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 تذکر

 تهران دانشگاه محترم ریاست انتصاب خصوص در ایران اسلامی جمهوری محترم ریاست حکم به توجه با

 شش بر مشتمل) گزارش این 8931 ماه فروردین 72 تاریخ در ها سیلاب ملی گزارش ویژه هیئت ریاست به

 (۶ ها آموخته درس (۵ شناسی آسیب و ارزیابی تحلیل، (۴  سیل های پیامد (9 سیل روایت (7 کلیات(8 ؛ فصل

 های گزارش ،ها قول نقل و ها،نظرات دیدگاه ها، پیوست تمامی نیز و (اصلاحات و راهکارها و ها پیشنهاد

 راستای در که بوده الاشعار فوق حکم اجرای در صرفاً ، آن با مرتبط مسایل سایر و گانه پانزده هایکارگروه

 هر مانند گزارش ینا تردید بدون .است گرفته صورت کارشناسانه علمی گسترده های پژوهش و تحقیقات آن

 زمینه در پژوهشی علمی نظیرکم هایتلاش علیرغم که است هایی کاستی و ها محدودیت متضمن بشری اقدام

 از .باشد جمهور محترم ریاست سوی از ارجاعی دستور به مناسبی پاسخ تا شده فراهم دقت نهایت در ها سیلاب

 های عرصه در و انتصاب حکم در مذکور هایمحور در محوله ماموریت اجرای در گزارش این ،رو این

 ی ها تخصص در خبره و مستقل علمی هایشخصیت از گیری بهره با،آن پیوست در مندرج گانه چهارده

  . است شده انجام مرتبط

 در صرفا و نبوده وغیره قضایی اجرایی، حقوقی، برداری بهره گزارش این از هدف است بدیهی 

 انتشار هرگونه ضمن در گیرد. قرار استفاده مورد تواند می اسلامی هوریجم محترم ریاست حکم چارچوب

 خاص شخص یا موسسه یا سازمان چند یا یک تقصیر و قصور یا مسئولیت بر تاکید یا و آن گزینشی  یا ناقص

 .بود نخواهد گزارش این در مندرج هیئت این های دیدگاه بر منطبق لزوماً حقوقی یا حقیقی

 و موشکافانه عالمانه، دقیق، هایتلاش علیرغم آن با مرتبط موارد و گزارش این شودمی ماعلا نهایت در 

 کارشناسی علمی تحقیق یک صرفاً ،المللی بین بعضا و ملی های ظرفیت از حداکثری استفاده با علمی عمیق

 حق ایجاد سبب و باشد می اصلاح و بازنگری  تعدیل، قابل همواره و نبوده دیدگاههای سایر نافی لزوما و بوده

 . بود نخواهد شخصی هیچ  علیه و برای مسئولیت و وتکلیف
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      3  کلیات   -فصل اول  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

  سؤالاتمقدمه، ضرورت، اهداف و  -1-1
تهرین های انسانی است. بارندگی مههمحوضه آبریز و دخالتای از عوامل آب و هوایی، خصوصیات سیل حاصل اندرکنش مجموعه

های ها هستند. بارشپذیری خود انسانای و ناگهانی است. با این وجود، عامل تشدید سیل و افزایش آسیبهای رودخانهعامل بروز سیل

ههای وسهیعی از های شهدید در بخشمنجر بهه بهروز سهیلاب 1389و فروردین سال  1387در اواخر اسفند سال  مدتیطولانسنگین و 

های منتهی به سیل در کشور در سه سامانه خودنمایی کردند. سامانه کشور گردید که با خسارات مالی و جانی بسیاری همراه بود. بارش

ی گرفتگه لیسهغرب استان گلستان و شرق استان مازندران را در معهرض  ژهیوبهقی، فروردین مناطق شمال شر 2اسفند  تا   26اول از 

ههای لرسهتان و خوزسهتان را در اسهتان ژهیوبههمحدوده جنوب غرب  عمدتاًفروردین  6تا  4. هسته سامانه دوم از حدود قراردادطولانی 

ههای سهیل ریتهأثمناطق جنوب غرب را تحت  مجدداًست و فروردین بوقوع پیو 13تا  11های سنگین در دوره برگرفت. موج سوم بارش

های ناگهانی مواجهه بودنهد. ، مناطق دیگری نیز با سیلذکرشدههای ای در محدودههای بزرگ رودخانه. علاوه بر سیلقراردادای رودخانه

زاد ظرفیت دهانهه آبگهذر انتقهال دچار طغیان یک مسیل محلی گردید که سرریز حاصل از ما 1389فروردین  5از جمله شهر شیراز در 

رواناب، محدوده دروازه قرآن شهر را به شدت در هم کوبید و منجر به تلفات جانی فراوانی شد. حوضه آبریز سعدی شیراز نیز در دو روز 

ت جهدی بهه سبب آبگرفتگی شدید معابر شهر شیراز همراه با گل ولای و خسارا بارش قابل توجهی بود که شاهد 1389فروردین  6و  5

 واحدهای مسکونی این شهر شد.  

، رئیس محتهرم جمههور طهی حکمهی بهه آقهای دکتهر 89فروردین  27ها در کشور در به دنبال گستره و شدت استثنایی سیلاب

نفهر از  21بها عوهویت  "هاهیهات ویهژه گهزارش ملهی سهیلاب"ی، رئیس دانشگاه تهران، مأموریت داد تا ریاست احمدآبادمحمود نیلی 

های تخصصی مرتبط با حوزه سیلاب را بر عهده گرفته و طی شش ماه گهزارش ملهی ایهن رخهداد را های علمی کشور در حوزهصیتشخ

شهروع بهه  1389 بهشتیاردکارگروه تخصصی و کارگروه تلفیق( در  15کارگروه )شامل  16ارائه نماید. این هیات بلافاصله با تقسیم به  

هها مذکور، عرصه فعالیهت کارگروه در حکمهای مختلف مطرح شده پاسخ دهد. یوست حکم که در عرصهپ سؤالاتکارکرد تا به مجموعه 

( 4ههای هیهدرولیکی، )( مهندسی رودخانه و سازه3( هیدرولوژی و منابع آب، )2شناسی، )( هواشناسی و اقلیم1به شرح زیر اعلام شد: )

( اجتمهاعی، فرهنگهی و 9( شهرسازی، معمهاری و میهراث فرهنگهی، )7ها، )( زیرساخت6( مدیریت ریسک و بیمه، )5مدیریت بحران، )

( 14( امداد، نجات و سلامت، )13( اقتصاد و تامین مالی، )12( محیط زیست، )11( کشاورزی و منابع طبیعی، )11( حقوقی، )8رسانه، )

 ( آموزش و منابع انسانی.15کسب و کار و )
منوم به حکم به شرح زیهر تشهکیل و  سؤالاتگویی به بخشی از  پاسخ منظوربه "منابع آبهیدرولوژی و "در این راستا، کارگروه 

 کار کرد:شروع به

 های بزرگ گذشته در ایران چیسهت  و چهه تهأثیری بهر کهل رخهداد سهیلاب و های اخیر با سیلابهای سیلابها و شباهتتفاوت

 مدیریت آن باقی گذاشته است 

 برداری قبل و حین سیلاب چگونه بوده است های دادهولوژیک و دیگر سیستمتجهیزات سنجش متغیرهای هیدر 

 رسانی درباره سیلاب و ساختار آن در وزارت نیرو و نحوه تبدیل آن به اقدامات مدیریتی چگونه بوده است نحوه اطلاع 

 و بعهد از آن بهرای مهدیریت  1387در پاییز و زمستان سدهای مخزنی مدیریت منابع آب و  نهیهای مسئول درزمعملکرد سازمان

 سیلاب چگونه بوده است 

 به هشدارها و اخطارهای سیلاب سازمان هواشناسی چگونه  )سدها( های متولی مدیریت منابع آبکمیت و کیفیت واکنش سازمان

 بوده است 

 اند مرتبط با سیلاب چه نقشی در تشدید یا مدیریت و تعدیل سیلاب داشته های آبیسایر سازه سدها و- 

 اند در تسکین سهیلاب نقهش داشهته باشهند و توانستهها چقدر بوده و مخازن سدها در بهترین عملکرد تا چه اندازه میحجم بارش

 چه میزان سیلاب ناگزیر بوده است 
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 گذاشهته  ای مدیریت منابع آب چگونه بر سیلاب و خسهارات آن تهأثیرکمیت و کیفیت استفاده یا عدم استفاده از عملیات غیرسازه

  است

 ها و اقدامات در نظام مهدیریت منهابع آب کشهور چگونهه بهر بهروز و ها، برنامهبندی سیاسترویکردهای کلان و بلندمدت و اولویت

 خسارات سیلاب اثر گذاشته است 

 نیهرو  های آبهی )وزارتهای مختلهف درگیهر در مهدیریت منهابع آب و سهازهتعاملات میان سطوح )سطح ملی و محلی( و سهازمان

 ها و...( چگونه بر مدیریت سیلاب اثر گذاشته است های تابعه، وزارت جهاد کشاورزی، استانداریشرکت

 گذارد سیلاب چه تأثیرات مثبتی بر منابع آب ایران باقی می 

 سیلاب برای مدیریت منابع آب کشور چیست  یهادرس آموخته 

  آوری در مقابل سیلاب، مستلزم چه اصلاحاتی است کشور برای افزایش تاب آبارتقای سطح مدیریت منابع 

، کارگروه هیدرولوژی و منابع آب به سه کمیته تخصصی هیدرولوژی سیل، مدیریت مخازن و مهدیریت سؤالاتبا توجه به دامنه گسترده 

 سیل تقسیم شد.

)و در برخی موارد در کل کشور( را در پیش و حین رویداد زده های هیدرولوژیکی در مناطق سیلکمیته هیدرولوژی سیل بررسی

های درگیهر برداری مخازن سدها در حوضهاخیر سیل در کشور انجام داد. کمیته مدیریت مخازن بررسی وضعیت بیلان آبی و نحوه بهره

یریت سیل در سطح وزارت نیرو های متولی مدسیلاب قبل، حین و پس از سیل را بر عهده داشت. کمیته مدیریت سیل عملکرد سازمان

بررسهی  عمهدتاًرا از منظر اقدامات انجام شده پیش، حین و پس از سیل در قالب روابط و ساختارهای سازمانی ارزیابی نمود. این کمیته 

 داد.ها را در دستور کار قرار شیوه مدیریت سیل در سطح وزارت نیرو و نحوه تعامل وزارت نیرو با مدیریت بحران استانداری

 

 اهداف  -1-2

بهازنگری تشهریح و تحلیهل اولیهه  "و گزارش دوم تحت عنهوان 1389 رماهیتدر  "روایت سیل "گزارش اول کارگروه تحت عنوان 

گزارش اول با هدف بیهان روایهت سهیل از ابعهاد مختلهف و  تقدیم هیات ویژه گردید. 1389 ورماهیشهردر  " 1387-89بی آسیل سال 

 ها در چگونگی اقدامات پیش، حین و پس از سیل ارائه شد. ی سازمانهاگزارشبا تکیه بر آمار و  عمدتاً

های خام، که تا زمان تدوین در دسترس کارگروه قهرار گرفهت، تهیهه گردیهد. در های مقدماتی بر روی دادهگزارش دوم بر اساس تحلیل

های مدیریت مخهازن و مهدیریت واناب در دو بازه زمانی پیش و حین سیل، جنبههای سیل از دیدگاه بارش و رگزارش دوم ابعاد و مولفه

 سیل در بازه زمانی پیش، حین و پس از سیل تشریح شد. 

در ابعاد هیدرولوژی سیل، مدیریت سدها در مواجهه با سهیل و  و تخصصی های جامعتحلیل ارائهگزارش حاضر )سوم( کارگروه با هدف  

 برای دستیابی به نتایج مستدل در ارتباط با سیل اخیر انجام گرفت. مدیریت سازمانی سیل

بر به آمار و اطلاعات مهورد از زمان محدود هیات، دسترسی دشوار و زمان متأثر شدتبهها شود که گستره و عمق تحلیلمی ادآوری

ین بابت همواره امکان بهبود نتهایج در صهورت مرتفهع های اجرایی بود و از اها و سازماننیاز و دقیق و نیز نحوه و فرصت همکاری ارگان

های وسهیع وجهود دارد. بهه عبهارتی دیگهر، خروجهی فعالیهت ها مواجه شد، در قالب مطالعات و پژوهششدن موانعی که کارگروه با آن

ههای آینهده در زی بهرای سهیلریایجاد آمادگی و برنامه منظوربهها و نقاط قوت در بحران سیل اخیر کارگروه منتهی به شناسایی آسیب

 قرار گیرد. موردتوجهتواند در سطوح دانشگاه، اجرایی و صنعت خود می نوبهبهشود که کشور می

ایهن هها متفهاوت باشهد. دلیهل سازمانتوسط مار منتشرشده آ ممکن است بادر این گزارش ه شده ئنتایج اراشایان ذکر است که  

 .ها و ... باشدهای پردازش و تحلیل دادهبارش، روشتواند تفاوت در شبکه سنجش می مساله
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 ها و اطلاعاتمنابع داده -1-8
های مورد استفاده در تهیه این گهزارش از منهابع رسهمی های قبل نیز اشاره شد، آمار، اطلاعات و گزارشکه در گزارش گونههمان

ی، وقایع و رویدادهای طبیعی، مخهازن سهدها، سنجآبیدرومتری و های هواشناسی، همتعدد، که وظیفه قانونی در پایش و مدیریت داده

های متداول مهورد با استفاده از روش موردنظرهای مدیریت حوادث و امور نظارتی را بر عهده دارند، اخذ شد و قبل از استفاده در تحلیل

 ر است:ها و مراکز زیها و اطلاعات شامل سازمانارزیابی قرار گرفت. منابع دریافت داده

 دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران 

  دفاتر تابعه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران 

 شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران 

 سازمان آب و برق خوزستان 

 کرمانشهاه، مازنهدران، خراسهان جنهوبی و های گلستان، لرستان، فهارس، چهارمحهال و بختیهاری، ای استانهای آب منطقهشرکت

 سیستان و بلوچستان

 های گلستان، لرستان، خوزستان و فارسمعاونت عمرانی استانداری 

 های گلستان، لرستان، خوزستان و فارسستاد حوادث در استان 

 از سیل دهیدبیآسهای شهرهای تعدادی از شهرداری 

 برداری کشورسازمان نقشه 

  های علمی و اجراییها، شخصیتها، کمیتهکارشناسی انجمننظرات تخصصی و 

 های هیدرولیکی هیات.شناسی و هواشناسی و مهندسی رودخانه و سازهی  اقلیمهاکارگروه 

 

 محدوده زمانی -1-4
پهی ورود های مستمر و گسترده توجه گردید. در به منظور شناسایی محدوده زمانی بررسی حاضر، به امواج بارشی منتهی به سیل

هها، ها در قالب طغیان رودخانهو ماندگاری اثر این بارش 13/1/89تا  87/ 12/ 26و فعالیت سه سامانه بارشی گسترده در کشور از تاریخ 

برای بررسی پدیده سهیل  89الی فروردین  87، دوره اسفند 1389 ماهنیفروردها و سرریزشدن مخازن تا پایان دشتگرفتگی سیلابآب

به عنوان شرایط پیشین مهورد توجهه قهرار  1387-89آبی در سال  ازجملههای دوره تاریخی ها و سیلردید. بدیهی است بارشتعیین گ

 گرفت.

 شود:تشریح می اختصاربههای بارشی منتهی به جاری شدن سیل در ادامه سامانه

 

 :سامانه بارشی اول 
قرار داد. هسته اصلی ایهن  ریتأثوسیعی از کشور را تحت  نسبتاًمناطق  وارد کشور شد و 87/ 12/ 26اولین سامانه بارشی در شب 

شروع به فعالیت کهرد. ایهن بارنهدگی تها  1387اسفند  26سو و گرگان( از شب های قرهسامانه در شرق استان گلستان )حوضه رودخانه

تا  27/12/87که بخش اعظم بارش از صبح دوشنبه  پیوسته تداوم داشت، به نحوی باًیتقرروز به طور شبانه 5به مدت  2/1/89صبح روز 

های گلسهتان و مازنهدران وارد آمهد. های سیل ناشی از این بارندگی به منهاطق اسهتانرخ داد. عمده خسارت 29/12/89شنبه صبح سه

 دهد.نقشه بارش تجمعی این سامانه را نشان می 1-1شکل 
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 1893فروردین  2تا  1891اسفند  26مجموع بارش سامانه بارشی اول :  -1-1شکل 

 

 :سامانه بارشی دوم 

ها از سمت غرب وارد کشور شد که موجب بارش شدید باران و سیلابی شدن مسهیل 1389فروردین  4سامانه بارشی دوم در روز 

ایهن سهامانه  ریتأثحت فروردین نیز ت 5های بخش غربی کشور گردید. سیلاب ناگهانی در ورودی شهر شیراز )دروازه قرآن( در و رودخانه

 فروردین مشاهده گردید. 6تا  4روی داد. اوج فعالیت این سامانه در روزهای 

فروردین نیز ادامه داشته اسهت ولهی مقهدار بهارش  7شایان ذکر است که بارندگی حاصل از این سامانه در برخی مناطق کشور تا 

 6تها  4دوره زمانی فعالیت سهامانه دوم بهین  تاًینهامتر بوده است. لذا لیمی 11، کمتر از دهیدبیآسهای ثبت شده در این روز در حوضه

 دهد.نقشه مجموع بارش سامانه بارشی دوم را نشان می 2-1فروردین در نظر گرفته شد. شکل 

 
 1893فروردین  6تا  4مجموع بارش سامانه بارشی دوم :  -2-1شکل 
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 :سامانه بارشی سوم 

وسیعی از نیمه غربی، مرکز و شمال کشور را در برگرفت کهه  هایبخش 89/ 13/1الی  11/1/89های سامانه بارشی سوم طی روز

های ای را در اسهتانهای کارون، کرخه و دز( با شهدت بیشهتری همهراه بهود و خسهارات عمهدهدر مناطق جنوب غربی )حوضه رودخانه

 دهد.نقشه مجموع بارش این سامانه را نشان می 3-1 لرستان، ایلام، کرمانشاه، همدان و خوزستان برجای گذاشت. شکل

 شود.هسته اصلی این سامانه در حوضه آبریز کرخه مشاهده می 3-1بر اساس شکل 

 
 1893فروردین  18تا  11مجموع بارش سامانه بارشی دوم :  -8-1شکل 

 

 محدوده مکانی -1-1
-شد، حوضه آبخیز/آبریز واحد مکانی بررسی فراینهدهای هیهدرولوژیکی بهارش دیتأکهای قبلی کارگروه که در گزارش گونههمان

( در 3-1تها  1-1های هها )شهکلبرداری از سدها است. با در نظر گرفتن شرایط و پهنه بهارشرواناب، مدیریت یکپارچه منابع آب و بهره

و  سهوقره 2های درجهه از جاری شدن سهیل، حوضهههای مختلف و تعداد درگذشتگان ناشی کنار عواملی مانند خسارات مالی در بخش

های اکبر و مسیل سعدی شهرستان شیراز به عنوان محدودههای تنگ اللهگرگان، کرخه و کارون بزرگ )شامل دز و کارون( و نیز حوضه

 ه خواهد شد.ی استانی توجبندمیتقسهای مدیریت سیل به بررسی در این گزارش شناسایی شدند. ناگفته نماند که در جنبه

 نشان داده شده است 4-1محدوده ذکر شده در شکل 

   
 های مورد بررسی در گزارشمحدوده -4-1شکل 
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 1891-93سال آبی  سیمای بارش -1-6
سهو و گرگهان، ، در حوضه قره5-1ی وزارت نیرو و مطابق شکل سنجبارانبر اساس ترکیب آمار شبکه سازمان هواشناسی با شبکه 

دههد. لهذا تها پهیش از شهروع ای را نسبت به دوره بلندمدت نظیر و سال آبی قبل نشان نمهیماهه اول سال آبی تغییرات عمده 6بارش 

بهوده اسهت.  بلندمهدت(، شرایط بارش در این حوضه تا حد زیادی مشابه با سال قبل و نیز میانگین 1387اسفند 26سامانه بارشی اول )

های دز، کارون و در حوضه 1387تا پایان اسفند  1387متفاوت است. مجموع بارش از مهر  کاملاً های جنوب غرباما وضعیت در حوضه

ماههه اول  6کهه بهارش دهد. بهه طهوریافزایش زیادی را نشان می 1386-87ماهه و نیز سال آبی  6 بلندمدتکرخه نسبت به میانگین 

ساله افزایش داشهته اسهت.  31درصد نسبت به میانگین  78و  46، 76های دز، کارون و کرخه به ترتیب در حوضه 1387-89سال آبی 

ههای در حوضهه 1387-89ماههه اول  6نیز افزایش بارندگی بسیار چشمگیر است. بارش  1386-87ماهه اول سال آبی  6در مقایسه با 

  .افزایش داشته است 1386-87ماهه اول سال آبی  6درصد نسبت به مجموع بارش  144و  211، 211دز، کارون و کرخه به ترتیب 

های بارانستنجی، سو و گرگان، تاثیر قابل توجه تعداد و پراکندگی ایستتگاهنکته حایز اهمیت درخصوص مقادیر بارش در حوضه قره

-31 ماهه اول سال آبتی ۶طول دوره آماری و روش درونیابی بر مقادیر متوسط بارش در حوضه است. به عنوان نمونه، مقدار مجموع بارش 

ای بتارش از اول مهتر )میانگین حوضته 8و همین مقدار در سایت وزارت نیرو بوده مترمیلی ۴۵۵ای گلستان برابر به گزارش آب منطقه 8932

در   893۶-32ماهه اول سال آبتی  ۶مجموع بارش  همچنین، طبق آمار سایت مذکور، ذکر شده است.متر میلی  7/91۴( برابر 32اسفند  7۵تا 

بترآورد شتده استت. شتایان ذکتر استت کته متتر میلی ۵/7۶8برابتر ماهه اول سال آبتی  ۶ه سال ۵5متر و میانگین میلی 2/72۶برابر  این حوضه

 ارائه شده است. در فصل دوم های برآورد مقادیر بارش به تفصیلهای منتخب کارگروه و روشایستگاه

 
 تا قبل از بارش مولد سیل 89-89ماهه اول سال آبی  6جموع بارش م                                      

 86-89ماهه اول سال آبی  6مجموع بارش                                       

 ماهه اول سال آبی 6ساله( مجموع بارش  03میانگین بلندمدت )                                      

 
 های چهارگانهدر حوضه 1891-93های پیش از سیلمقایسه بارش  -1-1شکل

 

 طوربهسو و گرگان دهد. حوضه قرهنشان می چهارگانه هایدر حوضه)سه سامانه بارشی( را  مولد سیلبارش  مقادیر  6-1شکل 

این مقدار حاصل  ان(ای گلستمتر به گزارش آب منطقهمیلی 181) متر از سامانه اول دریافت کردمیلی 176میانگین بارشی در حدود 

های جنوب عمده بر روی حوضه طوربههای بارشی دوم و سوم است. سامانه 1389فروردین  2تا  1387اسفند  26مجموع بارش از 

________________________________________________________________________________________________________ 

1- http://wrs.wrm.ir/m3/gozaresh.asp 
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متر در طی روزهای سامانه بارشی دوم و میلی 185و  133، 188های دز، کارون و کرخه به ترتیب در حدود بودند. حوضه مؤثرغرب 

ها به تفکیک هریک میانگین در سطح حوضه بارش دریافت کردند. جزئیات بیشتری از میانگین عمق بارش در سطح حوضهطور سوم به

فروردین  31تا  1387مهر  1) 1387-89سهم بارش مولد سیل از کل بارش سال آبی  7-1آمده است. شکل  6-1ها در شکل از سامانه

 دهد. ن میهای چهارگانه نشا( را در هریک از حوضه1389
 

 (7089فروردین  6تا  7089اسفند  66سامانه بارشی اول )مجموع بارش                                     
 (7089فروردین  6تا  4سامانه بارشی دوم )مجموع بارش                                     
 (7089فروردین  70تا  77سامانه بارشی سوم )مجموع بارش                                     

 

 های چهارگانهعمق بارش حین سیل در حوضه -6-1شکل 

 
  

 

 
  

 
  مجموع بارش مولد سیل            

  فروردین( 81مهر تا  1) 91-93مجموع بارش سال آبی       

  فروردین( 81مهر تا  1ساله ) 81میانگین بلندمدت مجموع بارش       

 81( و مقایسه با میانگین 1893فروردین  81تا  1891مهر  1) 1891-93سهم بارش مولد سیل از مجموع بارش سال آبی  -1-1شکل 

 ههای چهارگانساله در حوضه
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تها فهروردین  1387و گرگان بیشترین سهم را از مجمهوع بهارش مههر سو دهد که سامانه مولد سیل در حوضه قرهنشان می 7-1شکل 

درصهد اسهت.  26و  18، 21، 34سو و گرگان، دز، کارون و کرخه به ترتیب معادل بها های قرهداشته است. این سهم برای حوضه 1389

دهد کهه بهارش ههر فروردین( نشان میسالانه )مهر تا  بلندمدتبا مقدار  1387-89ای بارش سال آبی چنین مقایسه میانگین حوضههم

سو گرگهان بهه ته قابل توجه این است که حوضه قرهچشمگیری نسبت به میانگین بلندمدت افزایش داشته است. نک طوربه چهار حوضه

 34ی است که بیشترین سههم بهارش مولهد سهیل )در حالسالانه دارد. این  بلندمدتنسبت سه حوضه دیگر اختلاف کمتری با میانگین 

-89درصد( نیز متعلق به این حوضه است. این موضوع بیانگر این است که سامانه بارشی اول تفهاوت بهارزی بها مهابقی دوره سهال آبهی 

ههای بارشهی دوم و سهوم، در های جنوب غرب، علاوه بهر سهامانهولی حوضه 1( داشته است.1389فروردین  13تا  1387مهر  1) 1387

چنین نیز تأییدی بر این مشاهده است. هم 5-1های گذشته بودند. شکل های بیشتر نسبت به سالبارش مابقی دوره سال آبی نیز شاهد

را  1387-89دز و کرخه بیشترین افزایش بارش در سال آبی  های جنوب غرب، دو حوضهاز بین حوضه 7-1بر اساس نمودارهای شکل 

 اند.نسبت به میانگین بلندمدت سالانه داشته
 

 1891-93سال آبی سیل و رواناب ی سیما -1-1
 سو و گرگانهای قرهحوضه رودخانه 

 سهال آبهی این بیانگر آن است که رواناب 1386-87سال آبی  تجمعی رواناب تغییرات و بلندمدت رواناب تجمعی بررسی تغییرات

 نهابحجهم روامنحنهی چنین هم .است و شرایط خشکسالی هیدرولوژیکی بر حوضه حاکم بودهبلندمدت بوده  میانگینمراتب کمتر از به

مهاه بهمن در تجمعهی روانهاب هها،ایسهتگاه اغلهب ا میانگین بلندمدت بیانگر آن اسهت کهه دردر مقایسه ب 1387-89آبی  سال تجمعی

 گربیهان توانسهتیی نمیتنهابهه 1387 بهمهن تها شهده ثبهت رواناب رسدمی نظر لذا به است. پیشی گرفتهبلندمدت  منحنی میانگین از

شهرایط ترسهالی نسهبت بهه  1387. با این وجود، از انتهای بهمهن باشددر این حوضه  1387-89آبی  سال در طی قابل توجهیلی ترسا

 کند. خودنمایی می بلندمدتمیانگین 

بهه دوره بالایی نسبت نسبتاً در رتبه  1387 اسفند سیلاب ساعتی اوج دبی هیدرومتری، هایایستگاه اغلب در بازه رخداد سیل در

انهد. طهور همزمهان تحهت تهأثیر جریهان شهدید سهیلابی بهودههای متعدد رودخانهه گرگهانرود بهه. از طرفی، شاخهگیردتاریخی قرار می

. بیشترین مقدار دبهی اندکردههای شرقی را تجربه تری در مقایسه با زیرحوضهپایین مراتببههای بخش غربی استان دبی اوج زیرحوضه

 اند. هایی روی داده که منطبق بر هسته بارش بودههاوج در زیرحوض

 برای کل سال آبی گزارش شده است. مترمکعبمیلیون  3/685حجم آورد غیرتنظیمی حوضه در محل سد وشمگیر معادل 

 

 حوضه کرخه 

کمتهر از مقهادیر  1386-87سال آبهی بیانگر آن است که رواناب  1386-87 آبی سال و رواناب بلندمدت رواناب تجمعی تغییرات

در  1387-89آبهی  سهال تجمعهی نهابچنین حجم رواهمو شرایط خشکسالی هیدرولوژیکی بر حوضه حاکم بوده است. بلندمدت بوده 

از همهان ابتهدای سهال آبهی )مهرمهاه( و در برخهی  تجمعهی ها روانابایستگاه در برخیا میانگین بلندمدت بیانگر آن است که مقایسه ب

و با گذشت زمان شرایط ترسالی نمهود بهارزتری  پیشی گرفته مدتبلند منحنی میانگین از 1389یا فروردین  1387سفند ها از اایستگاه

 پیدا کرده است. 
مترمکعهب بهر ثانیهه )بهه  4632و  3151در حوضه کرخه، ایستگاه پلدختر دبی اوج روزانهه  1389در بازه زمانی دو رویداد سیل 

براین، شاخه رودخانه کشکان در هر دو رویهداد ی وزارت نیرو تجربه کرده است. علاوههاگزارشرا بر اساس  ترتیب در رویداد اول و دوم(

________________________________________________________________________________________________________ 

ساله حوضه در بازه زمانی  51متر و میانگین میلی 1/588برابر  89سو و گرگان از اول مهر تا پایان فروردین طبق آمار وزارت نیرو، مقدار بارش حوضه قره  -1

 متر بوده است.میلی 311مشابه حدود 
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دهد. در ههر دو شهاخه و در ی را نسبت به شاخه سیمره نشان میتربزرگسیل دبی ویژه اوج )نسبت دبی اوج به مساحت حوضه( سیل 

م بیشتر از رویداد اول است. بنابراین، با وجود مساحت کمتر نسبت به شهاخه سهیمره، ها، دبی ویژه اوج سیل در رویداد دواغلب ایستگاه

 های اخیر کرخه هم از نظر دبی اوج و هم از نظر حجم آب عبوری بیشتر از شاخه سیمره بوده است.یلسسهم شاخه کشکان در 

 برای کل سال آبی گزارش شده است.میلیون مترمکعب  3/14483حجم آورد غیرتنظیمی حوضه در محل سد کرخه معادل 

 

 حوضه کارون 

 4رواناب حوضه در محل ایسهتگاه سهد کهارون بیانگر آن است که 1386-87سال آبی  رواناب و بلندمدت رواناب تجمعی تغییرات

چنین . همو شرایط خشکسالی هیدرولوژیکی شدید بر حوضه حاکم بوده است سال اخیر بوده 61در این سال کمترین مقدار در بیش از 

 در تجمعهی روانهاب 4محل سد کهارون ا میانگین بلندمدت بیانگر آن است که دردر مقایسه ب 1387-89آبی  سال تجمعی نابحجم روا

 بیهانگر توانسهتیی نمیتنهابهه مهاهید تا شده ثبت رواناب رسدمی نظر است. لیکن به پیشی گرفتهبلندمدت  منحنی میانگین از ماهید

 .  باشد 1387-89آبی  سال در حوضه کارون در طی توجهیقابل لی ترسا

نشهان  89فهروردین  14تها  3در بازه زمهانی  4در بازه زمانی حین سیل در حوضه کارون، دبی روزانه ورودی به مخزن سد کارون

بهر  مترمکعهب 2546د فروردین ماه بها دبهی اوج حهدو 6دهد که حوضه کارون با دو سیلاب متوالی مواجه بوده است. سیلاب اول در می

در بر ثانیه ثبت شده است.  مترمکعب 1181با حدود  89فروردین  13ثانیه و دبی اوج سیلاب دوم به فاصله یک هفته از سیلاب اول در 

دههد کهه نشهان می 89فهروردین  14تا  3در بازه زمانی  نشدهمیتنظدبی  برآوردترین سد رودخانه کارون(  دستنیپائمحل سد گتوند )

. به فاصله یک هفته از دبی اوج سیل اول، دبهی اوج رسدیمبر ثانیه  مترمکعب 7711به بیش از  89فروردین  6دبی اوج سیلاب اول در 

   شود.بر ثانیه در ورودی سد گتوند برآورد می مترمکعب 3115( با مقدار نشدهمیتنظسیلاب دوم )

 برای کل سال آبی گزارش شده است. مترمکعبمیلیون  2/19732حجم آورد غیرتنظیمی حوضه در محل سد گتوند معادل 

 

 حوضه دز 

سال رواناب  دو ایستگاه منتخب این حوضه، بیانگر آن است که در 1386-87 آبی سال و رواناب بلندمدت رواناب تجمعی تغییرات

چنهین مقایسهه همو شرایط خشکسالی هیدرولوژیکی بر حوضه حاکم بوده است. بلندمدت بوده  مراتب کمتر از مقادیربه 1386-87آبی 

از همهان ابتهدای سهال آبهی  تجمعهی روانابا میانگین بلندمدت بیانگر آن است که ب 1387-89آبی  سال تجمعی نابحجم روامنحنی 

 و با گذشت زمان میزان تفاوت ناشی از استقرار ترسالی در حوضه بیشتر شده است.  پیشی گرفتهبلندمدت  منحنی میانگین از )مهرماه(

 551میلیهون مترمکعهب بها حهداکثر دبهی روزانهه  1/492در بازه زمانی حین سیل در ایستگاه تیره دورود، حجم کل آب عبوری 

مترمکعب بهر ثانیهه و در ایسهتگاه  255بی روزانه میلیون مترمکعب با حداکثر د 5/192مترمکعب بر ثانیه، در ایستگاه ماربره حجم کل 

دبهی مترمکعب بر ثانیه گزارش شده است.  4149میلیون مترمکعب با حداکثر دبی روزانه  3/4117زنگ )بالادست سد دز( حجم کل تله

دههد نشده بود، نشان مهی این ایستگاه احداث بالادستکه سد رودبار در  1395حداکثر سیل روزانه در ایستگاه تله زنگ تا قبل از سال 

 12را تجربهه کهرده اسهت. دبهی حهداکثر روزانهه  1375-76مترمکعب در ثانیه در سال آبی  5525دبی حداکثر روزانه  که این ایستگاه

دههد. حجهم آورد را به خود اختصاص می 3سال گذشته، رتبه  41ی حداکثر روزانه در هایدبایستگاه تله زنگ در بین  1389فروردین 

 میلیون متر مکعب برای کل سال آبی گزارش شده است. 7/14967رتنظیمی حوضه در محل سد دز معادل غی

دوره سهیلاب در حوضهه  شهکلدهد. در ایهن حجم رواناب حوضه بالادست سدهای مخزنی را در دوره سیلاب نشان می 9-1شکل 

وضه کرخه، کهارون و دز از ابتهدا تها پایهان فهروردین در نظهر و برای سه ح 1389تا پایان فروردین  1387اسفند  26از  سو و گرگانقره

 سهدهای در. اسهت شهده بهرآورد بالادسهت( ههای)سهد ذخیهره اثر حذف با هر حوضه در رواناب طبیعی ورودی حجم گرفته شده است.

