات وضعیت پوشش گیاهی و پوش

کلیـاتی در خصـوص وضـعیت      ي پوشش گیـاهی موجـود،  ها نقشهگیري از  گیرد. با بهره بازه رودخانه مورد بررسی قرار می

ر و تصـاویري از حوضـه آبریـز کـه نمایـانگ      گـردد  مـی آبریز و حاشیه رودخانه تهیه و ارائه  پوشش گیاهی در سطح حوضه

 .شود میارائه  ،وضعیت کلی پوشش گیاهی باشد
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن

*   *   * * 

 ها کاربري عمومی اراضی حاشیه رودخانه -2-3-2-3-5

گیـر و حاشـیه رودخانـه و در صـورت      محـدوده سـیل   ي موجود درها نقشهکلیات وضعیت کاربري اراضی با استفاده از 

یی بـا مقیـاس   هـا  نقشـه . در صـورت وجـود   گردد میامکان در سطح حوضه آبریز مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج آن درج 

 .گردد میتهیه و ارائه  هاکه بتواند وضعیت کلی کاربري اراضی را در حاشیه رودخانه ارائه دهد، این نقشه مناسب
 بازه زمانی عاتشکل اطال

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن

*    *   * 

 عمومی مسیر رودخانه شناسی زمینوضعیت  -2-3-2-3-6

. با استفاده از شود میارائه  حوضه آبریز آن  ورت امکان،و در ص بیشرایط زمین شناسی عمومی در مسیر رودخانه سیال

 .گـردد  مینقشه زمین شناسی در مسیر رودخانه تهیه و ارائه  ،یک به صد هزار)(با مقیاس ي موجود زمین شناسی ها نقشه

 اطالعات فقط به شکل متن کافی است.این در گزارش بازه زمانی کوتاه مدت، ارائه 
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن

*    *  * * 
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 اي (درصورت برداشت مصالح در بازه سیالبی) رودخانهنحوه برداشت مصالح  -2-3-2-3-7

هـاي   بـه محـل    اي مطـرح اسـت،   مورد نظر، موضـوع برداشـت مصـالح رودخانـه    رودخانه که در بازه سیالبی  درصورتی

بـرداري و برداشـت و در مجمـوع تعـداد      نحوه بهره اي،  مصالح رودخانه ، نوعبرداري و برداشت برداري، سال شروع بهره بهره

. همچنین تصاویري از چگـونگی  گردد مینقاط برداشت مصالح و در صورت وجود اطالعات به حجم مصالح برداشتی اشاره 

 .شود می(بر اساس سوابق) ارائه  بیبرداشت مصالح در بازه سیال
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن

*   * *   * 

 هاي موجود در مسیر رودخانه سازه -2-3-2-3-8

   هاي فرعی مهـم وجـود داشـته باشـد، بـر روي نقشـه       و یا شاخه بیی در مسیر رودخانه مورد نظر، بازه سیالیاه  چنانچه سازه

توانـد   هـاي مـورد نظـر مـی     . سازهشود میها نشان داده  عمومی منطقه سیل که در مقدمه گزارش به آن اشاره گردید، انواع سازه

هـاي   هاي حفـاظتی و ...) و سـازه   ازهکالورت، گوره و س  بند انحرافی، ایستگاه پمپاژ،  سد انحرافی، هاي آبی (سد مخزنی،  انواع سازه

 هاي مهم نیز ارائه شود.   زیرساختی بر روي رودخانه و یا مسیل اصلی، همانند انواع پل باشد. همچنین تصاویري از سازه
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن

*   * *   * 

 گیر سیل محدوده به نسبت مشخص مقاطع موقعیت -2-3-2-3-9

 هـاي  ه بـرداري از رودخانـه و یـا سـاز     که قبال در قالب مطالعات هیدرولیک، محل ایستگاه هیدرومتري، نقشـه  درصورتی

مشـخص شـده باشـد و یـا      هاسیل، وضعیت هندسی آن تاثیردر مقاطعی از بازه تحت  هندسی همانند پل بر روي رودخانه،

اي با مقیاس مناسب، موقعیت این مقاطع عرضی بـا ذکـر    قابل استخراج باشد، آن مقاطع شناسایی گردیده و بر روي نقشه

همراه با نام منطقـه (یـا شـماره مقطـع) و      )7-2(ها در جدولی مطابق جدول  . ذکر این موقعیتشود میشماره نشان داده 

 گیرد. صورت می UTM سامانهسیل و یا ذکر مختصات در  تاثیرحت کیلومتراژ از ابتداي بازه ت
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن

* *   *   * 

 گیر سیل محدوده به نسبت مشخص مقاطع نمونه جدول موقعیت -7-2جدول

 نام مقطع شماره مقطع ردیف
برداري،  نحوه استخراج (نقشه

 )ایستگاه هیدرومتري و ...
فاصله از ابتداي بازه 

 سیل (کیلومتر)

 مختصات مقطع
UTM 

X Y 
1       
2       
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 مشخصات مقاطع عرضی و شیب رودخانه -2-3-2-3-10

، مشخصـات مقـاطع   )8-2(مطـابق جـدول    یسـیل، در قالـب جـدول    تـاثیر تحت  هاي با شناسایی مقاطع مهم در بازه

عمـق و فاصـله از    ،مقطـع هـر  بـراي درج مشخصـات    .شود میسیالبی ارائه  هاي و بازه گیر مشخص شده در محدوده سیل

وضعیت هندسی آنهـا   )2-2(گیرد. همچنین در قالب نموداري مانند نمودار  ساحل راست در مسیر جریان مد نظر قرار می

یـري از اطالعـات قبلـی، شـیب     گ ي موجـود و بهـره  هـا  نقشـه . در ضمن با استفاده از گردد میدرج  مربوطبا ذکر نام نقطه 

 .  گردد میطولی، شیب رودخانه محاسبه و ارائه  نیمرخو با استفاده از نمودار  شود میرودخانه در بازه سیل گیر مشخص 
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن

* * *     * 

 عرضی و شیب رودخانه مشخص مقاطع نمونه جدول موقعیت -8-2جدول

 نام مقطع: شماره مقطع:

Y X 
  

 
 مقاطع عرضی وضعیت هندسینمونه نمودار  -2-2نمودار

 مشخصات جریان در حالت غیرسیالبی -2-3-2-4

 غالب در مقاطع مشخص بدهمتوسط ساالنه جریان  و  بده -2-3-2-4-1

سیل با دوره  بدهیا  ها سیالبمتوسط  بدهغالب ( بدهمتوسط ساالنه و  بده  ي هیدرومتري،ها ایستگاهبراساس آمار 

. در صورت شود میساله) در مقاطعی از بازه سیل که قبال این مقاطع با ذکر محل مشخص شده است، عنوان  2  برگشت
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متوسط ساالنه در مقاطع مهم و  بدههاي معمول، برآوردي از  با استفاده از روش  عدم وجود ایستگاه هیدرومتري،

 .شود میآورده  )9-2(. جدول مورد نیاز این بخش در قالب جدول گردد میقید با ذکر روش برآورد مشخص 

 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن

* *     * * 

 غالب در مقاطع مشخص بدهمتوسط ساالنه جریان و  بدهنمونه جدول  -9-2جدول

 ردیف
شماره 
 مقطع

 نام منطقه
 متوسط ساالنه  بده

 (متر مکعب بر ثانیه)
 بدهروش برآورد 
 متوسط

 غالب سیل  بده
 (متر مکعب بر ثانیه)

 بدهروش برآورد 
 غالب

1       
2       

 عرض، عمق و سرعت متوسط جریان در مقاطع مشخص -2-3-2-4-2

سـاله) بـراي مقـاطع مشـخص شـده       2بـا دوره برگشـت    ها سیالب بدهیا  ها سیالبمتوسط  بدهغالب ( بدهدر شرایط 

و در قالب جـدولی مطـابق    شود میوضعیت عرض، عمق و سرعت متوسط جریان مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج آن ذکر 

   .شود میارائه  این مشخصات براي هر یک از مقاطع مشخص شده ،)10-2(جدول 
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن

* *      * 

 عمق و سرعت متوسط جریان در مقاطع مشخص ،نمونه جدول عرض -10-2جدول

 نام منطقه شماره مقطع ردیف
   غالب بده

 (متر مکعب بر ثانیه)
 عرض
 (متر)

 عمق
 (متر)

 سرعت متوسط جریان
 (متر بر ثانیه) 

روش برآورد سرعت 
 متوسط جریان

1        
2        

 کیفیت متوسط آب -2-3-2-4-3

هـاي   بـده هـاي پایـه و    بدهدر این قسمت به موضوع کیفیت عمومی آب، شامل دامنه و متوسط هدایت الکتریکی براي 

بـه آن موضـوع     خاصی از لحاظ کیفی و آلودگی داشته باشـد،  مسایل اي چنانچه رودخانه  .گردد میاشاره  رودخانهسیالبی 

گیر رودخانـه وجـود نداشـته باشـد، بـه اطالعـات        ایستگاه سنجش کیفیت در بازه سیل که درصورتی. شود مینیز پرداخته 

 .گردد میست و یا پیرامون آن و یا اطالعات محلی استناد د یینباالدست و یا پا
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن

*       * 
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 کلیماتولوژي سیلاطالعات  -2-3-3

 بررسی وضعیت آب و هوایی منطقه -2-3-3-1

 ي معرف ها ایستگاهي هواشناسی و تعیین ها ایستگاه -2-3-3-1-1

سنجی معمـولی،   ي هواشناسی شناسایی شده و نوع ایستگاه (بارانها ایستگاه ،در محدوده و گستره سیل و حوضه آبریز

-نـوع ایسـتگاه   -(نام ایسـتگاه  ها ایستگاهمشخصات  . جدولگردد مینیز درج  )سینوپتیک  تبخیرسنجی،  ،ثبات یسنج باران

و همچنین وضعیت فعـال یـا غیرفعـال بـودن ایسـتگاه) بـه همـراه نقشـه          تاسیسسال  -ارتفاع -جغرافیایی عرضطول و 

ي موجود در گسـتره  ها ایستگاهفقط باشد حوضه آبریز سیل وسیع  که درصورتیارائه شود.  ها موقعیت و پراکندگی ایستگاه

 .گردد میسیل و پیرامون آن ارائه 

) زیاد باشد، تعـدادي از  تر کمساعته و  24ي جوي (در مقیاس زمانی ها ریزشي ثبت اطالعات ها ایستگاهچنانچه تراکم 

د، بـه عنـوان ایسـتگاه معـرف     نخوبی نیز داشته باشـ  تاثیری که داراي کیفیت مناسب بوده و شعاع سنج باراني ها ایستگاه

، در سـتون مالحظـات، معـرف بـودن ایـن      )11-2(، مطـابق جـدول   هـا  ایسـتگاه و در جدول مشخصـات   گردد میانتخاب 

 .گردد میمشخص  ي انتخاب شدهها ایستگاه
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن

* *   *   * 

 ي معرفها ایستگاهي هواشناسی و تعیین ها ایستگاهنمونه جدول  -11-2جدول

 ردیف
نام 

 ایستگاه
 نوع ایستگاه

 جغرافیایی مختصات
 تاسیسسال 

فعال / 
 غیرفعال

 مالحظات
 ارتفاع عرض طول

1         
2         

 نوع اقلیم منطقه -2-3-3-1-2

عبـارت دیگـر    بـه  و  در خصوص شرایط متوسط آب و هوایی یک منطقـه اسـت   یک مفهوم احساسی اقلیمکلی  طور به

عنـوان کنتـرل کننـده اقلـیم یـک       هب توان میعوامل بسیاري را  .هوا در یک منطقه دانسترا متوسط وضعیت   آن توان می

انی) و در قالـب  هـاي مختلـف زمـ    (در مقیـاس  استفاده از اطالعـات بـاران و دمـا    وضعیت اقلیم منطقه با  .منطقه ذکر کرد

وضعیت  ،یا دومارتن اصالح شده) و آمبرژه(هاي دومارتن  هاي مختلفی قابل استخراج است. عموما با استفاده از روش روش

گیر و حوضـه آبریـز باالدسـت آن (بـا ذکـر تغییـرات        . نوع اقلیم در بازه سیلگردد میاقلیمی در ایستگاه یا منطقه معرفی 

ي هواشناسـی  هـا  ایستگاهبزرگ در باالدست گستره سیل) با استفاده از اطالعات باران و دماي  هاي آبریز  اقلیمی در حوضه

 هـا  ایسـتگاه ین تر نزدیکاز اطالعات   ایستگاه هواشناسی براي ارزیابی اقلیم وجود نداشته باشد، که درصورتی. گردد می ارائه 
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اسـتفاده کـرد، از    تـوان  مـی اي وضـعیت نـوع اقلـیم منطقـه     . از منابع مهمی که برگردد میبراي تعیین نوع اقلیم استفاده 

 نام برد.  توان میمطالعات طرح جامع و اطلس منابع آب 
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن

*       * 

 بارندگی متوسط دراز مدت (ماهانه و ساالنه و ...) -2-3-3-1-3

طرح جامع  ي اطلس منابع آب، وضعیت منابع آب، ها گزارشي موجود (همانند ها گزارشها و  نقشه براساس اطالعات، 

هاي مطالعاتی و سایر اطالعات دیگر، وضعیت بارندگی متوسط ساالنه دراز مدت در گستره سیل و  بیالن آب محدوده  آب،

سنجی  هاي باران بر اساس همین اطالعات موجود و یا استفاده از ایستگاهگردد و  حوضه آبریز باالدست آن استخراج و ارائه می

وضعیت تغییرات بارش در مقیاس ماهانه مورد تحلیل   مهم که در گستره سیل و حوضه آبریز باالدست آن قرار گرفته است،

 گیرد. اجمالی قرار می

 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن

*      * * 

 (باران و برف)بررسی اطالعات بارندگی سیل  -2-3-3-2

 نوع ریزش (تگرگ، رگبار، رگبار توام با تگرگ، ذوب برف توام با بارش) -2-3-3-2-1

ذوب برف تـوام بـا    تگرگ، رگبار، رگبار توام با تگرگ وهاي مختلف از جمله  ي منجر به سیل که به شکلها ریزشنوع 

 .گردد میذکر  ،بارش است
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن

*      * * 

 خاتمه و تداوم ریزش  ،تاریخ و زمان شروع -2-3-3-2-2

ی ثبات به عنوان ایسـتگاه معـرف مـد نظـر قـرار گرفتـه باشـد، پـس از اسـتخراج          سنج باراني ها ایستگاه که درصورتی

دقیقـه) هـر ایسـتگاه در     -سـاعت  -مـاه  -روز -ثبات، نسبت به درج زمان شروع و خاتمه بارش (سال سنج بارانهاي  گراف

 .شود میقالب جدول اقدام 
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شایان ذکر است رگبارها بر اساس تعریف مصوب وزارت نیرو (دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منـابع آب  

ثبـات مناسـب وجـود     سـنج  بارانایستگاه  تبطسیل و یا حوضه آبریز مر چنانچه در منطقه 1ایران) باید مد نظر قرار گیرد.