 طبیعهی ورودی روانهاب حجهم هایسهتون مقهادیر انهدگرفته قهرار حوضه هر بالادست در که رودبار لرستان و 4 کارون سیمره، بوستان،

  .است یکسان نشده تنظیم و( نشده تنظیم)
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 در محل سدها 1891-93های اخیر نسبت به آورد سال آبی مقایسه تاثیر حجم رواناب ورودی سیل -3-1شکل 

 

پایان فروردین ماه هر سد از ابتدای سال آبی تا  حوضه روانابشود، درصد بالایی ازکل مشاهده می 9-1همانطور که در شکل 

تا  1387اسفند  26روزه بین  35تنها در دوره  سدهای استان گلستان حوضه ماهه فروردین بوده است به طوری که مربوط به دوره یک

آورد حوضه های سد کرخه، سد دز و  اند.ماهه خود از آغاز سال آبی مواجه شده 7 حجم کل ورودی %71با بیش از  1389فروردین  31

،  1/51متر مکعب گزارش شده است. برای این سه حوضه به ترتیب لیون می 4678و  4518، 5522ند در فروردین به ترتیب سد گتو

 وردآشکل گرفته است. در مجموع این سه حوضه  1389در دوره سیلاب فروردین  1387-89بی آرواناب سال  زدرصد ا 4/39و  9/43

ورد شده است که نشان از ترسالی آبی تا انتهای فروردین برآدر سال  متر مکعب میلیارد 5/33در فروردین و متر مکعب میلیارد  7/14

 های جنوب غرب دارد.شدید در حوضه
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      13  کلیات   -فصل اول  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 ساختار گزارش -1-3
ههای ها و سیلرسد بارشاست، لیکن به نظر میهای حدی در مناطق مختلف کشور در طول دوره تاریخی ثبت شدهرچه سیلابگ

های حجم، تداوم، گستره و شرایط پیشین )اولیه( از جمله وقایع هیدرولوژیکی نادر در کشور دیدگاه ترکیب مشخصه جاری شده اخیر از

 آیند. جزئیات این رخداد در ابعاد مختلف در ادامه گزارش حاضر بررسی و تحلیل خواهد شد. به حساب می

هها و اطلاعهات، حهدود دقهت و عهدم اده در گزارش، منهابع دادهدر ادامه و در فصل دوم، پس از تشریح مبانی و تعاریف مورد استف

 های موجود در تهیه گزارش بیان خواهد شد.به همراه  فرضیات و محدودیت تحلیل هایها، مراحل و روشقطعیت آن

منتخهب  سهنجیهای آبهای هیدرولوژیکی سیل اختصاص یافته است، پس از تشریح و ارزیابی شبکهدر فصل سوم که به تحلیل

های کهارگروه درخصهوص بهرآورد ضهریب روانهاب و نتهایج ها در هر بخش، نتایج تحلیلسازی دادهزده و نحوه آمادههای سیلدر حوضه

های سیلاب تفصیلی محاسبه دوره بازگشت دبی و احجام سیل در هر حوضه ارائه خواهد شد. در انتهای این فصل پس از مقایسه ویژگی

 سال آبی، اثرات این رخداد بر منابع آبی کشور مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. اخیر و دوره ترسالی

، ههای زمهانی پهیشهای چهارگانه، نحوه عملکرد مخهازن سهدها در دورهدر فصل چهارم با ارائه سناریوهای ویژه هر یک از حوضه

سهناریوها و مقایسهه بها عملکهرد تهاریخی، امکهان  بررسی نتهایج های ارزیابی تحلیل خواهد شد. باحین و پس از سیل با کمک شاخص

 گیرد.عملکرد بهتر در بهره برداری مخازن مورد توجه قرار می

یر اخ یهابلایاز وقوع س پسو  نی، حپیش های تابعه در مراحل زمانیدر فصل پنجم، نخست اقدامات مدیریتی وزارت نیرو و شرکت

در کشور  موجود یهاهیها و روساختارها، نظامنامه ،هابرنامه ها،استیس ،کلان و بلندمدت یکردهایروتشریح خواهد شد. سپس با بیان 

 در حوزه مدیریت سیلاب و مقایسه آن با تجارب بین المللی در این زمینه، خلاهای موجود در کشور  شناسایی و معرفی خواهد شد. 
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      17  ها  ها و روشمبانی، داده -فصل دوم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 هیدرولوژی سیل  -2-1
 مبانی و تعاریف 

 .دارد ضرورت ادامه شرح به مشترک فنی ادبیات ایجاد برای تعاریف برخی ارائه

 توصهیه طبهق عمومهاً .گوینهد پیشهین رطوبت ،بارش یک وقوع از قبل را حوضه یک در رطوبتی شرایط :حوضه پیشین رطوبت

 سهه در سهال مختلهف یههادوره بهرای پیشین رطوبت شاخص عنوانبه قبل روز 5 بارندگی مجموع ،آمریکا طبیعی منابع حفاظت اداره

 .است بارش از ناشی سیلاب حجم و اوج دبی بر مؤثر عوامل ازجمله پیشین رطوبت .شودمی گرفته نظر در سطح

. مقهدار آن شهودیم یجار حوضهدر مستقیم صورت رواناب از بارش است که به یبخش نیمب بیضر نیا: ضریب رواناب حوضه

 یرطهوبت طیبه شهرا بیضر نیو خاک، مقدار ا یاهیپوشش گ ب،یش لیحوضه از قب اتیدارد. علاوه بر خصوص یبستگ یبه عوامل مختلف

 ت.رواناب مؤثر اس بیمحاسبه در مقدار ضر یزمان هیپا نیحوضه و همچن یدارد. بعلاوه بزرگ یبستگ هم یخاک و شدت بارندگ

شهود. به بالاترین مقدار دبی متوسط روزانه در طول سال آبهی حهداکثر دبهی روزانهه گفتهه مهی: ایحداکثر دبی روزانه و لحظه

چنین به دبی روزانه ی و در عمل ساعتی( سیلاب در طول سال آبی است. همالحظهنیز بزرگترین مقدار دبی اوج )ای حداکثر دبی لحظه

در تعیین روابط میهان حهداکثر دبهی  شود.ای )با تلرانس یک روز( حداکثر دبی روزانه نظیر گفته میمربوط به تاریخ حداکثر دبی لحظه

 شود.ای، از مقادیر حداکثر دبی روزانه نظیر استفاده میویل آمار حداکثر دبی لحظهتکمیل و تط منظوربهای و روزانه لحظه

ها از نظر پتانسیل تولید دبهی حهداکثر خیزی حوضهدبی ویژه یکی از معیارهای ساده برای مقایسه شدت سیل: دبی ویژه حوضه

ای( در طول یهک دوره آمهاری مشاهده شده )روزانه و یا لحظهی( است. این معیار از تقسیم حداکثر دبی الحظهروزانه )و یا دبی حداکثر 

 آید.می به دستبر مساحت حوضه 

معیارهای کمی هیدرولوژیکی مانند بارش، سیلاب و تهراز آب زیرزمینهی یهک  اصولاً: تحلیل فراوانی متغیرهای هیدرولوژیکی

که در آینده مساوی یا بزرگتهر از یهک مقهدار معینهی اسهت را  توان احتمال وقوع مقادیر متغیرهاآیند. میمتغییر تصادفی به حساب می

ههای مبحه  مههم توزیهع ژهیوبههی آمهاری )ههاروشی برخی مفروضات ساده کننده و تکیهه بهر ریکارگبهبرآورد کرد.  در این فرایند،  

 احتمال( ناگزیر است.

سط بین دو رویداد مشابه از یک متغیر تصهادفی ماننهد متو طوربههایی است که دوره بازگشت برابر با تعداد سال: دوره بازگشت

منظهور از سهیلاب بها دوره بازگشهت صهد سهاله،  مثلهاًبارش یا دبی سیلابی وجود دارد. دوره بازگشت برابر با عکس احتمال وقوع است. 

 متوسط در هر سال احتمال وقوع آن یک درصد است. طوربهسیلابی است که 

ادهای هیدرولوژیکی مانند بارش،  سیل، خشکسهالی و طوفهان کهه در گذشهته اتفهاق رخد: یرخدادهای تاریخی هیدرولوژیک

 نامند. سیل تاریخی( می مثلاًدر دست نیست را واقعه تاریخی آن متغیر ) هاآنی از اشدهثبتی و ریگاندازهافتاده ولی  داده 

چشمگیری بیشهتر  طوربهبراه را که نسبت به شرایط عادی افزایش جریان یا بالا آمدن سریع سطح آب در یک رودخانه یا آ: سیل

 شود.ها میهای پست حاشیه رودخانهسیل منجر به افزایش تراز آب و زیر آب رفتن زمین عموماًباشد را سیل گویند. 

ها پهیش از آنکهه شوند. این سیلبندی میهای تاریخی بر مبنای وارد آمدن خسارت شدید تعریف و طبقهسیل: سیلاب تاریخی

های اجتماعی و زیست محیطی جای دارند. امها زمهانی کهه عوامهل ها و بررسیهای هیدرولوژیکی قرار گیرند، در گزارشدر قالب بررسی

های تاریخی را مهورد بررسهی قهرار توان از دیدگاه هیدرولوژیکی نیز این سیلاشد، میاز جمله بارش در دسترس ب هاآنهای پدیدآورنده

 (.1391داد )کمیته سدهای بزرگ ایران، 

از طریهق تصهاویر  کههینحوسطحی از یک حوضه آبخیز که در زمهان مشخصهی از بهرف پوشهیده شهده بهه :سطح پوشش برف

 ای نیز قابل برداشت است.ماهواره
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 ها و اطلاعات، حدود دقت و عدم قطعیتمنابع داده -2-1-1

 شبکه سنجش بارش -2-1-1-1

شبکه سنجش بارش وجود دارد: شبکه سازمان هواشناسی کشور که زیر مجموعهه وزارت راه و ترابهری اسهت. شهبکه  2در کشور 

دهی ی، نگهداری، تحلیل وگزارشآورجمعشرکت مدیریت منابع آب است و وظیفه پایش،  رمجموعهیزتحت نظر دفتر مطالعات پایه که 

ها بر عهده دارد. از حدود دو هزار ایسهتگاه هواشناسهی، ایهن دفتهر های آبریز کشور را  به منظور مدیریت منابع آب و رودخانهدر حوضه

هها، نموده است. مطابق گفتههها انتخاب و معرفی های مبنا برای بررسی و تحلیل روزانه بارش در حوضهایستگاه عنوانبهایستگاه را  114

شهود. در مشترک با سازمان هواشناسی کشهور پهایش مهی صورتبهایستگاه مبنای بارندگی کشور  114ایستگاه از  7از این شبکه تعداد 

ههای سهتگاههها، ایها استفاده شد. با توجه به زمان بسیار محدود و لزوم پرهیهز از تطویهل دادهبررسی حاضر از آمار هر دو شبکه ایستگاه

 شناسایی گردید. لیبه شرح ذمنتخب در دو دسته 

 

 سنجی منتخبهای بارانشبکه ایستگاه

ههای و در حوضهه 1386-87تها  1351-52سهو و گرگهان ساله )حوضه قره 45سنجی در دوره آماری مشترک های بارانایستگاه

ههای فهوق حاصهل ( انتخاب شد. هریک از دسهته1387-89تا  1347-49سال از سال آبی  51جنوب غرب کشور دوره آماری مشترک 

 ها در ادامه ارائه شده است.ها برای هر یک از حوضههای وزارت نیرو و سازمان هواشناسی است. مشخصات این ایستگاهترکیب ایستگاه

 

o  و گرگان )در استان گلستان( سوقرهحوضه 

 دهد.سو و گرگان را نشان میقرهسنجی منتخب در حوضه های بارانمشخصات ایستگاه  1-2جدول 

 

 سو و گرگانسنجی در حوضه قرههای بارانموقعیت ایستگاه -1-2جدول 

 عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ایستگاه متصدی
مورد استفاده در این 

 بررسی
رو
 نی
ت
زار
و

 
 حین سیل و تاریخی 1255 1537 گنبد

 تاریخیحین سیل و  2754 5136 محوطه اداره گرگان

 حین سیل 3155 2837 گرگان-تمر

 حین سیل 855 1437 ارازکوسه

 حین سیل 1855 1837 رامیان

 حین سیل 1156 3837 داغ گلی

ی
اس
شن
هوا
ن 
زما
سا

 

 حین سیل 2754 4736 گرگان )هاشم آباد(

 حین سیل 2153 1136 علی آباد کتول

 حین سیل 1554 5536 بندر ترکمن

 حین سیل 4255 2237 قپان

 حین سیل 1255 1637 گنبد کاووس

 حین سیل و تاریخی 2554 5436 گرگان

 حین سیل 2955 2437 کلاله )فرودگاه(

 حین سیل 1454 5436 یکردکو

 حین سیل 3654 1937 مزرعه نمونه ارتش

 سیل حین 3955 2337 نودشتیم

 حین سیل 4755 3437 پارک ملی گلستان
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 هاگزارش ملی سیلاب

 

o حوضه رودخانه کرخه 

 دهد.سنجی در حوضه کرخه را نشان میهای بارانمشخصات ایستگاه 2-2جدول 

 سنجی در حوضه کرخههای بارانموقعیت ایستگاه -2-2جدول 

 در این بررسی مورداستفاده عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ایستگاه متصدی

رو
 نی
ت
زار
و

 

34°43´  38°38´ روانسر  حین سیل و تاریخی 

4718 ´21°34 مرکز پژوهشی  حین سیل و تاریخی 

 حین سیل و تاریخی 4758 3431 آران

 حین سیل 4634 3429 شیروانه

 حین سیل 4919 3411 وسج

 حین سیل 4914 3413 کانال وراینه

 حین سیل 4912 3435 آق کهریز-بهادربیک

 حین سیل 4936 3431 قهاوند

4931 ´26°33 چم انجیر  حین سیل و تاریخی 

4743 ´18°33 کشکان-پلدختر  حین سیل و تاریخی 

 حین سیل 4722 3318 کوهدشت

 حین سیل 4734 3412 نور آباد

ی
اس
شن
هوا
ن 
زما
سا

 

 حین سیل 4915 3348 الشتر

4641 ´58°33 ایلام  تاریخی 

 حین سیل 4917 3446 اسدآباد

 حین سیل و تاریخی 4911 3143 بستان

 حین سیل 4725 3319 دره شهر

 حین سیل و تاریخی 4629 3417 اسلام اباد غرب

 حین سیل 4733 3416 هرسین

 حین سیل 4922 3424 ایمان آباد

 حین سیل 4656 3449 کامیاران

 حین سیل و تاریخی 4758 3431 کنگاور

 حین سیل و تاریخی 4718 3421 کرمانشاه

 حین سیل و تاریخی 4917 3326 آبادخرم

 حین سیل 4738 3331 کوهدشت

 حین سیل 4651 3334 لومار

 حین سیل 4952 3415 ملایر

سیلحین  4925 3419 نهاوند  

 حین سیل 4911 3413 نورآباد )لرستان(

 حین سیل 4743 3318 پلدختر

 حین سیل 4638 3443 روانسر

 حین سیل 4731 3317 رومشکان

 حین سیل 4717 3421 سرآرود )کرمانشاه(

 حین سیل 4735 3447 سنقر

 حین سیل 4926 3433 تویسرکان
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o  رودخانه کارونحوضه 

 دهد.سنجی در حوضه کارون را نشان میهای بارانمشخصات ایستگاه 3-2جدول 
 

 سنجی در حوضه کارونهای بارانموقعیت ایستگاه -8-2جدول 

 عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ایستگاه متصدی
مورد استفاده در این 

 بررسی

رو
 نی
ت
زار
و

 

تاریخی حین سیل و 5119 3144 3کارون-پل شالو  

 حین سیل و تاریخی '14 °32 '36 °48 سد شهید عباسپور

 حین سیل و تاریخی '21 °31 '41 °49 اهواز

 حین سیل و تاریخی '11 °31 '26 °48 ابوتویج-مشراگه

 حین سیل 4848 3213 سوسن

 حین سیل '17 °32 '51 °51 شهرکرد

13 '11 °51 بروجن  حین سیل '34 °

15 فارسان ° 21' 23  حین سیل '18 °

15 چلگرد ° 12' 23 ° 64  تاریخی '

23 '35 °51 یاسوج  حین سیل و تاریخی '41 °

ی
اس
شن
هوا
ن 
زما
سا

 

 تاریخی '22 °31 '15 °49 آبادان

 حین سیل و تاریخی '21 °31 '41 °49 اهواز

15 اردل ° 14 ' 23  حین سیل '11 °

13 '19 °51 بروجن  حین سیل '58 °

15 فرخ شهر ° 56' 23  حین سیل '°19

15 فارسان ° 34' 23  حین سیل '16 °

84 °49 گتوند ' 23  حین سیل '13 °

15 لردگان ° 51' 13  حین سیل '31 °

 حین سیل و تاریخی '56 °31 '17 °48 مسجد سلیمان

13 '33 °51 سمیرم  حین سیل '25 °

 حین سیل و تاریخی '17 °32 '51 °51 شهرکرد

23 '51 °49 شوشتر  حین سیل '13 °

 حین سیل و تاریخی '41 °31 '33 °51 یاسوج

15 کوهرنگ  ° 12' 23 ° 64  تاریخی '

 
 

o حوضه رودخانه دز 

 دهد.سنجی در حوضه دز را نشان میهای بارانمشخصات ایستگاه 4-2جدول 

 سنجی در حوضه دزهای بارانموقعیت ایستگاه -4-2جدول 

 عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ایستگاه متصدی
مورد استفاده در این 

 بررسی

رو
 نی
ت
زار
و

 

33 '14 °48 شازند  حین سیل '°34

13 °49 هفت تپه ' 23  حین سیل و تاریخی '°14

64 °49 تله زنگ ' 23 ° 84  حین سیل و تاریخی '

23 '16 °49 سد دز  حین سیل '°21

33 '32 °49 سزار-سپید دشت  حین سیل '°19
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 عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ایستگاه متصدی
مورد استفاده در این 

 بررسی

54 °49 بروجرد ' 33  حین سیل و تاریخی '°54

33 '14 °48 تیره-دورود  حین سیل و تاریخی '°28

33 '14 °48 ازنا-چم زمان  حین سیل '°14

ی
اس
شن
هوا
ن 
زما
سا

 

4842 33 الیگودرز  حین سیل و تاریخی '°25

33 '25 °48 ازنا  حین سیل '°27

64 °49 بروجرد ' 33  حین سیل '°55

23 '26 °49 صفی اباد )دزفول(  حین سیل و تاریخی '°15

33 '11 °48 شول آباد  حین سیل '°11

33 '52 °49 سیلاخور  حین سیل '°44

 

 19صهبح و  6های غیرثبهات وزارت نیهرو در سهاعات های بارش روزانه در ایستگاههای بارش، آماربرداری دادهاز دیدگاه دقت داده

شهود. ( به وقهوع پیوسهته، در آمهار بهارش روز بعهد گهزارش مهی24الی  19)از گیرد. لذا بارشی که در ساعات پایانی روز عصر انجام می

( است. لذا اختلاف ساعت ملی ایهران بها سهاعت UTCآماربرداری سازمان هواشناسی بر اساس تقویم میلادی و ساعت هماهنگ جهانی )

سینوپتیک سازمان هواشناسهی در سهاعات های ساعته ایستگاه 6چنین مقادیر بارش + ساعت است. هم3:31هماهنگ جهانی در حدود 

 شوند.گزارش می 19و  12، 16، 11

ههای وزارت های مورد بررسی، ترکیهب ایسهتگاهنیرو در حوضه وزارتهای دو شبکه هواشناسی و با توجه به تعداد محدود ایستگاه

ت متفاوت برداشت، ثبت و آرشیو اسهت. دقهت یکی از ملاحظات در ترکیب دو شبکه، دق عتاًیطبنیرو و سازمان هواشناسی ضرورت دارد. 

ههای کند. یکی از عوامل ایجاد خطا در بهازهنیازمند بررسی مجزایی است که کارگروه به آن ورود نمی هاآنها و ترکیب هر یک از شبکه

. ایهن حساسهیت در بهرآورد ساعت(، عدم انطباق زمان ثبت آمار بین دو سازمان مذکور اسهت 6تر از مثال کوتاه عنوانبهزمانی ساعتی )

تواند باع  ایجاد خطا در شبکه پایش ترکیبی شود. نمونه آن در شروع بارش اسفند سیل دقیق بارش در ساعات شروع و پایان سیل می

 و گرگان محسوس است. سوقرهحوضه  1387

ههای ات ایستگاهی که توسهط شهرکتسازی حجم عظیمی از اطلاعات بود. اطلاعتهیه این بخش از گزارش نیازمند بررسی و آماده

ی داده در اختیار کارگروه هیدرولوژی و منابع آب قرار گرفت، دارای ساختارهای مختلهف بهه لحهاظ هاکنندهنیتأمای و سایر آب منطقه

در روزههای عهادی و در  سهاعتهدوازده صهورتبهسهنجی ی بهارانهادادهدر حال حاضر قرائت  اگرچهسازی مقادیر بودند. تنظیم و مرتب

، ولی به سبب فقدان  فرمت شودیمانجام  ساعتهسه صورتبهشرایط سیلابی حسب نیاز ستادی جهت ارائه به جلسات فرماندهی سیلاب 

سازی اطلاعات ارزشهمند پهایش شهده  باعه  عهدم یکپهارچگی در ای( در همسانها )آب منطقهو دستورالعمل واحد برای تمامی استان

گردد که در مطالعات و تحقیقات بخشی از اطلاعات به دلیل ساختار نامناسب ی داده( میهاکنندهنیتأماطلاعات عددی در مبدأ )تنظیم 

 گیرد.ها، مورد استفاده قرار نمیداده

 

 شبکه سنجش دبی -2-1-1-2

 بعوهاًههای اصهلی و هها در رودخانههشود. عمده این ایسهتگاهسنجی )هیدرومتری( سنجش میهای آبها در ایستگاهدبی رودخانه

سهنجی بسهته بهه نهوع ادوات و ههای آببرداری هستند.  ایسهتگاهمستقر و توسط وزارت نیرو تجهیز و در حال بهره هاآنهای سرشاخه

ههای هشوند. روال کنونی آن اسهت کهه در ایسهتگاتجهیزات به دو نوع دارای تجهیزات ثبات و فاقد تجهیزات ثبات سطح آب تقسیم می

 .  شده باشددارای تجهیزات ثبات اشل قرائت مستقیم سطح آب هم نصب 

هسهتند کهه  هاسهتگاهیای بندمیتقسهترین معیهار در ادوات ایستگاه از قبیل اشل، لیمنوگراف و پل تلفریک یا پل ساختمانی مهم

باشهند، ایسهتگاه درجهه یهک هایی که دارای هر سهه دسهته تجهیهزات شود. بدین ترتیب ایستگاهدرجه ایستگاه بر اساس آن تعیین می
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ههای دارای اشهل و لیمنهوگراف، درجهه سهه و در نهایهت های دارای اشل و پل تلفریهک، درجهه دو، ایسهتگاهشوند. ایستگاهشناخته می

 آیند.می حساببهدرجه چهار  هایی که تنها دارای اشل هستندایستگاه

ها و زیر نظر شهرکت مهادر تخصصهی مهدیریت ی استانامنطقههای سهامی آب سنجی توسط شرکتی آبهاآماربرداری ایستگاه

اشل به شرکت مدیریت منابع آب ارسهال -های دبیگیرد. پس از آماربرداری و در انتهای سال آبی، مقادیر و منحنیمنابع آب صورت می

آن، این آمار قابل انتشار خواهد بود. فرآیند کنترل آمار به جهت حوهور گردد. پس از می دیتائو توسط کارشناسان آن شرکت بررسی و 

 معمولهاًو  کارشناس ستاد در استان پس از پایان سال آبی و بررسی اسناد در محل و نیز مشکلات کمبود نیهروی انسهانی، طولهانی بهوده

به اتمام رسیده، لیکن آمهار تاییهد شهده در  1387-89 . با اینکه در زمان تدوین این گزارش سال آبیانجامدیمبیش از دو سال به طول 

  است. 1385-86د منتهی به سال آبی بانک اطلاعاتی منابع آب موجو

بعدازظهر ارتفهاع سهطح آب )اشهل( در  16صبح و  9ی هادر ساعتسنجی در حالت عادی دو بار در روز های آبدر محل ایستگاه

شود. در مواقع سیلابی نیز سهطح آب اشل روزانه آن ایستگاه در نظر گرفته می عنوانبهها ئتسنجی قرائت و میانگین قراهای آبایستگاه

 گردد.ی )بسته به بزرگی و تغییرات سیلاب( قرائت میدوساعتساعتی یا  صورتبه)اشل( 

ی جریان بدین ریگاندازهگیرد. گیری جریان صورت میماهانه یک یا دو بار اندازه صورتبهشود که در طول سال آبی نیز گفته می

ی شده و با توجه به نیمرخ عرضی و عمقهی ریگاندازهگونه است که با استفاده از دستگاه مولینه ) قایق کیولاینر( سرعت متوسط جریان 

سال آبی، منحنی های صورت گرفته در طول گیریگردد. با کمک اندازهرودخانه، دبی جریان متناظر با تراز دبی در حال عبور تعیین می

گهردد. های قرائت شده روزانه تبدیل به دبی روزانه ایستگاه تبدیل مهیشود که با استفاده از آن، اشلاشل تهیه می -تاراژ یا منحنی دبی

 آوری و بررسی شدند.فرسا جمعدر تهیه این بخش از گزارش، کلیه منابع آماری قابل دسترس در یک روند طولانی و طاقت

 

 سنجی منتخبهای آبشبکه ایستگاه -2-1-1-8

سنجی منتخب ایستگاه آب عنوانبهزده، تعدادی ایستگاه های سیلسنجی متعدد در حوضههای آبدر این بررسی از میان ایستگاه

)از جملهه تغییهرات در سهطح حوضهه  ریتهأثها تحت در نظر گرفته شد. به دلیل مجال کوتاه این بررسی و اینکه آمار تعدادی از ایستگاه

 ریتهأثالامکهان کمتهر تحهت هایی که طول مناسهب دوره آمهاری داشهته و حتهیسدهای بالادست( قرار دارند، تلاش شد از ایستگاه ریتأث

آیهد. لیسهت  بهه دسهتبالادست بودند استفاده شود. در مواردی  هم اثر سدهای بالادست حذف گردیهد تها آمهار غیرتنظیمهی )روزانهه( 

 آید.زده در ادامه میهای سیلدر هر یک از حوضههای منتخب ایستگاه
 

o و گرگان سوقرهسنجی حوضه رودخانه ی منتخب آبهاستگاهیا 

 آمده است.  5-2های هیدرومتری منتخب در این  حوضه در جدول مشخصات ایستگاه
 

 و گرگان سوقرههیدرومتری منتخب در حوضه  یهاستگاهای -1-2جدول 

 کد 

 ایستگاه

 ارتفاع

 )متر(

عرض 

 جغرافیایی

طول 

 جغرافیایی

سال 

 سیتأس

 مساحت

 (لومترمربعیک)
 حوضه ایستگاه رودخانه

 گرگانرود تنگراه دوغ 1782 1345 '54°27 '37°23 331 111-12

 گرگانرود تمر گرگانرود 1524 1344 '55°28 '37°29 132 115-12

 گرگانرود گالیکش اوغان 414 1345 '55°27 '37°15 251 117-12

 گرگانرود ارازکوسه سوقره 1565 1344 '55°19 '37°13 5/34 118-12

 گرگانرود باغه سالیان سوقره 1718 1348 '55°44 '37°19 21 131-12

 گرگانرود حاجی قوشان گرگانرود 2213 1362 '55°21 '37°24 45 163-12

 گرگانرود سرمو محمدآباد 397 1353 '54°49 '36°51 511 193-12

 سوقره آباهیس سوقره 1637 1351 '55°13 '36°51 -26 187-12
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o سنجی منتخب حوضه کرخههای آبایستگاه 

 آمده است.  6-2هیدرومتری منتخب حوضه کرخه مطابق جدول  یهاستگاهمشخصات ای

 

 هیدرومتری منتخب در حوضه کرخه یهاستگاهای  -6-2جدول 

 کد ایستگاه
 ارتفاع

 )متر(

 جغرافیاییعرض 

 

 طول جغرافیایی

 

 حوضه مساحت

 )کیلومترمربع(
 ایستگاه رودخانه

175-21  انجیر چم آبادخرم 1581 '49°15 '33°27 1141 

173-21  کشکان دوآب کشکان 3935 '47°59 '33°31 861 

177-21  کشکان-آفرینه کشکان 6711 '47°54 '33°21 921 

193-21  کشکان-دختر پل کشکان 8141 '47°43 '33°11 711 

127-21  چهر پل گاماسیاب 11111 '47°26 '34°21 1291 

143-21  قورباغستان سوقره 5287 '47°14 '34°15 1231 

147-21  هولیلان سیمره 21963 '47°15 '33°45 811 

158-21  سازبن تنگ سیمره 26386 '46°51 '33°34 711 

195-21  جلوگیر کرخه 41125 '47°49 '33°59 351 

181-21  پل پای کرخه 43174 '49°18 '32°25 81 

 

o سنجی منتخب حوضه کارونهای آبایستگاه 

گیهری شود که ایستگاه پل شالو پهس از آباست. گفته می 7-2هیدرومتری منتخب در حوضه کارون مطابق جدول  یهاستگاهای

 شود.در حال حاضر جریان تنظیمی در آن پایش می جابجا شده و 1381در سال  3کارون سد 

 

 مشخصات ایستگاه های منتخب هیدرومتری در حوضه کارون -1-2جدول 

 ارتفاع کد 

 )متر( 

عرض 

 جغرافیایی

 طول 

 جغرافیایی

 سال 

 تاسیس

 مساحت حوضه
 حوضه ایستگاه رودخانه

 )کیلومتر مربع( ایستگاه

233-21  971 3831 2951 1349 2355 کارون مرغک بازفت 

225-21  911 3131 2551 1334 9255 کارون بارز خرسان 

237-21  711 4531 1951 1335 24211 کارون پل شالو کارون 

238-21  369 1432 3648 1349 25931 کارون سد شهید عباسپور کارون 

241-21  261 1232 2348 1334 27531 کارون گدارلندر کارون 

243-21  75 1532 4849 1333 32425 کارون گتوند کارون 

 

o سنجی منتخب حوضه دزهای آبایستگاه 

 است. 9-2هیدرومتری منتخب در حوضه دز مطابق جدول  یهاستگاهمشخصات ای
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 هیدرومتری منتخب حوضه دز یهاستگاهای -3-2جدول 

 کد ایستگاه
 ارتفاع

 )متر(*

 عرض جغرافیایی

 دقیقه(-)درجه

طول 

 جغرافیایی

 دقیقه(-)درجه

 مساحت

 )کیلومترمربع(
 ایستگاه رودخانه

267-21  تیره درود سیلاخور 2555 ´48°15 ´33°28 1451 

278-21  1451 33°28´ 48° 41  ماربره تیره 3411 ´

281-21  تنگ پنج سزار سزار 8411 ´49°45 ´32°56 611 

283-21  تنگ پنج بختیاری بختیاری 6432 ´49°46 ´32°56 541 

285-21  تله زنگ دز 16213 ´49°46 ´32°48 491 

 

تشهدید فرآینهد  لیهبهه دلشود )مانند سهیلاب اخیهر(، های دبی، در مواقعی که سیلاب بزرگی حادث میاز منظر حدود دقت داده

خود منجر بهه  نوبهبهآید که ی در سطح مقطع جریان در محل ایستگاه به وجود میاعمدهفرسایش و رسوب در بستر رودخانه، تغییرات 

دفتر مطالعات پایه شرکت مهدیریت منهابع آب ایهران  شدهارائهگردد. بر پایه گزارش اشل می-های دبیایجاد تغییرات اساسی در منحنی