و  شـود  میبهره گرفته   ساعته و یا صبح و عصر) 24 صورت بهی معمولی (ثبت باران سنج باراني ها ایستگاهاز  نداشته باشد، 

ارائـه   )12-2(جـدول  ی مانند الوه بر متن در قالب جدولزمان شروع و خاتمه بارندگی را با توجه به ثبت زمانی اطالعات ع

خاتمـه و تـداوم ریـزش     ،براي تهیه گزارش با بازه زمانی آنی، از اطالعات محلی براي درج تـاریخ و زمـان شـروع    .شود می

بسـته بـه    رائـه ایـن اطالعـات   ر گزارش بازه زمانی آنـی، ا د .گردد میاستفاده شود و در قالب جدول این اطالعات منعکس 

 .باشد میها  یا عدم وجود آن وجود
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن

 *    * * * 

 ریزش تداوم و خاتمه  ،شروع زمان و نمونه جدول تاریخ -12-2 جدول

 ایستگاه معرف ردیف
 زمان شروع

 -ماه -روز -سال
 دقیقه -ساعت

 زمکان خاتمه
 -ساعت -ماه -روز -سال

 دقیقه

 تداوم بارش
 ساعت

 مالحظات

1      
2      

 ي معرف و شدت بارشها ایستگاهمقدار باران ثبت شده در  -2-3-3-2-3

طـی    یی که به عنوان معرف شناسایی شده اسـت، در ها ایستگاهثبت شده در   ي جوي (رگبار و یا برف)ها ریزشمقادیر 

سنجی  ي بارانها ایستگاهمورد ارزیابی قرار می گیرد و با استفاده از اطالعات  شروع و پایان رگبار منجر به سیل مدت زمان

یـا  ي جـوي (رگبـار و   هـا  ریـزش ارتفـاع    ساعت)، 24ی معمولی (در صورت بارش بیش از سنج باراني ها ایستگاهثبات و یا 

ي جـوي، شـدت   هـا  ریـزش گی و ارتفـاع  گیرد. با توجه به تداوم بارند مورد ارزیابی قرار می در خالل رگبار مورد نظر  برف)

ي جـوي (براسـاس سـاعت)، ارزیـابی     هـا  ریزشتداوم زمان ) بر متر میلیي جوي (بر اساس ها ریزشرگبار از تقسیم ارتفاع 

 .شود میارائه  )13-2(جدول  در ساعت در قالب جدولی مطابق متر میلیو براي هر ایستگاه بر اساس  گردد می
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن

* *     * * 

 

 

بـراي    دقیقـه باشـد،   5متر در یک گام زمـانی   متر بارش در کل مدت بارندگی و یا حداقل یک میلی میلی 8شود که داراي حداقل  رگبار به بارشی اطالق می -1
 ساعت در نظر گرفته شده است. 2تر از  یا بیشقطع بارش برابر و   تفکیک یک رگبار از رگبار دیگر،
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 بارش شدت و معرف يها ایستگاه در شده ثبت باران نمونه جدول مقدار -13-2جدول

 ردیف
 ارتفاع بارش ایستگاه معرف

 )متر میلی(
 تداوم بارش

 (ساعت)
 شدت بارش 

 در ساعت) متر میلی(

1     
2     

 سطح حوضه یا پهنه گستره سیل عمق متوسط بارش در -2-3-3-2-4

ي هـا  ایسـتگاه ي جـوي در  هـا  ریزشثبات به تفکیک زمان رگبار منفرد و مقدار  سنج باراني ها ایستگاهارتفاع رگبار در 

ي جـوي منجـر بـه سـیالب)     ها (ریزش. در صورت امکان، با استفاده از منحنی همباران گردد میی معمولی درج سنج باران

. نقشـه  گـردد  مـی ي جوي واقعه منجر به سیالب در سطح حوضه آبریز ارزیابی و ارائه ها ریزشترسیم شده، متوسط ارتفاع 

 .گردد میمورد نظر نیز ارائه 
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن

* *   *  * * 

 الگوي بارش -2-3-3-2-5

نسبت به تهیه الگوي بارش رگبار مورد نظر اقـدام    ثبت رگبار،  سنج ثبات و استخراج گراف صورت وجود باراندر 

معی وقوع رگبار مطـابق جـدول   گردد. براي این منظور در جدولی میزان ارتفاع تجمعی رگبار در مقابل زمان تج می

گـردد.   نیز بر اساس محور افقی زمان و محور عمودي ارتفاع رگبـار ارائـه مـی    مربوطگردد و نمودار  ثبت می )2-14(

الگـوي   کـه  اینترسیم کرد و یا  )3-2(نمودار توان هر ایستگاه معرف را در یک نمودار، مطابق  براي الگوي بارش، می

 هاي معرف را در یک نمودار ارائه نمود. بارش کلیه ایستگاه
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* * *         * 

 نمونه جدول الگوي بارش -14-2جدول

 ردیف

 نام ایستگاه معرف: نام ایستگاه معرف: نام ایستگاه معرف:
 زمان

 -روز-ماه-(سال
 دقیقه)–ساعت 

ارتفاع بارش 
تجمعی 

 متر) (میلی

 زمان
 -روز-ماه-(سال

 دقیقه)–ساعت 

بارش ارتفاع 
 متر) تجمعی (میلی

 زمان
 -روز-ماه-ال(س

 دقیقه)–ساعت 

ارتفاع بارش 
تجمعی 

 متر) (میلی

1       

2       
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 ی ثباتسنج باراني ها ایستگاهنمودار الگوي بارش در  -3-2نمودار

 تمرکز زمانی بارش -2-3-3-2-5

ین مقدار را در یک ساعت دارد به عنوان نقطه تر بیشیی که شیب منحنی ها زماندر   با استفاده از نمودار الگوي بارش،

شـیب الگـوي    ،تـر  کـم در مقیاس زمـانی    از یک ساعت باشد، تر کممدت رگبار  که درصورتی. گردد میتمرکز بارش معرفی 

ی که در فواصـل زمـانی یکسـان اسـتخراج     ی(از طریق باران جز گردد میبارش مورد بررسی قرار گرفته و اطالعات آن ارائه 

 سـنج  بـاران ي هـا  ایسـتگاه تمرکز زمانی بارش براي هر ایستگاه قابل استخراج خواهد بود). با توجه به موقعیت  ،ستشده ا

. گـردد  میثبات که براي آنها الگوي بارش ترسیم شده است، وضعیت تمرکز زمانی بارش براي نقاط مختلف حوضه تحلیل 

 .شود میهمچنین ساعت و تاریخ وقوع ارائه  تمرکز زمانی بارش بر اساس مدت زمان پس از شروع بارش و
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* 

      * 

 تمرکز مکانی بارش -2-3-3-2-6

گیـر و حوضـه آبریـز باالدسـت آن،      ي ثبت اطالعات بارش در منطقه سـیل ها ایستگاهبا توجه به پراکنش  که درصورتی

امکان ترسیم منحنی همباران (یا به عبارتی هم طوفان) وجود داشته باشد، این منحنی ترسیم شده و از طریق آن، تمرکز 

ي ثبت بارش نسبت بـه تحلیـل مکـانی    ها ایستگاه، در غیر این صورت، از طریق ارتفاع بارش گردد میمکانی بارش تحلیل 

ي جوي ثبـت شـده در   ها ریزش. شایان ذکر است براي ترسیم منحنی همباران (میزان گردد میاقدام  بارش منجر به سیل

 قرار گیرد)زمان شروع و خاتمه ریزش براي واقعه منجر به سیل مورد توجه 
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 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* 

      * 

 در صورت وقوع سیل ناشی از ذوب برفتحلیل تغییرات دما  -2-3-3-2-7

چنانچه سیل رخ داده ناشی از ذوب برف یا ذوب برف تـوام بـا بارنـدگی باشـد، الزم اسـت در خصـوص شـرایط        

توانـد (در   صورت اجمالی توضیحاتی داده شـود، ایـن توضـیحات مـی     به  برفگیري حوضه آبریز باالدست گستره سیل

رفی در حوضه و اطالعاتی در خصوص چگالی برف باشد. تغییـر میـزان   صورت وجود اطالعات) شامل حدود پوشش ب

هاي ثبت دما در  دما در روزهاي سیالبی که باعث ذوب برف و بروز سیالب شده است، با ارائه عدد و رقم در ایستگاه

 گردد.  منطقه تحلیل می
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* 

      * 

 تحلیل تاثیر وزش باد در وقوع سیل در صورت وجود -2-3-3-2-8

اطالعـاتی   که درصورتی .گردد میالخصوص وزش بادهاي گرم، یکی از عوامل مهم در ذوب برف محسوب  وزش باد، علی

ي سینوپتیک و تبخیرسـنجی) و دمـاي محـیط وجـود داشـته      ها ایستگاهدر خصوص وزش باد در محیط (اخذ اطالعات از 

 .شود میباشد، نسبت به تحلیل وقایع اتفاق افتاده اقدام 

 .باشد میمنوط به تشخیص نیاز در مورد آن  ،ارائه اطالعات به شکل نقشه
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* 

   
* 

  * 

 آماري بارش و بزرگی و دوره برگشت آن تحلیل -2-3-3-2-9

در  کـه  درصـورتی ثبـات مشـخص اسـت،      سـنج  بـاران ي هـا  ایسـتگاه مدت بارنـدگی و شـدت آن در    که اینبا توجه به 

زمان تهیه گزارش حاضر ایـن  در  که اینو یا  شته باشدمدت و فراوانی وجود دا -ي یاد شده قبال تحلیلی از شدتها ایستگاه

فراوانی یا دوره برگشت رگبار یاد شده را با مد نظر قرار دادن مـدت بارنـدگی    توان میمحاسبه شده باشد، ها  دسته منحنی

 و شدت آن برآورد نمود.

سـاعته و در   48ساعته،  24تحلیل فراوانی بارندگی را در مقیاس زمانی  توان میسنج معمولی نیز  ي بارانها ایستگاهدر 

هاي یک یـا چنـد روزه بـا     هاي ارتفاع بارندگی با تداوم کارگیري تحلیل هظر گرفت و با بدر ن تر بیشصورت نیاز مدت زمان 

 هاي مختلف، فراوانی یا دوره برگشت بارش مورد نظرارزیابی گردد. دوره برگشت
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 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* 

      * 

 يهیدرولوژ -2-3-4

 ي هیدرومتري ها ایستگاهموقعیت و مشخصات  -2-3-4-1

هاي فرعی متصل به بازه سیل و در صـورت نیـاز کـل حوضـه      ي هیدرومتري در بازه سیل، شاخهها ایستگاهمشخصات 

شـامل طـول،    هـا  ایسـتگاه مشخصـات   گـردد،  میارائه  )15-2(مطابق جدول  یآبریز باالدست گستره سیل، در قالب جدول

بر  ها ایستگاهو نقشه موقعیت این  باشد میآن  و تجهیزات نصب شده در تاسیسسال   ضه آبریز،عرض، ارتفاع، مساحت حو

ایسـتگاه مهمـی    کـه  درصـورتی . شایان ذکر اسـت  شود میها ارائه  اي با مقیاس مناسب، همراه با شبکه رودخانه روي نقشه

نیز اشـاره   ها ایستگاه گونه اینبه   مناسبی از سیالب باشد و در حال حاضر تعطیل شده است، وجود داشته و داراي اطالعات

 ي در ایستگاه نیز اعالم نظر شود.المقدور در مورد کیفیت داده بردار حتی .شود می
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* * 

  
* 

 * * 

 هیدرومتري يها ایستگاه مشخصات و نمونه جدول موقعیت -15-2جدول

 نام ایستگاه ردیف
درجه 
 ایستگاه

 نام رودخانه
سال  مشخصات

 تاسیس
مساحت 

 ه آبریزضحو
 تجهیزات

 ارتفاع عرض طول

1          
2          

 پایه رودخانه قبل از وقوع سیل در ابتدا و انتهاي بازه بده -2-3-4-2

رگبار، ذوب برف و سـایر   تاثیراي است که در شرایط غیر سیالبی (که تحت  پایه در رودخانه شامل جریان رودخانه بده

اي از فعل و انفعاالت رودخانه در حوضـه   اي در برگیرنده مجموعه عوامل بروز سیل نباشد) وجود دارد. این جریان رودخانه

برداشـت از رودخانـه     زهکشی از آبخوان،  و قنوات در زمان غیرمصرفی، ها است که این فعل و انفعاالت شامل تخلیه چشمه

. در مواقـع سـیالبی   گـردد  مـی تغذیه آبخوان، تبادل آب زیرسطحی و ...   آب برگشتی از مصرف به رودخانه،  جهت مصرف،

ود هیـدروگراف  کـه در صـورت وجـ    هایی در متون علمی ارائه شده اسـت  پایه از جریان سیالبی، روش بدهبراي جداسازي 

رودخانـه در   بـده   پایـه،  بدهبراي درج مقدار  توان میاز آنها بهره گرفت، ولیکن در تهیه گزارش فنی سیالب  توان میسیل، 

 .باشدپایه رودخانه  بدهد معرف توان میقبل از وقوع سیالب در ابتدا و انتهاي بازه 
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 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* 

      * 

 نوع سیالب -2-3-4-3

در ایـن   .ز اسـت ریـ که حاصل خصوصیات بارش و حوضه آب باشد میجریان سیل به طور عمده ناشی از رواناب سطحی 

. در یـک  گیـرد  قـرار مـی   جریـان سـیل   یـا افـزایش   در کـاهش  حوضـه  و خاك ، کاربري اراضیپوشش گیاهی تاثیر میان

 نمود: بندي تقسیمي زیر ها دستهي رخداده در کشور را به ها سیالب توان میکلی  بندي طبقه

 1سیل ناگهانی -

ل بهـار و  ودر فصـ  معموال ها سیالبع این نوع ووقاست.  کوچک معموال ها حوضهناشی از بارش شدید در این نوع سیل 

و بـه دلیـل ماهیـت غـافلگیر      باشـد  مـی ناشی از عکس العمل سریع هیدرولوژیکی حوضه نسبت به بارش شدید و تابستان 

 .شود میکننده این نوع سیالب منجر به خسارات و ضایعات قابل توجهی 

 2اي سیل رودخانه -

ي متـوالی بـیش از ظرفیـت    هـا  بـارش زیـاد و یـا   وسـعت  یی با ها حوضهبارش شدید و طوالنی در در اثر سیل نوع این 

 دهد. رخ می ي حوضهنفوذپذیر

 3سیل دریایی -

   افتد. این نوع سیالب اتفاق می آمدن سطح آب دریا و یا دریاچه به خاطر باال

 4ناشی از ذوب برفسیل  -

 دهد. رخ می  ،د توام با بارندگی نیز باشدتوان میبه دلیل افزایش ناگهانی دما که  ،ي باال دستها برفناشی از ذوب 

 5اي سیل گلی و واریزه -

و  از جریانات سیالبی که با مقدار زیادي ذرات خـاك، مـواد سـنگی ریـز دانـه و درشـت دانـه        نوع سیل عبارت استاین 

 هاي مشابه دارد. قطعات چوب و شاخه هاي درخت و آشغال همراه است و قدرت تخریب بیشتري نسبت به سایر سیل

 

1- Flash Flood 
2- River Flood 
3- Sea Flood 
4- Snow Flood 
5-Mud and Debries Flood 
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 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* 

     
* * 

 حداکثر سیل رخ داده بده -2-3-4-4

هـاي   ي موجـود بـر روي شـاخه   هـا  ایستگاه ،ي هیدرومتري موجود در بازه سیل و در صورت امکان و نیازها ایستگاهدر 

سـیالب (در   اوج بـده ازه سیل و حوضه آبریـز آن،  ي مهم موجود در باالدست بها ایستگاهفرعی مهم متصل به بازه سیل و 

اشـل   -بـده هاي  صورت وجود ایستگاه هیدرومتري و ثبت اطالعات سیل همانند قرائت اشل سطح آب و استفاده از منحنی

هـاي   سـیالب بـا اسـتفاده از روش   اوج  بـده . در صورت عدم وجود ایستگاه هیـدرومتري،  گردد میي آبی قبل) درج ها سال

اي و یا هر روش ممکن بـرآورد و ارائـه    تحلیل منطقهو روش شیب سطح و برداشت داغاب و  برداري نقشهمختلف از جمله 

 .گردد میسیالب ذکر اوج  بده. روش برآورد گردد می
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* 

    
* * * 

 سیالب در ابتدا و انتهاي بازهاوج  بده -2-3-4-5

ي هیـدرومتري موجـود در بـازه سـیالبی و باالدسـت آن کـه در       ها ایستگاهحداکثر رخ داده در  بدهبا توجه به ارزیابی 

. گـردد  مـی سیالب در ابتـدا و انتهـاي بـازه بـراورد و گـزارش       اوج بدهمقادیر   ي قبلی به آن اشاره گردیده است،ها قسمت

ب را افـزایش قابـل تـوجهی داده اسـت، در     سیال بدهگیر وجود دارد و  هاي الحاقی مهمی در طول بازه سیل چنانچه شاخه

برآورد شده با ذکر مکان اشاره گردد. در این قسمت تحلیلی در خصـوص انتخـاب شـروع بـازه      بدهصورت امکان به میزان 

 .گردد میسیل ارائه 
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* 

     
* * 

 در ابتدا و انتهاي بازه هیدروگراف سیل -2-3-4-6

در مقـاطع زمـانی    بـده ي هیدرومتري تغییـرات سـطح آب و متعاقـب آن    ها ایستگاهچنانچه در زمان وقوع سیالب، در 

و نتـایج آن در   گردد میي هیدرومتري موجود در بازه سیل استخراج ها ایستگاهمختلف برآورد گردد، هیدروگراف سیل در 

ي هیدرومتري ابتـدا و انتهـاي بـازه مـورد توجـه قـرار       ها ایستگاه. الزم است در انتخاب شود میقالب جدول و نمودار ارائه 

که محور افقی آن زمان و محور عمـودي آن   )،4-2(نمودار  مانند ،ها بهتر است در قالب یک نمودار گیرد. ارائه هیدروگراف

 امکان پذیر باشد. زمانی آن در مقاطع مختلف تاخیر حداکثر سیالب واست صورت گیرد تا امکان مقایسه  بده
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سـیل بـراي    بـده هاي میـدانی،   چنانچه در بازه سیالبی، ایستگاه هیدرومتري وجود نداشته باشد، از روي بررسی

فرعـی مهـم کـه      . درصورت وجود شاخهشود میهاي مختلف ارزیابی شده و مقاطع زمانی مرتبط برآورد و ارائه  زمان

  . مناسب است در صورت وجود هیدروگرافشود میوگراف سیل است، به این اطالعات نیز اشاره واجد اطالعات هیدر

ها بررسی و  هاي فرعی، موضوع تاخیر زمانی حداکثر سیالب این هیدروگراف سیل در ابتدا و انتهاي بازه سیل و شاخه

 هاي اجمالی صورت گیرد. تحلیل
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* 

 
* 

    * 

 
 هیدروگراف سیل در مقاطع مورد نظر -4-2نمودار 

 بحجم سیال -2-3-4-7

هاي سیالبی ارزیابی  حجم سیالب در آن مقاطع از بازه  هاي هیدرومتري، براساس هیدروگراف سیل در محل ایستگاه

. چنانچه در بـازه سـیالبی ایسـتگاه هیـدرومتري وجـود نداشـته یـا اطالعـاتی از وضـعیت سـیل در           شود میو گزارش 

سـیالب اسـتخراج شـده     اوجبرداري، میزان  و نقشههاي هیدرومتري موجود ثبت نشده باشد و از طریق برآورد  ایستگاه

سـیالب و سـایر اطالعـات کـه بتوانـد شـکل هیـدروگراف را         اوجبا توجه به زمان شروع و خاتمه سیل و سـاعت   است، 

 گیرد. سازي نماید، حجم سیالب مورد برآورد قرار می صورت تقریبی شبیه به
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* 

      * 
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 سیالب و بزرگی و دوره برگشت آن  بدهتحلیل آماري  -2-3-4-8

ي هیـدرومتري موجـود   ها ایستگاههاي مختلف در  برگشت  سیالب با دوره اوج بدهبا استفاده از اطالعات تحلیل آماري 

گیـر   گیرد. چنانچـه در بـازه سـیل    ارزیابی قرار می سیالب اخیر در آنها مورد بدهي سیالبی، رتبه و دوره برگشت ها بازهدر 

اي دوره  هـاي منطقـه   ي تکمیلی باشد، از طریـق تحلیـل  ها گزارشارائه  ومتري وجود نداشته باشد و ضرورتایستگاه هیدر

 .گردد میسیالب اخیر برآورد  بدهبرگشت 
 بازه زمانی شکل اطالعات

 مدتمیان  کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* 

      * 

 غلظت رسوب -2-3-4-9

پـس از انجـام آزمـایش      برداشت شود،  در شرایط سیالبی) که در هر مقطع از بازه سیل، نمونه غلظت رسوب ( درصورتی

گردد. چنانچـه برداشـت غلظـت در شـرایط سـه       در گزارش منعکس می» غلظت در شرایط سیالبی«میزان غلظت با ذکر 

 گردد. و آنالیز رسوب به روش سه مقطعی در گزارش قید مینحوه برداشت   مقطعی فراهم باشد،

هـاي رسـوبی در    نمونـه  گـردد  لذا پیشـنهاد مـی    باشد، می جریان کاربردي بدهرسوب با  بدهاز آنجاکه غلظت رسوب یا 

ز وقـوع  داشت نمونه در زمان پس ابرداشت شود و چنانچه بر ،گردد برآورد می گیري یا سیالب اندازه بدهان مقاطعی که میز

هاي رسوبی به دلیل تغییـر غلظـت رسـوب در     شرایط زمانی برداشت نمونه  سیالب باشد، یا قبل از وقوع اوجسیالب و  اوج

 هاي مختلف هیدروگراف سیل) در گزارش منعکس گردد. هاي مختلف (در قسمت زمان
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* 

      * 

 کیفیت فیزیکی و شیمیایی آب در زمان سیل -2-3-4-10

پـس از انجـام آزمـایش      برداشـت شـود،    در شرایط سیالبی) در هر مقطع از بازه سیل، نمونه کیفیت آب ( که درصورتی

جریـان   بـده نجاکه آنالیز پارامترهاي کیفی آب بـا  آ. از گردد میشیمیایی در گزارش منعکس  -مقادیر پارامترهاي فیزیکی 

یـا بـرآورد    گیـري  سیالب انـدازه  بدهکه میزان  هاي کیفی آب در مقاطعی نمونه  گردد میلذا پیشنهاد   ،باشد میتر  کاربردي

 کیفی آب در گزارش منعکس شود.  متناظر با زمان برداشت نمونه بدهبرداشت شود. در هر صوررت  ،گردد می
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* 

      * 
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 يدرومورفولوژیه -2-3-5

 فرسایشی، ،گذار رسوب پیچانرودي، شریانی، مستقیم،: مورفولوژیکی بندي طبقه براساس رودخانه نوع -2-3-5-1

 ... و متعادل

ـ بازد قیـ طر ، ازدر بازه هاي مختلـف ) شریانی و پیچانرودي مستقیم،( ظاهري مسطحه شکل نظر از رودخانه نوع  دی

 ضـابطه  به تر بیش حاتیتوض. براي استتعیین  قابل موجودي ها نقشه ای و ریتصاو از استفاده با یا و رودخانه از یدانیم

ی شناسـ  خـت یر مطالعـات ي راهنمـا «جمهـور بـا عنـوان     ریـزي و نظـارت راهبـردي ریـیس     معاونت برنامه 592شماره 

 . نماید کمک بندي تقسیم این تشخیص به تواند می )1-2( شکلمراجعه گردد. » ها رودخانه

 به صورت کیفی مطلوب است. ،ارائه این موارد اطالعاتی در گزارش بازه زمانی کوتاه مدت
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* 

  
* * 

 
* * 

 
 ظاهري شکل نظر از رودخانه نوع تعیین از اي نمونه -1-2 شکل

  لیس ازی ناش آن راتییتغ و رودخانه ریمس پالن شکل -2-3-5-2

 راتییـ تغ و دهیـ گرد میترسـ  رودخانـه ) پـالن ( مسطحه شکل ازی کروکنقشه و یا  1-5-3-2د بن حاتیتوض به توجه با

 پالن شکل تغییر پیچانرودي، رودخانه چم در جابجایی همچوني موارد شامل دتوان می که رودخانه پالن در لیس ازی ناش

 .گردد مشخص آني رو بر ،باشد موارد سایر و بستر تعریض و فرسایش یا و شریانی به پیچانروي از

 بر روي کروکی مشخص گردد. غییرات عمده، در گزارش کوتاه مدتدر صورت ت
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* 

  
* * 

 
* * 
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 بستري زبر و رودخانه يها کناره و بستر مصالح و مواد مشخصات -2-3-5-3

کلـی ارائـه گردیـده و در صـورت وجـود اطالعـات،        صورت به، مختلف يها بازه در رودخانه وکناره کف مواد مشخصات

 .  ارائه گردد با جزییات و جنس مصالح بستر (کف و کناره) بندي دانه
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت مدت کوتاه آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* 

      * 

 یشناس نیزم مشخصات -2-3-5-4

 و موجـود  وضـعیت  بر عواملیده و نقش هریک از این گرد آوري جمع زیر شناسی ریخت زمین و شناسی زمین اطالعات

   گیري و تشدید و یا تخفیف سیل بیان گردد. و همچنین شکل رودخانه شناسی ریخت آتی

ي رودخانه در محـدوده  ها کنارهمنطقه و به خصوص بستر و  شناسی زمیناطالعات مربوط به تشکیالت سطحی  −

 مورد مطالعه از نقطه نظر میزان حساسیت آنها به فرسایش، لغزش و ریزش.

 .اطالعات مربوط به نوع و شکل عوارض سطحی زمین و موقعیت این عوارض −

 .شناسی زمین) و دیگر عوارض (فعال یا غیرفعال ها گسل، ها شکافاطالعات مربوط به خصوصیات درزها و  −

نظیـر تشـکیالت آهکـی،     ،ي زیرزمینـی محـدوده طـرح   ها آبخوان شناسی زمیناطالعات مربوط به خصوصیات  −

 کارستی و یا آبرفتی و نیز موقعیت، عمق و دامنه گسترش هر یک از این تشکیالت.  

 ).صورت وجود(در  1:100000 و 1:250000منطقه طرح در مقیاس شناسی ریختو زمین  شناسی زمیني ها نقشه
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* 

  
* * 

  * 

 البیس گستره -2-3-5-5

 1-2-3-2 بنـد  مشـابه ی کروکـ  بر ای و) 25000/1 یا و 50000/1 سیل ابعاد به بسته( مناسب اسیمق با نقشهي رو بر

 .گردد مشخص و میترسی البیس مناطق محدوده و گستره
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* 

   
* 

 
* * 

 ) سیل از بعد( لیس اثر در رودخانه مسیر هندسی مشخصات ریسا وی عرض مقاطع راتییتغ -2-3-5-6

ي هیـدرومتري،  ها ایستگاهدر مقاطع شاخص رودخانه مانند محل  رودخانه بیش وی عرض مقاطع مشخصاتاز آنجا که 

آن تعیین مشخصات هندسی رودخانـه در با  ،و یا مشخصات آن ها قبال در دست باشد باشد میمعموال موجود غیره ها و  پل

 .از سیل مقایسه گردد قبل طیشرا به نسبت بیش و مقاطع راتییتغ ،مقاطع بعد از سیل
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 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* 

  
* * 

  * 

  لیس از بعد و حین ،مشخص مقاطع در آن دوام مدت سیالب و سرعت و عمق عرض، -2-3-5-7

، مشـخص ي هیـدرومتري در مقـاطع   ها ایستگاهبا انجام بازدید میدانی و همچنین استفاده از اطالعات  منظور این براي

 میزان عرض، عمق، سرعت و مدت دوام سیالب تعیین و ارائه گردد.  
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* 

      * 

 )بندي دانه و نوع ،یبیتقر ضخامت ،یبیتقر گستره( آن اتیخصوص وی رسوبي ها نهشته -2-3-5-8

ـ ا ابعـاد  اسـت  الزم کـه  اسـت  رفتـه یپذ صـورت  رودخانـه  در ییهـا  گـذاري  رسـوب  و شیفرسا ل،یس نمودن فروکش از پس  نی

 .گردد نییتع آنهای بیتقر بندي دانه و رسوبات نوع ،یرسوبي ها نهشتهي برا و دهیگرد مشخص ها فرسایش ای وی رسوبي ها نهشته
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* 

  
* * 

  * 

  لیس کاهش ای دیتشد جاد،یا عوامل -2-3-6

 یعیطب عوامل -2-3-6-1

  .باشد میعوامل طبیعی شامل بارش و عوامل اقلیمی و خصوصیات حوضه 

 یبارندگ -2-3-6-1-1

مشـابه   متوسـط   بـارش ي مربوط بیان گردیده و نسبت به ها گرافدر این بخش میزان بارش و مدت زمان آن همراه با 

 ارائه گراف الزم نیست.در گزارش آنی  مقایسه گردد.آن 
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* * * 

  
* * * 

 ...  و رطوبت هوا، فشار و باد هوا،ي دما رینظی میاقل عوامل ریسا -2-3-6-1-2

بـرف ناشـی از افـزایش    اند (ماننـد ذوب   و یا تشدید سیل دخیل بوده گیري شکلچنانچه عوامل اقلیمی دیگري نیز در 

 دماي هوا)، نقش این عوامل بیان گردد.
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 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* 

    
* * * 

 حوضه خصوصیات -2-3-6-1-3

بـارش   گـردد  میسایر موارد که باعث  و شیب مساحت، گیاهی، پوشش شناسی، زمین وضعیت حوضه شامل خصوصیات

 اي گردد. به سرعت تبدیل به سیل و یا سیل واریزه
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* 

     
* * 

 غیرطبیعی عوامل -2-3-6-2

بـا انحـراف آنهـا و یـا      ها رودخانه تعادلی شرایط شامل تغییر ،باشد میکه عمدتا عوامل انسان ساخت  غیرطبیعیعوامل 

 کـاربري اراضـی و   تغییر جریان، هیدرولیک به توجه بدون متقاطع يها سازه اي، احداث مصالح رودخانه از رویه بی برداشت

 ها رودخانهبه بستر و حریم  تجاوز و محیطی زیست يها جنبهبه  توجه بدون شهرها و ها راه و توسعه گیاهی پوشش تخریب

 دارد.   ها سیالب حجم و فرسایش افزایش و تمرکز زمان و خاك نفوذپذیري کاهش در مهمی نقش