ی شناسنیزماشل از دستورالعمل سازمان  –های دبی کارگروه در دفتر مطالعات پایه( برای اصلاح منحنی 1389مرداد  13)جلسه مورخ 

گیهرد در اختیار قهرار مهی ریتأخی تایید شده با چند ماه هاداده معمولاً. به همین سبب شودیماستفاده (USGS) آمریکا متحده  ایالات

 در معرض خطای عدم قطعیت است. همچنانکه 

ههای سهیلابی کمتهر دبهی متأسهفانهگیهرد. ولهی بندی مشخصهی صهورت مهیجریان در دبی کم مطابق زمان گیریاندازه معمولاً

ی جریان در مواقع سیلابی بسیار دشوار و خطرناک است. ریگاندازهتر، شود زیرا زمان وقوع سیلاب نامشخص و از آن مهممیی ریگاندازه

ههای بها دبهی کهم و گیهری جریهاناشل با اندازه –دبی جریان سیلابی بر اساس تراز اشل، تعیین منحنی دبی برآوردیک مشکل اساسی 

)ولی با خطای نامعلوم و بررسی نشده( در جریان  توجهقابل بیتقربهتعمیم )برونیابی( آن به دبی سیل است. این فرایند منجر متوسط و 

 کاهد.شود و لذا از دقت برآوردها میسیلابی می

 مقهاطع در بخصهوص مانینهگ، معادلهه و مقطهع سهطح شیب روش از استفاده مانینگ در زبری ضریب نیتخم به مربوط خطای

 بهرای یریگاندازه تعداد بودن تواند از دیگر منابع عدم قطعیت باشد. ناکافی، میشودیم خارج اصلی مقطع از آب که مواقعی در و مرکب

صبح  9ی از رقوم اشل )بردارادداشتو همچنین ناکافی بودن تعداد ی آن و اثر هیستریسس بودن اشل با توجه به لوپ-دبی منحنی تهیه

های هیدرومتری بهدون توجهه بهه اثهر تواند سبب عدم قطعیت در دادهای دبی باشد. انتخاب محل برخی از ایستگاهزظهر( میبعدا 16و 

های متقاطع مانند پل و آبگذر و یا نزدیک به محل اتصهال سرشهاخه از دیگهر مهوارد ایجهاد عهدم قطعیهت در برگشت آب ناشی از سازه

 های دبی است.داده

 ازجملهههها )عهدم ایسهتایی سهری در برخهی ایسهتگاه در بررسی و تحلیل فروانی سهری زمهانی دبهی قطعیت ز دیگر منابع عدما

های این حوضه، آزمهون سو و گرگان( است. علیرغم ایستایی در دیگر ایستگاههای قزاقلی و حاجی قوشان در حوضه رودخانه قرهایستگاه

 د.دهیی این دو ایستگاه را نشان میستاینا امربوطه 

ی ریگاندازهدر تعمیر لوازم و تجهیزات  ریتأخ، شدهیزیربرنامههای منظم و در سرکشی ریتأخعدم دقت در دیدبانی و قرائت اشل، 

رسهد گذارنهد. بهه نظهر مهیهای دبی اثر مهیها از عواملی است که بر عدم قطعیت دادهو ادوات در برخی از ایستگاه و تغییر نوع دستگاه

های هیهدرومتری، کمبهود نیهروی تکنسهین سازی ایستگاههای اخیر در بخش خودکارسازی و برخطی کافی در سالگذارهیسرمافقدان 

حهذف ایهن گهروه مههم از سهاختار  ازجملههدر شرایط سیلابی بهه دلهایلی  ژهیوبهدر محل ایستگاه  موقعبهی ریگاندازهمتخصص جهت 

ی ناکهافی، ریگانهدازهخودرو جهت حوور تکنسین حین سهیلاب و ادوات  نیتأم(، عدم اردستارهمطالعات پایه منابع آب )انتقال به پست 

ی باندهیهدفعهالیتی خهارج از روال و سهاعت عهادی اداری از دلایهل عمهده مشهکلات  عنوانبههی ریگانهدازهعدم توجه به پست تکنسین 

 ها است.ایستگاه
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آوری و تحلیهل گهردد. لهیکن آمار، جمع دیتائدر بررسی حاضر نهایت تلاش به عمل آمد که آمار دو سال آبی اخیر با وجود فقدان 

شود که در این بررسی به ناچهار از بخشهی می دیتأککامل میسر نشد.  طوربهی مکرر، این مهم هادرخواستها و علیرغم در برخی استان

و تغییر مقطع ایسهتگاه ناشهی  دیتائفقدان مرحله  ناًیقنشده استفاده شد. ی دیتائغیررسمی و  صورتبهسال اخیر از آمار دریافت شده دو 

 آید.می حساببهها منابع عدم قطعیت در نتایج بررسی ازجملهاز سیل اخیر 

 دیهتائلایل گفتهه شهده اصهلاح یها های سیلابی و روزانه را به داین کارگروه در موقعیتی نیست که بتواند دقت آمار دبی درمجموع

تعیین دقت آمهار و نیهز  نهیدرزمکه یک طرح پژوهشی  دینمایمتوصیه  داًیاکی و روزانه( الحظهسیلاب ) آمارنماید. با عنایت به اهمیت 

 به اجرا درآید. تیفوربهها سیلاب آمارها و اقدامات متکی به نحوه اصلاح مطالعات، برنامه

 

 برف هایداده -2-1-1-4

سو و گرگهان در طهول بهازه های آبریز کارون، کرخه، دز و قرههدف از این بررسی، تشریح روند تغییرات سطح پوشش برف حوضه

ای مختلهف، اگرچهه بهتهرین ای است. در بهین تصهاویر مهاهوارهبا استفاده از تصاویر ماهواره 1389و فروردین  1387ی اسفند هالابیس

ای راداری )به دلیل قابلیت تصویربرداری در شرایط مختلف جوی و ابری بودن آسهمان( اسهت، امها بهه ماهواره گزینه استفاده از تصاویر

قرار دارد، برای بهرآورد سهطح پوشهش  TERRAی ماهواره بر روکه  MODISهای زمانی از محصولات آماده سنجنده دلیل محدودیت

تعیین سطح پوشش برف بسیار پرکاربرد هستند زیرا در کمترین زمهان و  برای MODISبرف استفاده گردید. محصولات آماده سنجنده 

یهک  صهورتبه MODISتوانند تخمینی از سطح پوشش برف در منطقه را با دقت مناسبی ارائه دهند. مجموعه محصولات می سرعتبه

-خواهد داشت. مرور منابع نشان مهیسری متوالی هستند. هر محصول در توالی محصولات، دقت و خطاهای محصولات قبل را به همراه 

 پرکاربردترین محصولات در مطالعات برف در مقیاس وسیع هستند.  MODISه سنجندروزه  9دهد که محصولات روزانه و 

ای از محصهولات بهرف سهنجنده انهد. خلاصههیی سهاخته شهدهتهاهفتیک سری محصهولات  صورتبهی محصولات برف طورکلبه

MODIS   داده شده است. نشان 8-2در جدول 

 

 MODISمحصولات برف سنجنده  -9-2جدول 

قدرت تفکیک  سطح محصول محصول ردیف

 مکانی

قدرت تفکیک 

 زمانی

1 MOD10_L2 L2 511 دقیقه 5 متر 

2 MOD10L2G L2G 511 روزانه متر 

3 MOD10A1 L3 511 روزانه متر 

4 MOD10A2 L3 511 روزه 9 متر 

5 MOD10C1 L3 15/1  روزانه 15/1در 

6 MOD10C2 L3 15/1  روزه 9 15/1در 

7 MOD10CM L3 15/1  ماهانه 15/1در 

 

MOD10A1  سومین محصول در توالی محصولات سنجندهMODIS  است که پوشش برف روزانه را با قهدرت تفکیهک مکهانی

و  NDSIههای برف، زمین، ابر و سطوح آبی با استفاده از الگوریتم ویژه و شهاخص MOD10_L2کند. در محصول متر تعیین می 511

NDVI اند. در تفکیک شدهMOD10A1  با استفاده از محصولMOD10_L2  پوشش روزانهه بهرف در سیسهتم مختصهات سینوسهی

 استخراج شده است. MODISمخصوص سنجنده 

(، تهیه شهده اسهت. ایهن MOD10A1ر متوالی محصول روزانه )تصوی 9(، از ترکیب MOD10A2روزه پوشش برف ) 9محصول 

 9روزه است. بدین صورت که اگر مقدار یک سهلول مشهخص در یهک روز از دوره  9محصول معرف بیشترین پوشش برف در بازه زمانی 
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ه همهواره ثابهت روز 9ههای شهود. ایهن دوره، معادل برف در نظر گرفتهه مهیMOD10A2روزه حاوی برف باشد، آن سلول در محصول 

اسهتفاده شهد. در  MOD10A2های آبریز مورد مطالعه از محصهول هستند. در بررسی حاضر نیز برای برآورد سطح پوشش برف حوضه

 است. 25و به بدون برف عدد  51، به ابر عدد  211این محصول مقادیر اختصاص داده شده به کلاس برف عدد 

 موسسه تحقیقات آب انجام شده است.ها برای این بخش توسط کارشناسان آن های برف و پردازششایان ذکر است که نقشه
 

 بررسی اثرات سیل اخیر بر منابع آب کشور -2-1-1-1

ههای سهالی و ترسهالی، منهابع آبهای سطحی، تحلیل خشکدر این بخش اثرات سیل اخیر بر منابع آب کشور در چهار بخش آب

ارزیابی شده است. منبع اطلاعات این بخش آمهار بهارش سهازمان هواشناسهی و وزارت نیهرو، آمهار های برقابی زمینی و تولید نیروگاهزیر

از شهرکت مهدیریت منهابع آب در خصهوص وضهعیت   IranDams های هیدرومتری منتخب وزارت نیرو، آمار ثبت شده سامانهایستگاه

های حهین، قبهل و بعهد از اریخی موجود برای هر سد، دورهورودی وخروجی، ذخیره و نیز تولید برقابی سدهای مخزنی کشور در دوره ت

زمینی نیز گزارشات و آمار دفتر مطالعات پایهه منهابع در ارزیابی تغییرات منابع آب زیراست.  1387-89سیلاب و نیز در پایان سال آبی 

 ای قزوین مورد استفاده قرار گرفت.آب وزارت نیرو و شرکت آب منطقه

 

 های سطحیآبمنابع -2-1-1-1-1

های بررسی اثرات سیلاب اخیر بر منابع آب سطحی کشور با مطالعه مقادیر بارش و تاثیر آن بر حجم ذخیره سدهای مهم حوضهه

های درجه یک کشور در پایان سهال آبهی زده صورت گرفته است. در ارزیابی وضعیت بارش، آمار منتشر شده وزارت نیرو در حوضهسیل

ههای سهینوپتیک سهازمان شهبکه ترکیبهی ایسهتگاهبا آمار بلند مدت کشور استفاده گردید. علاوه بر این، آمهار  برای مقایسه 89-1387

زده های سهیلحوضهه ایستگاه، تا پایان فروردین برای بررسی بهارش 531سنجی وزارت نیرو، مشتمل بر های بارانهواشناسی و ایستگاه

های منتخهب تها تفاده قرار گرفت. شایان ذکر است که در زمان تهیه گزارش، آمهار ایسهتگاهسو و گرگان، کرخه، کارون و دز مورد اسقره

 در دسترس کارگروه نبوده است. 1387-89پایان سال آبی 

  IranDamsهای مهورد بررسهی، از اطلاعهات موجهود در سهامانهدر تحلیل و مقایسه حجم ذخیره مخازن سدهای واقع در حوضه

برداری سدها و نیز وجود محدودیت در تکمیل سری تاریخی برخهی سهدهای قهدیمی کشهور، ه اختلاف دوره بهرهاستفاده شد. با توجه ب

 ساله برای ارزیابی حجم ذخیره و ورودی به سدها در نظر گرفته شد.  21ای حداکثر دوره
 

 خشکسالی و ترسالی -2-1-1-1-2

زده یک ایستگاه بارش و یک ایستگاه دبی به عنوان ه سیلحوض 4به منظور تحلیل شرایط خشکسالی/ترسالی، در هر یک از 

و کرخه به همراه  1های مورد استفاده سری دبی ورودی غیرتنظیمی )فاقد روند( به سدهای دز، کارون معرف حوضه انتخاب شد. داده

از  1های سد کارون ست. دادهسال آبی ا 51ایستگاه هیدرومتری گالیکش )معرف حوضه قره سو و گرگان( با طول دوره آماری مشترک 

ساله با کمک سری ایستگاه پل شالو )با نزدیکترین ایستگاه با همبستگی بالا در  51موجود بود که به دوره مشترک 1359-58سال آبی 

دان سری مشترک( تطویل شد. به طورمشابه از سری آماری ایستگاه جلوگیر برای تطویل ورودی به سد کرخه استفاده شد. به دلیل فق

حوضه، سری  4جایگزین گردید. علاوه بر تحلیل در میانگین بلند مدت دوره آماری برای این ماه  1389های شهریور دسترسی به داده

ساله با صرف زمان طولانی آماده و مبنای تحلیل  31سنجی با دوره مشترک ایستگاه سینوپتیک و باران 214زمانی بارش ماهانه 

، 1387-89ماه انتهای سال آبی  5های در سطح کشور قرار گرفت. به دلیل عدم دسترسی به داده شاخص خشکسالی هواشناسی

 ماه جایگزین شد. 5میانگین بلندمدت دوره آماری این 

 های زیرزمینیمنابع آب-2-1-1-1-8
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اتی تغییهرات آبهدهی بررسهی مقهدم 1389دفتر مطالعات پایه منابع آب زیرمجموعه شرکت مدیریت منابع آب ایران در فروردین 

شهود. در گهزارش های اخیر را انجام داد که خلاصه نتایج در این گهزارش مهنعکس میهای کارستی غرب کشور متاثر از بارندگیچشمه

ههای کرمانشهاه، لرسهتان، ایلهام، چهارمحهال و های پهرآب اسهتاندهنه از چشهمه 65گیری از دفتر مطالعات پایه منابع آب، نتایج اندازه

 به تفصیل آمده است. 1389فروردین  18تا  17یاری و کهگیلویه و بویراحمد در طی روزهای بخت

ن دشت قزوین و اثهرات ب زیرزمینی دشت، شرایط کنونی آبخواآهمچنین، در یک بررسی موردی و با توجه به دسترسی به مدل 

آمهار و اطلاعهات مهورد نیهاز شهامل خصوصهیات هیهدرودینامیک د توجه قرار گرفت. موربر شرایط آبخوان  1387-89بی آترسالی سال 

سهنجی محهدوده و مجهاور دشهت، آورد های بهارانو میزان برداشت از آبخوان، آمار بارش ماهانه ایستگاه محلآبخوان، مرزهای آبخوان، 

ی محاسهبه تبخیهر تعهرق و آمهار های هیدرومتری محدودۀ دشت، هیدروگراف واحد آب زیرزمینی، آمار هواشناسهی بهراماهانه ایستگاه

 ای قزوین و شرکت مدیریت منابع آب ایران اخذ گردید.از شرکت آب منطقه برداشت از آب زیرزمینی
 

 های برقابیآمار ورودی سدهای مخزنی و تولید نیروگاه-2-1-1-1-4

های ماهانهه صهنعت آب و نین گزارشچبررسی شد. هم IranDamsاثرات سیلاب بر احجام سدهای مخزنی بر اساس آمار ثبت شده در 

ههای برقهابی های برقابی کشور )مرکز مدیریت نیروگاهریزی و اقتصادی وزارت نیرو( و خلاصه گزارش عملکرد نیروگاهبرق )معاونت برنامه

 اخیر است. لیاز سشرکت مدیریت منابع آب( مبنای بررسی تولید برقابی و بازده اقتصادی حاصل 

 

 هاشریح روشمراحل و ت -2-1-2

 آمار شبکه سنجش دبی -2-1-2-1

ی مراحهل زیهر انجهام سهنجآب یههاستگاهیدر ا لابیس یاو حداکثر لحظه ، دبی حداکثر روزانهروزانه یآمار دباولیه  یبررسبرای 

سهنجی تحهت اثهر جریهان : در مواقعی که ایستگاه آبانیجر سازی دبی یعیو طب یآبده میدر رژی بالادستسدهای  ریتأثگرفت. حذف 

تنظیمی خروجی از سدی در بالادست قرار گرفته باشد آمار ثبت شده در آن ایستگاه بیانگر رژیم طبیعی )غیر تنظیمی( جریان نیسهت. 

سهنجی تعیهین و در ی مقادیر ورودی و خروجی سدها، مقادیر طبیعی جریان در محل ایستگاه آبهادادهدر چنین مواردی با استفاده از 

قرار گرفت. لازم به ذکر است که در این روش اثر روندیابی جریان در مخزن و رودخانه )از محل سهد تها ایسهتگاه  مورداستفادهها لیلتح

 .نشده استهیدرومتری( منظور 

ری : در مواردی که در یک ایستگاه هیدرومتری آمازیه آبرضبارش و رواناب متناظر در حو سهیمقاشناسایی آمار مشکوک از طریق 

مشکوک به نظر رسید، با مقایسه آمار بارش در حوضه آن ایستگاه با ایستگاه مبنای حوضه، آمار مشکوک شناسایی و با استفاده یکهی از 

 های ذکر شده در زیر داده مشکوک اصلاح شد. روش

مخوان و مشکوک آمهاری در بررسی مقادیر ناه یهادیگر از روش اشل: یکی-دبی هاییمنحن از شناسایی آمار مشکوک با استفاده

ههای تنهگ پهنج ایسهتگاه یهها. برای نمونهه مقهادیر دادهاست اشل سال مورد نظر-های دبیمنحنیاستفاده از سنجی، های آبایستگاه

ره ههای دومقایسهه مقهادیر دبهی سهیلابی سهالعلاوه بر آن، ها با ایستگاه تله زنگ همخوانی نداشت. بختیاری و سزار در بسیاری از سال

برای چند سال آماری ناهمخوانی آمار این ایستگاه با دبهی ورودی سهد دز نشان داد که  دز آماری ایستگاه تله زنگ با ورودی جریان سد

 گردید.و تا حد ممکن مرتفع  دیدبی اشل ایستگاه تائ یهایمنحن بررسی بادارد که این مشکل وجود 

های بالادست سدها دارای آمهار ایستگاه ازآنجاکه: و بالادست نییسدها پا یو خروج یآمار وروداز  اصلاح آمار مشکوک با استفاده 

سهد شناسهایی شهده باشهد، بها اسهتفاده از مقهادیر  دستنیپائطبیعی هستند، در مواردی که آماری مشکوک در ایستگاه  هیدرومتری 

 یآمهار ی متهداولههاآزمهونوک ایستگاه اصلاح شهد، آمار مشکدستنییپاورودی و خروجی جریان سد و مقایسه آن با آمار مشکوک 

 ههادادهکندال و آزمون همگنی  -روند من آزمون، %5در سطح خطای  Run-Test با آزمونتصادفی بودن سری  آزمونشامل  هاستگاهیا

 نیز روی سری سالانه انجام گرفت.
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 برآورد ضریب رواناب -2-1-2-2

 ی( زمهانهیهتهداوم )پا کبهرای یهعمق( بارش حوضه  ایحجم )شده بر  دیتول میعمق( رواناب مستق ایحجم ) نسبترواناب  بیضر

بهرای  ،باشهد. در گهزارش حاضهر انهو سهال انههصهورت ماهبه سیل و یا تداوم هیدروگراف زمانمدت تواندیم یزمانتداوم . ستامشخص 

ههای سهینوپتیک و شهبکه حاصهل از ترکیهب شهبکه ایسهتگاه محاسبه عمق میانگین بارش در سطح هر حوضه از نقشه توزیهع مکهانی

و در سطح حوضهه بارش میانگین ورد آهای بارش برای برتراکم ناکافی ایستگاهکه  شودیم دیتأک ی وزارت نیرو استفاده گردید.سنجباران

ی ابیهدرون حاصهل از روش تقریب با توأماتفاق افتاده باشد،  بدون ایستگاه بارش یهاهای بارشی در محدودههستهدر مواقعی که  ژهیوبه

 است. ریناپذاجتنابو اغلب  گذاردیممواردی است که بر عدم دقت و قطعیت در برآورد ضریب رواناب اثر  ازجملهها در تهیه نقشه

های منتخب انجام گرفت. در مورد سهدها، ستگاهیثبت شده در ا یآمار دباب اخیر بر اساس لیس دروگرافیمحاسبه حجم رواناب ه

  "ههای توسهعه منهابع آبشناسی نحوه بررسی تخصیص آب طهرحروش"ی دبی غیر تنظیمی ملاک عمل بود. روش دستورالعمل هاداده

 درویههنیز برای حذف روند سری سالانه و تولید سری طبیعی به کار گرفته شد. برای تعیین رواناب مستقیم از روش خهط مسهتقیم در 

 ذوب برف در محاسبه ضریب رواناب واقعه سیل تجزیه نشد.  ریتأثی آب پایه استفاده شد. ضمناً جداسازبرای  گراف

و گرگهان کهه  سهوقرهی هیهدرومتری در حوضهه هاستگاهیاهایی منتهی به ای و وجود زیرحوضهبا توجه به شرایط شبکه رودخانه

روانهاب در  یحجهم تجمعه ینمودارها  نیرواناب نسبت به زمان و همچن بیضر راتییتغ ینمنح ی نیستند،بالادستاز اثر سدهای  متأثر

ی مربهوط بهه رونهد تغییهرات و خهط شکسهت احتمهالی بها روش ههاآزمونههای مختلهف ترسهیم و در سالبارش  یمقابل حجم تجمع

غرب کشور( با توجهه بهه مقهدورات، فقهط ضهریب روانهاب های کرخه، دز و کارون )جنوبانجام گرفت. در حوضه Pettittغیرپارامتریک 

هها بهرای ی دادهسهازآمادهبا توجه به نیاز به زمهان بیشهتر بهرای  بلندمدتمحاسبه و بررسی تغییرات  1389 ماهنیفروردرویداد اخیر و 

 های آتی پیشنهاد شد.بررسی

 

 تحلیل فراوانی دبی -2-1-2-8

های دبی سنجی انتخاب شدند. پس از با برخی کارشناسان، تعداد محدودی از ایستگاه نظرتبادلهای دقیق و در ابتدا ضمن بررسی

منظور ایجاد امکان ای، دوره آماری مشترک )شاخص( در هر حوضه )بهسازی سری حداکثر سالانه دبی لحظهکنترل اولیه و آماده

ها یکی از مراحل سازی اولیه دادهی پردازش و آمادهطورکلهبمقایسه در مکان( شناسایی و نواقص احتمالی در این دوره تکمیل شد. 

-من ،1لکاکسونیوهای ها با انجام آزمونبر در این مطالعات بوده است. متعاقباً وضعیت استقلال، روند و همگنی در سری دادهزمان

 های سیلاب، آزمونه مقادیر ضریب چولگی دادهبررسی گردید. بر اساس پیشنهاد انجمن منابع آب آمریکا، بر پای 3ولفویتز-والدو  2کندال

که در مباح   4بک-. بر این اساس با استفاده از آزمون گروبزردیگ انجام دیبا ادیزکم و  ریمقادشناسایی  یپرت برا یهاداده

ی این مقادیر پرت طورکلبهداری دارند شناسایی شد. ها انحراف معنیهیدرولوژیکی توصیه شده، مقادیر داده پرتی که از اکثریت داده

، مشاهدات ناشی از عوامل هاو یا خطای ثبت داده یآورناشی از خطای جمع. مشاهدات شوندیمی بندطبقهمعمولاً در سه دسته 

 (.Alberta Transportation, 2001سد )ی نظیر شکست عیرطبیغطبیعی و مشاهدات ناشی از عوامل 

ها، شهامل میهانگین، انحهراف معیهار، ضهریب تغییهرات، ات دبی حداکثر، خصوصیات آماری دادهدر ادامه ضمن ترسیم نمودارهای تغییر

منظور بهرازش توابهع توزیهع ها محاسبه شهد. بهههای مشاهداتی و لگاریتم طبیعی آنضریب چولگی و ضریب کشیدگی برای سری داده

لوگ نرمال سهه پهارامتری، ، نرمال، لوگ نرمال دو پارامتری هایعتابع توزیع احتمال پیوسته، شامل توزی 15ها، از احتمال بر سری داده

________________________________________________________________________________________________________ 
1- Wilcoxon 

2- Mann-Kendall 

3- Wald-Wolfowitz 

4- Grubbs-Beck 



      28  ها  ها و روشمبانی، داده -فصل دوم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

بهی (، ویبول، ویهکگامبل، مقدار حدی نوع یک )افتهیمیتعممقدار حدی لوگ پیرسون تیپ سه،  ،پیرسون تیپ سهگامای دو پارامتری، 

روش ها بها اسهتفاده از آورد پارامترهای توزیعاستفاده گردید. بر افتهیمیتعمبی پنج پارامتری، لجستیک و لجستیک چهار پارامتری، ویک

انطباق  منظوربه( صورت گرفت. PWM) 3و روش گشتاورهای وزنی احتمال (MLM) 2ییروش حداکثر درستنما ،(MOM) 1گشتاورها

اسهتفاده شهد  5رنوفیاسهم-و کلمهوگروف 4یمربع کهاهای خوبی برازش های مشاهداتی از آزمونآماری بر سری دادههای برازش توزیع

(Hamed and Rao, 1999) .یههاموردقبول، برای انتخاب بهترین توزیهع آماره یهاعیپس از کنترل آماری خوبی برازش و تعیین توز 

مختلف، آن تهوزیعی  یهاعی. از بین توزگردید( محاسبه MSD) 7یمربع انحراف نسب میانگین ( وARD) 6انحراف نسبیمیانگین مطلق 

 (.England Jr et al., 2003) تر باشدمذکور در آن کوچک یبهترین برازش را دارد که فاکتورها

های هیدرومتری ها در ایستگاهدر دوره آماربرداری سیستماتیک ثبت داده 8پرت بالاعنوان داده بزرگی که به 9استثناییهای سیلاب

درستی صورت نگیرد و متعاقباً باع  برآورد برآورد پارامترها و انتخاب تابع توزیع احتمالاتی به شوند کهگردند، باع  میشناسایی می

های استثنایی گردد. این سیلابهای آبی میهای ساخت سازهدست بالای نتایج سیلاب طرح شده که این امر موجب افزایش هزینه

ودار توزیع فراوانی که مربوط به رخدادهایی با دوره برگشت طولانی است را های انتهایی نماطلاعات بسیار ارزشمندی برای تعریف بخش

، در تحلیل انددادهرخدر طول دوره کوتاه آماری موجود  تصادفبرحسباند از این مقادیر که محققین کوشیده رونیازاکنند. ارائه می

ارزش و  کهیدرصورتها را در تحلیل فراوانی سیلاب نادیده گرفت. توان این دادهنمی عنوانچیهبه. لذا آورندبه عملفراوانی استفاده 

ممکن  ی برآورد شدهطراح یهالابیسشود، داده  کسانیاطلاعات ارزش  هیو به کلتعیین نگردد  یدرستبه هاسیلاب گونهنیا گاهیجا

متناسب  یهای آمارهای آماری پیشرفته امکان استفاده از دادهاکنون روشهم نباشند. رسازگا بررسی مورده ضحوشرایط با  است

  (USWRC, 1982).آورندها را فراهم میباارزش آن

منظور بهههای آماری شناسایی گردند، مشاهداتی مقادیر پرت بالا مشاهده و توسط آزمون هایسیلابچنانچه در بین در این بررسی، 

 دو رویکرد بکار گرفته شد: نباشد، یعیرطبیغعوامل ناشی از آوری و یا ثبت داده و یا ی جمعناشی از خطا این مشاهدهتعیین اینکه 

 منظور تعیین تأثیر وجود مقادیر پرت استثنایی در تعیین نهوع تهابع توزیهع احتمهال و نتهایج حاصهل از آن، در رویکرد اول، دو حالت به

، توسعه داده شهده توسهط FREQافزاری مقادیر پرت بکار گرفته شد. بدین منظور کد نرمحذف بار دیگر پس از کامل و ی با سربار یک

(Hamed and Rao, 1999) ههای مختلهف تحلیهل مورد استفاده قرار گرفت. تحقیقات بسیار گسترده و مشههوری در خصهوص جنبهه

های مورداستفاده، استفاده ها، نوع سری دادهجربی دادهشده است. این مطالعات عمدتاً در خصوص تعیین موقعیت تفراوانی سیلاب انجام

های آماری مورداستفاده، روش بهرآورد پارامترههای توزیهع، ای، توزیعهای تاریخی و باستانی، تحلیل ایستگاهی و منطقهاز اطلاعات سیل

ها پیشهنهاد های سهیلابرای برازش بهه سهریهای متعددی بتوزیعباشند. های آماری موردنیاز میمعیارهای انتخاب توزیع برتر و آزمون

هها تهوافقی در بین هیدرولوژیسهت. مشخص نگردیده است ،اند، اما تاکنون توزیع جامعی که برای سراسر جهان قابل توصیه باشدگردیده

 های موجود بکار برده شود، وجود ندارد.یک از توزیعدر مورد اینکه کدام

 بولتن شماره ب ایالاتدر رویکرد دوم، روش کمیته منابع آ( 17متحدهCبه )های پرت حداکثر شناسایی شده با بقیه منظور تلفیق سیلاب

منظور تحلیهل طور گسهترده بههبه 11و باستانیتاریخی های . روش تلفیق سیلاب(USWRC, 1982)های مشاهداتی استفاده شد سیلاب

________________________________________________________________________________________________________ 
1- Method of Moments 

2- Maximum Likelihood 

3- Probability Weighted Moments 

4- Chi-Square 

5- Kolmogorov–Smirnov 

6- Mean absolute Deviation 

7- Mean  Square Relative Deviation 

8- Extraordinary floods 

9- High Outlier 

10- Historical and Paleoflood  
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 England) ریهنظهای اخیهر توان به برخی از پژوهشدر این خصوص می شود.فراوانی سیلاب در مطالعات هیدرولوژی به کار گرفته می

Jr et al., 2003; Naulet et al., 2005; Reimann et al., 2005; Griffis and Stedinger, 2007; Gruenewald, 2010; 

Macdonald and Black, 2010; Neppel et al., 2010) وع توزیع آماری مورد استفاده و ها با توجه به ناشاره نمود. در این پژوهش

ههای حهد هها، روشروش برآورد پارامترهای آن، طریقه اصلاح پارامترهای آن توزیع، طریقه اصلاح روابهط تعیهین موقعیهت تجربهی داده

ردهها، های تاریخی و تحلیل عهدم قطعیهت بهرای تعیهین عوامهل تأثیرگهذار در نتهایج برآوآستانه و تعریف انواع آن برای دخالت سیلاب

ههای های بالا بها اسهتفاده از سهیلابهای آماری و همچنین نتایج برآوردها در دوره بازگشتاند. پارامترهای توزیعتفصیل بح  گردیدهبه

باشهند. مشهکل اساسهی شده بسیار حساس میتاریخی و باستانی، هم به صحت بزرگی سیلاب و هم به طول دوره تاریخی اختصاص داده

  .(Strupczewski et al., 2014) است بوط به در دسترس بودن، جامعیت، کیفیت و اعتبار اسناد تاریخیدر این خصوص مر

هایی هستند که در خارج از دوره آماربرداری منظم و سیستماتیک و با استفاده از اسناد و اطلاعات و ی تاریخی دادههالابیسی طورکلبه

 کیسهتماتیدر دوره س لابیسهی هاداده تیاز وضع یانمونه 1-2. شکل اندآمدهدستبهاب ی تاریخی و یا مطالعات دیرینه سیلهاگزارش

دههد. بهر ایهن های تاریخی و باستانی( را نشهان مهی)سیلاب و غیر سیستماتیکهای هیدرومتری( شده توسط ایستگاههای ثبت)سیلاب

داده حهداکثر در سهری  عنوانبهههای لازم، یک داده پرت بررسی ها و انجاماساس، پس از شناسایی مقادیر پرت استثنایی در سری داده

هها گردد. بر اساس این روش، ابتدا خصوصیات آمهاری سهری دادهواقع شده و همانند یک داده تاریخی با آن رفتار می قبول موردها داده

احتمهال )توزیهع لهوگ پیرسهون نهوع سهه سپس پارامترههای تهابع توزیهع و اصلاح شده  میانگین، انحراف معیار و ضریب چولگی شامل

 (.HFAWG 2008گردید ) محاسبهپیشنهادی بولتن( 

بها اسهتفاده از  میانگین، پراش و ضهریب چهولگی ها شامل(، در ابتدا خصوصیات آماری سری داده17BH) یخیتاردر روش گشتاورهای 

در حالت کلی اصهلاح احتمهال تجربهی موقعیهت گردد. می محاسبهتوزیع آماری سپس پارامترهای  واصلاح شده  4-2 یال 2-2عادلات م

 :ردیگیمانجام  5-2با استفاده از معادله  p(i)نقاط

(2-1) 
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ههای ها )در این مطالعات از رابطههضریب ثابت برای ترسیم موقعیت تجربی داده aمشاهدات در ترتیب صعودی،  فیرد i در روابط فوق،

طهول  Hفهاکتور وزن، Wاستفاده گردیهد.(، 5/1 و 4/1به ترتیب برابر صفر،  پارامترمقادیر با  3و هازن 2، کیونین1ترسیم موقعیت ویبول

بهه سهال  ههادادهکهل دوره ثبهت  N)سهال(،  ههادادهطهول دوره ثبهت سیسهتماتیک  Sسهال(، ) یاستثنائدوره ثبت سیلاب تاریخی یا 
________________________________________________________________________________________________________ 