 يا سازه -2-3-6-2-1

موازي و یا متقـاطع   صورت بهیی است که در بستر و حریم رودخانه ها سازهات و تاسیساي، ابنیه،  منظور از عوامل سازه

   رائه گردد.ي موجود بر روي رودخانه و مشخصات آنها اها سازه. لیست گردد میبا رودخانه احداث 

 سد -2-3-6-2-1-1

عـدم   دلیـل  بـه نیـز ممکـن اسـت     . گـاهی شـوند  مـی سدها عمدتا با مهار حجم عمده سیل باعث کاهش اثرات سیالب 

شکسـت   دلیـل  بـه مدیریت صحیح مخزن سد در شرایط هشدار سیل، سیالب به خوبی مهار نگردد. همچنین ممکن است 

کامل سد و یا بخشی از آن، شرایط تشدید سیل ایجاد گردد. در این بخش، چنانچه سدي در حوضه وجود دارد و در مهـار  

 نقش داشته است، بیان گردد. شدید سیل) براي مناطق پایین دستیو یا تخفیف سیل (و یا ت

 .باشد میائه اطالعات تنها به شکل متن ار ،. در گزارش آنیکند میجانمایی سد بر روي نقشه مطلوب بوده و کفایت 
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* 

  
* * * * * 
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 یتقاطعي ها سازه و پل -2-3-6-2-1-2

 کـاهش  موجـب  اسـت  ممکـن  سیل وقوع هنگام در ي تقاطعی بر روي رودخانه،ها سازه انواع نامناسب اجراي و طراحی

ممکـن   کـه  ایـن ضـمن   شود، اي واریزه مواد و رسوبات تجمع با مسیر انسداد یا  دست پایین به سیل انتقال جریان ظرفیت

 مسـیر  در را فراوانی خسارات توجه، قابل سرعت و حجم با ناگهانی صورت بهسیل  موج سیل، جریان در آنها تخریب است با

و  هـا  فلـوم  ،هـا  کـالورت  ،هـا  کانـال  هـا،  پـل  نظیـر  ییها سازه تاثیردر این بخش مواردي از این دست شامل  .کند ایجاد خود

تخریب آنها در تشدید  تاثیرو همچنین در صورت وجود،  مخابراتی بر عبور جریان سیل یا برقی يها دکل و ها لوله ها، شوت

مطلوب بوده و  ،بر روي نقشهجانمایی سد  رودخانه بیان و ارائه گردد. مسیر مختلف نقاط در آنها بقایاي ماندن باقی سیل و

 .باشد میارائه اطالعات تنها به شکل متن  ،. در گزارش آنیکند میکفایت 
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* 

  
* * * * * 

 ها سازه ریسا وی ساماندهي ها سازه -2-3-6-2-1-3

در صـورتی کـه از پخـش     هـا  سازهي ساماندهی نیز از دو منظر قابل بررسی است. در این بخش نقش این ها سازه تاثیر

و همچنـین در   انـد  ي جلوگیري کرده و باعث کاهش خسارت سـیل گردیـده  زسیل در مناطق مسکونی و یا اراضی کشاور

 اند، بیان گردد. گردیدهشرایطی که بخشی از آنها تخریب گردیده و باعث تشدید سیل و افزایش خسارت آن 

 .باشد میارائه اطالعات تنها به شکل متن  ،. در گزارش آنیکند میمطلوب بوده و کفایت  ،جانمایی سد بر روي نقشه
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* 

  
* * * * * 

 يا رسازهیغ -2-3-6-2-2

 یا کاهش سیل عبارتند از: اي ایجاد، تشدید، عوامل غیرسازه

 تجاوز به بستر و حریم رودخانه -2-3-6-2-2-1

 ساخت و سازهاي غیرقانونی در بستر و حریم رودخانه در میزان خسارات وارده بیان گردد.   تاثیر

مطلـوب   ،بر روي نقشـه عکس و  صورت بهمیان مدت، کوتاه مدت و براي گزارش  محدوده ساخت و ساز غیر مجازارائه 

 .باشد میارائه اطالعات تنها به شکل متن  ،. در گزارش آنیکند میبوده و کفایت 
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* 

  
* * * * * 
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 و نظارت بر صدور مجوز کاربري اراضی رودخانهگذاري و آزادسازي بستر و حریم رپر -2-3-6-2-2-2

و اقدامات قانونی و نظارتی انجـام شـده    و حریم رودخانه (در صورت وجود) رگذاري و آزادسازي بسترپراقدامات 

جلوگیري از تجاوز به بستر و حریم رودخانه و همچنین نظارت بر تغییـرات کـاربري سیالبدشـت و میـزان      منظور به

براي گـزارش  شه نق صورت به محدوده اقدامارائه  تاثیر این اقدامات در جلوگیري از تشدید خسارات سیل ارائه گردد.

 .الزم استمیان مدت 
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* 

  
* * 

 
* * 

 سیل هشدارو  بینی پیش سامانه -2-3-6-2-2-3

 نقش سامانه هشدار سیل (در صورت وجود) در کاهش خسارات سیل مذکور بیان گردد.
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* 

     
* * 

 مصالح برداشت -2-3-6-2-2-4

اي و جلـوگیري از   برداشـت فنـی و اصـولی مصـالح رودخانـه      منظـور  بـه اقدامات مطالعـاتی و نظـارتی صـورت گرفتـه     

در تشـدید سـیل مـورد نظـر، و نیـز نقـش        غیراصـولی ي غیر قانونی ذکر گردد. همچنین نقش برداشت مصالح ها برداشت

 برداشت فنی مصالح که منجر به افزایش ظرفیت رودخانه و تخفیف خسارات سیل گردیده (در صورت وجود) ذکر گردد.

 .الزم استبراي گزارش میان مدت شه، بر روي نقمصالح محدوده برداشت ارائه 
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* 

  
* * 

 
* * 

 يزداریآبخ -2-3-6-2-2-5

 اقدامات آبخیزداري انجام شده و نیز نقش این اقدامات در کاهش اثرات سیل (در صورت وجود) بیان گردد.
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* 

     
* * 

 یاهیگ پوشش بیتخر -2-3-6-2-2-6

 حوضه (تخریب و یا اصالح پوشش) در افزایش و یا کاهش سیل موردنظر ارائه گردد.نقش پوشش گیاهی 

 

 



 دستورالعمل تهیه گزارش فنی سیالب 13/5/93 48

 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* 

  
* 

   * 

 لیس خسارات -2-3-7

 امـوال محتمـل   براي این احتمال ایجاد خسارت سیالبدشت، در مزارع و تاسیسات وجود هر نوع ابنیه، صورت در

 و مسـتقیم  خسـارت  دسـته  دو بـه  ،نـه  یا ببینند خسارت سیالب از مستقیم طور به اموال این که این به و بسته است

 و محسـوس  خسـارت  به ،نه یا باشد برآورد قابل مالی خسارت که این به بسته شوند. همچنین می تقسیم مستقیم غیر

 .شود می بندي طبقه نامحسوس

 )غیرمستقیمو  میمستق( البیسمحسوس  خسارات -2-3-7-1

و شـامل   شـوند  میخسارات مستقیم خساراتی هستند که در زمان وقوع سیالب و مستقیما در اثر سیل گرفتگی ایجاد 

 مربـوط توسـط کارشناسـان    بایـد  زیراین موارد به شرح . گردد میهاي عمومی و اموال شخصی  خسارات وارد بر زیرساخت

 برآورد گردیده و یا از مراجع رسمی اخذ شده و در گزارش درج گردد.  

زمان (ماه و فصـل)  با توجه به  توان میمناطق سیل گرفته، یا کاربري اراضی همچنین در صورت داشتن نقشه کاداستر 

شناس مربوط کارو میزان خسارات سیل توسط  گرفتگی منطقه ب و گستره و دوام آب، و عمق و سرعت سیالوقوع سیالب

 تعیین گردد.  

 یجان تاخسار -2-3-7-1-1

ي هـا  درمانگاهدرمان و واکسیناسیون، احداث  هزینهدر این بخش تعداد تلفات انسانی با دالیل آن ذکر گردد. همچنین 

پوشـاك، غـذا و    ي امداد فـوري شـامل تهیـه و توزیـع    ها هزینهآب شرب سالم،  تامینحمل مجروحین،  اضطراري، هزینه

 ز مراجع ذیربط اخذ و در این بخش ارائه گردد.ا و دفن اجساد وسایل اولیه زندگی

، تلفـات جـانی   هـا  بیمـاري شـیوع  ي بهداشتی و درمانی ثانویه ناشـی از  ها هزینه این بخش شامل خسارات غیرمستقیم

در  سط مراجع ذیربط، در گزارش ارائه گـردد. که در صورت تخمین و ارائه تو باشد میي آلوده ها محیط سازي سالمو  ثانویه

 .کند میگزارش آنی تنها تعداد تلفات کفایت 
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* 

    
* * * 
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 یمال خسارات -2-3-7-1-2

 يکشاورزسارات بخش خ -2-3-7-1-3

آالت کشـاورزي و   ، ماشـین محصوالت زراعی و باغیآبی و دیم،  از بین رفتن اراضی کشاورزيخسارات مستقیم این بخش شامل 

 اخذ و در گزارش ارائه گردد. مربوطباشد که میزان کمی خسارات و معادل ریالی آنها از مراجع  مراتع آسیب دیده می

ظر گـرفتن  در تولید با در ن تاخیرهزینه عدم تولید و یا ، اراضی يهزینه احیااین بخش نیز شامل  خسارات غیرمستقیم

خسارت مربوط به صنایع و خدمات وابسته بـه کشـاورزي   گردد، برداري  که الزم است تا زمین مجددا قابل بهره مدت زمانی

 .  باشد میو موارد مشابه شامل درآمد فروشندگان محصوالت کشاورزي، درآمد صنایع تبدیلی، درآمد بخش حمل و نقل 

برآوردي از خسـارات   باید ،تقیم در بخش کشاورزي (با جزییات مقتضی)در گزارش عالوه بر ذکر موارد خسارت غیرمس

خسـارات  غیرمستقیم از مراجع ذیربط اخذ و ارائه گردد. معموال میزان خسارت غیرمستقیم در بخـش کشـاورزي بـیش از    

 .شود میآورده  )16-2(. جدول مورد نیاز این بخش در قالب جدول گردد میمستقیم برآورد 
 ازه زمانیب شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* * 

 
* 

  
* * 

 نمونه جدول خسارات بخش کشاورزي -16-2جدول

 

 
 

ف
ردی

 

 میزان کمی خسارت وارده عنوان خسارت وارده 
برآورد مبلغ 

 خسارت

1 

خسارات 
 مستقیم

 آبی اراضی کشاورزيخسارت به 
درصد  نوع کشت و مساحت اراضی خسارت دیده و

  آسیب

 دیم اراضی کشاورزيخسارت به  2
نوع کشت و مساحت اراضی خسارت دیده و درصد 

  آسیب

 نوع باغات و مساحت باغات خسارت دیده و درصد آسیب محصوالت باغیخسارت به  3
 

 تعداد و نوع ماشین آالت خسارت به ماشین آالت کشاورزي 4
 

 خسارت دیده و درصد آسیب مساحت اراضی مرتعی مراتع آسیب دیده 5
 

6 ...   

7 

خسارات 
 غیرمستقیم

 اراضی يهزینه احیا
و  احیا گردد با ذکر درصد آسیب بایدمساحت اراضی که 

  هزینه احیا براي هر واحد از اراضی

هزینه عدم تولید و یا تاخیر در تولید با در نظر گرفتن مدت  8
 گرددبرداري  بهرهزمانی که الزم است تا زمین مجددا قابل 

میزان کاهش  اراضی يمدت زمان الزم براي احیا
  خسارت وارده دلیل بهي بعدي ها دورهمحصول در 

   ي)درآمد(از نظر خسارت مربوط به صنایع و خدمات وابسته  9

10 
بخش حمل و نقل مربوط به صنایع و وارده به خسارت  

   خدمات وابسته
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 يدامدارخسارات بخش  -2-3-7-1-4

خسارات ین تر مهماز خسارات مستقیم تلقی نمود.  وباید جز کهبوده لفات دامی مستقیم در این بخش شامل ت خسارت

هـا   دام شیوع بیماري، کاهش بازدهی محصوالت دامی و کاهش درآمد در این بخش تا زمـانی کـه مجـددا   نیز  غیرمستقیم

 برشمرد. توان میجایگزین گردند را 

 بایـد  ،موارد خسارت مستقیم و غیرمسـتقیم در بخـش دام (بـا جزییـات مقتضـی)     در گزارش عالوه بر ذکر کمی 

برآوردي از خسارات ریالی این بخش نیز از مراجع ذیربط اخذ و ارائه گردد. جدول مورد نیـاز ایـن بخـش در قالـب     

 آورده شود. )17-2(جدول 
 بازه زمانی شکل اطالعات

 مدت میان کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* * 

 
* 

  
* * 

 نمونه جدول خسارات بخش دامداري -17-2جدول

 يشهری مسکون مناطقخسارات  -2-3-7-1-5

ات شهري در بخش دیگـري پرداختـه   تاسیسدر این بخش تنها خسارت شهروندان موردنظر بوده و به خسارت وارد بر 

و خسـارت وارد بـر خودروهـا     احداث مجدد و یا تعمیر آنهاشامل تخریب واحدهاي مسکونی و  خسارات مستقیم. شود می

هزینـه  ، ي پاکسـازي منطقـه مسـکونی   هـا  هزینه، ي ایجاد مسکن موقتها هزینهشامل نیز  غیرمستقیمخسارات  .باشد می

 .شدبا میو موارد مشابه  خدماتی مانند آب و برق و تلفن سامانه ياحیا

و نیز معـادل ریـالی آن از    یب دیده با ذکر حدودي درصد تخریبدر گزارش تعداد واحدهاي مسکونی و خودروهاي آس

 ارائه شود. )18-2(مراجع ذیربط اخذ و ارائه گردد. جدول مورد نیاز این بخش در قالب جدول 
 بازه زمانی شکل اطالعات

 مدتمیان  کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* * 

 
* 

  
* * 

 

 

 برآورد مبلغ خسارت میزان کمی خسارت وارده عنوان خسارت وارده  ردیف

 تعداد و نوع دام تلف شده تلفات دام خسارات مستقیم 1
 

2 

خسارات 
 غیرمستقیم

 شیوع بیماري
تلفات ثانوي دام ناشی از شیوع بیماري 

  هاي دام

خسارت ناشی از کاهش محصوالت دامی (پشم، شیر  3
   و ...) تا زمان جایگزینی

(از نظر خسارت مربوط به صنایع و خدمات وابسته  4
   ي)درآمد
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 نمونه جدول خسارات مناطق مسکونی -18-2جدول

 ییروستای مسکون مناطق خسارات -2-3-7-1-6

 ،پاکسازي منطقه مسکونی و احـداث مجـدد و یـا تعمیـر آنهـا      ،مسکن موقتي ایجاد ها هزینهشامل  خسارات مستقیم

 .باشد میخودروهاي آسیب دیده و موارد مشابه  ،خدماتی مانند آب و برق و تلفن سامانه ياحیا

و نیز معـادل ریـالی آن از    یب دیده با ذکر حدودي درصد تخریبدر گزارش تعداد واحدهاي مسکونی و خودروهاي آس

 ارائه شود. )19-2(ط اخذ و ارائه گردد. جدول مورد نیاز این بخش در قالب جدول مراجع ذیرب
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* * 

 
* 

  
* * 

 نمونه جدول خسارات مناطق مسکونی روستایی -19-2جدول

 یعموم اموال خسارات وارد بر بخش زیربنایی و -2-3-7-1-7

ها و ابنیه مربوط بـه   پل ،راه آهن ،ها راهدر این بخش به طور عمده شامل تخریب و یا صدمه به شبکه  مستقیم خسارت

، تخریب خطوط انتقـال نیـرو و تلفـن و خسـارات وارده بـه خطـوط       و درمانی خدمات عمومیي ها ساختمانآنها، تخریب 

ي هـا  هزینـه ابنیـه و خطـوط انتقـال بـوده و     ، ها پل ،ها راهي مستقیم شامل بازسازي و تعمیر ها هزینه. باشد میانتقال آب 

ي مسـتقیم در  ها هزینهدرصد  20تا  15 بین معموالکه  باشد می ها راهي موقت و پاکسازي ها راهاحداث  شامل غیرمستقیم

 . شوند مینظر گرفته 

 برآورد مبلغ خسارت میزان کمی خسارت وارده عنوان خسارت وارده  ردیف

1 
 خسارات مستقیم

 واحدهاي مسکونی تخریب شده
تعداد واحدهاي مسکونی خسارت دیده و درصد 

  آسیب

 دیدگیتعداد و درصد آسیب  خودروهاي آسیب دیده 2
 

3 
خسارات 
 غیرمستقیم

 تعداد مسکن موقت ایجاد شده ایجاد مسکن موقت هزینه
 

 میزان کمی پاکسازي طق مسکونیاپاکسازي من  هزینه 4
 

خدماتی مانند آب و برق و  سامانه يهزینه احیا 5
 تلفن

 میزان کمی
 

 برآورد مبلغ خسارت میزان کمی خسارت وارده عنوان خسارت وارده  ردیف

1 
 خسارات مستقیم

 واحدهاي مسکونی تخریب شده
تعداد واحدهاي مسکونی خسارت دیده و درصد 

  آسیب

 تعداد و درصد آسیب دیدگی خودروهاي آسیب دیده 2
 

3 
خسارات 
 غیرمستقیم

 تعداد مسکن موقت ایجاد شده ایجاد مسکن موقت  هزینه
 

 میزان کمی پاکسازي طق مسکونیاپاکسازي من  هزینه 4
 

خدماتی مانند آب و برق و  سامانه هزینه احیا 5
 تلفن

 میزان کمی
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و نیز معادل ریالی آنها از مراجع ذیـربط در قالـب جـدول     یب دیده با ذکر میزان آسیب دیدگیدر گزارش موارد آس

 اخذ و ارائه گردد. )2-20(
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* * 

 
* 

  
* * 

 نمونه جدول خسارات وارد بر بخش زیربنایی و اموال عمومی -20-2جدول

 یصنعت خسارات وارد بر بخش -2-3-7-1-8

صنعت شامل خسارات مستقیم به کارخانجات و مواد اولیه آنها بوده و خسارات غیرمستقیم نیز بخش خسارت سیل به 

 .  باشد میبه صورت بیکاري کارگران و کاهش تولید و عدم دسترسی به مواد اولیه 

 آنهـا آمده براي  وجود بهدر گزارش واحدهاي صنعتی آسیب دیده یا متاثر از سیل با ذکر میزان آسیب دیدگی و مشکالت 

 باشد. می )21-2(و نیز معادل ریالی آن از مراجع ذیربط اخذ و ارائه گردد. نمونه ارائه جدول در این بخش مطابق جدول 
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* * 

 
* 

  
* * 

 نمونه جدول خسارات وارد بر بخش صنعتی -21-2جدول

 برآورد مبلغ خسارت میزان کمی خسارت وارده عنوان خسارت وارده  ردیف

1 

خسارات 
 مستقیم

 ها تخریب و یا صدمه به شبکه راه
 1طول جاده هاي آسیب دیده و نوع آنها (درجه 

  دیدگیو ...) و درصد آسیب  2و یا 

 تعداد و درصد آسیب دیدگی تخریب و یا صدمه به شبکه راه آهن 2
 

به شبکه راه و  ها و ابنیه مربوط تخریب و یا صدمه به پل 3
 راه آهن

 ها و ابنیه خسارت دیده و ابعاد آنها تعداد پل
 

 عمومیهاي  تعداد و مشخصات کلی ساختمان و درمانی هاي خدمات عمومی تخریب ساختمان 4
 

 خطوط انتقال آبو تخریب خطوط انتقال نیرو  5
طول و درصد آسیب به خطوط انتقال آب و یا 

نیرو و آثار آن (قطع شدن برق و یا آب 
 آشامیدنی)

 

خسارات  6
 غیرمستقیم

   هاي موقت احداث راه
   ي موجودها پاکسازي راه 7

 برآورد مبلغ خسارت  میزان کمی خسارت وارده عنوان خسارت وارده  ردیف

1 
 خسارات مستقیم

 تعداد واحدهاي صنعتی خسارت دیده خسارات مستقیم به کارخانجات 
 

 میزان و نوع مواد اولیه خسارت دیده کارخانجات مواد اولیه وارده به خسارات  2
 

6 
خسارات غیر 

 ستقیمم

 کارگرانتعداد  بیکاري کارگران 
 

 درصد کاهش تولید کاهش تولید 7
 

 میزان هزینه اضافی براي تامین مواد اولیه عدم دسترسی به مواد اولیهخسارات ناشی از  8
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 منابع ،یآب ساتیتاس فاضالب، برق، آب، انتقال خطوط( روین وزارتي ها رساختیزخسارات وارد بر  -2-3-7-1-9

 ))اریس و ثابت موتورپمپ نهر، ،بندان آب قنات، چشمه، چاه،ی (آب

ابنیـه و  و خسارات وارده بـه   آب و برق ت در این بخش به طور عمده شامل تخریب و یا صدمه به خطوط انتقالاخسار

 .  باشد میات آب و آبفا و برق و همچنین خسارات وارده بر منابع آبی از نظر کمی و کیفی تاسیس

 شـامل  غیرمسـتقیم ي هـا  هزینـه خطوط انتقـال بـوده و   ات و تاسیس ،بنیهاتعمیر  و ي مستقیم شامل بازسازيها هزینه

 .باشـد  مـی ودخانـه  رو پاکسـازي و الیروبـی    و کاهش عمر مفید سـدها  در مخازن سدها گذاري رسوبات، تاسیسپاکسازي 

 باشد. می )22-2(جدول ارائه مطالب این بخش مطابق جدول 
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* * 

 
* 

  
* * 

 هاي وزارت نیرو نمونه جدول خسارات وارد بر زیرساخت -22-2 جدول

 ...) و مناظر ها، ستگاهیز( یستیز طیمح خسارات -2-3-7-1-10

کـاهش  ، ایجاد محیطـی فقیـر بـراي پوشـش گیـاهی     و  خاكفرسایش خسارات زیست محیطی شامل ین موارد تر مهم

و  ي فیزیکوشـیمیایی و بیولـوژیکی آب  هـا  ویژگـی غییر در ، تورود و انباشت رسوب دلیل به ها تاالبظرفیت و از بین رفتن 

. نمونه جـدول ارائـه خسـارات زیسـت محیطـی      باشد می ي آبی و ساحلی گیاهان و جانوران و ماهیانها زیستگاهتغییر در 

 .باشد می )23-2(مطابق جدول 
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* * 

 
* 

   * 

 

 میزان کمی خسارت وارده عنوان خسارت وارده  ردیف
برآورد مبلغ 

 خسارت

1 

خسارات 
 مستقیم

 میزان تخریب و آثار ناشی از آن آب تخریب و یا صدمه به خطوط انتقال
 

 میزان تخریب و آثار ناشی از آن برق یا صدمه به خطوط انتقالتخریب و  2
 

 ابنیه و تاسیسات آب و آبفا و برقخسارات وارده به  3
نام ابنیه خسارت دیده و میزان و درصد تخریب و آثار ناشی 

  از آن

 میزان و نوع خسارت وارده (کمی و کیفی) خسارات وارده بر منابع آبی از نظر کمی و کیفی 4
 

6 

خسارات 
 غیرمستقیم

 تاسیساتپاکسازي 
حجم پاکسازي و تعداد تاسیساتی که نیاز به پاکسازي 

  دارند

در  گذاري رسوب دلیل به کاهش عمر مفید سدها 7
 مخازن سدها

 گذاري رسوبمیزان 
 

 ودخانهرپاکسازي و الیروبی  8
اي از رودخانه  حجم پاکسازي و طول و عرض محدوده

  پاکسازي داردکه نیاز به 
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 نمونه جدول خسارات زیست محیطی -23-2جدول

 رمحسوسیغ خسارات -2-3-7-2

تخمین خسارات غیرمحسوس نیازمند انجام مطالعات اقتصادي و اجتماعی سیالب بوده ولیکن در صـورت عـدم انجـام    

 توصیفی و تقریبی بیان گردد. صورت بهمطالعات و یا جهت تهیه گزارشات کوتاه مدت، موارد 

 مهاجرت -2-3-7-2-1

مهـاجرت  شـروع   و دگرگون شدن زندگی اقتصادي و اجتماعی منطقههاي متعدد در حوضه موجب  چنانچه وقوع سیل

 گردیده است و یا این نگرانی براي آینده وجود دارد، در این بخش ذکر گردد.روستاییان 
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* 

      * 

 اشتغال -2-3-7-2-1-1

هـاي   به دلیل وقـوع سـیل  دام، صنعت، کشاورزي و صنایع وابسته و احساس عدم امنیت براي سرمایه گذاري در بخش 

گذاري و بـه تبـع آن کـاهش اشـتغال در منطقـه گـردد کـه در صـورت          د موجب کاهش سرمایهتوان میمخرب در منطقه، 

 اي، در این بخش به آن پرداخته شود. احتمال چنین مساله
 بازه زمانی تشکل اطالعا

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* 

      * 

 یروان عوامل -2-3-7-2-1-2

در دراز مـدت  به دلیل از دست دادن عزیزان و اموال، باعث ایجاد یاس و ناامیدي در افراد شـده و  ضایعات روانی وارد بر افراد 

به آمار موجود از تعداد خانواده هاي داراي تلفـات انسـانی ناشـی    گردد که با توجه  محسوب میرشد و توسعه منطقه براي  یمانع

و نیز خانواده هاي مال باخته و میزان و درصد جبران خسـارت توسـط دولـت، در     (پدر، مادر و یا فرزند خانواده) از سیل موردنظر

 این بخش مورد بررسی قرار گیرد.

 

 برآورد مبلغ خسارت میزان کمی خسارت وارده عنوان خسارت وارده  ردیف

1 

خسارات 
 مستقیم

    خاكفرسایش 
ورود و انباشت  دلیل بهها  کاهش ظرفیت و از بین رفتن تاالب 2

    رسوب

  هاي فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی آب غییر در ویژگیت 3
 

   گیاهان و جانوران و ماهیانهاي آبی و ساحلی  تغییر در زیستگاه 4
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 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* 

      * 

 البیس از آمده دست بهي ها فرصت -2-3-8

 یآبي ها سیستماکو تیتقو -2-3-8-1

هـا، از حیـات مجـدد    هاي طبیعی و نظیر آن با ورود آب سیالبی به آن ها، آب بندان ها، دریاچه هاي آبی شامل تاالب اکوسیستم

هاي آبی منطقه سیل زده، موارد مزبور بـا ذکـر جزییـاتی     اکوسیستمدر صورت ایجاد چنین فرصتی براي گردند. لذا  برخوردار می

 اجتماعی و زیست محیطی اکوسیستم در منطقه، در این بخش ارائه گردد.   ،از تاریخچه و اهمیت و ارزش اقتصادي
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* 

  
* 

   * 

 یاهیگ پوشش تیتقو -2-3-8-2

بـه صـورت   (گونه هاي گیـاهی کشـت شـده    نیز فلور گیاهان طبیعی و از نظر  سیالب برخی خصوصیات گیاهی اثردر 

و نیـز   پخـش شـده  سـیالب  مسـتقیم   اثـرات از ناشـی  مصنوعی) دچار تغییرات مثبت خواهند شد که این تغییرات عمدتا 

حوضه باالدست ي ها بخشطور معمول از که به مواد و عناصر حمل شده توسط سیالب  سیالب مانند غیرمستقیمات تاثیر

 خواهد بود.  منتقل گردیده،

بـا توجـه بـه تعـداد و حجـم       ،یی مناسب از پوشش گیاهی و ثبت آنها در طی مدت زمـانی معـین  ها شاخصبا انتخاب 

پوشـش   تغییـرات در ین تـر  مهـم ا ارزیابی نمـود.  پوشش گیاهی ر گسترش سیالب بر تاثیر توان می ،ي وارد شدهها سیالب

سـیالب   تاثیر. ثبت مناسب باشد میرویش گونه هاي جدید در عرصه آبخوان و راکم شامل درصد پوشش گیاهی، ت گیاهی

بر پوشش گیاهی سیالبدشت، در دو بازه کوتاه مدت و بلندمدت قابل بررسـی بـوده و در بلندمـدت، ثبـت ایـن تغییـرات       

 .باشد میکافی مدت زمان  گذشتنیازمند 
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* 

  
* * 

  * 

 یاراضي زیحاصلخ -2-3-8-3

ي هـا  راهیکـی از  ي کـه  طـور  بـه  .ي روان داردها شنو جلوگیري از حرکت  پخش سیالب نقش موثري در غنـاي خاك

مقابله با پیشروي کویر استفاده از توان بالقوه سیالب و پخش آن در اراضی آبرفتی درشت دانه براي تبدیل آنها بـه مراتـع   

اهمیت است که ته نشـینی مـواد معلـق بـا کیفیـت      این موضوع از این جهت داراي مشجر و اراضی بارور کشاورزي است. 
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گیـري در   اهمیـت رسـوب  اصـوال  . شود میتبدیل و موجب رونق کشاورزي  ي بارورها زمینخوب بر روي آبرفت، آنها را به 

ي خـاك و  ها ویژگیي تغییرات زیادي را از نظر گیر رسوبي پخش سیالب بیش از نقش آب بیان شده است، زیرا ها شبکه

 آورد. یماراضی، باروري خاك، ضخامت ریشه گاه، میزان رطوبت خاك، خاکسازي و تغییر شرایط زیست محیطی به وجود 

در سه محور اصالح و بهبود وضـعیت بافـت خـاك، تغییـر کیفیـت       گذاري رسوبپخش سیالب و اثرات  خالصه طور به

ي مناسـب و  هـا  شاخصمورد بررسی قرار گرفته و با انتخاب  بایدشیمیایی و زیستی خاك و تغییر میزان نفوذپذیري خاك 

 کمی تعیین نمود. صورت هبطی مطالعات تکمیلی، نقش سیالب در حاصلخیزي خاك را 
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* 

  
* * 

  * 

 ها تاالبي ایاح -2-3-8-4

و همچنین منافع جانبی حاصل از آبدار شدن تـاالب  رخ داده هاي منطقه ناشی از سیالب  حجم آب ذخیره شده در تاالب