1- Weibull 

2- Hazen 

3- Cunnane 
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(N=S+H ،)K  ی تاریخی یا پرت شناسایی شده،هالابیستعداد کلX جریهان،ی دبی هادادهلگاریتمμ̂ 2،شهدهاصلاحمیهانگین̂  پهراش

 .(England Jr et al., 2003) باشندیم شدهحیتصحضریب چولگی γ̂و شدهاصلاح

در خارج از دوره سیسهتماتیک های تاریخی شناسی در منطقه با هدف شناسایی سیلابشناسی و باستانهای زمینبررسیدر صورتی که 

بهر اسهاس روش ارائهه شهده  طول دوره تاریخی ها نیز در دسترس نباشد،صورت نگرفته باشد و گزارشی از وقوع این سیلاب هاثبت داده

تاریخی، میانگین  ترین طول دورهگردد. معیار انتخاب بهینهتعیین می و بر اساس آنالیز حساسیت (Heidarpour et al., 2017)توسط 

. استهای آماری های مشاهداتی، با مقادیر محاسباتی توزیعهای حداکثر مشاهداتی و همچنین خطای کل سری دادهخطای تطابق دبی

منظور تعیین محدوده دوره تاریخی، از نتایج رویکرد اول که برای دو حالت، سری کامل با حوور داده پرت و پهس از حهذف همچنین به

 گیرد نیز استفاده گردید.ت میآن صور

ههای ههای آمهاری و بهر اسهاس تعهداد محهدود دادهیابی توزیعهای بالا، بر اساس برونها در دوره برگشتبا توجه به اینکه برآورد سیلاب

ر نمهودار فراوانهی ، محهدوده اعتبهابرخی منهابع اساساًتواند خطای زیادی را در بر داشته باشد و پذیرد، این امر میمشاهداتی صورت می

محهل  در PMF)(1 . در صورت وجود مقهادیر حهداکثر سهیلاب محتمهل(,Ribeiro 1992دانند )ها را غالباً تا هزار سال میوقوع سیلاب

نتهایج تحلیهل فراوانهی و کنتهرل تهدقیق منظور اصهلاح، ، از نتایج مطالعات صورت گرفته بههموردنظرهای هیدرومتری یا حوضه ایستگاه

 ستفاده گردید.ا سیلاب

های صهورت گرفتهه و ها )با توجه به بررسیر سری دادههای پرت استثنائی دلازم به ذکر است که در صورت مشاهده و شناسایی سیلاب

منظور مقایسهه و و نتهایج رویکهرد اول صهرفاً بهه اسهتکارگیری و استفاده از نتایج رویکرد دوم به توضیحات ارائه شده(، توصیه کارگروه

 گیرد.کنترل نتایج مورد استفاده قرار می

 
 (England Jr et al., 2003)ی سیلاب در دوره سیستماتیک و غیر سیستماتیک هادادهی از وضعیت انمونه -1-2شکل  

 

ها لزوماً از های مداوم و گسترده، این فرضیه مطرح شد که سیلابهای اخیر ناشی از بارشالعاده حجم سیلاببه دلیل اهمیت فوق

تری را رود احجام سیلاب شرایط بحرانیها استثنایی نباشند. لذا انتظار میای ممکن است در همه یا برخی ایستگاهجهت دبی اوج لحظه

تحلیل فراوانی حجهم سهیلاب  منظوربهاندک بود.  نسبتاًبا فاصله  چندروزهحاصل دو بارش  89ین اینکه سیلاب فرورد ژهیوبهنشان دهند 

های هیدرومتری منتخب و محل سهدها در دوره روزه( در ایستگاه 31و  15، 5های در ابتدا سری حداکثر حجم سالانه سیلاب )در تداوم

 ای است.ابه روش تحلیل فراوانی حداکثر سیلاب لحظهمشترک آماری استخراج و تحلیل شدند. سایر مراحل کار، مش

________________________________________________________________________________________________________ 

1- Probable Maximum Flood 
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 برف  ریتأث-2-1-2-4

زده بهر اسهاس محصهول ههای آبریهز سهیلدر بخش داده اشاره شد، در بررسی حاضر، سطح پوشش برف حوضهه که یطورهمان

MOD10A2 ها مطابقت داده شد.برآورد شد و سری زمانی آن با زمان وقوع بارش 

اخیر را منوط های تجمع و ذوب برف در ایام سیلابریزش، نقش تعیین دقیق رگروه هیدرولوژی و منابع آب کاگردد که تاکید می

 داند.مییک کار پژوهشی گسترده با جزئیات کافی  در قالبهای تفصیلی اجرای روش به

 

 بررسی اثرات سیل اخیر بر منابع آب کشور  -2-1-2-1

 های سطحیمنابع آب-2-1-2-1-1

، بسیاری از مناطق کشور شرایط رطوبتی بالاتر از نرمال را تجربهه 1387-89دهد که در سال آبی رقام ثبت شده نشان میآمار و ا

تواند بر منابع آب بر جای بگذارد، افزایش حجم رواناب ورودی به سهدها و های بالاتر از نرمال میوقوع بارش اند. از اثرات مثبتی کهکرده

 جم ذخیره آبی کشور است. دنبال آن افزایش ح به

-بر مبنهای تلفیهق ایسهتگاه 1387-89بی آبارش درازمدت و بارش سال  یورد میانگین هاآاستخراج نقشه های بارش حوضه و بر

مدت با شبکه متناظر در تحلیل بارش سال بلندوزارت نیرو و سازمان هواشناسی بوده است. شبکه تلفیقی در تحلیل بارش منتخب های 

ههم چنهین تهیهه  ی در دسهترس کهارگروه قهرار داشهت.آبمار تعداد بسیار بیشتری ایستگاه در این سال آمتفاوت است زیرا بی جاری آ

 ها بر مبنای شبکه تلفیقی برای کل کشور انجام گرفته و لذا ملاحظات تراکم نسبی و برون یابی تا حد ممکن مرتفع شده است.نقشه

های موجود )با توجه به توضیحی که قبلها داده شهد( های ایستگاهبارش حین وقوع سیل یا بارش مولد سیل نیز با استفاده از داده

های مربوطه مقایسه شد تا بزرگی بارش ها پس از تهیه نقشهبه صورت روزانه و تجمعی محاسبه و با مقادیر بارش بلند مدت و نسبت آن

 مشخص گردد. مولد سیل در هر حوضه 

بهه  1389 مههر 1های تحت تاثیر سیلاب، حجم ذخیره گزارش شده سدها در تاریخ برای بررسی وضعیت مخازن سدها در حوضه

بهرداری سهدها و نیهز وجهود دریافت شد. با توجه بهه اختلهاف دوره بهره  IranDamsعنوان حجم ذخیره در انتهای سال آبی از سامانه 

ساله برای ارزیابی حجم ورودی به سهدها در نظهر  21ای حداکثر ریخی برخی سدهای قدیمی کشور، دورهمحدودیت در تکمیل سری تا

گرفته شد. مقادیر حجم ورودی به سدها با حذف اثر سد)های( بالادست هر سد غیرتنظیمی شد ولی از بررسی و حهذف رونهد احتمهالی 

 نظر گردید.ها صرفموجود در سری داده

 

 و ترسالی خشکسالی-2-1-2-1-2

 این بخش در پاسخ به سه سوال تنظیم شده است:

  است چگونه بودهحوضه سیل زده  4در سطح کشور و در های اخیر الدر س در دوره تاریخی بویژه /ترسالیوضعیت خشکسالی

 های فراوان از نظر ترسالی در چه شرایطی قرار دارد با وجود بارش 1387-89 ال آبیوضعیت س

 چقدر است  1389-88بی آی در شرایط ترسالی در سال احتمال ماندگار

و شاخص  1SPIبرای پاسخ به سوال اول و دوم، وضعیت خشکسالی و ترسالی هواشناسی با استفاده از شاخص بارش استاندارد

ی قرار ( در مقیاس زمانی سالانه مورد بررسStandardized Hydrological Drought Indexخشکسالی هیدرولوژیکی استاندارد )

توزیع تجمعی احتمال  و شودمی داده برازشماهانه  بارندگی هایداده سری بر گامااحتمالاتی  توزیع تابع SPIمحاسبه  به منظورگرفت. 

(2CDF گاما )شود تا میتبدیل  واحدتابع نرمال استاندارد با میانگین صفر و واریانس  به گاما تجمعی تابعسپس گردد. می محاسبه

________________________________________________________________________________________________________ 

1- Standardized Precipitation Index 

2- Cumulative Distribution Function 
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 کمتر منفی بیانگر ( و مقادیرشرایط تر) میانه از بارندگی بودن بیشتر بیانگر این شاخص مثبت مقادیربدست آید. SPI  سری زمانی

شود. با این و بر اساس سری دبی ماهانه انجام می SPIمشابه  SHDI اخص ش محاسبه .است خشک( شرایطمیانه ) از بارندگی بودن

های ، ولی از تحلیلشد استفاده %5)آلفا(  αسطح اهمیت در دبی  و بارش روند تعیینبرای  (Mann-Kendallل )کندا-من آزمون ازکه 

بندی شاخص ، طبقه11-2های ناایستا به ویژه در دبی )به واسطه دخالت انسانی( پرهیز شد. در جدول تفصیلی بر روی سری

 نشان داده شده است. SHDIو  SPIخشکسالی 

 

 SHDIو  SPIطبقات شاخص خشکسالی  -11-2جدول
 طبقات خشکسالی طبقات خشکسالی SPI / SHDI حالت

1 > 2 extremely wet (EW) مرطوب بسیار شدید 

2 88/1 -- 51/1  very wet (SW) مرطوب شدید 

3 48/1 -- 1/1  moderately wet (MW) مرطوب متوسط 

4 88/1 -- 51/1  weakly wet (WW)  متمایل به نرمالمرطوب  

5 48/1-  --  48/1  near normal (N) نرمال 

6 51/1-  --  88/1-  weakly dry (WD) خشک متمایل به نرمال 

7 11/1-  --  48/1-  moderately dry (MD) خشک متوسط 

9 51/1-  --  88/1-  severely dry (SD) خشک شدید 

8 < -2 extremely dry (ED) خشک بسیار شدید 

 

 

 های زیرزمینیمنابع آب-2-1-2-1-8

 1387-89بر منابع آب زیرزمینی در حد مقدورات زمانی و دسترسی به آمار سهال آبهی  1387-89یر شرایط ترسالی سال آبی تاث

در سه بخش بررسی شد. در بخش اول نگاهی عمومی به این منابع در سطح کشور انداخته شهد. در بخهش دوم نتهایج بررسهی میهدانی 

های اجرایی ارائه گردید. در بخش سوم نیز یکی تغییرات منابع آب کارستی در جنوب غرب کشور بر اساس کارهای انجام شده در بخش

ساز دشت برای بررسی موردی اثرات ترسالی اخیر بر های کشور )دشت قزوین( به سبب در دسترس بودن مدل شبیهترین آبخواناز مهم

 اری این تاثیر در چند سناریو مورد توجه قرار گرفت. تراز آبخوان و زمان ماندگ

در حالت ناپایهدار واسهنجی و اعتباریهابی  که Sanginabadi et al. (2019)پیشنهادی در  MODFLOW-ANNمدل ترکیبی 

آب زیرزمینی در  ساز، تراز طبیعیسازی تراز آب زیرزمینی استفاده شد. با فرض عدم برداشت از آبخوان در مدل شبیهشده بود در شبیه

وضعیت خشکسالی آب زیرزمینی در شرایط حاضر تعیین  SGIمحاسبه و با استفاده از شاخص 1389تا شهریور   1345بازه زمانی سال 

رود اسهت کهه اولهی بهرای پهایش خشکسهالی آب زیرزمینهی بهه کهار مهی SPIشبیه شاخص خشکسالی هواشناسی  SGIشد. شاخص 
(Bloomfield and Marchant, 2013).    

و به مهدت  1387-89ابتدای سال آبی بر آبخوان دشت قزوین، مدل آب زیرزمینی از  1389برای ارزیابی اثرات سیلاب فروردین  

سال برای حالات مختلف برداشت و شرایط آب و هواشناسی اجرا شد و سری زمانی تراز ماهانه متوسط دشت محاسبه گردید. بهدین  11

 منظور سه سناریو در نظر گرفته شد.

ین بلندمدت آب و هوایی )نرمال( و حفظ در سناریوی اول، تغییرات تراز آب زیرزمینی دشت قزوین با فرض استمرار شرایط میانگ

 ساز محاسبه گردید.بر اساس مدل شبیه 1419تا اسفندماه سال  1387های کنونی از آبخوان از اسفند سال برداشت
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 1387-89ههای نیمهه دوم سهالی آبهی بر مبنای وقهوع بهارش 1389تا شهریور  1387در سناریوی دوم، تغییرات تراز از اسفند  

به ازای استمرار میانگین درازمدت عوامهل آب و  1419تا اسفند  1389)شراط ترسالی( و آمار پیزومترهای دشت محاسبه شد و از مهر 

 های کنونی محاسبه گردید. هوایی )شرایط نرمال( و حفظ برداشت

از آنجا که میزان برداشت از آب زیرزمینی دشت در بازه  ، (BAU) تدر سناریوی سوم، که معادل سناریوی ادامه وضع موجود اس

میلیون مترمکعب در سال افزایش داشته، لذا سناریوی سوم در شرایط اضافه شهدن  33به طور متوسط حدود  1382تا  1343های سال

  ها اجرا گردید.برداشت

شت از آب زیرزمینی و نیز با استفاده از هیدروگراف واحد دشت با مقایسۀ تراز آب زیرزمینی در شرایط مختلف آب و هوایی و بردا

 تحلیل شد. 1387-89قزوین، اثرات شرایط ترسالی 

 

 تولید انرژی برقابی -2-1-2-1-4

ها منهافع های مختلف کشور وارد کرد، ولی سیلاببخشبه  یتوجهقابلهای خسارت 89فروردین و  87های اسفند سیلاب هرچند

ی جهت ایجهاد آمهادگی در مواجههه بها اسازه ریغاقدامات  هایی کهتوانند به دنبال داشته باشند. این منافع در حوضهمیی هم توجهقابل

( بسهیار چنهدمنظورهمخازن سهدهای  برداریبهره هایمدل موازاتبه لسیی نیبشیپو هشدار ی هاسامانهسیلاب اجرا شده باشد )مانند 

بوده است. در این  موردتوجههای محاسباتی کمتر در کشور منافع حاصل از سیلاب به علت پیچیدگیسازی بیشتر است. از طرفی، کمّی

قهرار  موردتوجهه های حرارتهیدر مقایسه با تولید نیروگاه بیااز جنبه تولید برق 1387-89ی آببخش منافع حاصل از دوره ترسالی سال 

برداری سهدهای شهرکت توسهعه منهابع آب و ریزی بهرهبینی و برنامهبا ارجاع به گزارش عملکرد سامانه پیش عمدتاًگیرد. این بخش می

 آید.شرکت قدردانی به عمل می آناز همکاری کارشناسان  لهیوسنیبدتنظیم شده که  1389 های فروردیننیروی ایران در سیلاب

ها آسهیب جهدی . مصرف سوخت فسیلی در این نیروگاهشودیمرتی تولید های حرادرصد از برق کشور توسط نیروگاه 81بیش از 

و در ابعهاد  PM10و   SOXها در ابعهاد محلهی شهامل انهواع گازهها نظیهرو تشدید تغییر اقلیم را به همراه دارد. آلاینده ستیزطیمحبر 

 های حرارتی است. ی، تعمیرات و نگهداری نیروگاهگذارهای سرمایهای است. این تبعات علاوه بر هزینهجهانی انتشار گازهای گلخانه

بهه های مالی( و یا اقتصاد ملهی )هزینهه اقتصهادی( اعهداد متفهاوتی را بنگاه )هزینه دگاهیاز ددر ادبیات اقتصادی، محاسبه هزینه 

های مهالی و در محاسبات هزینهه دهشمحاسبهها ها و جریمههای انتقالی نظیر مالیات، یارانهدهد. در دیدگاه اول، کلیه پرداختمی دست

محیطی یا وجهود نهدارد و زیست جرائم حالنیدرعگیرد و زیادی تعلق می گیرد. در اقتصاد کشور که به سوخت یارانهقرار می موردتوجه

های اقتصهادی تولیهد تعیین هزینهه منظوربههای تولید برق حرارتی نیستند. لذا های مالی بازتاب مناسبی از هزینهیا اندک است، قیمت

های هها و نکتهه دوم منظهور کهردن هزینههها از سهوخت مصهرفی نیروگاهبرق باید به دو نکته توجهه کهرد. نکتهه نخسهت حهذف یارانهه

ری از تهوان ارزیهابی اقتصهادی بهتههای حرارتی است. با استفاده از این روش محاسهبه میمحیطی آثار منفی تولید برق از نیروگاهزیست

کننهد و آثهار سهوء های فسیلی استفاده نمیهای آبی از سوختهای آبی در دوره سیل اخیر داشت. نیروگاهافزایش تولید برق در نیروگاه

 ی را در طی فرایند تولید برق ندارند. توجهقابلی طیمحستیز

سوخت مصرفی  و تعمیرات و نگهداری، هزینه گذاری اولیههای سرمایههای اقتصادی تولید برق شامل سه بخش مهم هزینههزینه

 ازآنجاکههآیهد. یم دسهت بههههای آبهی از روش هزینهه اجتنهاب شهده منافع برق تولیهدی نیروگاهاست.  ستیزطیمحآلودگی  و هزینه

 ای آبی مشتمل بر هزینههههای اجتناب شده ناشی از تولید برق توسط نیروگاهانجام شده است، هزینه قبلاًها گذاری اولیه نیروگاهسرمایه

 .های حرارتی خواهد بودمحیطی نیروگاههای زیستسوخت مصرفی و هزینه

 

 سنجی )هیدرومتری(های آبارزیابی ایستگاه-2-1-2-6

سهازد کهه سهیلاب از چنهد روز پهیش قابهل این واقعیهت را آشهکار می 1389و فروردین  1387توجه به رویدادهای سیل اسفند 

های مسئول برای کاهش خسارات جانی و مهالی یت بود. دقت پیش بینی و به دنبال آن میزان آمادگی مردم و سازمانبینی و مدیرپیش
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هنگام جمع آوری بهرای بسترسهازی تصهمیم و سنجی به منظور پایش موثر و بهو نیز مدریت مخازن سدها در گرو وجود یک شبکه آب

های اخیر برای شناخت نقهاط سنجی در ایام پیش و حین سیلابهای آبد شبکه ایستگاهاقدامات مدیریتی است. بنابراین ارزیابی عملکر

 ای برخوردار است.قوت و کمبودها از اهمیت ویژه

زده، ههای سهیلها در شرایط پیش و حین سیل در حوضهها و عملکرد آنهای پایش جریان رودخانهبرای بررسی وضعیت ایستگاه

ههای آب سنجی یک فرم ارزیابی طراحی شد و بها همکهاری کارشناسهان سازمان/شهرکتهای موجود آبدستورالعملابتدا با استفاده از 

های بالادست تکمیل گردید. در گام بعدی و در محدوده زمانی کهارگروه، های خوزستان، لرستان، گلستان و دیگر استانای استانمنطقه

هیدرولیکی مقطع جریان، فراوانی و تراکم در سطح حوضه، درجه و نوع لهوازم -ط هندسیها از نظر محل استقرار و شرایوضعیت ایستگاه

های فعال، تخریب شده و بازسازی شهده بانی، تعمیر و نگهداری، عملکرد تجهیزات و نیروی انسانی، تعداد ایستگاهو تجهیزات، نحوه دیده

 بررسی شد و در راهکارهای ارتقاء عملکرد پیشنهاد شد.

 

 ها و مفروضاتمحدودیت -2-1-8

 شود.اشاره می وارفهرست هاآنای روبرو بوده که به برخی از های متعدد و گستردهانجام بررسی حاضر با محدودیت

 ها الف: محدودیت

 زدهلیسهای محدودیت زمانی بررسی با توجه به گستردگی محدوده  

 ی قابهل توجهه رهایتأخربط با های ذیبودن مکاتبات و پیگیری با دستگاه برزمان لیبه دل ازیموردنهای ها و گزارشآوری دادهجمع

 ها، آمار و اطلاعات در بازه این بررسی دریافت نشد.برخی گزارش متأسفانههای متعدد، مواجه شد. علیرغم پیگیری

 هابرآورد در محل این ایستگاه های سنجش دبی و در نتیجه بروز خطایدلیل تخریب برخی از ایستگاهها و اطلاعات بهطای دادهخ 

 های هیدرومتری پایین دست در حین سیلاب اخیر و در دوره تاریخیگیری جریان در ایستگاهرفع اثر سدهای مخزنی در اندازه 

 های هیدرومتری به دلیل تغییرات احتمالی سالانه و به خصهوص ایستگاهاشل  -دبیهای های ناشی از تغییرات منحنیعدم قطعیت

 ها از سیلاب بعد

 سنجی مگر در مواردی که به صراحت به آن توجه شده باشد.های دبیهای تاریخی ایستگاهاثرات برداشت آب در سری داده 

 فقدان امکانات پشتیبانی در اختیار و محدودیت زمانی و نیروی انسانی برای بازدیدهای میدانی گسترده 

 

 ب: مفروضات      

 از: سی عبارتندترین مفروضات این بررمهم

 های گفته شده در بالا و به استناد تامین آمار بارش، دبی، تراز سطح آب زیرزمینی و سایر آمار هیدرولوژیکی با عنایت به محدودیت

 ها خلاف آن را نشان دهد.ها و یا بررسیکه آزمونتوسط سازمان متولی، صحیح فرض شد، مگر آن

 های هیدرومتری با فرض ایستایی سری انجام گرفت. در ابتدا آزمون ایستایی بهرای چنهد ایستگاهها در تحلیل فراوانی دبی رودخانه

قابل پذیرش تشخیص داده شد. لهیکن بررسهی  عمدتاًدار نبود و این فرض ها انجام شد که اغلب معنیایستگاه در هر یک از حوضه

 تر نیازمند یک طرح پژوهشی است.عمیق
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 مدیریت مخازن -2-2
 مبانی و تعاریف-2-2-1

در گزارش حاضر از واژگان تخصصی متعددی در زمینه مخازن و مدیریت آن استفاده شده است. جهت آشنایی با این واژگهان، در 

 این بخش سعی شده است مواردی از آنها که اهمیت دارد تعریف گردد. 

 ارائه شده است. 2-2ریچه دار و سرریز آزاد در شکل جهت نمایش بهتر اطلاعات لازم، نموداری شماتیک از یک سد با سرریز د

 : بالاترین تراز ارتفاعی بدنه سد را تراز تاج سد گویند.1تاج تراز

افتد را تهراز بیشهینه سهیلاب : بالاترین تراز آبی که در صورت وقوع سیلاب طراحی سرریز در مخزن سد اتفاق می2لابیس بیشینه تراز

 گویند.

شهود را تهراز نرمهال : ترازی از مخزن که در شرایط نرمال به عنوان بیشینه تهراز آب در مخهزن منظهور می3اریبردبیشینه بهره تراز

 گویند. در سدهای مجهز به سرریز آزاد این تراز معادل تراز آستانه سرریز است.

کمتهر شهدن تهراز آب مخهزن از آن داده برداری اجهازه ترین ترازی از مخزن که در شرایط نرمال بهره: پایین4یبرداربهره کمینه تراز

ترین آبگیهر برداری مخزن گویند. عموماً این تراز مقداری )بسته به شرایط هیدرولیکی( بالهاتر از تهراز پهایینشود را تراز کمینه بهرهنمی

 است.

وظیفه اصهلی آن تخلیهه سهریع  ترین مجرای قابل آبگیری از مخزن است که دوکننده تحتانی پایین: تخلیه5یتحتان کنندههیتخل تراز

تواند در تخلیهه اضهطراری سهیلاب از مخهزن بهه کهار آیهد. تهراز قرارگیهری مخزن و تخلیه رسوب است. البته در شرایط سیلابی نیز می

 کننده تحتانی بلافاصله بالای تراز کف رسوب )حجم مرده مخزن( است.تخلیه

سهاله( در  51ورودی به مخزن، محاسبات رسوبگذاری )عمدتاً با عمر مفید : بر اساس میزان رسوب مخزن شده یرسوبگذار کف تراز

 شود.مخزن انجام شده و تراز کف مخزن پس از رسوبگذاری حاصل می

: تراز قرارگیری اوجی سرریز را تراز آستانه سرریز گویند که در سدهای با سرریز آزاد معهادل تهراز نرمهال مخهزن 6زیسرر آستانه تراز

 است.

 ساله( را حجم مرده مخزن گویند. 51: حجم معادل رسوب ورودی به مخزن در طول عمر مفید سد )مخزن 7همرد حجم

 : حجم کل مخزن تا تراز نرمال را عموماً به عنوان حجم مخزن سد گویند.مخزن حجم

ههای سهیلابی مخهزن را در ماهبرداری مخزن در شرایط سیلابی، تهراز نرمهال : عموماً با اعمال منحنی فرمان بهره9لابیس رهیذخ حجم

گیرند تا حجم اضافی برای ذخیره سیلاب احتمالی در مخزن ایجاد گردد کهه بهه آن حجهم پایین تر از تراز نرمال معمول سد در نظر می

 ذخیره سیلاب گویند.

 مفید مخزن نامند.برداری و تراز نرمال مخزن را حجم : حجم موجود در حد فاصل تراز کمینه بهره( مخزندی)مف 8فعال حجم

: حجم موجود در حدفاصل تراز نرمال تا تراز بیشینه سیلاب مخزن را که در شرایط سیلابی با توجه بهه عملکهرد 1لابیس کنترل حجم

گهردد را سرریز سد امکان آبگیری در آن ایجاد شده و پس از فروکش کردن سیلاب، این حجم مجدداً تا تهراز نرمهال مخهزن تخلیهه می

 سیلاب مخزن گویند. حجم کنترل

________________________________________________________________________________________________________ 
1- Dam Crest Level 

2- High Flood Level 

3- Maximum Operating Level 
4- Minimum Operating Level 

5- Bottom Outlet Level 

6- Spillway Crest Level 
7- Dead Volume 

8- Flood Storage Volume 

9- Active Volume 
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گهردد ای بین دبی خروجی و تراز آب بر روی آستانه سهرریز ایجهاد می: با توجه به شکل و ابعاد سرریز، رابطهزیسرراشل  -دبی رابطه

 اشل سرریز گویند. -که به آن رابطه دبی

خصوص در سدهای خهاکی و جلهوگیری از به : ارتفاع حد فاصل تراز بیشینه سیلاب تا تراز تاج سد که به جهت ایمنی سد،2آزاد ارتفاع

 شود را ارتفاع آزاد نامند.لبریز شدن احتمالی سد منظور می

های سدهای متوالی به جهت بررسی نحهوه تاثیرگهذاری سهدهای بالادسهت بهر پهایین در سامانه :سد به یورود یمیتنظ ریغ انیجر

شود. محاسهبه آن بهه ایهن صهورت اسهت کهه اثهر دست استفاده مییندست برخی موارد از واژه جریان غیر تنظیمی ورودی به سد پای

 گردد.تنظیمی به مخزن سد بالادست، حذف میتنظیمی سد بالادست با اضافه کردن حوضه میانی دو سد به ورودی غیر

 
 

 
 )الف(

 
 )ب(  

 دار نمودار شماتیک سد با سرریز: )الف( آزاد و )ب( دریچه-2-2شکل 

 

                                                                                                                                                                                
1- Flood Control Volume 

2- Free Board  
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 ها و اطلاعات، حدود دقت و عدم قطعیتدادهمنابع  -2-2-2

زیهر  یبخهش اصهل سههتهوان بهه یم یگزارش حاضر مورد استفاده قرار گرفته است را به طور کل هیته یکه برا یاطلاعاتها و داده

 کرد: یبند میتقس

 یهاسهازه تیهمختلهف، ظرف یهاسازه های نرمال، حجم مرده وارتفاع، تراز-حجم-سطح  یهایسدها شامل منحن یکیزیف اطلاعات 

 و ... یروگاهیاطلاعات ن ،اعم از عمقی و سرریزها کنندهتخلیه

 و ... یبرداربهره یهاتیمخزن، محدودو حجم تراز  راتییبه سدها، تغ یورود آب حجمدبی و سدها شامل  یبرداربهره اطلاعات 

 ها در فاصله بین سدها و ... ها بین سدها، دبی ایمن رودخانههای ورودی به رودخانههای هیدرومتری شاخههای ایستگاههای دبیداده 

هها و داده افهتیانجام شده است و پس از در یمکاتبات فراوان ربط یذ یهاها و ارگاناطلاعات فوق الذکر با سازمان هیمنظور ته به

 :استفاده شده است ریاز مراجع ز یافتیگزارش از آمار و اطلاعات در نیمختلف ا یهاشاطلاعات، در بخ

 رانیمنابع آب ا تیریاز شرکت مد یافتیو اطلاعات در آمار 

 رانیا یرویاز شرکت توسعه منابع آب و ن یافتیو اطلاعات در آمار 

 سازمان آب و برق خوزستانشرکت سهامی از  یافتیو اطلاعات در آمار 

 ای گلستانآب منطقهسهامی از شرکت  یافتیو اطلاعات در آمار 

 یکشهور در آن بارگهذار یبهرداردر حهال بههره یسدها هیاز کل یبردارکه اطلاعات روزانه بهره ایراندمز تایاز وبس یافتیدر اطلاعات 

 شود. می

 از سدها یاستان دیشده در طول بازد یآورجمع اطلاعات 

 سدها یبرداربهره نیجلسات با مسول یاز برگزار یافتیدر اطلاعات 

 نظرانجلسات با کارشناسان و صاحب یاز برگزار یافتیدر اطلاعات 

های صحیح اسهتفاده های چندجانبه تا حد امکان از دادههای اولیه و کنترلسعی شده با بررسیگزارش  نیادر به ذکر است که  لازم

ها ویژه در زمینه دبی در رودخانههها بهگیریها در شرایط سیلاب ممکن است دقت اندازهگیری دادهدلیل شرایط خاص اندازهشود ولی به

های هیهدرومتری در طهول سهیلاب د انتظار نباشد، کمها اینکهه برخهی ایسهتگاهو ورودی سدها و نیز دبی سرریز سدها در حد دقت مور

 یافتیدر یهاداده یسنجصحت یبرا های تکمیلیلیتحلاند. لذا اشل ثبت شده کار کرده-تخریب شده و برخی نیز خارج از محدوده دبی

 گزارش است.  نیخارج از بح  ا

 است: ریباشند به شرح ز یلابیس یهادر داده تیعدم قطع جادیکه باع  ا یرسد مواردیبه نظر م

 یدرومتریه یهاستگاهیدر ا یدب یریگاندازه لیدقت وسا -1

 یدبه نههیویژه در زمبهه یریگانهدازه لیو دقهت وسها هاوهیبهه شه یبستگ موجود یهابه داده نانیدقت و اطم زانیاست م یهیبد

 یههاد در دادهوموجه تیمنظور کاهش اثرات عدم قطع مورد استفاد دارد به زاتیتجه ونیبراسیکال خچهیو  تار یدرومتریه یهاستگاهیا

 شده است.   مها و احجام روزانه انجایدب نیانگیم یگزارش بر مبنا نیصورت گرفته در ا یهالیلدر محاسبات، تح یو ساعت یالحظه

 یدرومتریه یهاستگاهیاشل در محل ا-یدب یبروزرسانی منحنعدم  -2

بها  است که معمولهاً یضرور یمقطع رودخانه به مرور زمان امر راتییبا توجه به تغ ستگاهیاشل در محل ا-یدب یمنحن بروزرسانی

 شود. یانجام م یطولان یفواصل زمان

 هایدب یریگدر اندازه یلابیس انیجر ادیتلاطم ز ریتاث -2

آب با عهدم  انیجر یاشل واقع نیتخم لاب،یدر س انیاز تلاطم جر یمحبوس ناش یهوا زیو ن هالابیلحاظ وجود رسوبات در س به

شهده وجهود دارد. از  یریگانهدازه یههامحبوس، فرض بر دقهت داده یعدم ثبت اطلاعات رسوب و هوا لیدلبه یهمراه است، ول تیقطع

استفاده  یسازهیشب یهابه مدل یوان وروداستفاده شده و به عن میو اطلاعات ثبت شده بطور مستق هااز داده نکهیا لیبه دل گریطرف د
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 یکهاف نهانیاطم یاز سهدها دارا یبهرداربهره اسیهنداشهته و لهذا در مق یو مکان یزمان یابیدرون ایکردن  یابه منطقه یازینشده، لذا ن

 .  هستند

 به سدها یورود انیحجم جر ای ینحوه محاسبه دب -3

به مخازن سدها است. بها توجهه بهه  یورود انیحجم جر ای یمربوط به دب یهااست داده دیکه مورد ترد یموارد نیتراز مهم یکی

قابهل  یهاقادر به ثبت داده ایشده  بیاند تخرکه در بالادست سدها واقع شده یسنجمهم آب یهاستگاهیا بیشتر ،لابیدر زمان س نکهیا

 یحجم مخزن و دبه راتییو با توجه به تغ لانیا استفاده از معادله ببه سد ب یورود انیحجم جر نییتع سدهادر اغلب  ستند،ین نانیاطم

. بها شهودیمحاسبه مه زین انیجر یدب ،یبازه زمان کیدر  یورود انیو پس از محاسبه حجم جر شودیشده انجام م یریگاندازه یخروج

 یدروگرافیهبروزرسانی آن بها توجهه بهه هساخت و  نیدر ح یارتفاع مخزن )که به دقت نقشه بردار-سطح-حجم یتوجه به دقت منحن

 یبهه توپهوگراف یزده شود که بستگ نیدرصد دست بالا تخم 11تا  یبه مخازن ممکن است حت یورود انی(، حجم جرگرددیمخزن بر م

 راتییهر محاسهبه تغد یکمتهر یباشند، خطها رتریتر و نفوذناپذمخزن قائم یهاوارهیمخزن سد دارد. هرچه د یهاوارهیمخزن و جنس د

( و وجود ریسد وشمگ ری)نظ یوتعدد به لحاظ توپوگراف یبا مخازن فرع یوجود خواهد داشت. در سدها یورود یحجم و به دنبال آن دب

موجهود امکهان  یههاکمتر خواهد بود. به هر حال با توجه بهه داده یورود انیجر یدر آنها، دقت محاسبه حجم و دب انیحجم مرده جر

از  یافتیههها و اطلاعهات درگزارش از داده نیو در ا ستین ریبه مخزن سدها امکان پذ یاعداد احجام ورود قیدق نیو تخم یسنجصحت

در جهت بهبهود دقهت در  هاهیاز توص یبخش لاب،یس یهاآموختهاست در بخش درس یهیاستفاده شده است. بد هالیها در تحلسازمان

 خواهد بود. ندهیآنها در آ تیعها و کاهش عدم قطداده یریگاندازه

 ارتفاع سدها-حجم-سطح یدر مورد منحن ینقص اطلاعات -4

عهدم وجهود اطلاعهات  دههد،یرا کهاهش مه لابیسه نیبه مخزن در ح یآب ورود راتییتغ نیکه دقت تخم یاز موارد گرید یکی

تراز آب در مخزن معمولهاً  لاب،یبالاتر از تراز نرمال مخزن است. حال آنکه در هنگام س یارتفاع در ترازها-سطح-حجم یمربوط به منحن

بهه اطلاعهات  ازیهبهه مخهزن ن یمقدار حجم آب ورود نیحجم مخازن و تخم راتییتغ نییتع یافته و برای شیبه بالاتر از تراز نرمال افزا

-سطح-حجم یهایبروزرسانی منحن نهیاز مخازن سدها در زم یافدروگریه خچهیارتفاع است.لازم به ذکر است تار-سطح-حجم یمنحن

 کسهانیگهزارش  نیمختلف مورد مطالعه در ا یسدها یسدها، برا یاکناره یهازشیر ایرسوبات به سدها  هیتخل ایاز ورود  یارتفاع ناش

 .ستین
 

 برداری از مخازنمدل ریاضی بهره -2-2-8

های های مخازن درگیهر سهیلاببرداری از سامانهمطرح شده در اهداف و سناریوهای بهرهسازی رویکرد در این بخش، جهت پیاده

های مهورد طور که عنوان شد، سهیلابشود. همانبرداری از آنها پرداخته میاخیر، به تشریح مدل ریاضی مربوطه، روابط و چگونگی بهره

های های کرخه، کارون و دز متمرکز بوده است. تمهامی حوضهههغرب کشور حوضشرق کشور حوضه گرگانرود و جنوببررسی، در شمال

خصهوص در شهرایط سهیلابی بهر برداری و نحوه عملکهرد سهدهای بالادسهت بههای چندمخزنی هستند که بهرهاشاره شده دارای سامانه

ا در سهطح حوضهه آبریهز در دست تأثیرگذار است. از آنجا که در این گزارش، هدف بررسی نحوه عملکهرد سهدهمخازن و سدهای پایین

های مختلف با لحاظ شرایط سیلابی اسهت، در ادامهه، مفهاهیم اصهلی در شرایط سیلابی، همچنین مقایسه عملکرد سامانه مخازن حوضه

 گردد.سازی سامانه مخازن، مدل ریاضی مخازن و همچنین نحوه استفاده آن ارائه میخصوص شبیه

 

 سازی سامانه مخازن شبیه -2-2-8-1

های مختلف در شرایط سیلابی تهاریخی، لیسهت سهناریوهای ، به منظور ارزیابی نحوه عملکرد سامانه مخازن حوضهدر این گزارش

های مختلهف، برداری از سد در شرایط کنترل سیلاب منطبق بر شرایط هندسی و هیهدرولیکی سهدها و حوضههپیشنهادی با هدف بهره

دست، همچنین شرایط واقعی حهادث شهده در بهازه تهاریخی توجه به دبی ایمن رودخانه در پایین ارائه شده است. نحوه تخلیه سدها، با
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تهر در ها جهت ذخیهره جریهان بیشکننده، آبیاری و ... ، نصب فوری برخی دریچههای تخلیهبرای سازه سد اعم از خرابی دریچه سیلاب

 سدها و غیره مدنظر قرار گرفته است. 