صورت کمی (در گزارشات تفصـیلی و پـس از    صورت کیفی (در گزارش کوتاه مدت) و به (مانند اشتغال، عدم مهاجرت و ...) به

 مطالعات) ارائه گردد.  
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* 

  
* 

  
* * 

  یخشکسال جبران وی آب رهیذخ -2-3-8-5

 ي منطقه ارائه گردد.ها خشکسالیحجم آب ذخیره شده در مخازن سدهاي منطقه ناشی از سیالب و تاثیر آن در جبران 
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* 

      * 

 یزیرزمین آبي ها سفره هیتغذ -2-3-8-6

لوژي قابـل تعیـین اسـت. همچنـین بـا اسـتفاده از       ژئودر مطالعات هیدروسفره آب زیرزمینی حجم آب تزریق شده به 

اي، میـزان تغذیـه سـفره و افـزایش سـطح آب       ي آب منطقـه هـا  شـرکت شبکه پیزومتري و سنجش دفتـر آب زیرزمینـی   

 .باشد میزیرزمینی قابل اخذ و ارائه 
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن

    
* 

  * 
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 البیس با رابطه در روین وزارت اقدامات -2-3-9

 لیس از قبلاقدامات  -2-3-9-1

 یهواشناسي ها بینی پیش اخطار مورد در رسانی اطالع -2-3-9-1-1

ي هواشناسـی دربـاره سـیل را در دو سـطح اعالمیـه و اخطاریـه       ها بینی پیشدر حال حاضر سازمان هواشناسی کشور 

تر و معموال شامل چندین استان بوده و حداکثر شش روز قبل  گسترده صورت به. اعالمیه سیل کند میهشدار سیل منتشر 

هـا معمـوال    اخطاریه. باشد میپیش آگاهی و آمادگی  منظور بهبا دقت پایین و تنها  . این هشدارگردد میاز وقوع سیل اعالم 

ي باشـد از دقـت و   تـر  کم. هر چه اخطاریه داراي مدت زمان گردد میروزه منتشر  3و  2، 1با دقت باالتر و در فاصله زمانی

ي ذیربط تعریف شده در سازمان هواشناسی ها دستگاهخودکار براي  طور بهي برخوردار است. این هشدارها تر بیشاحتمال 

رسانی از طریق ارسال پیامک بـراي مـدیر    که اطالع باشد میوزارت نیرو  ها دستگاه. یکی از این ددگر مینمابر و نیز پیامک 

، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، دبیر کارگروه سیل و مخـاطرات دریـایی و ... وزارت   مربوطاي  عامل شرکت آب منطقه

. از طرف دیگـر از آنجـا   پذیرد میصورت  ابع آب ایرانواحل شرکت مدیریت مننیرو، و مدیرکل دفتر مهندسی رودخانه و س

، لـذا  باشـد  مـی  هـا  اسـتانداري که طبق قانون سازمان مدیریت بحران کشور، مدیریت اقدامات مقابلـه بـا سـیل بـه عهـده      

انی رس اي اطالع ي آب منطقهها شرکتي استانی و از جمله ها دستگاهمزبور، به  نیز پس از دریافت هشدارهاي ها استانداري

 .نمایند می

این موضـوع اسـت کـه اوال پـس از دریافـت اطالعیـه و یـا         ،یکی از مواردي که در این بخش باید به آن پرداخته شود

هـاي   اي و مجموعـه  ي ذیربط در شـرکت آب منطقـه  ها بخشاطالع رسانی در سطح مدیران  فرآینداخطاریه هشدار سیل، 

ي مرتبط) چگونـه  ها بخشبرداري از مخازن سدها و سایر  ین بهرهمسوولبرداري، معاونت مطالعات پایه،  تابعه (معاونت بهره

؟ و ثانیـا چـه اقـدامات و راهکارهـایی بـراي افـزایش آگـاهی        باشـد  مـی شکل چه اطالع رسانی به  فرآیندگیرد و  انجام می

 ین ذیربط و ساکنین و مسافرین اندیشیده شده است؟مسوول
 بازه زمانی اطالعاتشکل 

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* 

      * 

 لیس کنترلي ها طرحي اجرا و مطالعه -2-3-9-1-2

. اي در محـدوده وقـوع سـیل ارائـه گـردد      شرکت آب منطقه برداري بهرهي کنترل سیل در حال مطالعه، اجرا و ها طرح

 براي گزارش میان مدت الزم است. ، نقشهبر روي  ها همچنین محدوده و موقعیت اجراي طرح
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* 

  
* * 

 
* * 
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 آني آزادساز و میحر و بستر حد نییتعي اجرا و مطالعه -2-3-9-1-3

و  و حـریم رودخانـه  گذاري حـد بسـتر    و عالمت سازي پیادهوضعیت تعیین حد بستر و حریم رودخانه شامل مطالعات، 

 زده ارائه گردد. همچنین میزان آزادسازي بستر و وضعیت تجاوز به حد بستر و حریم رودخانه در منطقه سیل

ي واقع در بستر ها ساختمانات و تاسیسسیل مربوط به ناشی از همچنین بیان گردد که تاکنون چه میزان از خسارات 

 د بستر براي این ساخت و سازهاي غیرمجاز انجام شده است؟ و حریم رودخانه بوده است؟ و آیا آزادسازي ح

 الزم است. براي گزارش میان مدت بر روي نقشه جانمایی اقدامات
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* 

   
* 

 
* * 

 لیس هشدارو  بینی پیش سامانه -2-3-9-1-4

زده بیان گردیده و در صورت وجود سـامانه، نـوع سـامانه     سامانه هشدار سیل در منطقه سیل استقراریا عدم استقرار و 

 ) و عملکرد آن تشریح گردد.مربوطو هشدار و تجهیزات  بینی پیش(روش 
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* 

     
* * 

 مخازن  تیریمد -2-3-9-1-5

در این بخش این موضوع تشریح گردد که آیـا دسـتورالعمل مـدونی بـراي مـدیریت مخـازن در زمـان وقـوع شـرایط          

مـدیریت مخـازن سـدهاي واقـع در منطقـه       منظور بهتصمیمات و اقدامات انجام شده اینکه اضطراري سیل وجود دارد؟ و 

 ؟گردد مینجام ي افرآیندسیل زده و یا موثر در کنترل سیالب منطقه چگونه و با چه 
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* 

     
* * 

 لیس بحرانشرایط  دري فور اتاقدام تیریمدی اتیعمل نظامنامه -2-3-9-1-6

 مشخص گردد: در این بخش موارد زیر

اي  گیري و انجام اقـدامات مقابلـه   و یا غیرمدون براي تصمیم مدون ، دستورالعمل و یا برنامه عملیاتیفرآیندآیا  −

 ؟شته استدر شرایط سیل وجود دا

مـدون بـه مـدیران     صـورت  بـه آیا مدیرانی که تجربه وقوع شرایط بحرانی سیل را دارا هستند، تجربیات خود را  −

 دارد؟)سازي براي این موضوع وجود  ؟ (آیا اجبار، تشویق و یا فرهنگاند کردهبعدي منتقل 
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آیا اقدامی جهت مستندسازي و ثبت اقدامات عملیاتی انجام شده در مواجهه بـا شـرایط بحرانـی سـیل انجـام       −

 ؟است گرفته
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* 

     
* * 

 بحران تیریمد مسوولدستگاه  بای هماهنگ -2-3-9-1-7

و نهادها باید نحـوه همـاهنگی و    ها دستگاه، لذا کلیه باشد می ها استانداريیت مدیریت بحران سیل با مسوولاز آنجا که 

ي هـا  روشمدیریت بحران و بالعکس در زمان وقوع سیل را در شرایط عادي و قبل از وقوع بحران بـا   مسوولدسترسی به 

ا افـراد کلیـدي) تـا در زمـان بحـران سـیل دچـار        ین و یمسوولهاي ضروري  مختلف تعریف نموده (مثال ثبت شماره تلفن

 عدم دسترسی به مدیران ذیربط و هماهنگی براي اجراي تصمیمات و اقدامات موردنظر نشوند. دلیل بهسردرگمی 
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* 

     
* * 

 جامعه دري ساز فرهنگ و آموزش -2-3-9-1-8

ي به وقوع پیوسته در کشور ما ناشی از عدم توجه به هشدارها و نیز عـدم اطـالع   ها سیالببسیاري از تلفات انسانی در 

. عدم اطالع از مناطق امن، مسیر فـرار و تخلیـه، خطـر راننـدگی در سـیالب،      باشد میمردم از چگونگی برخورد با سیالب 

و سایر مواردي که بـا اطـالع    ها، ریسک سکونت در سیالبدشت بارندگیدر زمان  ها رودخانهخطر نزدیکی به بستر و حریم 

دانـش عمـومی    يآموزش هایی در راستاي ارتقا توان میهاي جمعی، مدارس و ...،  رسانی عمومی و آموزش از طریق رسانه

مصون ماندن از خطرات سیالب در جامعه انجام داد. در این بخش، مواردي از ایـن دسـت بـا ذکـر زمـان و       نظورم بهمردم 

 خیز، مورد بررسی قرار گیرد. نحوه آموزش و در صورت امکان بازخورد آن در مناطق سیل
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* 

  
* 

   * 

 حین سیلاقدامات  -2-3-9-2

ه پس از اطالع از وقوع حتمی سـیل (از طریـق اخطاریـه هواشناسـی، اطـالع رسـانی از       ک یدر این بخش اقدامات

باالدست، و ...) شامل تصمیمات و اقدامات تسکین و مهار و کاهش اثرات مخرب سیالب و همچنین اقداماتی کـه در  

اي انجـام گردیـده و یـا بـه      توسـط شـرکت آب منطقـه    سیلدم از سیل و کاهش تلفات جانی راستاي دور کردن مر

اهـم موضـوعات ایـن اقـدامات در ادامـه       .گـردد  میارائه  توصیه شده است،ها جهت انجام  استانداري و سایر دستگاه

 است. تشریح گردیده
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 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* 

  
* 

  
* * 

  ...) و ها دایک و ها گوره شکستنجلوگیري از (زها یخاکر تیتقو -2-3-9-2-1

ها و  یکی از اقدامات اضطراري براي کاهش خسارات احتمالی سیالب، جلوگیري از سرریز شدن سیالب و شکست گوره

ت آنهـا  ها و نیز تقویت آنها در نقاطی که احتمـال شکسـ   . این امر با افزایش ارتفاع گورهباشد میهاي ساحل رودخانه  دایک

 .کند میکروکی کفایت  ،قابل انجام است. در ضمن در صورت نبود نقشه ،در آن نقاط وجود دارد
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* 

  
* * 

 
* * 

 لیس ریمس انحراف -2-3-9-2-2

هاي موجـود در سـاحل رودخانـه در نقـاط معـین و از       یکی از اقدامات اضطراري براي تسکین سیالب، شکستن دایک

 ي وارد مناطق آسیب پذیر گردد.  تر کمتا نهایتا سیل  باشد میپیش تعیین شده و انحراف بخشی از سیالب 
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* 

  
* * 

 
* * 

 مخازن تیریمد -2-3-9-2-3

، مدیریت مخازن سـدهاي واقـع در   در حین وقوع سیل اقدامات مهار سیالب و کاهش اثرات مخرب سیلیکی دیگر از 

. مـدیریت مخـازن   باشـد  مـی مخزن سد و افزایش ظرفیت آن براي مهار سـیالب   موقع به. این امر با تخلیه باشد میحوضه 

 سـیل  بیشـینه  میـزان  بایـد  . مضـافا اشـد ب مـی نیازمند داشتن زمان کافی قبل از وقوع بحران سیل در محدوده مخزن سد 

آب مخـزن نگـردد و از طـرف     دلیل موجب از دست رفتن ذخیره اعالم گردد تا با انجام تخلیه بیش از حد، بی و بینی پیش

در عـین حـال کـه خطـرات سـیالب       ،نیاید وجود بهبا انجام تخلیه کم و آورد زیاد سیالب، خطري براي پایداري سد  دیگر

 براي پایین دست نیز همچنان وجود داشته باشد.
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* 

 
* * 

  
* * 
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 لیس شیپا -2-3-9-2-4

بزرگی و زمان وقوع سـیل در منـاطق و    بینی پیش منظور بهي بزرگ، پایش سیل ها حوضهویژه در  هیکی از موارد مهم ب

بندي اقدامات قابل انجام اسـت. در ضـمن    و پیامدهاي احتمالی آن با هدف اولویت رها و روستاهاي واقع در مسیر سیلشه

 .کند میهاي پایش، کفایت  تنها جانمایی محل
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* 

   
* 

 
* * 

 بحران تیریمدي ها دستگاه با یماهنگه -2-3-9-2-5

و نهادها براي اجراي تصـمیمات و   ها دستگاهلذا کلیه  ،باشد مییت مدیریت بحران سیل با استانداران مسوولاز آنجا که 

از انجـام   که اینداشته باشند تا عالوه بر  ها استانداريهماهنگی و ارتباط مستمري با  بایداقدامات موردنظر در زمان بحران 

امکانـات و   جلـوگیري بـه عمـل آیـد، در عـین حـال       گـردد  مـی اقدامات ناهماهنگ که باعث از دست رفتن زمان و منابع 

 نیز در جهت سرعت بخشیدن به کار مورد استفاده قرار گیرد.   ها دستگاهتجهیزات سایر 

شـامل جلسـات    ،صـورت پذیرفتـه اسـت    ي ذیـربط ها دستگاهایجاد هماهنگی بین  منظور بهدر این بخش اقداماتی که 

در اقدامات مربوط بـه وزارت نیـرو شـامل     ها دستگاهو چگونگی مشارکت سایر  یل شده، تصمیمات گروهی اتخاذ شدهتشک

این همـاهنگی در نتیجـه    تاثیرو میزان  مردم و سایر موارد درا ختیار گذاشتن تجهیزات، نیروي انسانی و یا جلب همکاري

 گردد. دست آمده بیان هب

عدم هماهنگی، عملکرد و نتایج منفی نیز حاصل شده باشد که الزم است در ایـن بخـش    دلیل بهاز طرفی ممکن است 

 به این موارد نیز اشاره گردد.
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* 

  
* 

  
* * 

 رسانی اطالع -2-3-9-2-6

پـذیر و سـایر    ین استان درخصوص ابعاد و پیامدهاي سیل و نیز نقاط آسـیب مسوولرسانی به  در این بخش نحوه اطالع

 رسانی به مردم درخصوص تخلیه، نقاط امن، و ... در این سیل خاص تشریح گردد. و نیز اطالع ارد مشابهمو
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* 

  
* 

   * 
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 لیس از بعداقدامات  -2-3-9-3

و و آبفـا   ات زیربنـایی آب، بـرق  تاسیسـ در این بخش اقدامات انجام شده پس از وقوع سیل شامل بازتوانی و بازسـازي  

گیـري بـراي    ، بـا ذکـر زمـان انجـام آنهـا و دالیـل تصـمیم       هاي مهار و مقابله با سیالب شـامل مـوارد زیـر     همچنین سازه

 تشریح گردد. بندي انجام این اقدامات اولویت

 فاضالب و آب ساتیتاس میترم -2-3-9-3-1

اند با ذکـر   که چنانچه دچار آسیب شده باشد میها  خانه و تصفیه شامل خطوط آبرسانی، خطوط فاضالب اتتاسیساین 

آسیب دیدگی و همچنین اقـدامات  و موقعیت ثانویه و ...) و ذکر میزان  مسایلدلیل (واقع بودن در بستر و حریم رودخانه، 

 شده براي بازسازي و ترمیم آنها با قید زمان و اعتبار هزینه شده (و محل پرداخت اعتبارات) بیان گردد.انجام 
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* 

  
* * 

  * 

 برق ساتیتاس میمتر -2-3-9-3-2

میزان آسیب دیدگی آنها و همچنین اقـدامات انجـام شـده    ات برقی آسیب دیده و دلیل و تاسیس و موقعیت نوع، تعداد

 براي بازسازي و ترمیم آنها با ذکر زمان و اعتبار هزینه شده (و محل پرداخت اعتبارات) بیان گردد.
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* 

  
* * 

  * 

 يدرومتریه وي) ماتولوژیدروکلیهی (هواشناسي ها ایستگاه لیتکم و میترم -2-3-9-3-3

هاي هواشناسی و هیدرومتري آسیب دیده و میزان آسـیب دیـدگی آنهـا و همچنـین اقـدامات       ایستگاه و موقعیت نوع، تعداد

 انجام شده براي بازسازي و ترمیم آنها با ذکر زمان انجام و اعتبار هزینه شده (و محل پرداخت اعتبارات) بیان گردد.
 بازه زمانی اطالعاتشکل 

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* 

  
* * 

  * 

 رودخانهي پاکساز -2-3-9-3-4

اقدامات انجام شده براي پاکسازي رودخانه و اولویت انجام این کار (با توجه به احتمال وقوع سیل بعدي) با ذکر زمـان  

 مصور بیان گردد. صورت بهو موقعیت آنها انجام و اعتبار هزینه شده (و محل پرداخت اعتبارات) 
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* 

  
* * 

  * 
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 ریمس اصالحساماندهی و  -2-3-9-3-5

اقدامات انجام شده براي پاکسازي رودخانه و اولویت انجام این کار (با توجه به احتمال وقوع سیل بعدي) با ذکر زمـان  

 مصور بیان گردد. صورت به و موقعیت آنها انجام و اعتبار هزینه شده (و محل پرداخت اعتبارات)
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* 

  
* * 

  * 

 يا رودخانهي ها سازه میترم -2-3-9-3-6

موارد مشابه بیان گردیده، دلیل و میزان آسـیب دیـدگی   اي آسیب دیده شامل سد، بند، گوره، پل و  ي رودخانهها سازه

 بینـی  پـیش و همچنین اقدامات انجام شده براي بازسازي و ترمیم آنها با ذکر درجه فوریت و اولویت و  و موقعیت آنها آنها

 زمان و اعتبار الزم بیان گردد.
 بازه زمانی شکل اطالعات

 مدت میان کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* 

  
* * 

  * 

 اتیشکا وي دعاو بهی دگیرس -2-3-9-3-7

گـزارش کلـی از مـوارد     ،معموال شکایات زیادي براي درخواست جبران خسـارت صـورت مـی گیـرد     که اینبا توجه به 

و نحوه رسیدگی و حل و فصل آنها بیان گردد (در صورت اهمیت و داشتن ویژگـی خـاص    اي مربوط به شرکت آب منطقه

 به صورت موردي تشریح گردد).
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* 

      * 

 بحران تیریمدي ها دستگاه بای هماهنگ -2-3-9-3-8

با هماهنگی و اطـالع اسـتانداري بـه عنـوان      باید) 7-3-9-3-2الی 1-3-9-3-2کلیه اقدامات بعد از سیل از (بندهاي

ها و نظرات استانداري در انجام ایـن مـوارد لحـاظ گـردد. در ایـن بنـد        مسوول مدیریت بحران استان انجام شود و اولویت

 هاي به عمل آمده بعد از سیل ارائه گردد. گزارشی از هماهنگی
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* 

      * 
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 رسانی اطالع -2-3-9-3-9

 ي اسـتانی هـا  دستگاهرسانی و گزارش اقدامات انجام شده به استانداري و سایر  رسانی در این بند، اطالع منظور از اطالع

 .باشد میهاي عمومی (پس از هماهنگی با استانداري)  ها و رسانه رسانی از طریق خبرگزاري و همچنین اطالع
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* 

      * 

 روین وزارت اقداماتی ابیارز -2-3-9-4

 3راهکار) در در این قسمت ارزیابی از اقدامات صورت گرفته توسط وزرات نیرو (نقاط ضعف و قوت و دالیل آن با ارائه 

 ارائه گردد.ت حین سیل و اقدامات بعد از سیل فاز اقدامات پیشگیرانه، اقداما

 لیس از قبلارزیابی اقدامات  -2-3-9-4-1

اي) در وظایف حاکمیتی خود در زمینه  عملکرد وزرات نیرو (شرکت آب منطقهارزیابی در این قسمت گزارشی از 

هاي هشدار سیل، نظـارت بـر    سامانهحد بستر و حریم، ایجاد  سازي و آزادسازي مدیریت سیالب (شامل تعیین، پیاده

اي با هدف کنترل سـیالب، آمـوزش و    سدهاي ذخیرهاحداث و مدیریت برداري از رودخانه، ساماندهی رودخانه،  بهره

 سایر موارد مرتبط با ذکر نقاط ضعف و قوت و دالیل آن و نیز ارائه راهکارها بیان گردد.
 زمانیبازه  شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* 

      * 

 لیس نیحارزیابی اقدامات  -2-3-9-4-2

اي) در حین سیل شامل اقدامات ذکـر شـده    عملکرد وزرات نیرو (شرکت آب منطقهارزیابی در این قسمت گزارشی از 

ها، بـا ذکـر نقـاط     ) و همچنین هماهنگی با مدیریت بحران سیل و سایر دستگاه6-2-9-3-2الی 1-2-9-3-2در (بندهاي

 و نیز ارائه راهکارها براي بهبود نحوه عملکرد بیان گردد. مربوطضعف و قوت و دالیل 
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* 

      * 

 لیس از بعدارزیابی اقدامات  -2-3-9-4-3

اي) بعد از وقوع سیل شامل اقدامات بازسازي  عملکرد وزرات نیرو (شرکت آب منطقهارزیابی در این قسمت گزارشی از 

پیشگیري از وقوع حوادث و خسارات مشابه با ذکر مشکالت پـیش رو   منظور بهو ترمیم، و اقدامات و تصمیمات اتخاذ شده 

 بیان گردد. مربوطو راهکارهاي 
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 بازه زمانی اتشکل اطالع

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* 

      * 

 ها دستگاه ریسا اقدامات -2-3-10

 آموزش و درمان بهداشت، وزارت ،يبخشدار ،يفرماندار ،ياستاندار کشور، وزارت رینظ ها دستگاه ریسا اقداماتی بررس

 راه وزارت ،يکشـاورز  جهاد وزارت ما،یس صداو ،)جیبس سپاه، ارتش،( مسلحي روهاین ،یانتظامي روین احمر، هالل ،یپزشک

 ضعف و قوت نقاط ذکر و مهیب ادارات وی شناس نیزم سازمان ،یهواشناس سازمان مسکن، ادیبن ،يشهردار ،يشهرساز و

و نقاط قوت و ضعف آنها، از طریق اعضاي کارگروه سـیل   ها دستگاهین روش براي اخذ گزارش اقدامات سایر تر مناسب

نبوده بلکه هدف مستندسـازي و   ها دستگاه. هدف از این گزارش زیر سوال بردن اقدامات سایر باشد میو مخاطرات دریایی 

و  هـا  رسـانه گزارش از . ضمنا باشد میي مشابه آتی ها سیالبي آموخته شده براي پوشش نقاط ضعف در ها درسهمچنین 

. ارائه به صورت جدول در قالـب جـدول   استفاده کرد توان مینیز در این بخش  ها دستگاهخصوص عملکرد ها در خبرگزاري

 .صورت پذیرد )2-24(
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* * 

 
* 

   * 

 ها دستگاهنمونه جدول بررسی اقدامات سایر  -24-2جدول

 لیس خسارات جبران و کاهشي راهکارها ارائه -2-3-11

 بالعوضي ها کمکو  یبانک التیتسهي اعطا -2-3-11-1

ها و نهادهاي مختلف و عمدتا توسط وزارت کشور و سازمان مدیریت بحران سـیل   اقداماتی از این قبیل توسط سازمان

گزارش کلی از میزان تسهیالت نقـدي و   ،. در این بخشگردد میتحت عنوان تسهیالت جبران خسارات و یا بازسازي اعطا 

اي تسـهیالت بـانکی و   زمینه هاي الزم و مناسب جهـت اعطـ  و  شود میو نحوه پرداخت آنها ارائه غیرنقدي پرداخت شده 

 .گردد میي بالعوض نیز مطرح ها کمک
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* 

      * 

 مواردي که باید در اقدامات آتی اصالح گردد. اقدامات انجام شده نام دستگاه ردیف

1 
   

2 
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 سیل بیمه -2-3-11-2

، عمـدتا  باشـد  مـی جز در مناطق بسیار محدودي که بیمه سیل غیریکنواخت در حال اجـراي آزمایشـی    هدر کشور ما ب

. در ایـن بخـش، نـوع    شـود  میگر ارائه  ي بیمهها شرکتعمومی همراه با بیمه آتش سوزي و ... توسط  صورت بهبیمه سیل 

هاي بیمه شده در مقابل سیل و همچنین فرهنـگ و اقبـال عمـومی از     بیمه ارائه شده در منطقه سیل زده و میزان دارایی

ي مناسب توسـعه فرهنـگ و   ها روشزده و  ارائه در منطقه سیلعالوه بر آن نوع بیمه قابل  بیمه سیل، تعیین و ارائه گردد.

 اقبال عمومی از بیمه سیل بیان گردد.
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* 

      * 

 اي سازه صورت به سیل خسارت کاهش راهکارهاي -2-3-11-3

و سـیل   هـا  گـوره ي، تـاخیر  و بنـدهاي  مخزنـی  سیل اعم از سدهاياي کاهش خسارات  در این بخش راهکارهاي سازه

ي مـوثر  ها روشي تقاطعی و سایر ها سازهها و  بندها، اصالح مقطع و مسیر رودخانه، ایجاد کانال انحراف سیالب، اصالح پل

اي در دو فاز کوتاه مدت (اضطراري) و میان مدت پیشنهاد گردد. همچنین در صورت تخریـب   مورد نظر شرکت آب منطقه

 اي، راهکارهاي جایگزین و اصالح و بهینه سازي بیان گردد. ي رودخانهها سازهبخشی از 
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* 

     
* * 

 اي غیرسازه صورت به سیل خسارت کاهش راهکارهاي -2-3-11-4

بندي سـیل،   حریم رودخانه و پهنه و بستر حد کاهش خسارات سیل شامل تعیین اي غیرسازهدر این بخش راهکارهاي 

سیالب، تدوین نظامنامه عملیـاتی مـدیریت    سیالبدشت، بیمه اراضی کاربري تغییر و هشدار سیل، بینی پیش سامانهایجاد 

ـ   بحران، تهیه نقشه  ویـژه کـاهش    هنقاط امن و مسیر تخلیه، آموزش و مانور و سایر موارد موثر بر کاهش خسـارات سـیل ب

 پیشنهاد گردد.   گذاري آنهاتاثیربندي و بیان میزان تقریبی  تلفات انسانی، با ذکر اولویت
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* 

     
* * 
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 یکلي ریگ جهینت وي بند جمع -2-3-12

 خسارات گسترش و لیس دیتشد و بروز عوامل نیتر مهم انیب -2-3-12-1

 تخریـب  ،بارنـدگی در این بخش عوامل طبیعی و انسانی بروز سیل و تشدید آن و ایجاد خسارات مالی و جانی شـامل  

ماسه و  و شن رویه بی دلیل برداشته ب رودخانه تعادل رفتن بین ز، اکشاورزي صحیح اصول رعایت عدم ع ومرات و ها جنگل

و  حـریم  تجاوز بـه  اراضی، کاربري ی نامناسب از نظر هیدرولیکی، تغییرتقاطع يها سازه دیگر و ها پل احداثیا موارد دیگر، 

نهـا  آ تـاثیر بندي ارائه و  با اولویت حوه برخورد با سیل و ایمنی از آن و سایر مواردن از عمومی آگاهی ، عدمها رودخانه بستر

 صورت پذیرد. )25-2(بق جدول امط بایدتقریبی با یکدیگر مقایسه گردد. ارائه این موارد غیر از متن  صورت به
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* * 

    
* * 

 نمونه جدول عوامل بروز و تشدید سیل و گسترش خسارات -25-2 جدول

 اقدامات ل،یس کاهش ای دیتشد جاد،یا عوامل ،يدرومتریه ،یهواشناسي ها ایستگاه خصوص در هیتوص -2-3-12-2

 لیس خسارات و لیس با رابطه در روین وزارت

مدیریت بهتر سـیالب قابـل طـرح     منظور به، پیشنهادات و توصیه هایی 4-9-3-2بند و  11-3-2بند مفاد با توجه به 

بینی و هشـدار سـیل، پـایش سـیل، مستندسـازي       است. از جمله این موارد ارائه راهکارهایی براي افزایش توانایی در پیش

هاي مسوول، تامین و تسهیل در دسترسـی بـه    و دستگاه ها شبخسیل، کنترل و مهار سیل، افزایش میزان هماهنگی بین 

 کامـل  هـاي  لیست چک و جزییات با مدون عملیاتی هاي عملیات مقابله با سیل، تدوین برنامه در تجهیزات الزم و امکانات

 توان نام برد. سیالب، آموزش عمومی و ... را می از پس و حین قبل، مراحل براي
 بازه زمانی شکل اطالعات

 میان مدت کوتاه مدت آنی نقشه عکس نمودار جدول متن
* 

     
* * 

 چهارچوب بانک اطالعات گزارش فنی سیالب -2-4

 مربوط به دسـتورالعمل تهیـه گـزارش فنـی سـیالب مـی باشـد.        بانک اطالعاتی هدف از این بخش تعیین چهارچوب

 از اسـتفاده  ضـرورت  همچنـین  واطالعات مورد نیاز به منظور تهیه گزارش فنـی سـیالب در سـطوح مختلـف      گستردگی

 ) 3تا  1مثال درجه اهمیت از  طور بهدرجه اهمیت ( عوامل بروز و تشدید سیل  ردیف

1 
 عوامل طبیعی

  
2   
3 

 عوامل انسان ساخت
  

4   
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به منظور اطالع رسانی سریع، تجزیه و تحلیل علل وقوع سیالب، بـرآورد خسـارات و تصـمیم گیـري      تولید شده اتاطالع

 نظیـر  جدیـد هـاي   فنـاوري  گیريکار به ور مستلزمام این انجام نماید. الزامی می را جدید هاي روش گیريکار به هاي مرتبط

 قـرار  تحلیل و تجزیهو  پردازش مورد مکانی) راي ها داده( این مطالعات در نظر موردي ها داده قادرند که هایی است سامانه

اطالعـات  در این بخش چارچوب کـاملی بـراي تهیـه بانـک     نمایند. و ارائه سازي ذخیره ،سازماندهی مناسبی نحو به و داده

آزمـون و تحویـل بانـک اطالعـات، بایـد مشـاور        گزارش فنی سیالب معرفی شده است. بدیهی است براي طراحـی، اجـرا،  

 گرفته شوند.  کار بهذیصالح 

 سامانه اطالعات جغرافیایی گزارش فنی سیالب -2-4-1

و  اشـیا  بـه  مربـوط ي هـا  داده قادر است خاص، اطالعاتی سامانهیک  عنوان به) GISجغرافیایی ( سامانه اطالعات

 اسـت اي  مجموعـه  جغرافیـایی  اطالعات سامانه یک د.ده قرار تحلیل و تجزیه و پردازش مورد را دار مکانهاي  پدیده

 ،سازي ذخیره ساختاردهی، ،آوري جمع براي که انسانی نیروي و ها روش داده، افزار، نرم افزار، از سخت سازمان یافته

اسـت.   شـده  ایجـاد  و طراحـی  جغرافیـایی  و ي مکـانی ها داده انواع تحلیل و تجزیه و پردازش، نمایش رسانی، روز به

 صـورت  بـه ها  آورد که داده ي مکانی و غیرمکانی فراهم میها دادهابزاري قدرتمند را براي کار با  سامانههمچنین این 

نمایـد.   هـاي سـنتی اشـغال مـی     ي را نسبت به روشتر کمرقومی نگهداري شده و بدین ترتیب از نظر فیزیکی حجم 

کنـد. ایـن    فـراهم مـی   GISهاي کمـی و کیفـی بیشـماري را بـراي      ي پیچیده فضایی، مزیتها تحلیلقابلیت اجراي 

 GISین قابلیـت  تـر  مهـم گیـرد،   صورت مـی  2و غیر مکانی 1ي مختلف مکانیها دادههاي  ها که با ترکیب مولفه تحلیل

هاي مختلـف را   وجود دارد بلکه روش سامانهي مختلف در این ها دادهمجموعه رود. نه تنها امکان ترکیب  می شمار به

توان طی مراحل متعدد و  را می GISهاي استخراج و تهیه اطالعات فرآیندتوان با یکدیگر ترکیب نمود. انجام  نیز می

ر بـه بهتـرین نحـو و در    اطالعات جغرافیایی و سنجش از دو سامانههاي اطالعاتی به کمک  اي در پایگاه وابسته هم به

 حداقل زمان ممکن انجام داد.