ط پیش از سیلاب و در برخی موارد حین سیلاب نیاز به تخلیه مقدار مشخصی آب از مخزن بهه منظهور ایجهاد از آنجا که در شرای

حجم خالی مناسب در آن جهت ذخیره و تسکین سیلاب در بازه وقوع سیلاب بوده، در تمامی سناریوهای اشاره شده، مخازن با توجه به 

های زمانی روزانه، اقدام به تخلیه جریانی مشخصی، به عنهوان ره در مخازن در بازهرابطه بیلان بین عوامل ورودی، خروجی و میزان ذخی

اند. به این ترتیهب، در تمهامی سهناریوهای پیشهنهادی، بها لحهاظ شهرایط های موجود نمودهکنندهدست از تخلیهنمونه دبی ایمن پایین

 3-2خواهد شد. نحوه تخلیهه جریهان مهورد اشهاره، در شهکل فیزیکی واقعی سدها و حوضه آبریز، مقدار جریان مشخصی از سد تخلیه 

نمایش داده شده است. بر این اساس، در هر بازه زمانی )در هر روز(، چنانچه مقدار تخلیه پیشنهادی، به اندازه میزان آب در دسترس در 

ه به شرایط فیزیکهی موجهود در سهد، انجهام های زمانی گذشته یا آینده باشد، رهاسازی جریان با توجسامانه مخازن، بدون توجه به بازه

( از مخهزن SOP) 1بهرداری اسهتانداردهای مختلف، بر مبنای سیاسهت بههرهبرداری سدهای حوضهخواهد شد. به این ترتیب، نحوه بهره

 خواهد بود.

 

 
 برداری از سامانه مخازن در سناریوهای پیشنهادیسیاست بهره -8-2شکل 

 

زمانی که مخزن خالی است، تمام آب ذخیره شده در مخزن در هر بهازه زمهانی )روز( بهه منظهور کنتهرل ، تا 3-2بر اساس شکل 

شود. زمانی که هدف مورد بررسی به طور کامل تأمین گردید، میزان خروجی مخزن )رهاسازی( تا زمهانی کهه سیلاب از مخزن خارج می

یه در هر روز خواهد بود. با پُر شدن مخزن، علاوه بهر تخلیهه میهزان رهاسهازی، مخزن پُر شود، بدون تغییر و برابر با حجم مورد نیاز تخل

شود. در این حالت، خروجی مخزن شامل حجم رهاسازی به منظور کنترل سهیلاب و صورت سرریز نیز از مخزن خارج میمقداری آب به

 حجم سرریز از مخزن است که دارای روند افزایشی است.

 

 مخازن اجزای سامانه  -2-2-8-2

یابی به اهداف تعیین شده برای آن، به نحوه عملکهرد ایهن اجهزا در طهول طور کلی، هر مخزن از اجزایی تشکیل شده که دستبه

عمر مفید آن بستگی دارد. همچنین هر سامانه منابع آب دارای عمر مفید مشخصی است که در طول آن به تهأمین اههداف مهورد نظهر 
________________________________________________________________________________________________________ 
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ههای جزییهات المهان 4-2گویی به تقاضاهای موجود با بازده تعریف شده اولیه نخواهد بود. در شکل به پاسخپردازد و پس از آن قادر می

هایی کهه در مسهیر جریهان قهرار برداری یک سد نمایش داده شده اسهت. مخهازن بهه عنهوان سهازهای مرتبط با بهرهای و غیرسازهسازه

صورت مانعی در مقابل جریان آب قرار گرفته و از حرکهت اند که به( تشکیل شدهdamH)با ارتفاع مشخص و ثابت  ایگیرند، از دیوارهمی

شود که قابلیت ذخیره حجهم قابهل کنند. همچنین فوایی در پشت سد ایجاد میدست جلوگیری میو انتقال تنظیم نشده آب به پایین

 ای از آب را دارد. ملاحظه

 

 
 )الف(

 

 
 )ب(

 دارسازی سامانه مخزن با سرریز: )الف( آزاد و )ب( دریچهمدل ایای و غیرسازههای سازهالمان -4-2شکل 

 

و به تهأمین  ردیگیقرار م یزیراست که بر اساس آنها مورد برنامه یو خروج یعوامل ورود یهر سامانه منابع آب دارا یطور کلبه

دارند که در طول زمهان و مکهان  ییهایو خروج هایورود زیاساس، مخازن ن نی. بر اپردازدیو اهداف مورد نظر م دستنییپا یتقاضاها
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SpH

 (Q)نشهده  میتنظه یعهیطب یورود انیهجر کیهمنطقه، هر مخزن  یو هواشناس یکیدرولوژیه طی. با توجه به شرادکنن رییتغ توانندیم

بالادست، رواناب حاصل از ذوب بهرف در  یهادر حوضه یز بارندگحاصل ا یهااز رواناب یناش تواندیم یورود انیجر نیخواهد داشت. ا

وجهود دارد کهه  ('Q) زیهشهده ن میتنظه یمصهنوع یورود انیجر کی ن،یباشد. همچن رهیرودخانه و غ هیپا انیبالادست، جر یهاحوضه

 .کندیم تیموجود در بالادست مخزن را به پشت بدنه سد هدا یمیتنظ یهاانیجر

های منهابع آب در بالادسهت مخهزن، مخازن یا سهایر سهامانه 1توانند شامل جریان رهاسازی یا سرریزمصنوعی میهای این جریان

ای به مخهزن و غیهره باشهند. بهارش در سهطح حوضههای بازگشتی ناشی از مصارف مختلف به دریاچه مخزن، انتقال آب بینتخلیه آب

دلیل بهازه کوتهاه ای تأثیرگذار بهر روی بیلهان مخهزن باشهد کهه در ایهن مطالعهات بهههعنوان یکی از ورودیتواند بهدریاچه سد نیز می

نظر شده توجه به سدهای کشور، از اعمال مقدار بارش ورودی به سطح دریاچه صرفهای سیلابی قابلسازی، همچنین، ورود جریانمدل

( رخ Evید قرار داشته و در نتیجه تبخیر از سهطح آب )است. سطح دریاچه مخزن، به عنوان سطح آزاد آب همواره در معرض نور خورش

( به عنهوان D( و جریانی زهکشی )Lشود. همچنین ممکن است، نشت )خواهد داد که به عنوان یک عامل خروجی در مخازن مطرح می

گیری دقیقی از آنها در دسترس نیست. در باشد که البته در تمامی سدها وجود نداشته و یا دست کم اندازهدو جریان خروجی از مخزن 

سازی مطالعات حاضر چناچه مقدار مشخصی از مقادیر نشت یا زهکش در سامانه ایران دمز برای سدها ارائه گردیده، این مقادیر در مدل

 نیز لحاظ شده است درغیر اینصورت، مقدار آنها صفر فرض شده است. 

( تجاوز کند که ایهن مقهدار طهی فرآینهد طراحهی مخهزن یک مقدار بیشینه )تواند از حجم آب ذخیره شده در مخزن نمی

کننهد، نشین شده و یک لایهه رسهوبی را در بسهتر دریاچهه ایجهاد میتعیین شده است. رسوبات ورودی به مخزن در اثر گذشت زمان ته

صورت تدریجی بهوده و ضهخامت ت در بستر دریاچه بهنشینی رسوبابرداری استفاده کرد. تهتوان برای بهرهای که از این عمق نمیگونهبه

دهنده رسهوبات نشینی ذرات تشکیلبینی حجم رسوبات ورودی به مخزن در هر زمان و الگوی تهتوان بر اساس پیشلایه رسوبات را می

دلیل گذشت زمهان بهه گذاری در مخزن، از حجم آب قابل ذخیره مخزن کاسته شده و ممکن است در اثرتعیین کرد. طی فرآیند رسوب

توان گفت حجم آب قابل برداشت از مخهزن برداری خارج شود. به این ترتیب میعدم قابلیت ذخیره آب مورد نیاز، مخزن از چرخه بهره

شود. این مهرز کمینهه در عمهل، ( نیز است که با رسوب پُر شده و در اصطلاح حجم مرده مخزن نامیده میدارای یک مرز کمینه )

( کننده تحتانی از مخزن قرار دارد. همچنین در برخی سدها حجم مشخصی به عنهوان حجهم ذخیهره سهیلاب )یچه تخلیهزیر در

برداران بایستی تراز آن را در حدود تراز حجم ذخیره سیلاب تنظهیم نماینهد تها در صهورت بهروز توصیه شده که در فصول مختلف بهره

دست وجود داشته باشد. کل حجم آب قابل برداشهت از های قابل قبول به پایینهاسازیسیلاب امکان کنترل و ذخیره سیل، همچنین ر

شهود کهه در اصهطلاح نظر از حجم حائل حاصل میترین حجم قابل ذخیره در مخزن صرفترین و کممخزن در هر زمان از اختلاف بیش

 شود. ( نامیده میمخزن ) حجم فعال

شوند و در صورتی که حجهم آب ذخیهره شهده در مخهزن هایی بر روی آن تعبیه میده، سازهبرداری از مخزن احداث شبرای بهره

( و  بهه Spدارد، از مخهزن خهارج شهده )باشد، آب مازاد از طریق سرریزی که در بالای بدنه سد و در رقوم  قهرار  تر از بیش

توانهد در دو حالهت ب نمایش داده شده، سرریز می 4-2الف و  4-2شود. همانطور که در شکل این ترتیب از روگذری سد جلوگیری می

دار برای سدها طراحی و تعبیه شده باشد. به این ترتیب در سرریز آزاد، با رسیدن آب به تهراز نرمهال، آب وارد سهرریز آزاد آزاد و دریچه

ز تراز نرمال سد قرار گرفتهه و بها رسهیدن آب بهه تر ادار، تراز آستانه سرریز پایینشود. اما در سرریز دریچهدست رها میشده و به پایین

درصد آب را از طریق مجرای تعبیه شده در بدنه سد بهه  111بردار این امکان را دارد تا گشودگی بسیار اندک تا تراز آستانه سرریز، بهره

تهر باشهد، دبهی خروجهی زن بهیشدست منتقل نماید. در این حالت، با هر مقدار گشودگی دریچه، هرچه ارتفاع ستون آب در مخهپایین

تهوان بها ترازههایی کمتهر از تهراز های سیلابی بدون ایجاد مخاطره برای سازه سد، میتر خواهد بود. به این ترتیب در جریانسرریز بیش

 ای تحت عنوان سرریز از سد رها شود. نرمال، خروجی تنظیم شده

________________________________________________________________________________________________________ 
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متفاوت  هایدست و ورودی به نیروگاه در رقومای تأمین تقاضاهای پایینهایی به منظور رهاسازی آب بردر بدنه مخزن نیز دریچه

(m,…,2,1=j  )jHR شده برای دوره زمانی مورد بررسی بهقرار دارند که مقدار آب تنظیم(  ازای هر مقهدار تقاضهاm,…,2,1=j  )jDe ]

نمایند. وجود یک دریچه یا تعدد آن، با توجه به مسهائل [ را منحرف میjR(  m,…,2,1=jدست  )اعم از عبور از نیروگاه یا مصارف پایین

شهود کهه در اثهر عهواملی سال در نظر گرفتهه می 51شود. عمر مفید هر مخزن به طور معمول مختلف کمی و کیفی مخزن، تعیین می

ر بهه موقهع تأسیسهات، وبی، نگهداری نامناسب و عدم تعمیهگذاری و عدم لایرهمچون عدم رعایت اصول طراحی و ساخت سدها، رسوب

بهرداری از ههر توانهد کهاهش یابهد. بهرهبرداری نامناسب و غیهره مینشده به مخزن، بهرهبینیهای پیشهای متعدد و اعمال تنشسیلاب

های بعدی به توضیح چگهونگی انجهام ایهن کهار گیرد که در بخشهای زمانی گوناگونی در طول عمر مفید سد صورت میمخزن در بازه

 (.1389بزرگ حداد و همکاران، ) شودخته میپردا

مخزنه بود، در سامانه چندمخزنهه ارتبهاط مخهازن هماننهد آنچهه در که تاکنون مطرح گردید، مربوط به اجزای سامانه تکمواردی

بهر روی صورت مسهتقیم از مخهازن بالادسهت متهأثر شهده و مخهازن مهوازی دست بهنمایش داده شده، بوده و مخازن پایین 5-2شکل 

 دست تأثیرگذارند.نفعان پایینذی

 

 
 شکل کلی نحوه ارتباط سیستم چند مخزنی  -1-2 شکل

 

 شود. های چندمخزنه از رابطه ذیل آغاز میسازی سامانهبر اساس مطالب اشاره شده، روند مدل

(2-6) , N  ...,7,8 =i, T  ...,7,8 =t  

استفاده شهده اسهت. در  Nو  iهای برای معرفی تعداد مخزن و تعداد کل مخازن موجود در سامانه چندمخزنه به ترتیب از اندیس

 صورت ذیل ارائه خواهد شد:های مختلف وجود داشته باشد، رابطه پیوستگی بهحالت کلی، چنانچه امکان تخلیه جریان مخزن از دریچه

, , 1 ,i t i t i tS S S  

 1ردیف 

 2ردیف 
 

 

 iردیف 

رهاسههازی از 

 مخزن

 آورد رودخانه

 مخزن

 2ستون  1ستون 
 jستون 

 nردیف 

 nستون 
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(2-7) 
, N  ...,7,8 =i 

, m  ...,7,8 =j 

, T  ...,7,8 =t 

 

عوامهل مختلهف موجهود در سهامانه چندمخزنهه، بها اسهتفاده از های بین شایان ذکر است که در این رابطه، ارتباطات و اندرکنش

[ هسهتند. 1,1های آنهها اعهداد موجهود در بهازه  و سایر درایهه -1برابر با  هاهای روی قطر اصلی آناند که درایههایی تعیین شدهماتریس

برابر   'Mو  Mهای ین گزارش، ماتریسماتریس ارتباطات بین حجم سرریز خروجی از مخازن موجود در سامانه است. در ا 'Mهمچنین 

 شود. دست منتقل میدرصد حجم آب تخلیه شده در مخزن بالادست به سد پایین 111و 

دست ناشهی از خروجهی مخهزن ای انجام پذیرفته که ورودی مخزن پایینهای چند مخزنهسازی برای سامانهدر این گزارش، مدل

، دمهز اسهتخراج شهدهز آنجا که اطلاعات ورودی و خروجی هر سد از سایت مرجع ایراناست. ا ای بودهحوضههای میانبالادست و جریان

( هسهتند. بهر ایهن Q) ایحوضههای میانو جریان( 'Q)خروجی مخزن بالادست ناشی از دست حوضه، لذا آورد ورودی هر سد در پایین

دسهت ان اطلاعات خروجی سد بالادست را از ورودی سد پایینتواساس، جهت محاسبه جریان ورودی غیرتنظیمی در مقطع هر سد، می

 سر نمود. ک

شود. یکی از مشخصات فیزیکهی مخهازن، در طراحی سامانه مخازن، برای هر سدی مشخصات فیزیکی و هیدرولیکی مشخص می

[ تغییرات سهطح و 6-2ها  شکلگیرند. این نمودارسازی مخازن مورد استفاده قرار میارتفاع هستند که در مدل-حجم-نمودارهای سطح

دهند. در شکل زیر، منحنهی حجم آب و رسوبات قابل ذخیره در مخزن را بر حسب تغییرات ارتفاع مواد قابل ذخیره در مخزن نشان می

چین تغییرات حجم ذخیره مخزن را نسبت به تغییرات ارتفاع آب و دهنده تغییرات سطح دریاچه مخزن و منحنی خطخط پُررنگ نشان

توان در هر بازه زمانی با استفاده از این نمودارها، سطح دریاچه مخهزن را دهد. به این ترتیب میرسوبات ذخیره شده در مخزن نشان می

 (.1389بزرگ حداد و همکاران، بر اساس هر یک از پارامترهای معلوم حجم یا ارتفاع تعیین کرد )

 

 
 هر مخزن  ارتفاع برای -حجم -نمایش نمودار سطح -6-2شکل 

 

(2-9) , N  ...,7,8 =i, T  ...,7,8 =t 
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(2-8) , N  ...,7,8 =i, T  ...,7,8 =t  

(2-11) , N  ...,7,8 =i, T  ...,7,8 =t  

هستند. بها توجهه بهه وجهود دو  t+1و  tام در ابتدای بازه زمانی سطح دریاچه مخزن ترتیب به  i,t+1Aو  i,tA(، 11-2در رابطه )

و مساحت دریاچهه در  tدر ابتدای بازه زمانی ام مخزن مساحت مشخص برای سطح دریاچه مخزن در هر بازه زمانی )مساحت دریاچه 

 طور کهه مشهاهدههمهاناستفاده از میانگین حسابی این دو مسهاحت اسهت.  i,tLOSSبرای محاسبه ترین راه (، سادهtانتهای بازه زمانی 

افتند و برخی دیگر از عوامهل ایهن رابطهه در اتفاق می tشود، برخی از عوامل موجود در رابطه پیوستگی در ابتدا یا انتهای بازه زمانی می

 دهند. طول آن بازه زمانی رخ می

 ,t = 1و  i = 1, 2 , 3, …., n یلحاظ شوند که بهه ازا دیبا زیموجود در سامانه چندمخزنه ن یساختار یهاتیمحدود ن،یهمچن

2, 3, …, T ( ارائه شده12-2( تا )11-2در روابط ):اند 

(2-11) , N  ...,7,8 =i, m  ...,7,8 =j, T  ...,7,8 =t  

(2-12) 
, N  ...,7,8 =i, m  ...,7,8 =j, T  ...,7,8 =t 

 

(2-13) , N  ...,7,8 =i, m  ...,7,8 =j, T  ...,7,8 =t  

به ترتیب به عنوان کمینهه و بیشهینه حجهم  و  ( محدودیت کنترل حجم ذخیره مخزن بین حدود 11-2در رابطه )

پهذیر تخلیهه جریهان از به ترتیب کمینه و بیشینه مقهدار امکهان  و  برداری مخزن ارائه شده است. همچنین، ذخیره بهره

صورت جریان عبوری از نیروگهاه بهوده ام است که به عنوان نمونه در سدهای برقابی، عمده جریان تخلیه از مخزن، بهiام مخزن jدریچه 

پذیر سرریز بهرای کمینه و بیشینه مقدار امکان و  که قطعاً، دبی عبوری بایستی کمتر از دبی طراحی آن باشد و در نهایت 

 .  دهندام را نمایش میiتخلیه از مخزن 

 

 برداریهای تحلیل بهرهتوسعه شاخص -2-2-4

مناسهب  یابیآن هدف است که شاخصی را برای چگونگی دست یکمّی کردن یک هدف، پذیرش برخی از ابعاد کمّی )عددی( برا

عملکرد سامانه در جههت  یاز چگونگ یاریمع ایها( هر هدف، شاخص )شاخص یبرا توانیرو، م نیکند. از ابه هدف مورد نظر فراهم می

سامانه مخازن، نحهوه  یهایو خروج هایموجود در اطلاعات، ورود یو مکان یزمان راتییتوجه به تغ باکرد.  فیبه آن هدف تعر یابیدست

مربهوط بهه  یههااز داده یمکهان ایه یزمهان یسر کی توانیم بیترت نیکرده و به ا رییآن، تغ یابیو ارز لیعملکرد سامانه در هر بار تحل

 کرد.  نییسامانه تع یشده را در بررس فیشاخص تعر

 لابیسه ریهدرگ یهاشده در حوضه یسازهیو شب یخیتار یوهایتحت سنار لابیس ریدرگ یعملکرد سدها یبا توجه به لزوم بررس

از  یامجموعهه گهر،ید یصهورت مسهتقل و در سهطح حوضهه از سهواز مخازن به انیجر هیو تخل یسازرهینحوه ذخ سهیسو و مقا کیاز 

 تیوضهع ت،یشده است. نکته حائز اهم فیتعر زیآبر یهاحوضه یتمام یعملکرد مطابق روابط ارائه شده در فصل حاضر، برا یهاشاخص

 کیهمتقهاطع  یهاسرشهاخه یکه مخازن رو یطیند. در شرااواقع شده یمواز ای یصورت متوالمختلف است که به یهامخازن در حوضه

از آنهها  یبهرداربهره یوله شوندیم یبررس یمواز کپارچهی مخازنصورت سامانه آنها احداث شوند، به یرودخانه و در بالادست نقطه تلاق

رودخانهه، بهه  یهاسرشهاخه یاز مخازن در نقطه تلهاق کیهر  زیو سرر یرهاساز انیتفاوت که جر نیبا ا ردیگیصورت مجزا صورت مبه

 یطی. در شهرادهندیم لیتشک یتلاق قطهن دستنییرا در پا یرودخانه اصل انیمخازن اضافه شده و جر دستنییپا رواناب حوضه انیجر
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حالهت  نیه. در اشهوندیمه یبررس یمتوال کپارچهیصورت سامانه مخازن رودخانه احداث شوند، به کی یکه مخازن در امتداد شاخه اصل

کهه  بیترت نی. به اگذاردیآن اثر م دستنییاز مخازن بر مخزن پا کیهر  تیرینشده و مد یزیرصورت مجزا برنامهاز آنها به یبرداربهره

بهر اسهاس  دسهتنییو مخزن پا شودیاضافه م دستنییبه مخزن پا یورود یعیطب انیمخزن بالادست به جر زیو سرر یرهاساز انیجر

بهوده و  Qsiههر سهد، برابهر  دسهتنییپا منیا یاساس، دب نیبر ا (.7-2)شکل  شودیم یبردارو بهره یزیربرنامه یورود انیجر نیچن

کهارون و  یهاهماننهد حوضهه یمواز یزهایحوضه آبر ن،یرودخانه مدنظر بوده که بلافاصله بعد از سد قرار گرفته است. همچن از یمقطع

در  مهنیا یمبنا، دب نی. بر اهستندخود  یسدها دستنییجداگانه در مقاطع پا منیا یهایدب یدارا هستند یسر یسدها یدز، که دارا

سهد گتونهد و دز، در بهازه  دسهتنییپا مهنیا یبه صورت مجزا درنظر گرفته شده است. به عنوان نمونه، دبه ااز سده کیهر دستنییپا

 بهر مترمکعهب 2611 یبوده کهه در مجمهوع دبه هیثان بر مترمکعب 1111و  1511برابر  بینام به ترت نیبا هم ییبلافاصله بعد از سدها

 .ندینمایم هیتخل ریرا در بازه مشترک رود کارون قبل از بند ق یاهیثان

 

 
 های آبریزنمایش سامانه مخازن یکپارچه در حوضه -1-2شکل 

 

 رسد:های سیلاب توجه به دو مورد ذیل ضروری بنظر میدر خصوص محاسبه شاخص

در این بررسی بازه بروز سیلاب، از نخستین روز مشاهده افزایش دبی در هیدروگراف ورودی به سد و یا حوضه آغهاز  بازه وقوع سیلاب:

شده، با روند افزایش دبی به نقطه اوج خود رسیده و پس از آن با روند کاهشهی در مقهدار دبهی ورودی همهراه خواههد بهود. بهه منظهور 

 25/12/1387سناریوهای مختلف، بازه سیلاب در حوضه گرگانرود و سهدهای آن، از تهاریخ  های صورت گرفته درسازی مقایسهیکپارچه

و  19/11/1389تهها  13/11/1389های کرخههه، کههارون و دز و سههدهای آن، از تههاریخ و دو بههازه سههیلاب در حوضههه 14/11/1389تهها 

ای بهازه سهیلاب تها انتههای روز قایسهههای مدرنظر گرفتهه شهده اسهت. امها جههت محاسهبه شهاخص 14/11/1389تا  18/11/1389

 ها بر مبنای مقادیر آنها تعیین گردیده است. مدنظر قرا رگرفته و شاخص 31/11/1389

های گرگانرود، کرخه، کارون و دز، به ترتیب سهه، دو، طور که در گزارشات قبلی عنوان شد، در حوضههمانتعداد سدهای هر حوضه: 

های سهد بالادسهت بعلهاوه آب میهان دست حاصل مجموع خروجیپایین اند که ورودی هر سدث شدهصورت سری احداپنج و دو سد به

ترین سد حوضه، به عنوان نماینهده جریهان خروجهی حوضهه اسهت کهه دستحوضه است. اما سد انتهایی حوضه و به بیان دیگر، پایین

های گرگانرود، کرخه، کارون و دز، بهه ترتیهب سهدهای در حوضه ای به نحوه عملکرد آن معطوف شود. به این ترتیب،بایستی توجه ویژه

 ترین سد حوضه هستند. دستوشمگیر، کرخه، گتوند و دز به عنوان پایین
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های مختلف در حهین سهیلاب مهدنظر قهرار های ذیل جهت محاسبه نحوه عملکرد سدها و حوضهبا توجه به مطالب فوق، شاخص

 گرفته است:

(2-14) 
 

 

تعهداد روزههای وقهوع سهیلاب،   Tشمارنده روزهای وقوع سیلاب در بهازه سهیلابی و  tشاخص تسکین دبی اوج هر مخزن،  1Iکه در آن، 

 ام سیلاب هستند. tدبی خروجی از مخزن در روز دبی ورودی به مخزن و 

 

ام معرفهی iههای تنظیمهی و غیرتنظیمهی مخهزن ست که در فصل قبل بهه عنهوان ورودیا 'i,tQو  i,tQمجموع برابر  در واقههههع ، 

 اند.شده

(2-15) 

  

به ترتیب دبی ورودی غیرتنظیمی به و خروجهی   و  شاخص تسکین دبی اوج سیلاب سامانه مخازن،  2Iکه در آن، 

نیز بایستی دبی خروجی از سد ماقبل  ام سیلاب هستند. به منظور محاسبه، ترین مخزن حوضه( در روز دستاز حوضه )پایین

Outآخر حوضه آبریز از ورودی به آخرین سد حوضه آبریز کسر شود )

tN

In

tN

In

t QQQB ,1,  در این رابطه فرض شده که تعداد مخازن .)

 بوده است. Nحوضه، برابر 

(2-16) , N  ...,7,8 =i 

 

 سازی است. های زمانی منظور شده برای مدلبازه و ام iمخزن ، شاخص تسکین حجم سیلاب هر i3Iکه در آن، 

(2-17)  
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 های بروز سیلاب هستند. بازه شاخص تسکین حجم سیلاب سامانه مخازن و  4Iکه در آن، 

(2-19) , N  ...,2,1 =i 
 

 

ترتیب زمههان وقههوع بههه،  و امتهأخیر در دبهی اوج سهیلاب مخهزن  شاخص i5Iکه در آن، 

 هستند. ام iمخزن دبی اوج وقوع ورودی به و خروجی از 

(2-18)  

 

تأخیر در دبی اوج سیلاب سامانه مخازن، و زمان وقوع دبی اوج وقوع ورودی غیرتنظیمی به و خروجی از حوضهه  ، شاخصI6که در آن، 

داده  اند. شده ترین مخزن حوضه(، به ترتیهب بها و نشهان دست)پایین

(2-21) , N  ...,2,1 =i 
 

و  ام iمخههزن ، شههاخص آمههادگی کنتههرل سههیل i7Iکههه در آن،  در روز قبل از بروز سیلاب هستند. ام iمخزن حجم خالی 

(2-21)  

حجم خالی سامانه مخهازن در روز قبهل از بهروز سهیلاب  ، شاخص آمادگی کنتهرل سهیل سهامانه مخهازن و  I8که در آن، 

 هستند.