 را فـراهم  هـا  دادههـاي مکـانی و کنتـرل اعتبـار      یی سریع به پرسشگو پاسخامکان  ،مدیریت پایگاه داده مکانی سامانه

، هـا  دادهشـده از منـابع مختلـف، حفـظ اعتبـار       آوري جمـع ي هـا  دادهسازد. استفاده از پایگاه داده مکانی امکان تلفیق  می

 .سازد می هاي متنوع و با خصوصیات متنوع را فراهم و ارائه تولیدات مختلف در مقیاس ها دادهرسانی و پاالیش  هنگام به

مـورد نیـاز   ي هـا  دادهمستلزم تهیه بانک اطالعاتی است که به نحو مطلوب شـامل تمـامی    تهیه گزارشات فنی سیالب

وقـوع  علـل   بررسـی  ه و سیل، اقدامات انجام شده حین و بعد از وقوع سیل،اطالعات مربوط به رودخان سازي ذخیره جهت

و توصیه راه کارهاي کـاهش و جبـران خسـارت سـیل      ، خسارات ناشی از آن، تصمیم گیري در خصوص مقابله با آنسیل

بـدین جهـت    تهیه شده دسترسی داشـته باشـند.  اطالعات به  مسوولباشد و همچنین این قابلیت را داشته باشد که افراد 

1- Spatial Data 
2- Non-Spatial Data 
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 ادامـه کـه در   و مراحل تکمیل آن به نحـوي  گردد میآغاز تعیین مراحل زمانی گزارش فنی سیالب تهیه بانک اطالعاتی با 

 .یابد می، ادامه شود می شرح داده

 مراحل تهیه بانک اطالعات -2-4-2

 مراحل تهیه بانک اطالعات از از سه بخش زیر تشکیل شده است: 

 اولیه اطالعات سازي آماده :اولبخش 

 طراحی، اجرا، آزمون و تحویل بانک اطالعات :بخش دوم

 روز رسانی بانک اطالعات ورود اطالعات و به :سوم بخش

 است.  ي سه گانه فوق مختصرا تشریح شدهها بخشدر ادامه، روش شناسی مربوط به 

 اطالعات اولیه سازي آماده  -2-4-2-1

منبع اصلی اقالم مکانی مورد نیاز این طـرح بـه شـمار     ،پایه نقشه: شده تهیههاي  گذاري الیه ایجاد وحدت رویه در نام

هـا   هاي اطالعاتی برداشت شده به منظور سهولت در شناسایی الیه رود و از آنجاکه ایجاد وحدت رویه در نامگذاري الیه می

 تهیه شود. اطالعات، باید فهرستی استانداردهاي  نامگذاري الیهجهت  ضروري است، بنابراین

 اجرا، آزمون و تحویل بانک اطالعاتطراحی،   -2-4-2-2

. انجـام ایـن   شـود  میهاي مورد نیاز براي طراحی، اجرا، آزمون و تحویل بانک اطالعات معرفی  در این قسمت چارچوب

در  اطالعـات در ایـن بخـش اسـتانداردهاي تهیـه و ارائـه      صورت گیـرد.  ذیصالحبخش از بانک اطالعات باید توسط مشاور 

 : شود میبراي این منظور فعالیت هاي زیر انجام  .شود میارائه  GIS محیط

سـامانه اطالعـات    هـاي افزار پایگاه داده و نرمهاي افزار از نرم ها دادهسازي   استاندارد فرآینددر  :افزار انتخاب نرم −

 براي تهیه مراحـل مختلـف گـزارش فنـی سـیالب، و      ها . با توجه به گستردگی دادهشود میجغرافیایی استفاده 

بـه منظـور     SQL Serverافزار نرمي مختلف و در سراسر کشور، ها زماندر  ها سیالبضرورت در برگرفتن کلیه 

متناسـب بـا   مربـوط  ي ها فایلفرمت  .شود میپیشنهاد ي غیر فضایی و توصیفی ها دادهورود، ذخیره و مدیریت 

 .باشد می  Geodatabaseي با فرمتها فایلو  Arc GIS افزار محیط نرم

اسـتاندارد سـازي،    فرآینـد افزار اصـلی در   به عنوان نرم Arc GIS نرم افزار :جغرافیایی اطالعات سامانهافزار  نرم −

رود. پیشـنهاد اولیـه ایـن     رافیـایی بـه شـمار مـی    جغ طرح با استفاده از سـامانه اطالعـات   اطالعاتتهیه و ارائه 

در  Geodatabase ه نقـاط قـوت اسـتفاده از فرمـت    است، اما با توجه ب SHP با فرمت ها فایلدستورالعمل تهیه 

 د.خواهد بو پذیر امکانآینده این تغییر فرمت 

ادغـام و  بانـک اطالعـات:   تهیـه   فرآینـد ي تولیـد شـده در   هـا  فایـل ها و  گذاري پوشه چارچوب واحد نام −

است. بـه همـین    یین گام براي تولید اطالعات مورد نیاز سطوح مختلف مدیریتتر مهم اطالعاتسازي  یکپارچه
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اسـت. در ایـن راسـتا اسـتفاده از      و فیلدهاي اطالعاتی ضروري ها فایلها،  گذاري پوشه دلیل استانداردسازي نام

بـه عنـوان    آنهـا  يکد مرکـز آمـار   و رودخانه یا ، استفاده از نام استان، شهرستان، بخشحروف بزرگ انگلیسی

. همچنـین پـس از   مورد توجـه قـرار گیـرد   د توان می، العاتبانک اطي ها فایلها و  گذاري پوشه عناصر اصلی نام

اصـلی   يهـا  پوشه فایل ها و اطالعات هر یک از مناطق را به فرم زیر نگهداري نمود. توان میمناطق  بندي طبقه

 باشد: زیرحاوي سه پوشه اصلی د توان می هر یک از مناطق، يها فایلذخیره 

 DOCUMENT  نمودارها با نامپوشه ذخیره اسناد گزارشات، جداول و  •

 MAP  هاي رسمی و پشتیبان با نام پوشه ذخیره نقشه •

 METADATA  ي متادیتا طرح با نامها فایلپوشه ذخیره  •

 زیر باشد:پوشه اصلی به شرح  چهارمشتمل بر د توان می  DOCUMENTپوشه

 MS Word ي گزارش طرح در محیطها فایلبراي ذخیره  DOC پوشه -1

 Acrobat  ي طرح در محیطها فایلبراي ذخیره  PDF پوشه -2

  JPGهاي تهیه شده در فرمت براي ذخیره عکس PIC پوشه -3

 است. هاي میدانی هاي برداشت فرم و براي ذخیره جداول و نمودارهاي طرح TABLE پوشه -4

 .باشد می Arc GISو نقشه هاي تهیه شده در محیط  ها الیهاطالعات، حاوي  MAP پوشه -5

بانـک اطالعـات در شناسـایی و اسـتفاده مجـدد آنهـا در سـطوح مختلـف         ي هـا  فایـل  وعناصر مگذاري نا کلی به طور

ي هـا  فایـل که ارائه یک استاندارد مناسـب پـس از شناسـایی کامـل طـرح و       باشد میاهمیت  حایزکارشناسی و مدیریتی 

 .باشد میکاربردي آن ضروري 

 مراحـل و  ها دادهآوري  ، زمان جمعها فایل، نحوه ذخیره ها دادهپروژه، متادیتا عبارت از اطالعاتی درباره  :تعریف متادیتا

ي کلـی بـه مـدیران سـطوح بـاالتر اسـت. طراحـی        ها دادهکرد مهم دیگري که متادیتا دارد، انتقال است. کارگزارش تهیه 

 سبب سهولت بهتر در نحوه استفاده از اطالعات آنها خواهد شد. بانک اطالعاتمتادیتا در 

بنـدي اسـتاندارد و    طبقـه  :هـا  ها و سیمبل مورد نیاز، فیلدهاي اطالعاتی، رنگ يها دادهبندي  ستانداردسازي طبقها −

یکی از اقداماتی است که کارشناسان یا مشاور پـس از تهیـه اولیـه بانـک داده هـاي      هاي تعریف شده براي آنها،  رنگ

مشـاور اطالعـات برداشـت شـده را بـر      ب کارشناسـان یـا   جغرافیایی طرح نسبت به آن اقدام خواهد نمود. بدین ترتی

 .دنمای میشده انتخاب تعریف ي مورد نیاز را نیز بر اساس الگوي ها رنگو  ودهبندي نم مبناي استاندارد مذکور طبقه

اجرا، آزمون و تحویل بانک اطالعات: در این بخش بانک اطالعاتی طراحی شده توسط مشاور به صورت آزمایشی اجـرا  

 :گردد میهاي آن به شرح زیر بررسی  و قابلیت شده

 ي اطالعاتی و ارتباطات آنها  ها الیهفعال بودن کلیه   -1

 شده   بینی پیشفعال بودن کلیه صفحات   -2

 ي تصویري بانک ها ویژگیصحت شکل و فرم و   -3
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 شده  بینی پیشي مختلف ها گزارشو  ها خروجیصحت دریافت  -4

 جستجوي ساده و پیشرفته   سامانهصحت عملکرد  -5

 ي اطالعاتیها بانکصحت عملکرد ارتباطی با سایر  -6

 ي مورد ارزیابیها زمینهثبت و تعیین اشکاالت احتمالی در هر یک از  -7

 رفع اشکاالت احتمالی و آزمون مجدد   -8

 .گردد میکارفرما تحویل توسط مشاور در نهایت بانک اطالعاتی طراحی شده 

 روز رسانی بانک اطالعات ورود اطالعات و به هاطالعات اولی سازي آماده -2-4-2-3

مـورد   اطالعـات کلی گـردآوري   طور به. شود میپس از تحویل بانک اطالعات توسط مشاور ذیصالح ورود اطالعات آغاز 

 است. پذیر امکان ها دادهآوري میدانی  اي و جمع ز طریق مطالعات اسنادي، کتابخانهبانک اطالعات انیاز 

. اطالعاتی که قبل از وقوع سیل قابل تهیه است. و اطالعاتی که حین و بعد از وقـوع  باشند میاطالعات شامل دو دسته 

ها و مسـتندات   عکس ها، ، نقشهها گزارشورود اطالعات کلیه اطالعات،  مسوولو وارد شوند. با تعیین  آوري جمعسیل باید 

ا عناوین اطالعاتی دستورالعمل در مدت زمان کافی قبل از وقوع سـیل در  هاي گذشته در منطقه مطابق ب مرتبط با سیالب

. پس از وقوع سیل اطالعات مربوط به شود میمافوق در بانک اطالعات وارد  مسوولشده و پس از تایید  آوري جمعمنطقه 

بـه طـور کلـی    . ودشـ  میهریک از مراحل مختلف زمانی گزارش فنی سیالب، طبق عناوین ذکر شده در دستورالعمل تهیه 

 .است زیرشامل مراحل  ها دادهبرداشت میدانی 

 پایه اطالعاتسازي  آماده -1

الزم اسـت اطالعـات میـدانی طبـق      گـزارش ي مـورد نیـاز   هـا  دادهروز کـردن   بـراي بـه  : فرم برداشت میدانی -2

رابـط  هاي نمونه ارائه شده در دستورالعمل برداشت شوند. در این راستا تعریـف فیلـدهایی بـه عنـوان      جدول

 باشد. می اهمیت حایزدر بانک اطالعات ي فضایی و توصیفی ها داده

و شـکل  موقعیـت   برداشـت ي توصیفی، از طریق ها دادهدر عملیات برداشت میدانی عالوه بر عملیات میدانی:  -3

 . رسانی نمودروز به راپایه  هاي نقشهتوان  می ها، هندسی سازه

شـوند و بانـک    این اطالعات در بانـک اطالعـات وارد مـی    ،مافوق مسوولآوري شده توسط  پس از تایید اطالعات جمع

 .  شود میروز  اطالعات به
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 ضابطهاین 

ن دستورالعمل تهیـه گـزارش فنـی    با عنوا

سیالب با هدف مستندسـازي واقعـه سـیل در    

قالب گزارش فنی سیالب در سـه بـازه زمـانی    

 24تهیـه شـده اسـت. گـزارش آنـی حــداکثر      

ساعت پس از وقوع سیل با هـدف خبررسـانی   

شـود.   به مدیران و کارشناسان ارشد تهیـه مـی  

گزارش کوتاه مدت حداکثر یک هفتـه پـس از   

تـر در   رسـانی کامـل   ل با هدف اطالعوقوع سی

گردد. گـزارش   هاي سیل تهیه می مورد ویژگی

مـاه پـس از وقـوع     8الـی   3مدت ظـرف   میان

ســیل بــا هــدف تــامین اطالعــات بــراي      

هاي آتـی، تعیـین مطالعـات مـورد      ریزي برنامه

نیــاز، اقــدامات پیشــگیرانه و ارزیــابی اقــدامات 

ت شود. جزییات اطالعـا  تهیه میصورت گرفته 

ــزارش   ــک از گ ــاز هری ــورد نی ــتن   م ــا در م ه

 دستورالعمل تشریح شده است.
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