تواند به ازای هر بازه زمانی یا قبول اهداف مورد نظر است و میگر میزان توانایی سامانه در تأمین قابلسامانه بیان 1پذیریاطمینان

پهذیری آن سهامانه تعریهف صورت مکمل اطمینهانسامانه در واقع به 2برداری در یک سامانه محاسبه شود. ریسکبه ازای کل دوره بهره

کنهد. بخهش را بیهان نمهیاطلاعاتی در مورد چگونگی سرعت بهبود و بازگشهت بهه یهک حالهت رضهایت پذیری،شود. معیار اطمینانمی

دهد. در صورت وجود اطلاعهات ناکهافی و بهرای تحلیهل در بخش را نشان نمیهمچنین، این معیار میزان بد بودن یک حالت غیررضایت

پذیری بسیار بالایی دارنهد. بهرای آنکهه نحهوه و یی توصیه شود که اطمینانهاتواند برای سامانهپذیری تنها میمدت، معیار اطمینانکوتاه

پهذیری و قبول اههداف یهک سهامانه قابهل بررسهی باشهد، از معیارههایی همچهون برگشهتهای ایجاد شده در تأمین قابلشدت شکست

های مورد بررسی در این گزارش، دبی ایمهن توانند این خصوصیات سامانه را کمّی کنند. در سناریوشود که میپذیری استفاده میآسیب

________________________________________________________________________________________________________ 
1- Reliability 
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51         هیأت ویژۀ کارگروه هیدرولوژی و منابع آب 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

های دست هر سد، به عنوان معیار اصلی است و از آنجا که در سناریوهای مختلف، پیش، حین و بعواً پس از بروز سهیلاب، تخلیههپایین

بهه عنهوان یهک دوره دسهت بهوده، آن دوره مختلفی از سد انجام شده، چنانچه مقدار تخلیه جریان از هر سد، بیش از دبی ایمهن پایین

ها بها شود. به این ترتیب سعی بر آن است تا کلیه تخلیهشکست و در غیر آن صورت به عنوان دوره پیروزی یا موفقیت درنظر گرفته می

دست در اثر تخلیه سدهای بالادست، جلوگیری شود. بر این ت باشد تا از بروز مخاطرات احتمالی برای پاییندسلحاظ شرایط ایمن پایین

شهود، ایهن مقهادیر درحالهت کلهی بهه دو دسهته نمایش داده  tدر زمان  tXهای سیستم بوسیله متغیر تصادفی اساس، چنانچه خروجی

بخش قهادیر نارضهایتکهه مجموعهه تمهام م fهها و بخش )پیهروزی( خروجیکه مجموعه تمام مقهادیر رضهایت Sشوند: بندی میتقسیم

 است.)شکست( 

(2-22) 

(2-23) 
, N  ...,2,1 =i 

 

 

بهرداری ی بهرههها= تعهداد کهل دوره Tو  f  =γبخش سیسهتم، = مجموعه تمام مقادیر رضهایت Sشاخص اعتمادپذیری،  ،i9I که در آن

  استفاده نمود: توان از رابطه ذیلمی fهستند. بر اساس مفاهیم مطرح شده در فصل قبل، جهت محاسبه 

(2-24) , N  ...,2,1 =i  

 ام است. iدست مخزن = دبی ایمن پایین iQsکه در آن، 

در سامانه مخازن، چنین مفهومی در صورت بروز تخطی دبی تخلیه از دبی ایمن در حتی یکی از مخازن سهامانه چندمخزنهه، بهه شهرح 

 ذیل محاسبه خواهد شد:

(2-25)   

شود. بها توجهه بهه قبول اهداف مورد نظر را نداشته باشد، با شکست روبرو میتوانایی کافی برای تأمین قابل در صورتی که سامانه،

های مختلف در طول عمر مفید آنها، احتمال خهروج سهامانه از حالهت شکسهت و بازگشهت آن بهه حالهت تغییر شرایط حاکم بر سامانه

توانهد بهه عنهوان سهامانه مهی 1پهذیرید دارد. بر این اساس، معیار کارآیی برگشتبخش )تأمین قابل قبول اهداف مورد نظر( وجورضایت

بخهش باشهد. بهر بخش، یک حالهت رضهایتاحتمال وقوع وضعیتی تعریف شود که حالت بعدی یک سامانه پس از یک حالت غیررضایت

بت به رویارویی بها تغییهرات عوامهل مهؤثر بهر آن باشد، توانایی آن سامانه نس تربیشای پذیری سامانهاساس این تعریف، هر چه برگشت

خواهد بهود. در صهورتی کهه سهامانه بتوانهد در طهول دوره  تربیشاهداف توسط آن سامانه تأمین  پذیریبوده و اطمینان تربیشسامانه، 

پذیری در شهود. برگشهتریف نمیپذیری برای آن سامانه تع، معیار برگشتکندتأمین  برداری به طور قابل قبولی اهداف مورد نظر رابهره

 :شودصورت زیر تعریف میریزی بهافق برنامه

(2-26)  

بهرداری بخش )بهرهمدت باشند و برگشت سیستم به حالهت رضهایتطور متوالی یا پیوسته، طولانیهای اتفاق افتاده بهاگر شکست

برای عدم توانایی سیستم ذخیره در برآورد تقاضای طرح در  تواند یک هشدارصورت این وضعیت مینرمال( آهسته صورت گیرد، در این

 مدت باشد.های متوالی طولانیطول دوره
________________________________________________________________________________________________________ 

1- Resiliency 
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      51  ها  ها و روشمبانی، داده -فصل دوم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 :است صورت رابطه زیرپذیری در سیستم مخازن ذخیره بهتعریف برگشت

(2-27) , N  ...,2,1 =i 
 

 γاسهت. عکهس مقهدار ام iمخهزن ههای شکسهت پیوسهته دوره = تعهداد سهریifsو ام iمخزن پذیری = سرعت برگشت i11Iکه در آن 

یها  fعلت بزرگ بودن مقهدار های شکست پیوسته یا بهاست. بزرگ بودن متوسط طول دورههای شکست دهنده طول متوسط دورهنشان

حالت پذیری آن کوچک است، برگشتن سهامانه بههای که مقدار سرعت برگشتاست. بنابراین برای سامانه fsعلت کوچک بودن مقدار به

 است. نرمال بسیار مشکل 

پذیری، چنانچه یکی از مخازن از سامانه چنهدمخزنی بهیش ( نیز، مانند اطمینانI12پذیری سامانه مخازن )در خصوص محاسبه برگشت

=  Bfsروز( به عنوان شکست و درغیراینصورت به عنوان موفقیت خواهد بود و از دبی ایمن دبی خروجی را از سد تخلیه نماید، آن دوره )

 های شکست متوالی در سامانه مخازن است. تعداد دوره

(2-29)  
 

بخش را برای سامانه مورد بررسی بخش و حالت غیررضایتدیگر معیاری است که وسعت اختلاف بین حالت رضایت 1پذیریآسیب

تهرین مقهدار توان از مقهدار میهانگین، بیشپذیری میاست که این معیار احتمالاتی است. برای تعریف معیار آسیبدهد. واضح نشان می

پذیری مهورد مشاهداتی یا یک مقدار مشخص به عنوان مرز آستانه استفاده کرد و احتمال گذر از این مقدار آستانه را تحت عنوان آسیب

بخهش و باشهد، قابلیهت آن سهامانه در حفهظ شهرایط پایهدار و رضهایت تهرکمای یری در سهامانهپذهر چه معیار آسیببررسی قرار داد. 

 است.  تربیشبخش پذیری سامانه در رویارویی با شرایط غیررضایتانعطاف

(2-28) , N  ...,2,1 =i 
 

دسهت آنهها بهر دبهی ایمهن پایین( نیز، بیشینه تخطی مجموع تخلیهه مخهازن از I14پذیری سامانه مخازن )در خصوص محاسبه آسیب

دست سدها مدنظر قرار گرفته است.مجموع دبی ایمن پایین
 

 

(2-31)   

 برداریمبانی توسعه سناریوهای تحلیل بهره -2-2-1

ترین مباحه  در برداری مخازن سدها، این موضوع همچنان یکی از پیچیهدهرغم تحقیقات وسیع صورت گرفته در زمینه بهرهعلی

کننهد زمان اهداف مختلفی را دنبال میمخزنه که هر یک از مخازن، به طور همرود. در سامانه چندزمینه مدیریت منابع آب به شمار می

ای )بهین دو سهد متهوالی(، حوضههههای میانشود. در زمان وقهوع سهیلاب، بها توجهه بهه ورود جریانتر میاین پیچیدگی به مراتب بیش

ترین دلایل این پیچیدگی، عدم قطعیت در زمهان و شود. یکی از مهمبرداری از سامانه مخازن با هدف کنترل سیلاب دشوارتر نیز میبهره

 ناشی از عدم قطعیت در تعیین حجم و زمان دقیق بارش است.  حجم جریان ورودی به مخازن سدها است که این امر

________________________________________________________________________________________________________ 
1- Vulnerability 
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52         هیأت ویژۀ کارگروه هیدرولوژی و منابع آب 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

های مخازن مورد بح  این گزارش شامل سامانه مخازن گرگانرود، کرخهه، کهارون و های ذکر شده در مورد همه سامانهپیچیدگی

نقهش  1389یا اوایل سهال  1387های اواخر سال ها شامل دو یا چندین سد هستند که در سیلابدز صادق است. هر یک از این سامانه

ترین سوالات مطرح شده در جامعه، چه در سطح تخصصهی و چهه در سهطح عمهومی، اند. یکی از مهممهمی را در بازه سیلاب ایفا کرده

ترین سوالات مطروحه ریاست محترم جمهور نحوه عملکرد این سدها در کنترل/تشدید سیلاب بوده است، که این سوال جزو یکی از مهم

 ها نیز است. هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب از

برداری از مخازن سهدها مهورد بررسهی قهرار گرفتهه و بها حالهت برای پاسخ به این پرسش نیاز است تا حالات مختلف ممکن بهره

جام، سپس با برداری انبرداری سدها در شرایط سیلاب مقایسه شود. در این گزارش، این مهم توسط تعریف سناریوهای مختلف بهرهبهره

ها برای هر یک از مخازن به تنهایی و همچنین سهامانه مخهازن های عملکرد سد در زمان سیلاب، این شاخصاستفاده از تعریف شاخص

توان تا حدودی عملکرد سهدها را ارزیهابی ها برای سناریوهای مختلف و تحلیل نتایج میشود. در انتها با مقایسه این شاخصمحاسبه می

 نمود. 

برداری واقعی وجود نهدارد ولهی سهعی سازی کامل بهرههای موجود، امکان شبیهایان ذکر است که اگرچه با توجه به محدودیتش

برداری واقعی در نظر گرفته شده و در نتیجهه ای باشد که تا حد امکان شرایط بهرهگونهبرداری بهشده انتخاب و تعریف سناریوهای بهره

های مختلهف بها در نظهر گهرفتن برداری برای سامانه مخازن در حوضه. بر این اساس، سناریوهای مختلف بهرهامکان مقایسه فراهم شود

 یک یا چند مورد از موارد ذیل لحاظ شده است.

 

 مخزن برداریبهره در مدتکوتاهبینی پیش یهامدل از استفاده 

تواند بینی سیلاب، یکی از مواردی که میش و به تبع آن پیشبینی بارهای حاصل شده در دنیا در زمینه پیشبا توجه به پیشرفت

بینهی های پیشمهدت اسهت. معمولهاً مهدلبینهی کوتاههای پیشتوجهی بر عملکرد مخازن داشته باشد، اسهتفاده از مهدلاثر مثبت قابل

ها با نزدیک شهدن بهه لی هستند. دقت این مدلهای با دقت قابل قبوبینیمدت به فاصله دو هفته از وقوع واقعه، قادر به ارائه پیشکوتاه

توان از نتایج آنها استفاده کرد. بر این اساس سهناریوهایی تعریهف شهده کهه بهر زمان وقوع واقعه افزایش یافته و با اطمینان بیشتری می

ین است که با نزدیک شدن به زمان ها را بررسی نمود. در این سناریوها فرض بر اتوان نتیجه استفاده و اعتماد به این مدلاساس آن می

سهازی مخهزن بهرای کنتهرل بینی اقهدام بهه آمادهبردار با اعتماد بیشتری به نتایج پیشیابد، بهرهها افزایش میوقوع واقعه که دقت مدل

اند، هرچندکهه تههایی در اختیهار داشههای ذیربط در زمان وقوع سیلاب چنین مهدلنماید. لازم به ذکر است که برخی ارگانسیلاب می

 بینی وقایع سازمان هواشناسی است. متولی اصلی امور مربوط به پیش

 

 برداریبهره کارشناسان به اعتماد عدم 

برداران سدها، برخی نکاتی اشاره شهد کهه در سناریوسهازی مهورد در طی برگزاری جلسات اعوای کمیته مدیریت مخازن با بهره

ها قبهل از بهرداری از برخهی سهدها مهدتمدیریت مخزن بررسی شده است. به عنوان مثال، متولیان بهرهاستفاده قرار گرفته و اثر آن بر 

رهاسازی آب از مخازن هشدار داده بودند که با گره زدن این امر فنی به مسائل اجتماعی، امنیتهی و سیاسهی پیش وقوع سیلاب، از لزوم

 ه شده است. استانی و بعواً کشوری از قبول این مهم سر باز زد

 

 لابیس زمان در یاسازه اقدامات 

تأخیر سهیلاب توسهط سهد را افهزایش  ای در سدها، ظرفیت ذخیره وها با استفاده از اقدامات سازهدر زمان سیلاب برخی از ارگان

بهرداری از مخهزن و همچنهین گیری بر وضهعیت بهرهاند. نتیجه این امر به عنوان یک سناریو در نظر گرفته شده و اثر تاریخ تصمیمداده

 سامانه مخازن مورد ارزیابی قرار گرفته است.

 



      53  ها  ها و روشمبانی، داده -فصل دوم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 آلدهیا برداریبهره 

اجرایهی محترم در خصوص بهترین شرایط عملکرد مخازن، با علم به غیرقطعهی و غیربه منظور پاسخگویی به یکی از سوالات ریاست 

آل سامانه مخازن در زمان قبل از وقوع سیلاب لحاظ شهده اسهت. بهر ایهن بودن آن، سناریویی تعریف شده که بر اساس آن شرایط ایده

گیهری از های بلندمهدت آبهدهی و بها بهرهتفاده از سهریماه به مخازن سدها بها اسهبینی آبدهی ورودی فروردیناساس با توجه به پیش

کاوی )مانند شبکه عصبی و غیره( که در اختیهار مهدیران قهرار دارنهد، سهعی شهده در های دادههای ساده رگرسیونی یا سایر روشروش

بهرداری و در تهراز کمینهه بهرهماه، بیش از حجم مخزن باشد، مخازن دقیقاً قبل از وقوع سیلاب بهر صورتی که حجم آبدهی در فروردین

صورت کمتر بودن حجم آورد، به اندازه حجم آورد ورودی به مخزن خالی باشند که در نتیجه در انتهای فروردین، مخزن بر تراز بیشینه 

در کهل مهتن گهزارش  بینهی،یشو پ یکهاوداده ههایدلیل اسهتفاده از روشبرداری قرار گیرد. لازم به ذکر است که این سناریو، بههبهره

 یوسهنار یهنا یجبوده است. نتها یراخ یلابعملکرد سدها در س ییتوانا یشینهب یشمنظور نماشده و صرفاً به یتلق ییاجرا یرو غ یرقطعیغ

 شده است.  یسهمقا یواقع یطشرا ینو همچن یگرد یوهایسنار یجاستفاده شده و با نتا یطشرا یابیارز یبرا یزن

 

 کار مراحل انجام -2-2-6

بهه سهدها،  یبهردارمناسهب بهره یهاضمن لحاظ مدل و شاخص یشده تا چارچوب کامل و مناسب علم یدر گزارش حاضر، سع

 :ردیمدنظر قرا گشرح زیر 

 :رسدیبه استحوار م لیراستا، مراحل انجام کار به شرح ذ نیا در

 (هی)اقدامات اول تهیکم یهاگزارش یشنهادیچارچوب پ نیتدو •

 یههر اسهتان جههت همهاهنگ یو اداره هواشناسه یاآب منطقهه یهابهه شهرکت زدهلیسه یهاهمکاران کارگروه در استان یمعرف •

 (هیکارگروه )اقدامات اول یهادرخواست یریگیو پ یجلسات استان یو برگزار یمحل یدهایبازد

 (هی)اقدامات اول زده لسی مناطق و سدها ها،کارگروه ازحوضه یتوسط اعوا یضرور یدهایانجام بازد •

روزانه و ماهانه سهدها مختلهف  یبرداربهره یهاارتفاع، داده-حجم-سطح یهای)اعم از منحن ازیمورد ن یهاو استخراج داده افتیدر •

ها( از مراجع مختلف ماننهد سد یو مشخصات فن هاکنندههیو تخل زهایاشل سرر-یدب یهایمنحن ز،یشرکت و حوضه آبر کیبه تفک

 (هی)اقدامات اول رهیو غ یاآب منطقه یهاو شرکتایراندمز  تیسا

 .مدخلیو ذ نفعیذ یهابا توجه به آمار و اطلاعات ثبت شده و به نقل از سازمان لابیس تیروا نیتدو •

صهورت منفهرد و در سهطح حوضهه عملکرد مخهازن به یهابا توجه به آمار و اطلاعات ثبت شده، با تمرکز بر شاخص لابیس حیتشر •

  .زیآبر

 .لابیعملکرد سدها در زمان وقوع س یبررس یمختلف و متنوع در راستا یهاو گسترش شاخص فیتعر •

و  یگرفته از سهازمان هواشناسهصهورت یهابینیبا توجه به پیش لابیاز هر سد در زمان س یبردارمختلف بهره یوهایسنار فیتعر •

  .رویوزارت ن

   .هاو محاسبه شاخص یبردارمختلف بهره یوهایسازی هر سد در سنارمدل •

 لابیس نیاز و در ح شیبردار از سد پبهره یهااستیعملکرد و س یو بررس یخیبا واقعه تار یشنهادیپ یوهایسنار سهیو مقا لیتحل •

  ی.ریگجهیو نت

و  شده در زمان سیلابعملکرد انجامده شده در همشا جیبا توجه به نتا شنهاداتیها و پآموختهارائه مجموعه مدون از درس •

 .مختلف یهادر سطح حوضه یشنهادیپ یوهایسنار

مخازن جههت  یبرداربهره رییکه امکان تغ دیمسجل گرد ،یافتیاطلاعات در نیو جلسات انجام شده و همچن دهایبر اساس بازداما 

در  وهایسنار نیا یشود. مبان فیمخازن تعر یعملکرد یوهایکه سنار دیگرد یمنظور سع نیبهتر وجود داشته است. به هم طیشرا جادیا

 .شدداده  حیتوض قبلیبخش 
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بهرداری مخهزن در آن سهناریو گردد، با تعریف هر سناریو و با استفاده از مهدل تهیهه شهده، نتهایج بههرههمانگونه که ملاحظه می

گردد. پس از آن ضمن تحلیل عملکهرد مخهزن در ت مقایسه نمودارهای مربوطه در کنار عملکرد تاریخی ترسیم میمشخص شده و جه

هایی صورت گیرد کهه اسهتاندارد بایست بر اساس شاخصگردد. اما مقایسه میهای آن با عملکرد تاریخی مشخص میآن سناریو، تفاوت

هایی تعریف شده است. لذا نتایج حاصهل از ههر سهناریو بهر اسهاس ایهن گردید شاخص باشند. به همین منظور همانگونه که قبلا عنوان

گهردد. مراحهل انجهام کهار جههت ها خلاصه شده و قابلیت مقایسه سناریوها با یکدیگر و همچنین با عملکرد تهاریخی ایجهاد میشاخص

 است. بوده 9-2تحلیل عملکرد مخازن در پیش، حین و پس از سیلاب مطابق نمودار شکل 

خصوص با عملکرد تاریخی، نتیجه گیری لازم در خصوص اینکه آیا تصهمیمات در پایان و پس از تحلیل سناریوها و مقایسه آنها به

گرفته شده برای مدیریت مخازن در پیش، حین و پس از سیلاب صحیح بوده و آیا امکان عملکرد بهتری وجود داشهته یها خیهر صهورت 

 گیرد.می

 

 
 مراحل انجام کار در تحلیل سیلاب در کمیته مدیریت مخازن -3-2شکل 

 

 ها و مفروضاتمحدودیت -2-2-1

های مختلهف تهدوین شهده، برخهی مفروضهات و در گزارش حاضر که بهر اسهاس سهناریوهای پایهه )صهفر( و پیشهنهادی حوضهه

 ها مدنظر قرار گرفته که فهرست آنها به شرح ذیل است:محدودیت

 

 هامحدودیت -الف

 هایی نیز وجود داشته که در زیر به تفصیل به آنها اشاره شده است.در راستای تدوین این گزارش محدودیت

 ها در مناطق مختلف صهورت ای استانهای سدهای کشور، از طریق آب منطقهروند ثبت اطلاعات روزانه مربوط به ورودی و خروجی

شوند. با فرض صحت اطلاعات روزانه، در خصوص اطلاعهات سهاعتی، ندمز ارائه میپذیرد و این اطلاعات تنها در بانک اطلاعات ایرامی

ها هستند. در واقهع مرجهع ثبهت، ارائهه و تأییهد ای استانبرداری سدها در زیرمجموعه آب منطقهمرجع ارائه اطلاعات متولیان بهره

تشکیل تیم کارشناسی

تشکیل جلسات با شرکت ها و انجام بازدیدها
سازمان ها

دریافت اط عات  زم

تهیه مدل شبیه سازیتعریف سناریوهاتعریف شاخص ها

شبیه سازی سناریوها در مخازن

تعیین شاخص ها در هر سناریو

مقایسه سناریوها با هم و با عملکرد تاریخی

جم  بندی در خصوص امکان عملکرد بهتر نسبت به عملکرد تاریخی

تدقیق و بازبینی اط عات دریافتی با 
همکاری سایر کارگروه ها
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اطلاعات وجهود دارد. در خصهوص اطلاعهات دریهافتی  شاطلاعات واحد است و به این ترتیب امکان هرگونه تغییراتی در ارائه و گزار

قدر موارد مبهم و ناقص در اطلاعات دریهافتی وجهود های گرگانرود، کرخه، کارون و دز، آنکمیته مدیریت مخازن در سدهای حوضه

سهازی و بی، از مدلبرداری مخزن در شهرایط سهیلارغم اهمیت بازه ساعتی در بهرهرغم میل باطنی و علیداشت که این کمیته علی

 نظر کرده و تنها به ارائه مدل روزانه اکتفا نموده است. سازی مخازن در حالت ساعتی صرفشبیه

 های کننده تحتانی در حوضه گرگانرود و دبی تخلیه نیروگاه در حوضهخصوص تخلیههای مخزن بهکنندهروابط هیدرولیکی تخلیه

ها مهدنظر قهرار کننهدهسازی صرفاً با لحاظ محدودیت حجمی برای تخلیهنبوده و مدل کرخه، کارون و دز، در اختیار این کمیته

 گرفته است. 

های دقیق و نیز مشخصات فنی تأسیسات سدها صورت گرفت، تا زمهان تهدوین ایهن های فراوانی که برای اخذ دادهرغم تلاشعلی

برداری از مخازن سدها با فرضیاتی صورت گرفته است کهه دی در بهرهگزارش هنوز بخشی از آنها دریافت نشده و لذا سناریوهای پیشنها

های هیهدرومتری در در بخش مربوط به سدهای هر حوضه توضیح داده شده است. همچنین به دلیل از کار افتادن تعهدادی از ایسهتگاه

ههای یی ایجاد شده است. دبهی ایمهن بازهطول سیلاب، امکان ثبت دقیق آن وجود نداشته و لذا در اعمال دبی آنها در محاسبات خطاها

ها با تقریبات و با استفاده از نظرات کارشناسی در نظر گرفتهه شهده کهه ممکهن اسهت دقهت کهافی را نداشهته باشهند. مختلف رودخانه

ن، های ورودی و خروجهی از سهدها، دبهی سهرریزها، حجهم آب در مخهازهای ثبت شده شامل دبیهمچنین نیاز است میزان دقت داده

های هیدرومتری مورد ارزیابی قرار گرفته تا به نتایج حاصهل های ثبت شده در ایستگاهسطح مخازن و نیز دبی-حجم-های ارتفاعمنحنی

شده در سهناریوها  ارائهاز عملکرد سدها در سناریوهای مختلف اطمینان حاصل کرد. همچنین از رسوبات ورودی به سدها در محاسبات 

برداری از مخازن در هنگام سیل لحاظ نشده است و لذا هیچگونه پهارامتر کیفیهت آب شرایط کیفیت آب برای بهرهنظر شده و نیز صرف

 در محاسبات دخالت داده نشده است.

 

 مفروضات -ب

 در تدوین این گزارش مفروضاتی به شرح زیر درنظر گرفته شده است.

 گونه تغییری و صرفاً بر مبنای اعداد ثبت شده در سهایت زن و بدون هیچها، اعداد مربوط به بیلان مخادر سناریوی صفر کلیه حوضه

 اند.ایراندمز ارائه شده

 کننده تحتانی و سرریز در مورد سدهای های موجود اعم از تخلیهکنندهدر سناریوهای پیشنهادی، تخلیه کلیه سدها بر مبنای تخلیه

 ربرقابی مدنظر بوده است.غیربرقابی و دبی خروجی نیروگاه و سرریز در سدهای غی

 شهرکت ، گلسهتان یاآب منطقهه یشهرکت سههاماز سدها در محدوده دبی ایمن رودخانه، دریهافتی از  سعی شده تا مجموع تخلیه

، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در نهایت با نظر مشورتی کارگروه مهندسی رودخانه در سازمان آب و برق خوزستان یسهام

 اصلاحاتی انجام شده است.برخی موارد 

 دست منتقل شهده ها انجام نشده و فرض بر آن است، کلیه آب خروجی سد بالادست به سد پایینگونه روندیابی در بازه رودخانههیچ

 برداری از سدها نسبت به حالت واقعی مدنظر قرار گرفته است. و در واقع دیدگاه محتاطانه در بهره

 هایی پهیش و پهس از بهازه صورت خهاص، سهیلابهای کرخه، کارون و دز بهصورت عام و حوضهسی بههای مورد برردر کلیه حوضه

های پس از سیلاب اصلی درنظر گرفته شده است. به این ترتیهب بهازه سیلاب اصلی به وقوع پیوسته که در این مطالعات تنها در بازه

تهها  13/11/1389های کرخهه، کههارون و دز از و در حوضههه 14/11/1389تهها  25/12/1387اصهلی سههیلاب در حوضههه گرگهانرود از 

 بوده است. 14/11/1389

 ها بهر مبنهای آنهها از ابتهدای ها و تحلیلاز آنجا که وضعیت سدها پس از بازه سیلاب اصلی حائز اهمیت بوده، محاسبه کلیه شاخص

 انجام شده است.  31/11/1389بازه شروع سیلاب تا انتهای تاریخ 
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 گویی به سوالات اصلی ریاسهت محتهرم جمههور و همچنهین بررسهی شهرایط پیش از این عنوان گردید به جهت پاسخ همانگونه که

برداران مخازن در پیش، حین و پس از سیلاب، روندی در این مطالعات مد نظر قهرار گرفتهه اسهت. ایهن ها و بهرهعملکردی سازمان

ها همانگونه که اشاره شهد ست. همچنین اطلاعات و آمار مورد نیاز جهت تحلیلها فشرده شده اروند با توجه به زمان محدود بررسی

از مراجع مختلف درخواست شد و دریافت گردید. برخی از این اطلاعات ناقص و برخی حتی متناقض با یکدیگر بودند. لذا در فرصت 

 اطلاعات مورد استفاده قرار گیرد.ها این کم زمانی، سعی گردید که با قواوت کارشناسی و مشورت با سایر کارگروه

 

 مدیریت سیل -2-8
 :شده است فیتعر ریبه شرح جدول ز یجمهور استیدر پاسخ به سوالات ر ل،یس تیریمد تهیکم تیمأمور

 

 سوالات ریاست محترم جمهوری -11-2جدول   

 کمیته مسئول شرح سئوال شماره سئوال

1 
 رانیبزرگ گذشته در ا هایسیلاببا  ریاخ هایسیلاب هایشباهتو  هاتفاوت

 گذاشته است  یآن باق تیریو مد لابیبر کل رخداد س یریو چه تأث ست یچ
 مدیریت سیل-هیدرولوژی 

3 
آن به  لیو نحوه تبد رویو ساختار آن در وزارت ن لابیدرباره س رسانیاطلاعنحوه 

 چگونه بوده است  یتیریاقدامات مد
 مدیریت سیل

4 
و  زییمنابع آب و سدها در پا تیریمد نهیمسئول در زم یهاسازمانعملکرد 

 چگونه بوده است  لابیس تیریمد یو بعد از آن برا 1387زمستان 
 مدیریت سیل-مخزن 

5 
منابع آب به هشدارها و  تیریمد یمتول یهاواکنش سازمان تیفیو ک تیکم

 چگونه بوده است  یسازمان هواشناس لابیس هایاخطار
 مخزن-مدیریت سیل 

14 
منابع آب  تیریمد ایغیرسازه اتیعدم استفاده از عمل ایاستفاده  تیفیو ک تیکم

 گذاشته است  ریو خسارات آن تأث لابیچگونه بر س
 مدیریت سیل

15 
و اقدامات در نظام  هابرنامه ،هاسیاست اولویتبندیو  تبلند مدکلان و  یکردهایرو

 اثر گذاشته است  لابیمنابع آب کشور چگونه بر بروز و خسارات س تیریمد
 مدیریت سیل

16 

در  ریمختلف درگ یها( و سازمانیو محل یسطوح )سطح مل انیتعاملات م

تابعه، وزارت جهاد  یهاو شرکت روی)وزارت ن یآب یهامنابع آب و سازه تیریمد

 اثر گذاشته است  لابیس تیریو ...( چگونه بر مد ها،یاستاندار ،یکشاورز

 مدیریت سیل

 هیدرولوژی -مخزن -مدیریت سیل  ست یمنابع آب کشور چ تیریمد یبرا لابیس هایآموخته درس 19

18 
 لاب،یدر مقابل س یآورتاب شیافزا یمنابع آب کشور برا تیریسطح مد یارتقا

 است  یمستلزم چه اصلاحات
 مدیریت سیل

 

 تههیکم ریهاسهناد، ضهوابط و مطالعهات و ز تههیکم ریز اب،یقتیحق تهیکم ریز نیبا عناو تهیکم ریسه ز ت،یمامور نیانجام ا یبرا

 یهابه پاسخ یو دسترس لیتحل یبرا ازیاز اطلاعات مورد ن یبخش نیموظف به تام تهیکم ری. هر زدیگرد جادیا المللیبینتجارب  یبررس

 ،یحاصل از گام قبله جینتا قیو سپس با تلف افتهیشکاف مطالعات ادامه  لیاطلاعات، با روش تحل نیا نیتام سسوالات فوق بوده است. پ

بهوده و سهپس در  یاز جهنس عمهوم هاتههیکم ریهز تیهفعال ن،یاست. بنهابرا دهیگرد نیتدو یمحترم جمهور استیر یهاپاسخ پرسش

 است. دهیاستخراج گرد یمباح  موضوع یبعد یهاگام
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 فیو تعار یمبان -2-8-1

 کیهو منابع آب، تفک یدرولوژیکارگروه ه لیس تیریمد تهیتوسط کم یتیریاقدامات مد یبررس هایفرض شیپ ترینمهماز  یکی

بهر مسهتندات  یبحهران، مبتنه تیریدر مهد یتیریگزارش، اقدامات مهد نیاست. در ا )با رویکرد مدیریت ریسک( بحران تیریمراحل مد

 :باشدیم ریبشرح ز یتیریاقدامات مد ی. مراحل اجراتآن نشان داده شده اس وهیش 8-2شکل که در اندشده مرحله بندی

و  ایغیرسهازهو  ایسازه یکردهایرو یاست. اجرا ینگرشیبراساس پ پیشگیری: مرحله اول شامل نگریپیشبراساس  پیشگیریمرحله  -1

و پهس از آن  لیبه رخداد سه کینزد هایزماندر  یناگهان ایههزینه ل،یدر مقابل رخداد س یضمن آمادگ یتیریمد هایروش نیهمچن

 زات،یهتجه  یهمرحلهه از ح نیهدر ا ی. منظور از آمهادگدهدمی شیرا افزا یعیطب یایبلا نیدر مقابل ا یزگاررا کاهش داده و امکان سا

 .باشدیبستر م میحر نییمانند تع یاز جنس اقدامات زین ینحوه اخطار و هشدار و سازگار نیمانور و تمر

 ،بینهیپهیشاقدامات  بیمرحله به ترت نیتا وقوع است. در ا پیش آگاهیاز  یزمان هایبازهتا وقوع: مرحله دوم شامل  یآگاه شیمرحله پ -2

 .گرددمیاجرا  لابیس انیجر تیریو مد آماده باش

 ییدانهش، بهه شناسها تیریدانهش اسهت. مهد تیریمهد تیهو در نها یو بهازتوان یمرحله پس از وقوع: مرحله سوم شامل مقابله، بازساز -3

 .شودمیاستفاده  ینگرشیمرحله پ لیو تکم ینیدر بازب مجدّداًمرحله  نیا ی. خروجانجامدمی یو قانون یرفتار هایضعف

 

 
 و منابع آب یدرولوژیکارگروه ه لیس تیریمد تهیکم یتیریاقدامات مد یبندمیبحران و تقس تیریمراحل مد-9-2شکل  

 

 لابیس تیریدر مد ایغیرسازهاقدامات 

و  تیهچنهد روش وابسهته بهه موقع ایه کیه قیهو تطب لیوجود دارد که اصولا شامل تعد لابیس تیریدر مد یمختلف هایرهیافت

 :شودمی میتقس یبه چهار گروه اصل لابیس تیریصورت گرفته در مد هایتلاشاست.  طیشرا

 لابیس لیتلاش در تعد -1

 لابیقابل سمدر  یریخسارت پذ لیتلاش در تعد -2

 خسارات لیتلاش در تعد -3

 لیاز س یتوان تحمل خسارات ناش شیو افزا یآمادگ جادیتلاش در ا -4
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مورد استفاده قهرار  "ایغیرسازه" یهاافتیموارد، ره هیدر بق کهیاست. در حال "یکیزیف هایسازه" جادیبه ا ازین کیمورد بند  در

 .گیردمی

بهر و  لابیسه یههاکانال لاب،یمنحرف نمودن س بندها،لیس زها،یعبارتند از: سدها، خاکر لابیس تیریر مدد ایسازه یهاافتیره

 ی. از طرفهسهازدیممکهن مه یرا تاحهد لابیمههار سه لاب،یانحهراف سه ایهو  انیهجر لیتعد ای یمحدودساز ره،یذخ لهیکه به وس رهیغ

 لاب،یسه یبهیاثهرات تخر نیتسهک ایهرفع  یاست که برا ییهاتیآن بخش از فعال رندهیدر برگ لیس تیریدر مد یاسازهریغ یهاافتیره

مهورد  یارسهازهیغ ایه یاسهازه یههاافتیبها ره یبهیترک یبه صورت یا(. ممکن است سازه11-2)شکلشودیاحداث نم یکیزیف یهاسازه

 یبهرا نههیراه حهل به ،یارسازهیو غ یاسازه یهاروش بینخواهد بود. ترک یارسازهیغ داتیتمه ازین شیالزاماً پ یول رندیاستفاده قرار گ

از نظهر  یارسهازهیو غ یاسهازه یههاروش بیهحال ترک نی. در عشودیم یدر اثر بخش شیو موجب افزا لابیحداقل نمودن خسارات س

 بوده است. ییبه تنها یاسازه یهااز روش ترنهیکم هز یاقتصاد

 

 
 لابیس تیریاقدامات مد کیتفک -11-2شکل 

 

 :ردیقرار بگ یمورد بررس تواندیم یدر دو گروه اساس یبه طور کل لابیمهار س یارسازهیغ یهاافتیره

 و  زیحوضه آبر تیریکردن، مد لابیضد س لاب،یس مهیب لابدشت،یکنترل گسترش س لاب،یس ینیبشی: مانند پیزیربرنامه داتیتمه

 (8-2شکل در  A)انواع اقدامات نوع غیره 

 یاضهطرار یهاو کمک هیتخل ل،یهشدار س لاب،یمقابله با س ل،یس یاضطرار طیجهت مقابله با شرا یزیر: برنامهیامقابله داتیتمه 

 (.8-2شکل در  B)انواع اقدامات نوع 

بهه  لابیسه تیریدر نظهر گرفتهه شهود. مهد "لابیمههار سه"و  "لابیس تیریمد"دو عبارت  نیب یخاص زیلازم است تما نجایا در

 لابیمههار سه کههیدر حال کند،یم لیاز آن را تعد یو خسارات ناش لابیکه گسترش س شودیاطلاق م لیدر مهار س یریفراگ یندهایفرا

 کاهش دهد. ایرا رفع  لیس یبیشده، اثرات تخر یطراح یهااز سازه یبردارآوردن و بهره ماست که با فراه یخاص یندهایشامل فرا

 

 یآورتاب

مختلف  یهادر حوزه یگوناگون فیمخاطرات است تعار تیریدر مد یدیجد باًیکه مفهوم تقر (Resiliency) یآورتابدرباره واژه 

 سهتمیاکوس تیهشهد کهه در آن بهه ظرف یمعرف یلادیم 1871و در دهه  یمفهوم ابتدا در حوزه اکولوژ نیوجود دارد. ا یو فن یاجتماع

در عرصهه  یآورتهاب یبهه بعهد بهرا 2113 مدنظر بود. از سهال ینیبشیپرقابلیغ راتییتغ مواجه با امو رشد در هنگ یبقا، سازگار یبرا

 یاست که در آن احتمهال شکسهت، شهدت و گسهتردگ یستمیآور، ستاب ستمیس کی ف،یارائه شد. بنابر تعر یملموس فیتعر یمهندس

آور، نهه تنهها بهه جهذب و نظام تهاب کی. ابدیاز وقوع مخاطره کاهش  دبع یابیزمان باز تیاز شکست، و در نها یناش یامدهایتبعات و پ

بهه چههار دسهته اعهم از  فیتعر نیطبق ا یآورمجدد داشته باشد. تاب یدهو سازمان یسازگار تواندیتحمل اختلال مجهز است، بلکه م
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(، سهرعت در Redundancy) یامکانات مهواز نو داشت ی(، افزونگRobustnessمقابله و بازگشت ) یبرا ستمیس یذات ییصلابت و  توانا

 میمعروف است تقسه R( که به چهار Resourcefulness) یدر بازساز ییو توانا زاتی( و وجود تجهRapidity) هیاول طیبرگشت به شرا

 :دارد فیمشخصه قابل تعر 3 یآورشده است. تاب

 کند حفظ را خود عملکرد و ساختار کماکان و کند تحمل تواندمی سیستم که تغییراتی مقدار. 

 دهی است.ای که سیستم قادر به خود سازماندرجه 

 سازگاری و یادگیری ظرفیت افزایش و ایجاد قابلیت. 

کهه آن را  کنهدیاشاره م ستمیکه به حالت س یژگیبر و یمبتن ای یکل یآور( تاب1اند کرده  میتقس یرا به دو دسته کل یآورتاب

بر عملکرد که مربهوط  یمبتن ایمشخص  یآور( تاب2تا مدت و شدت شکست را در برابر هر گونه مخاطره محدود سازد و  سازدیقادر م

نسهبتاً  فیهتعر کیهمخاطره معلهوم اسهت. در  کیدر محدود کردن اندازه و مدت زمان شکست در برابر  ستمیبه عملکرد مورد توافق س

در طهول  ییاسهتثنا طیشرا کیو طول مدت شکست خود را به هنگام  یسامانه، بزرگ کیه ک یادرجه"گفت: توانیم یآورجامع از تاب

 ."کندیحداقل م یدوره طراح

و  یبه صورت کل ییابتدا کردی. روشودیعملکرد استفاده م یو منحن ارهیچند مع یریگمیتصم کردیاز دو رو یآورتاب یابیارز یبرا

مخهاطره  کیهبعهد از وقهوع  یسامانه در بازگشت به حالت عاد تیقابل لیبه تحل یو اجتماع یطیمح ،یعوامل فن هیبا در نظر گرفتن کل

 یریپذ)برگشهت ردیگیقرار م یمورد بررس ستمیس یدوم صرفاً عملکرد و خروج کردیکه در رو ی( در حالیکل یریپذ)برگشت پردازدیم

 مشخص(.

 نیتهریاز اصهل یکهیکارشناسهان بهوده اسهت.  یرو شیپ یاصل یهااز چالش یکیهمواره  لابیدر برابر س ستمیعملکرد س بهبود

 صیو تخصه یمناسب یتیریمد یکردهایبا اتخاذ رو یمنابع مال صیتخص ستم،یاز عملکرد س یبه عنوان شاخص یآوربهبود تاب یهاروش

 است.  ریمس نیدر ا یاصل هایصرف شده از چالش نهیهز یعملکرد به ازا شیافزااست. مقدار  نهیبه یزیرآن با برنامه

 یآور آبگره خورده است. چراکه منابع تاب یآورتاب ژهیوبه نینو یهاهیو نظر میبا مفاه ریاخ یهامنابع آب، در سال داریپا توسعه

توجه داشهت کهه در  دیمدت هستند. با یانسان در طولان یازهاین نیو ثبات در تأم« هااز اختلال یناش یامدهایکاهش پ» تیظرف یدارا

 نیمسهئول ایهو  نینکرده است و بعواً محقق دایلازم را پ گاهیجا یآورمنابع آب، هنوز تفکر تاب تیریدر عرصه مد وصکشور ما و به خص

 .پردازندیمسأله م نیصورت پراکنده به امنابع آب به تیریدر عرصه مد

آن در  یهاو شهاخص یآورتهاب یبرا یتیریمد یبالا یهادر رده نیو مسئول رانیمنابع آب کشور، لازم است مد تیریسطح مد در

هها اشهاره وجهود دارد کهه در ادامهه بهه آن یمتعهدد یراهبردهها نهیزم نیقائل شوند. در ا یترنقش پر رنگ سکیر تیریچارچوب مد

 :شودیم

 یبهه سهامانده توانهدیو فاصله آن از شکسهت کهه مه ستمیس طیدرک بهتر از شرا یصورت مستمر برابه شیپا یهاسامانه تیتقو، 

 منجر شود. یاتیح یهارساختیحفاظت از ز

 است.  نیسرزم شیآما ازمندیکه ن نیتوسعه بر اساس توان سرزم 

 (.یسازادهیتا پ یسازمی)از تصم یمراحل حکمران هیمشارکت مردم در کل شیبه منظور افزا یاصلاحات نهاد 

 شیکهه بهه افهزا ییهااسهت( از شهاخص یاقتصهاد یههاتیبهر مطلوب یموجود )معمولاً مبتن یهاعلاوه بر شاخص یاستگذاریدر س 

 .استفاده گردد زین شوندیمنجر م یآورتاب

 

 و اطلاعات هادادهمنابع  -2-8-2

جهام گرفتهه در مراحهل ان یتیریجهامع اقهدامات مهد لیو تحل گزارش هیته یشواهد و مستندات مربوطه برا یآوربه منظور جمع

)ههم در  ربطیذ رانیموجود، از نظرات خبرگان، متخصصان و مد یهاخلاء ییشناسا نیو همچن لابیو پس از وقوع س نیمختلف قبل، ح

و  لیسه ریهدرگ یههادر اسهتان یمتعهدد یدهایبخش جلسات و بازد نیشده است. در ا ستفاده( ایو هم در حوزه ستاد یاتیحوزه عمل
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جلسهات،  یخهط زمهان 11-2شهکل و ...( برگهزار شهد. در  رانیهمنهابع آب ا تیریشرکت مد رو،ی)وزارت ن یمل یهادر سازمان نیهمچن

 و منابع آب نشان داده شده است. یدرولوژیکارگروه ه لیس تیریمد تهیصورت گرفته توسط کم یهادیها و بازدمصاحبه

 یههاتههیهها و کمها، دسهتگاهها، ارگانشده توسط سازمان هیاسناد و مدارک ته، هاگزارشها، صورتجلسه زیاطلاعات ن گریمنبع د

کارگروه قهرار  اریها در اختو مصاحبه دهایبازد نیح یو ...( که برخ رانیمنابع آب ا تیریشرکت مد رو،یمربوط به موضوع است )وزارت ن

بها عنهوان  یافتیهاسهناد در هیهشهده اسهت )کل افهتیمختلف در یاهبا مکاتبه و درخواست اسناد از دستگاه زین گرید یاست. برخ گرفته

 است(. دهیگرد ضمیمهبه گزارش شماره دو  کیشماره  وستیپ

 

 
و منابع  یدرولوژیکارگروه ه لیس تیریمد تهیصورت گرفته توسط کم بازدیدهایو  هایمصاحبهجلسات،  یخط زمان -11-2شکل 

 آب

 

 مورد استفاده و مراحل انجام کار یهاروش-2-8-8

 ارائه شده است. کیبه تفک هاکمیته ریز کیمورد استفاده و مراحل انجام کار هر  یهابخش روش نیا در

 :ابی قتیحق تهیکم ریروش و مراحل انجام کار ز -أ

تابعهه در  یههاو شهرکت رویاعمال شده توسط وزارت ن یتیریمد یهااقدامات و روش لیو تحل یبررس تهیکم ریز نیا یاصل هدف

در  نیو همچنه لیسه ریدرگ یهادر استان یمتعدد یدهایهدف جلسات و بازد نیبه ا افتنی. به منظور دست باشدیم ریاخ یهالابیس

 :باشدیم ریبه صورت ز ابی قتیحق تهیکم ریمراحل انجام کار توسط ز یکلبرگزار شد. به طور  یمل یهاسازمان

 یهاعملکهرد سهازمان یبررسه ی{ بهرا4مرتبط با سهوال : }لابیتابعه در مراحل مختلف وقوع س یهاو شرکت رویعملکرد وزارت ن -1

گذاشهته  ههاآنشده و قرار مصهاحبه بها  ییتابعه آن شناسا یهاو شرکت رویدر وزارت ن لابیس تیریمسئول، تمام افراد مؤثر در مد

 یاتیعمل فرآیندهایدر  ایضوابط نقش داشتند و  میو تنظ نیتدو نهیدر زم ایصورت گرفت که  یسانک نیافراد از ب نیشد. انتخاب ا
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صورتجلسهات و مکاتبهات از  بهر یمبن ییها، درخواستهامصاحبه. در همه کردندیم فایا ینقش مهم زده،لیس یهانقش در استان

شهده در  ییشناسا هایرویه. براساس فراهم شود یکاف نداتمست لیس تیریمد تیروا یتا برا گرفتیفرد مصاحبه شونده صورت م

مسهتخرج از  یعملکرد هایشاخص نیو همچن لابیهمچون  نظامنامه س بالادستیاسناد  لاب،یس تیریدر مد روین توزارمجموعه 

 .شوندمی یابیو ارز لیتحل ر،یاخ لابیها از سو سازمان نیمسئول تیروا شرفته،یپ یمطالعات در کشورها

{ در ابتهدا اطلاعهات مربهوط بهه 3مرتبط با سهوال : }یتیریآن به اقدامات مد لیتبد وهیو ش رویدر وزارت ن لیس یرساننحوه اطلاع -2

 ،ییمنهابع آب و سهدها شناسها تیریمهد نههیمنهابع آب( در زم تیریمهد یههاو شهرکت رویمسئول )وزارت ن یهاعملکرد سازمان

ها / مکاتبات((. سپس )صورتجلسه یو مرور مستندات ادار ییاجرا نیو پرسش از مسئول بهمصاح قیشد )از طر یو بررس یآورجمع

 تیریمهد نههیمسئول در زم یها. سپس عملکرد سازماندیگرد نییتع یاتیعمل یهابا ضابطه یرفتار عمل سهیمقا یبرا ییهاشاخص

 قرار گرفت. یابیمنابع آب و سدها مورد ارز

که وزارت  ییها{ در ابتدا سازمان4مرتبط با سوال : }روینابع آب و وزارت نم تیریشرکت مد یها به هشدارهاسازمان ریواکنش سا -3

شهد.  یها جمهع آورو مکاتبات و مستندات آن ییشناسا دهندیرا م لیس یها هشدارهامنابع آب به آن تیریمد یهاو شرکت روین

 رویهمنهابع آب و وزارت ن تیریشرکت مد یدر واکنش به هشدارها هاسازمان رین و مقررات مربوط به سایدر مرحله بعد اسناد، قوان

شهرکت  یها بهه هشهدارهاسهازمان ریواکهنش سها یابیهارز یمناسب برا یهاقرار گرفت. سپس شاخص یو مورد بررس یجمع آور

 قرار گرفت. یابیارزمورد  رویمنابع آب و وزارت ن تیریمدعملکرد شرکت  تیگشت. و در نها نییتع رویمنابع آب و وزارت ن تیریمد

 یسهازو شفاف کیهبخهش نحهوه تفک نی{ در ا15مرتبط با سوال : }یسازمان فرآیندهایدر  رویدر وزارت ن لابینظامنامه س گاهیجا -4

 یهیو اجرا ههایبحهران اسهتاندار تیریدر مد به خصوصاسناد  رینظامنامه با سا  یارتباط ساختار لاب،یدر نظامنامه س هاتیمسئول

ها و مرور مستندات مورد توجه بوده است. در مرحله اول پهس در زمان مصاحبه لابیمختلف س راحلنشدن نظامنامه در م ایشدن 

 هایمصهاحبهشد. در مرحلهه بعهد بها توجهه بهه  کیتفک لابیس تیریدر مد یمتول هایسازمان فیوظا لاب،یاز مطالعه نظامنامه س

در نظهام  لابیسه تیریمد یمتول هایسازمان یهاتیمسئولشدن  ییاجرا یه بررسب یافتیو مستندات در هاگزارشصورت گرفته و 

 یابیهمهورد ارز یسازمان یندهایدر فرآ لابینظامنامه س گاهیشده جا یآورجمع جیبا توجه به نتا تیپرداخته شد. در نها لابینامه س

 قرار گرفت.

و  یآورجمهع ،یی{ مرحلهه اول شناسها5مرتبط بها سهوال : }یهواشناس یتابعه به هشدارها یهاو شرکت روینحوه واکنش وزارت ن -5

. در یهیاجرا نیتابعه و مصاحبه و پرسهش بها مسهئول یهاو شرکت رویبه وزارت ن یهواشناس یاطلاعات مربوط به هشدارها یبررس

 نیو همچنه یهواشناسه یهشدارها تی. و در نهادیگرد نییتع یهواشناس یهشدارها یسبرر یبرا یمناسب یهامرحله دوم شاخص

 قرار گرفت. یابیهشدارها مورد ارز نیتابعه به ا یهاو شرکت روینحوه واکنش وزارت ن

از  ایغیرسهازهمختلهف اقهدامات  هایروش{ در مرحله اول 14مرتبط با سوال : }لابیس تیرینرم در مد یارسازهینقش اقدامات غ -6

صورت گرفتهه اقهدامات  هایمصاحبهشده و  آوریجمعه به مستندات . در مرحله دوم با توجگردندمیمنابع و مراجع استخراج  نیب

 ن،یقهوان نی. مرحلهه سهوم جسهتجو در بهرنهدیگیقرار مه یتابعه مورد بررس هایشرکتو  روین رتاجرا شده توسط وزا ایغیرسازه

 گهاهیشهده جا یآورجمهع جیبا توجه به نتها تی. در نهاباشدمی ایغیرسازهموجود در رابطه با اقدامات  هایدستورالعملو  هاضابطه

 قرار گرفت. یابیمورد ارز ریاخ هایسیلاب تیریدر مد ایغیرسازهاقدامات 

 

 اسناد، ضوابط و مطالعات: تهیکم رزی کار انجام مراحل و روش -ب

در رابطهه بها  رانیهموجهود در ا هاینظامنامهساختارها و  ن،ی، قوانهابرنامه ،هاسیاست لیو تحل یبررس تهیکم ریز نیا یاصل هدف

مراحل انجهام  یاستفاده شده است. به طور کل یامطالعات کتابخانه هدف از روش نیبه ا افتنی. به منظور دست باشدیم لابیس تیریمد

 :باشدیم ریاسناد، ضوابط و مطالعات به صورت ز تهیکم ریکار توسط ز
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موجهود مربهوط بهه  نیو قهوان ههااسهتیس ی(: به منظور بررسههارویهها و ها، ضابطه)قانون بالا دستیاسناد  یآورو جمع ییشناسا -1

 .اندگرفتهقرار  یشده و مورد بررس یآورو جمع ییشناسا بالا دستیدر کشور اسناد  لابیس تیریو مد ینیبشیپ

 یآورعو جم ییشناسا نیتابعه و همچن یهاو شرکت رویدر وزارت ن لابیس تیریاسناد مربوط به ساختار مد یآورو جمع ییشناسا -2

 در کشور. لابیس تیریارکان مد نیاسناد مربوط به ارتباط ب

 فیوظها کیهو تفک رویهدر وزارت ن لابیو مطالعهه نظامنامهه سه ی: پهس از بررسهرویهدر وزارت ن لابینظامنامهه سه گاهیجا یابیارز -3

 نیهیبا اسهتفاده از تع یسازمان فرآیندهاینظامنامه در  گاهیجا لاب،یوقوع سو پس از  نیقبل، ح لابیس تیریمد یمتول هایسازمان

 است. هشد یابیمناسب ارز یهاشاخص

در  لابیسه تیریو مهد ینهیبشیموجود در رابطه بها په یهاهیها و رودستورالعمل ن،یقوان یشناس بیو ارائه گزارش: آس بندیجمع -4

 کشور.

 

 :المللیبینتجارب  یبررس تهیکم ریمورد استفاده و مراحل انجام کار ز یهاروش -ت

. باشدیم لابیس تیریو مد ینیبشیپ نهیکشورها در زم ریسا یهاانجام شده و تجربه یهااقدام یبررس تهیکم ریز نیا یاصل هدف

. باشهدیمد نظر مه زین اتیتجرب نیکشور با استفاده از ا لابیس تیریبالا بردن سطح مد یمناسب برا یاتیساز و کار عمل یبررس یاز طرف

 تههیکم ریهمراحل انجام کار توسهط ز یاستفاده شده است. به طور کل یامطالعات کتابخانه اهداف از روش نیا به افتنیبه منظور دست 

 :باشدیم ریبه صورت ز المللیبینتجارب  یبررس

بهودن  یکهاربرد ریهغ ایهو  یمنابع و اطلاعات موجود: با توجه به کثرت منابع و مراجع، در مرحله نخست کهاربرد یابیو ارز یبررس -1

 نمود: یبندطبقه ریبه صورت ز توانیشد. منابع موجود را م یشده بررس نییهدف تع یمنابع در راستا

 در سهال  کهایدر آمر نایر شده در خصوص طوفان کاتر)مانند گزارش منتش وستهیبه وقوع پ یهالیبعد از س یکارشناس یهاگزارش

2115.) 

 ارائه شده که عمدتا به صورت منابع تحهت وب  یو راهکارها لابیس تیریمختلف در مورد نحوه مد یکشورها نیها و قواننامه نییآ

 (.لابیس مهیب ستمیقابل دسترس هستند )مانند س

 نمودن آنها. ییاجرا یهاو روشها نامه نییآ یابیها و منابع مربوط به ارزگزارش 

 لابیس تیریدر مد ریدرگ یهاارگان نیها و منابع مربوط به ساختار و ارتباط بگزارش. 

بهر  ایهوقوع اتفاقات مشابه و  زانیو م یمیاقل طیکشورها بر اساس شرا نی: ایقیانجام مطالعه تطب یمورد نظر برا یانتخاب کشورها -2

موجهود در گهزارش هها انتخهاب  یههاافتهیبر اساس  تاینها ایعملکرد در مواجهه با اتفاقات مشابه بزرگ در گذشته و  زانیاساس م

 ژاپن، کانادا، انگلستان و ...(. کا،یاند )مانند آمرشده

مطالعه شهده  لیس تیریمد تهیپاسخ به سوالات مورد نظر کم دگاهیمنابع با د نیشده: ا یمنابع جمع آور لیو تحل هیمطالعه و تجز -3

 است.

اسهناد، ضهوابط و مطالعهات(: ههر چنهد  تههیکم ریز ی)با همکار رانیدر ا لابیس تیریمربوط به مد یهانامه نییو آ نیمطالعه قوان -4

 صیو تشهخ یقیانجام مطالعه تطب یاما برا باشد،ینم تهیکم ریز نیا یکارها ستیدر ل رانیا لابیها و نظامنامه سنامه نییآ یبررس

 زیهن لابیسه تیریمد نهیدر زم رانیموجود در ا یهانامه نییو آ نیلازم است تا قوان رانیکشورها با کشور ا ریسا ستمیس یهاتفاوت

 مطالعه شوند.

و گهزارش  یجمهع بنهد لیسه تیریمد تهیدر چهارچوب سوالات کم تیشده در نها یبررس یهاو ارائه گزارش: گزارش یبندجمع -5

 شده است.

 
 



      63  ها  ها و روشمبانی، داده -فصل دوم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 {18و  19، 16، 15 یها}مرتبط با سوال بندیجمع -ث

 کیهموجهود از تکن یههاخلاء ییانجام گرفته و شناسا یتیریجامع اقدامات مد لیتحل یبرا گزارش نیا هیته یبندمرحله جمع در

 نیبه سههیشهکاف اشهاره بهه مقا لیو تحل هیتجز ت،یریعلم مد اتی( استفاده شده است. در ادبGap Analysisشکاف ) لیو تحل هیتجز

موجهود و  تیوضع نیشکاف ب لیو تحل ییشناسا ک،یتکن نیدارد. هدف ا« مطلوب ییکارا» ای «بالقوه ییکارا»و  «یو فعل یواقع ییکارا»

سه مرحله سهاده  .(12-2شکل ) شکاف است نیپوشش ا ینو و مناسب برا یراهکارها افتنی زیمطلوب آن در حوزه مربوطه و ن تیوضع

 شرح داده شده است. هشکاف وجود دارد که در ادام لیو تحل هیتجز کیتکن یاجرا یبرا

 تیمطلوب و هدف فعال تیروشن کردن وضع. 

 یفعل تیوضع لیو تحل هیتجز. 

 مطلوب. تیتا وضع یفعل تیوضع نیکردن فاصله ب یروش ط ییشناسا 

 

 
 (Gap Analysisشکاف ) لیو تحل هیتجز کیتکن -12-2شکل 

 

 قهتیحق تهیکم ری)ز ریاخ هالابیاعمال شده در س یتیریمد یهاگزارش در مرحله اول با مقابله قرار دادن اقدامات و روش نیدر ا

و  شهدهیانجهام مه دیهاسناد، ضوابط و مطالعات( آنچهه با تهیکم ری)ز لابیدر رابطه با س رانیموجود در ا هانظامنامه( با ساختارها و ابی

. در مرحله گرددیها مشخص مشکاف نیوقوع ا لیها دلشکاف نیا لی. با تحلگرددیآن مشخص م ییچرا نینو همچ تانجام نگرفته اس

اسهناد، ضهوابط و مطالعهات( بها تجهارب  تههیکم ری)ز لابیدر رابطه با س رانیموجود در ا هانظامنامهدوم با مقابله قرار دادن ساختارها و 

دو  نیها نیبه ههایشکاف( المللیبینتجارب  یبررس تهیکم ری)ز لابیموثر س تیریمد یهاو روش اماتساختار، اقد نهیدر زم المللیبین

 نیمراحهل مهذکور نشهان داده شهده اسهت. بنهابرا 13-2شکل . در رندیگیقرار م لیو تحل هیعلل مورد تجز افتنی یمشخص شده و برا

 است: هگزارش صورت گرفت نیا نیانجام کار و تدو یبرا ریز یهاگام

 یههااقهدامات و روش لیهو تحل یبررسه یبرا هاگزارشاسناد، مدارک و  یآورو جمع یدانیم یدهایها، انجام بازدمصاحبه یبرگزار -1

 تابعه. یهاو شرکت رویاعمال شده توسط وزارت ن یتیریمد

، سهاختارها و ههابرنامهه ،ههاتسیاسه لیهو تحل یبررسه یبهرا لابیسه تیریو ... مرتبط با مد هاهیها، روها، ضابطهقانون یآورجمع -2

 .لابیس تیریدر رابطه با مد رانیموجود در ا هانظامنامه
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در  المللهیبینتجارب  لیو تحل یبررس یبرا لابیس تیریمرتبط با مد یالمللنیب یهااسناد و مستندات مربوط به تجربه یآورجمع -3

 .لابیموثر س تیریمد یهاساختار، اقدامات و روش نهیزم

 یههاهیهو رو لدسهتورالعم، هانظامنامههسهاختارها،  سهیشکاف: مقا لیو تحل هیتجز یجلسات گفت و گو و بارش افکار برا یبرگزار -4

 .ریاخ یهالابیصورت گرفته در س یتیریموجود در کشور با اقدامات مد

 یههاهیهو رو لدسهتورالعم، هانظامنامهساختارها،  یسهیشکاف: مقا لیو تحل هیتجز یجلسات گفت و گو و بارش افکار برا یبرگزار -5

 .المللیبینمشابه  یموجود در کشور با ساختارها

 و منابع آب. یدرولوژیکارگروه ه لیس تیریمد تهیگزارش کم نیو تدو قیتلف -6

 

 
 و منابع آب یدرولوژیکارگروه ه لیس تیریمد تهیگزارش کم نیمراحل تدو -18-2شکل 

 

 ها و مفروضاتمحدودیت -2-8-4

آوری شهده دارای حقیقهت تهیه این گزارش با توجه به محدودیت زمانی موجود، فرض شده است که مدارک و مستندات جمعدر 

باشد )البته تلاش شده است تمامی مهدارک و مسهتندات های اخیر را دارا میای از کل اقدامات مدیریتی سیلابرفتار و چارچوب ضابطه

هم ضروری است که، برخی منابع و اطلاعات در اختیار کمیته سیلاب قرار نگرفته است. به طهور  آوری گردد(. ذکر این نکتهموجود جمع

کهه در مهورخ « های آبریز کرخه و کارون بهزرگبررسی شرایط منابع آبی حوضه»نمونه، کمیته سیلاب، فایل صوتی و یا تصویری جلسه 

گردید را درخواست کرد، که فقط صورتجلسهه آن در اختیهار کمیتهه در سالن جلسات طبقه دوازدهم وزارت نیرو برگزار  23/11/1387

 قرار گرفت.
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 برآورد ضریب رواناب -8-1

 سو و گرگانحوضه قره -8-1-1

تر به آمار و اطلاعات مورد نیاز و نیز به جهت تغییهرات گسهترده سو و گرگان به دلیل دسترسی گستردهدر این بررسی، حوضه قره

لهف نسهبت بهه سهایر ههای زمهانی مختکاربری اراضی در حوضه، با تفصیل بیشتری از جنبه ضریب رواناب و دبهی ویهژه سهیل در دوره

 گیرد.زده مورد توجه قرار میهای سیلحوضه
 

  های منتخب و سدهاتعیین ضریب رواناب حوضه بالادست ایستگاه-8-1-1-1

 ضریب رواناب رویداد سیل

فصهل   1-1-2سو و گرگان بر اسهاس بنهد های قرهرودخانه های بالادست در حوضههای منتخب و زیرحوضهکه ایستگاهپس از آن

( ضریب رواناب به شرحی که در متدولوژی به آن اشاره شد با تعیین حجم بارش و رواناب متناظر برای ههر 1-3لشک)دوم مشخص شد 

محاسبه گردید. نتایج در ستون چههارم در  89فروردین  2تا  1387اسفند  26ها در گام  زمانی روزانه برای واقعه سیل یک از زیرحوضه

های تمهر، های مختلف، علاوه بر آمار ایستگاهسبات ضریب رواناب رویداد سیل مذکور در زیرحوضهارائه شده است. برای محا 1-3جدول 

، سهد گرگهان و سهد های بهه سهه سهد بوسهتانتنگراه، گالیکش، ارازکوسه، حاجی قوشان، باغ سالیان، سرمو و سیاه آب، از آمار ورودی

 .  وشمگیر نیز استفاده شد

سو و گرگان متفاوت است. عدد حداقل مربهوط های مختلف حوضه قرهشود که ضریب رواناب واقعه سیل در زیرحوضهملاحظه می

حوضهه  11درصد است. میانگین حسابی ضریب رواناب سیل  2/63درصد و حداکثر برای زیرحوضه گالیکش با   3/3سو با به حوضه قره

درصهد  29فهروردین برابهر  26اسفند تا  26درصد است. میانگین ضریب رواناب برای دوره یک ماهه  7/16برابر  1-3مذکور در  جدول 

گزارش هیدرولوژی  131ها و منابع دیگر هم به آن اشاره شده است )بطور مثال در صفحه است. مقادیر کم ضریب رواناب که در گزارش

ههای کهم اشهل بخصهوص در دبهی -های دبی تواند به دلیل اشکال در منحنی( می1399شدار سیل گرگانرود، های سطحی پروژه هآب

 شود(.باشد )و یا دبی های خیلی زیاد باشد که جریان از مقطع خارج می

روانهاب جهت مقایسهه، ضهریب  الوصفمع. در این گزارش ضریب رواناب واقعه سیل در زمان پایه هیدروگراف محاسبه شده است

که در ادامهه گهزارش بهه آن  چنین سال آبی نیز صورت گرفتهو هم (1389فروردین  26تا  87اسفند  26برای یک ماه )از  هازیرحوضه

 . اشاره و نتایج محاسبات ضریب رواناب ماهانه و سالانه ارائه شده است

 
 های مورد استفاده در محاسبه ضریب رواناب. و زیرحوضه هاحوضه -1-8شکل 
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 و گرگان. سوقرههای در زیرحوضه 7089-89 فروردین سال آبی 6اسفند تا  66ضریب رواناب سیل  -1-8جدول 

 نام حوضه / زیرحوضه
مساحت حوضه 

 )کیلومترمربع(

 حجم بارش* دریافتی

 )میلیون مترمکعب(

 ضریب رواناب

در پایه زمانی 

 هیدروگراف سیل

 )درصد(

 1/9 1/263 9/1561 زیرحوضه ایستگاه تمر

 2/9 1/263 9/1561 زیرحوضه سد بوستان

 8/9 9/297 1/1793 زیرحوضه ایستگاه تنگراه

 2/9 1/422 4/2211 زیرحوضه ایستگاه حاجی قوشان

 2/63 8/94 5/3875 زیرحوضه ایستگاه گالیکش

 2/15 1/917 8/4598 حوضه سد گلستان

 8/25 5/285 2/1611 زیرحوضه ایستگاه ارازکوسه

 6/9 1/1388 9/7414 حوضه سد وشمگیر

 1/29 8/291 4/1911 زیرحوضه ایستگاه باغ سالیان

 4/6 6/43 8/383 زیرحوضه ایستگاه سرمو

 3/3 1/266 9/1792 سو )ایستگاه سیاه آب(حوضه قره

 7/16 - - میانگین

 . است 1389فروردین  2تا  1387اسفند  26حجم بارش مربوط به بارندگی از تاریخ *
 

 های سنوات قبل مقایسه ضریب رواناب سیل اخیر با سیل -8-1-1-2

. پایهه زمهانی محاسهبات برابهر زمهان پایهه ردیهگیمههای تنگراه، تمر، ارازکوسه و باغ سالیان صهورت این مقایسه برای زیرحوضه

، خهرداد 91مهرداد ، 71ت های اردیبهشهکیلومترمربع، سیل 1793هیدروگراف سیل در نظر گرفته شد. در زیرحوضه تنگراه با مساحت 

  آمده است. 2-3شدند که نتیجه آن در  جدول  بررسی 87و اسفند ، 94مرداد  ،92
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 ضه ایستگاه تنگراههای حوضریب رواناب سیلاب -2-8جدول 

 تاریخ واقعه
 تداوم واقعه

 )روز(

میانگین بارش 

 متر()میلی

 دبی حداکثر روزانه

 )مترمکعب بر ثانیه(

 حجم بارش

)میلیون 

 مترمکعب(

 حجم رواناب

 )میلیون مترمکعب(

ضریب رواناب 

 واقعه )درصد( 

 3/5 1/14 3/261 1/69 1/146 3 71اردیبهشت 

 1/27 8/74 6/274 1/777 1/154 3 91مرداد 

 1/4 6/8 2/253 9/61 1/142 3 92خرداد 

 1/29 9/41 3/145 1/211 5/91 2 94مرداد 

 3/9 8/23 9/297 1/119 4/161 5 87اسفند 

 

کیلومترمربع به قهرار  1562های سنوات قبل در زیرحوضه ایستگاه تمر با مساحت نتیجه مقایسه ضریب رواناب سیل اخیر با سیل

 است.  3-3جدول 

 های حوضه ایستگاه تمرضریب رواناب سیلاب-8-8جدول 

 تاریخ واقعه
 تداوم واقعه

 )روز(

میانگین 

بارش 

 متر()میلی

دبی حداکثر 

 روزانه

)مترمکعب بر 

 ثانیه(

 حجم بارش

)میلیون 

 مترمکعب(

 حجم رواناب

)میلیون 

 مترمکعب(

ضریب رواناب 

 واقعه )درصد( 

 7/39 1/19 8/46 1/137 1/31 2 59شهریور 

 2/5 5/8 2/191 1/74 1/116 3 71اردیبهشت 

 4/14 6/3 1/25 7/41 1/16 1 78مرداد 

 - - - 5/74 - 1 91مرداد 

 9/7 6/9 1/111 1/75 5/71 4 94اردیبهشت 

 1/79 2/24 2/31 1/225 1/21 1 94مرداد 

 9/4 7/3 5/76 6/42 1/48 1 83مرداد 

 9/7 3/23 1/263 2/151 3/181 5 87اسفند 

 

اتفاق افتاده کهه ضهریب روانهاب ههر واقعهه در  4-3های مهم جدول سیل لومترمربعیک 1611در زیرحوضه ارازکوسه به مساحت 

 . ستون آخر ارائه شده است
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 های حوضه ایستگاه ارازکوسهضریب رواناب سیلاب -4-8جدول 

 تاریخ واقعه
به  واقعهتداوم 

 روز

 میانگین

بارش 

 متر()میلی

دبی حداکثر 

 روزانه 

)مترمکعب بر 

 ثانیه(

 حجم بارش

)مترمکعب بر 

 ثانیه(

 حجم رواناب

 )مترمکعب بر ثانیه(

درصد ضریب 

 رواناب واقعه

 1/12 7/24 4/213 1/111 1/127 3 45اردیبهشت 

 3/15 4/31 2/189 1/159 9/123 6 51اردیبهشت 

 7/12 7/9 8/69 6/91 1/43  1 61شهریور 

 6/29 9/59 7/215 1/321 5/129  2 71اردیبهشت 

 9/18 6/14 6/73 1/111 1/46  2 92خرداد 

پیک در مدت  3 81فروردین  - 81اسفند

 روز 76

1/221 75-83-114 9/353 8/155 1/44 

 5/9 8/18 5/23 1/119 5/23 1 85فروردین 

 8/21 9/61 5/285 5/284 5/194 5 87اسفند 

 
 قراربههو ضهریب روانهاب ههر واقعهه  لومترمربهعیک 4/1911پیوسته در زیرحوضه باغ سالیان به مساحت  به وقوعهای عمده سیل

 است. 5-3جدول 

 های حوضه ایستگاه باغ سالیانضریب رواناب سیلاب -1-8جدول 

 تاریخ واقعه

تداوم 

به  واقعه

 روز

 بارش  میانگین

 (متر)میلی

دبی حداکثر 

 روزانه 

)مترمکعب بر 

 ثانیه(

 حجم بارش

)مترمکعب بر 

 ثانیه(

 حجم رواناب

)مترمکعب بر 

 ثانیه(

درصد ضریب رواناب 

 واقعه

 9/21 2/16 8/77 7/69 1/43 2 55اردیبهشت 

 2/21 5/5 2/27 1/64 1/15 4 69آبان 

 2/11 8/17 7/158 8/68 2/99 4 71اردیبهشت 

 1/71 5/14 4/21 3/52 3/11 2 85اردیبهشت 

 4/7 7/21 8/291 7/75 1/155 5 87اسفند 

 
 ضریب رواناب ماهانه

طهول )در  89فروردین  26تا  87اسفند  26از ضریب رواناب بر پایه مقدار حجم بارش و رواناب تجمعی  مشابه همان روش قبلی،

 ارائهه 6-3های منتهی به ایستگاه و یا سد محاسبه شد که نتایج در ستون هشتم جدول برای هر یک از زیر حوضه( یک ماه رویداد سیل

 شده است.

 

 ضریب رواناب سال آبی

حجهم  بلندمهدتاز تقسهیم میهانگین  سهو و گرگهانقرههای اصلی حوضه ضریب رواناب سال آبی زیرحوضه بلندمدتمتوسط 

تها  1351ل ساه آن حوضه محاسبه گردید. محاسبات بر اساس دوره آماری سالانبارش  بلندمدتسالانه هر زیرحوضه بر حجم رواناب 

نبهود کهه بهارش  موجود 1381-82صورت گرفت. در خصوص چند ایستگاه هیدرومتری تعداد یک یا دو سال مانند سال آبی  1386
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-3گرگان در جدول -حوضه قرسوهای ضریب رواناب سالانه زیرحوضه بلندمدتسال متناظر از دوره محاسبه نیز خارج شد. میانگین 

 ارائه شده است. 6

 

 سو وگرگانهای قرهسالانه زیرحوضه بلندمدتضریب رواناب ماهانه سیل اخیر و متوسط  -6-8جدول  

 نام حوضه / زیرحوضه
مساحت حوضه 

 )کیلومترمربع(

 نیانگیم

بلندمدت 

 سالانه

بارش 

 متر()میلی

حجم بارش 

دریافتی 

)میلیون 

 مترمکعب(

متوسط دبی 

سالانه در 

خروجی زیر 

حوضه 

)مترمکعب 

 بر ثانیه(

حجم 

 رواناب

) میلیون 

 مترمکعب(

ضریب 

رواناب 

متوسط 

بلندمدت 

سالانه 

 )درصد(

 بیضر

 کیرواناب 

 26ماهه )

اسفند تا 

26 

( نیفرورد

 )درصد(

 6/11 4/5 1/48 5/1 9/813 1/595 9/1561 زیرحوضه ایستگاه تمر

 9/14 8/5 9/44 4/1 4/761 1/427 1/1793 زیرحوضه ایستگاه تنگراه

 9/12 6/4 9/59 8/1 2/1265 1/575 4/2211 زیرحوضه ایستگاه حاجی قوشان

 9/96 7/26 5/78 5/2 7/287 1/748 5/387 زیرحوضه ایستگاه گالیکش

 3/46 4/19 3/199 1/6 1/1125 2/641 2/1611 زیرحوضه ایستگاه ارازکوسه

 1/29 1/9 6/87 1/3 4/1225 5/675 4/1911 سالیانزیرحوضه ایستگاه باغ 

 2/41 1/13 1/36 1/1 9/277 2/715 8/383 زیرحوضه ایستگاه سرمو

 5/22 9/4 9/71 3/2 5/1484 3/939 9/1792 سو)ایستگاه سیاه آب(حوضه قره

 

 

 های زمانیهای ضریب رواناب در دورهنقشه-8-1-1-8

روزی  31)اناب برای دوره زمانی هیدروگراف سیل در واقعه اخیر، مهاه رویهداد ضریب رو 2-3و  1-3ت جداول با استفاده از اطلاعا

درصدهای مربوط برای ایستگاه و یا سد منتهی به هر زیرحوضهه  صورتبهسالانه  بلندمدتو میانگین ( که رویداد اخیر در آن اتفاق افتاد

 .شده است ارائه 2-3در شکل 
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 و گرگان سوقرههای نقشه ضریب رواناب رویداد سیل اخیر، ماهانه و سالانه در زیرحوضه -2-8شکل 

 

 1891-93فروردین سال آبی  2اسفند تا  26حجم رواناب سیل  -بررسی منحنی تجمعی حجم بارش -8-1-1-4

تواند نشانگر تغییرات شدت تولید رواناب در دوره بارش و همچنین های بارش تجمعی در مقابل رواناب تجمعی میترسیم منحنی

 .شیب این منحنی در دو نقطه زمانی معادل متوسط ضریب رواناب برای آن پریهود زمهانی اسهت. ی حوضه باشدارهیذخوضعیت ظرفیت 

ها از حوضههسهطح ایهن . شیده استدارند را به تصویر ک به همهایی که سطحی نزدیک حوضهزیری بارش و رواناب هایمنحن 3-3شکل 

امها حجهم روانهاب  انهدکردهدر پایان دوره سیل، حجم بارش مشابهی دریافت  جهیدرنتکند غییر میت لومترمربعیک 1911٫4تا  1561٫9

. ها اسهتحوضهزیرمتفاوت بوده که حاکی از شرایط متفاوت فیزیکی، کاربری اراضی متفاوت و درجه تخریب متفاوت  کاملاً هاآنتولیدی 

. دههدیمهحوضه باغ سالیان نکات زیهادی را نشهان زیرحوضه ارازکوسه با منحنی زیررواناب -مثال مقایسه منحنی تجمعی بارش  طوربه

حوضه که از نظر مساحت و شکل و حجم بارش دریهافتی مشهابه هسهتند را بایسهت در تخریهب زیردلیل اختلاف ضریب رواناب این دو 

سهو و گرگهان لازم به ذکر است که در حوضهه قره. حوضه ارازکوسه و رودخانه پر رسوب آن جستجو کردزیردر  بسیار زیاد صورت گرفته

عامل مهم در افزایش رواناب حوضه مطرح شده و مورد تحقیهق قهرار گرفتهه  عنوانبهتغییر کاربری اراضی زیاد بوده و در منابع مختلف 

رواناب حوضه سهد -منحنی تجمعی بارش  3-3همچنین در شکل (. رجوع شود (7551) مثال به تحقیق ثقفیان و همکاران طوربه)است 

 (. ایستگاه تمر در ابتدای مخزن سد بوستان قرار دارد)مقایسه با منحنی حاصل از آمار ایستگاه تمر ارائه شده است  منظوربهبوستان نیز 
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های با زیر حوضهدر  1891-93فروردین سال آبی  6اسفند تا  66سیل رواناب  -ی تجمعی بارشهایمنحنمقایسه  -8-8شکل 

 .به هموسعت نزدیک 

 

 ی زمانی هادورهتغییرات ضریب رواناب نسبت به  - 8-1-1-1

متوسط ضریب روانهاب سهالانه  ضریب رواناب سالانه زیرحوضه ارازکوسه و تغییرات آن با جزییاتی بیشتر مورد بررسی قرار گرفت.

تغییرات ضریب رواناب سالانه زیرحوضه  4-3شکل محاسبه گردید.  %22میزان به  1386تا  1353این زیرحوضه برای طول دوره آماری 

فهت کهه ردهد که روند کاهشی داشته است. با توجه به تغییر کاربری زیاد در این زیرحوضه در نگاه اول انتظار مهیارازکوسه را نشان می

افزایش بسیار زیاد سطح کشاورزی در این زیرحوضه و برداشت  احتمالاًضریب رواناب سالانه این زیرحوضه روند افزایشی داشته باشد، اما 

چنین نباید به تغییرات اقلیمی از آن عملیات مکانیکی آبخیزداری در این زیرحوضه عامل اصلی این روند کاهشی باشند. هم ترمهمآب و 

 بود. توجهیبی اخیر و اثر آن بر خشکی خاک و کاهش ضریب رواناب حاصل از آن اهدهه

 

            
 تغییرات ضریب رواناب سالانه زیرحوضه ارازکوسه -4-8شکل 
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-3شهکل  هایی بارش و یا رواناب باشد، منحنیهادادهبرای بررسی اینکه نرخ کاهش ضریب رواناب ممکن است ناشی از روند در 

دههد. منحنهی را نشان مهی هاآنسری سالانه بارش و دبی ایستگاه ارازکوسه و روند تغییرات  5-3شکل رسم شده است.  6-3شکل و  5

تغییر کهرده و لهذا از ایهن سهال بهه بعهد رونهد کاهشهی دیهده  روند 1372-73در سال آبی دهد که نشان می 6-3شکل سمت چپ در 

 انجام شد. 1372-73های آبی بعد از سال آبی روند تغییرات برای رواناب از سال. با اعمال نسبت دو شیب خط، رفع شودیم

 

 
 هاآنسری سالانه بارش و دبی ایستگاه ارازکوسه و روند تغییرات  -1-8شکل 

 

 
منحنی تجمعی بارش رواناب زیرحوضه ارازکوسه و رفع روند تغییرات بر اساس آن )در منحنی سمت راست بخش  -6-8شکل 

 اصلاح گردید( 7018منحنی با نسبت شیب منحنی تجمعی در دو شاخه قبل و بعد سال  رنگقرمز

 

ی ههادادهشود که در اینجها بها ههدف اصهلاح ها بکار گرفته میهای متعددی برای از بین بردن روند دادهقابل ذکر است که روش

دهد که گرچه متوسط سالانه ضریب رواناب نشان می 6-3و  5-3های ی رواناب از روش نسبت شیب استفاده شد. بررسی شکلعیرطبیغ

 در بیست سال اخیر کاهش یافته اما نوسان تغییرات آن بیشتر بوده است. 

اسهت و یها نهه، در ایهن مطالعهه از  داریمعنچنین برای تعیین دقیق سال شکست و اینکه تغییر در سال مذکور از نظر آماری هم

 داریمعنهتعیین گردید که از نظر آماری تغییر مورد نظر در سهطح یهک درصهد  1372-73سال آبی  ( نقطه تغییرPettittتست پتیت )

 1٫261( برابهر change pointهای آبی قبل از سهال تغییهر )میانگین مقادیر ضریب رواناب برای سال 7-3(. در شکل 7-3)شکل  است

 6-3ی منحنهی بهارش روانهاب در شهکل هابیشاین مقادیر برابر برآورد شده است.  1٫192میانگین 1372-73بی آاست و بعد از سال 
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 ( XLSTATافزارنرمبرای تغییرات سالانه ضریب رواناب زیرحوضه ارازکوسه )خروجی  (Pettittآزمون پتیت ) -1-8شکل 

 

ی منتهی هاستگاهیاو گرگان صورت گرفت. نمودار بارش و رواناب در  سوقرههای حوضه مشابه همین بررسی برای سایر زیرحوضه

( و رواناب داریمعنکه بارش روند ضعیف افزایشی )غیر  دهدیمسال( نشان  35حوضه سرمو با  جزبهساله ) 45به حوضه برای یک دوره 

 5-3مشهابه شهکل  ههاآنرسی شهد و تمهام ها برروند محسوس کاهشی داشته است )سری زمانی بارش و دبی مربوط به همه زیرحوضه

ی تجمعهی بهارش و روانهاب ایهن ههایمنحنه. ترسهیم دههدیمههستند(. ضریب رواناب نیز روند محسوس و مشخص کاهشی را نشهان 

 داشته است. داریمعنکه از سال مشخصی تا زمان حاضر ضریب رواناب کاهش محسوس و  دهدیمها نشان زیرحوضه

ها نیز بر اساس نتهایج آزمهون پتیهت و انجام شد، برای سایر زیرحوضه 7-3و  6-3ضه ارازکوسه در شکل مطابق آنچه برای زیرحو

( و تغییرات ضریب رواناب بدون روند نیز محاسبه گردید. بر اساس تست پتیت تغییر 9-3ی تجمعی انجام گرفت )شکل هایمنحنشیب 

یکش در سال معینی با سطح معنی یهک درصهد اتفهاق افتهاده اسهت. نتیجهه ها به غیر از زیرحوضه گالضریب رواناب در همه زیرحوضه

 %25داری این تغییر برای زیرحوضهه گهالیکش بهرای سهطح معنهی الوصفمعاست،  داریمعنآزمون پتیت برای زیرحوضه گالیکش غیر 

 ( که قابل قبول نیست.7-3تعیین و ترسیم گردید )شکل 
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( و رفع روند تغییرات ضریب رواناب سالانه )نقطه تغییر برای همه Pettittبارش رواناب، آزمون پتیت )منحنی تجمعی  -3-8شکل 

 دار است(ها به استثنای گالیکش در سطح یک درصد معنیزیرحوضه

 

 سو و گرگان با حذف روند )بر اساس شیب منحنی تجمعی بهارشهای قرهضریب رواناب زیرحوضه بلندمدت متوسط 8-3شکل در

کمترین ضریب رواناب مربوط بهه شود، گونه که ملاحظه میهمان رواناب قبل از سالی که شکست در شیب اتفاق افتاده( ارائه شده است.

ههای بکهر زیهادی دارنهد. انهد و بخهشهای تمر و تنگراه است که کمترین دخالت انسان و تغییر کاربری اراضی را شهاهد بهودههضحوزیر

و تخریهب اراضهی هسهتند ی ارازکوسه و گالیکش اسهت کهه بشهدت دسهتخورده هازیرحوضهواناب متعلق به برعکس بیشترین ضریب ر

  صورت گرفته است. هادر آن جنگلی

 کاربری اراضیبه اختلاف را  هازیرحوضهاختلاف ضریب رواناب بین  شود که بتوانتصور می در خصوص بررسی روند ضریب رواناب

بهه داد. نسبت  کاربری اراضیبه تغییر  ه صراحتتوان به را نمیضاما کاهش ناگهانی ضریب رواناب هر زیرحو، آن مربوط دانستو تغییر 

ههای کشهاورزی، اقهدامات بهه چنهد عامهل ازجملهه خشکسهالی، افهزایش زمهین تواندیه مضتغییر ضریب رواناب هر زیرحو رسدمینظر

 ها نسبت داده شود.ستگاهای اشل -دبی  یهایآبخیزداری و احتمالاً بازبینی منحن

های اخیر مربوط بهه با توجه به اینکه روند افزایشی تغییرات بارش ناچیز و ضعیف است، دلیل کاهش جدی ضریب رواناب در سال

رسد تغییر کاربری اراضهی و افهزایش سهطح توان برای این روند کاهشی متصور بود. به نظر میکاهش رواناب است. دلایل مختلفی را می

باشد که البته نیازمند بررسی بیشتر در قالب یک تحقیق مدون اسهت. یهک مطالعهه جهامع بهرای  ریانکارناپذاورزی از دلایل اصلی و کش

باشهد. بهدیهی اسهت کهه  سهؤالاتتوانهد پاسهخگوی ایهن کاربری اراضی بر هیهدرولوژی منطقهه می رییو تغ میاقل رییتغ توأمبررسی اثر 

 های اصلی چنین تحقیقی خواهد بود.ی بیلان آب و انرژی از بخشهامؤلفهی سازهیشبی هیدرولوژیک و سازمدل

هها در اثهر بهازبینی تواند در اثر تغییر در برآورد دبی در ایستگاهچنین باید توجه داشت که کاهش محسوس ضریب رواناب میهم

ههای اتفاق افتهاده باشهد. همچنهین نبایسهت از فعالیهتهای بزرگ ها بعد از سیلیا تغییر بستر در محل ایستگاه اشل-ی دبی هایمنحن

 تغییرات رواناب در حوضه نیاز به تحقیقی مفصل و جامع دارد. لیدلای آبخیزداری نیز غافل بود. بنابراین تعیین دلیل یا اسازه
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 دسو و گرگان بعد از حذف رونهای مختلف حوضه قرهضریب رواناب زیرحوضه بلندمدتمیانگین  -9-8شکل 

 

 سو و گرگانی قرههارودخانهدبی ویژه سیل حوضه -8-1-1-6

که با واحد لیتر بر ثانیه بر کیلومترمربهع  دیآیم به دستاز تقسیم دبی رودخانه به مساحت حوضه رودخانه دبی ویژه یا مخصوص 

 7-3. در جدول دهدیمتلف را ی مخهامساحتی با هاحوضه. دبی ویژه سیل امکان مقایسه بین وضعیت شدت سیل در شودیمگزارش 

سو و گرگان ارائه شده اسهت. بها محاسهبه دبهی ویهژه ی قرههارودخانههای مختلف حوضه در زیرحوضه 1387 اسفندماهدبی ویژه سیل 

ی ههای تهاریختا حدودی بزرگی سیل اتفاق افتاده در هر زیرحوضه را با سیل توانیم( 7-3حداکثر روزانه بلندمدت )ستون آخر جدول 

ی ویژه حداکثر اتفاق افتاده در ههر یهک هایدبرا در مقایسه با  1387 ی ویژه سیل اسفندهایدب 11-3حوضه مقایسه کرد. شکل آن زیر

 .  دهدیمگرگان را نشان سو و های حوضه قرهزیرحوضهاز 

 

 .و گرگانسو های قرهزیرحوضهدر  بلندمدتدر مقایسه با دبی ویژه حداکثر روزانه  1891دبی ویژه سیل اسفند  -1-8جدول 

 نام حوضه / زیرحوضه
 مساحت حوضه 

 )کیلومترمربع(

ی الحظهدبی حداکثر 

  1891سیل اسفند 

 )مترمکعب بر ثانیه(

دبی حداکثر 

روزانه 

 بلندمدت

)مترمکعب بر 

 ثانیه(

دبی ویژه سیل 

 1891اسفند 

)لیتر بر ثانیه 

بر 

 کیلومترمربع(

دبی ویژه 

حداکثر روزانه 

بلندمدت )لیتر 

بر ثانیه بر 

 کیلومترمربع(

 1/144 3/147 225 231 9/1561 زیرحوضه ایستگاه تمر

 9/435 7/94 777 151 1/1793 زیرحوضه ایستگاه تنگراه

 3/121 1/58 267 131 4/2211 زیرحوضه ایستگاه حاجی قوشان

 6/953 8/778 338 311 5/387 زیرحوضه ایستگاه گالیکش

 8/188 7/221 321 355 2/611 ایستگاه ارازکوسهزیرحوضه 

 6/39 5/42 71 77 4/1911 زیرحوضه ایستگاه باغ سالیان

 1/132 3/88 52 38 8/383 زیرحوضه ایستگاه سرمو

 6/263 6/21 471 37 9/1792 (آباهیسحوضه قره سو)حوضه ایستگاه  
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 سو و گرگانهای تاریخی در هر زیرحوضه از حوضه قرهدر مقایسه با سیلاب 1891دبی ویژه سیل اسفند  -11-8شکل 

 

 حوضه کرخه -8-1-2

 های منتخب تعیین ضریب رواناب حوضه بالادست ایستگاه-8-1-2-1

 ضریب رواناب رویداد سیل

 .مشخص شده اسهت 11-3شکل  کرخه برای محاسبه ضریب رواناب در های بالادست در حوضههای منتخب و زیر حوضهایستگاه

محاسبه گردید که نتایج در سهتون  1389فروردین  13تا  4ها در گام زمانی روزانه برای واقعه سیل ضریب رواناب هر یک از زیر حوضه

 6تها  4واقعهه اول )لازم به ذکر است که در این حوضه در بازه زمانی ذکر شده دو رویداد بارشهی . ارائه شده است 9-3چهارم در جدول 

 لیهبهه دل. اتفهاق افتهاد( فهروردین 13تها  11واقعهه دوم )رش پراکنده در برخی نقاط و در ادامه رویداد بارشهی دوم ، سپس با(فروردین

 .نظر گرفته شده است یک رویداد در عنوانبهفروردین،  13تا  4در محاسبه ضریب رواناب، کل دوره یعنی از ( رواناب)پیوستگی دبی 

عهدد حهداقل مربهوط بهه . های مختلف حوضه کرخهه متفهاوت اسهتیل در زیر حوضهشود که ضریب رواناب واقعه سملاحظه می

. درصهد اسهت 8/69بها ( پل کشکان)درصد و حداکثر برای زیرحوضه دوآب کشکان  1/19 زیرحوضه تنگ سازبن شمال و شرق کرخه با

 . درصد برآورد شده است 8/28برای حوضه بالادست ایستگاه جلوگیر برابر  1389فروردین  ماههکمقدار ضریب رواناب برای دوره ی
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های هیدرومتری زیرحوضه و موقعیت ایستگاه چند به پل پای هیدرومتری ایستگاه کرخه بالادست تفکیک حوضه -11-8شکل 

 در محاسبه ضریب رواناب.  هامنتخب در خروجی زیرحوضه

 
 های کرخه.در زیرحوضه 1893 ماهنیفرورد 18تا  4ضریب رواناب سیل  -3-8جدول 

 مساحت حوضه )کیلومترمربع( نام حوضه / زیرحوضه
 حجم بارش دریافتی *

 )میلیون مترمکعب(

 ضریب رواناب در پایه زمانی

 هیدروگراف سیل )درصد( 

 6/53 4/491 1634 انجیر چم

 8/69 3/1131 3935 کشکان دوآب

 1/59 6/1871 6752 کشکان-آفرینه

 9/63 8/2664 8253 کشکان-پلدختر

 5/22 1/2628 11111 چهر پل

 1/23 4/4652 21963 هلیلان

 1/19 5/5711 26386 سازبن تنگ

 8/28 4/8428 41125 جلوگیر

 . است 1389فروردین  13 تا 4حجم بارش مربوط به بارندگی از تاریخ *

 
 ضریب رواناب ماهانه

در طهول یهک ) 1389 ماهنیفروردضریب رواناب بر پایه مقدار حجم بارش و رواناب تجمعی در طول  مشابه همان روش قبلی،

 8-3های کرخه محاسبه شد که نتایج در سهتون هفهتم جهدول برای هر یک از زیر حوضه( ماه که رویداد سیل در آن رخ داده است

 .ارائه شده است
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 ضریب رواناب سال آبی

میهانگین هر زیرحوضه بهر حجم بلندمدت رواناب سالانه های کرخه از تقسیم سال آبی زیرحوضه متوسط بلندمدت ضریب رواناب

 1387-89تها سهال آبهی  1359-58آن حوضه محاسبه گردید. محاسبات بر اساس دوره آماری سال آبهی بلندمدت حجم بارش سالانه 

قرار ندارد. در خصوص چند ایستگاه هیدرومتری تعهداد یهک یها  هادادهجزء این  1389ماه فصل تابستان  3صورت گرفت. هرچند دبی 

ههای چند سال موجود نبوده که بارش سال متناظر از دور محاسبه نیز خارج شد. میانگین بلندمدت ضریب روانهاب سهالانه زیهر حوضهه

 ارائه شده است. 8-3جدول حوضه کرخه در 

 

 های حوضه کرخهوضهضریب رواناب سالانه )متوسط بلندمدت( زیرح -9-8جدول 

 نام حوضه / زیرحوضه
مساحت حوضه به 

 )کیلومترمربع(

بلندمدت  نیانگیم

بارش  سالانه

 متر()میلی

حجم بارش 

دریافتی )میلیون 

 مترمکعب

 حجم رواناب

) میلیون 

 مترمکعب(

ضریب رواناب 

سالانه )متوسط 

 بلندمدت(

 )درصد(

 ضریب رواناب 

)فروردین  ماههکی

 ( )درصد(1893

 3/61 35 17/285 7/931 518 1634 انجیر چم

 8/72 39 36/752 9/1855 511 3935 کشکان دوآب

 1/69 36 38/1254 3/3531 523 6752 کشکان-آفرینه

 8/67 31 51/1434 5/4774 516 8253 کشکان-دختر پل

 1/33 19 46/968 1/4838 448 11111 چهر پل

 4/26 21 96/1812 6/8915 471 21963 هلیلان

 5/23 19 38/2243 7/12378 468 26386 سازبن تنگ

 1/41 23 43/4321 4/18158 475 41125 جلوگیر

 

 های زمانیهای ضریب رواناب در دورهنقشه-8-1-2-2

ماه فروردین )ضریب رواناب برای دوره زمانی مدت هیدروگراف سیل در واقعه اخیر، ماه  8-3و  9-3با استفاده از اطلاعات جداول 

درصدهای مربوط برای ایستگاه ههر زیرحوضهه در شهکل  صورتبهو میانگین بلندمدت سالانه ( که رویداد اخیر در آن اتفاق افتاد 1389

 .ارائه شده است 3-12
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 های کرخهنقشه ضریب رواناب رویداد اخیر، ماهانه و سالانه در زیرحوضه -12-8شکل 

 

 ماهنیفروردحجم رواناب از  -بررسی منحنی تجمعی حجم بارش -8-1-2-8

تواند نشانگر تغییرات شدت تولید رواناب در دوره بارش و همچنین های بارش تجمعی در مقابل رواناب تجمعی میترسیم منحنی

. شیب این منحنی در دو نقطه زمانی معادل متوسط ضریب رواناب برای آن پریهود زمهانی اسهت. ی حوضه باشدارهیذخوضعیت ظرفیت 

های رودخانه کشکان که از نظر مکانی در یک جهت قرار دارنهد را بهه تصهویر کشهیده های بارش و رواناب زیرحوضهمنحنی13-3شکل 

کشکان در داخل زیرحوضه کشکان افرینه، و کشهکان افرینهه بخشهی از سرشهاخه کشهکان ( پل) –زیرحوضه دوآب  کهییآنجا از. است

نکتهه قابهل . نیز اثرگذار خواهنهد بهود دستنییپابالادست که در تولید رواناب نقش دارند در یی از حوضه هایژگیوپلدختر است طبیعتا 

. قابل مشاهده است 13-3دست است که در شکل توجه این است که در حجم نسبتاً کم بارش، حجم رواناب در بالادست بیشتر از پایین

زمهان تمرکهز و میهزان تلفهات کمتهر نسهبت بهه  سرعت جریان بیشتر،های بالادست ناشی از شیب و در زیرحوضه توانداین موضوع می

 .شودهای کم هم رواناب تولید میهای پائین دست و کل حوضه باشد که حتی برای بارشزیرحوضه

سهیمره از شهاخه سهیمره و مجمهوع دو  -های پل چهر، هلیلان و سهازبنهای حجمی بارش و رواناب زیرحوضههمچنین، منحنی

دو تغییر شهیب وجهود  14-3و  13-3در هر دو شکل . نشان داده شده است 14-3در شکل ( بالادست جلوگیر)و سیمره شاخه کشکان 

است و در کل حوضه، رویهداد ( فروردین 13تا  11)و دیگری رویداد سیل دوم ( فروردین 6 -4)دارد که یکی مربوط به رویداد سیل اول 

 .دارد دوم شیب بسیار بیشتری نسبت به رویداد اول
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کشکان، کشکان افرینه و کشکان پلدختر در ( پل) –ی دوآب هاحوضهرواناب زیر  -های تجمعی بارشمقایسه منحنی -18-8شکل 

 1893 ماهنیفرورد

 

 
سیمره از شاخه سیمره و  -رواناب زیر حوضه های های پل چهر، هلیلان و سازبن -های تجمعی بارشمقایسه منحنی -14-8شکل 

 1893 ماهنیفرورددر ( بالادست جلوگیر)مجموع دو شاخه کشکان و سیمره 

 

 های کرخهمیانگین بلندمدت ضریب رواناب زیرحوضه-8-1-2-4

 دادهنمهایش  15-3های مختلف حوضه کرخهه محاسهبه و در شهکل ساله( زیرحوضه 41ضریب رواناب میانگین سالانه بلندمدت )

، ضهریب روانهاب کلیهه 15-3ها در طول این مدت با هم بسیار متفاوت اسهت. مطهابق شهکل ضریب رواناب سالانه زیرحوضهاست.  شده

های شاخه سیمره بالاتر است که شاید به توپوگرافی خاص و تخریب منابع طبیعی برگردد. یک های شاخه کشکان از زیرحوضهزیرحوضه

توانهد تغییر اقلیم و تغییر کاربری اراضی بر هیهدرولوژی منطقهه می توأمی، شناسنیزمشرایط مطالعه جامع برای بررسی اثر توپوگرافی، 

ههای اصهلی ی بیلان آب و انرژی از بخهشهامؤلفهی سازهیشبی هیدرولوژیک و سازمدلواقعیت را بهتر مشخص نماید. بدیهی است که 

 چنین تحقیقی خواهد بود.
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 های کرخهرواناب زیرحوضهمیانگین بلندمدت ضریب  -11-8شکل 

 

 های کرخهدبی ویژه سیل در زیرحوضه-8-1-2-1

که با واحد لیتر بر ثانیه بر کیلومترمربع  دیآیم به دستاز تقسیم دبی رودخانه به مساحت حوضه رودخانه دبی ویژه یا مخصوص 

-3. در جدول دهدیمی مختلف را هامساحتی با هاحوضهشود. دبی ویژه سیل امکان مقایسه بین وضعیت شدت سیل در گزارش می

با محاسبه دبی ویژه حداکثر لحظه  ضمناًهای مختلف حوضه کرخه ارائه شده است. در زیرحوضه 1389 ماهنیفرورددبی ویژه سیل  11

ای تاریخی آن هتوان تا حدودی بزرگی سیل اتفاق افتاده در هر زیرحوضه را با سیلمی11-3بلندمدت هر زیرحوضه )ستون آخر جدول 

ای در طول دوره آماری است، که در مواردی در ای بلندمدت، بزرگترین دبی لحظهزیر حوضه مقایسه کرد. منظور از دبی حداکثر لحظه

در مقایسه با  1389های ویژه سیل فروردین دبی 16-3این گزارش به عنوان دبی سیلاب تاریخی هم به آن اشاره شده است.  شکل 

 از 1389. مطابق این شکل، سیل فروردین دهدیمهای حوضه کرخه را نشان ی ویژه حداکثر اتفاق افتاده در هر یک از زیرحوضههایدب

های شاخه کشکان ها بالاتر است. لازم به ذکر است که در زیرحوضههای تاریخی در همه زیرحوضهبه سیلدبی ویژه سیل نسبت  نظر

 خه سیمره است.های شاتفاوت بیشتر از زیرحوضه
 

 های کرخهدر مقایسه با دبی ویژه حداکثر روزانه بلندمدت در زیرحوضه 1893دبی ویژه سیل فروردین  -11-8جدول 

نام حوضه / 

 زیرحوضه

مساحت حوضه 

 )کیلومترمربع(

دبی حداکثر روزانه 

 1893سیل فروردین 

 )مترمکعب بر ثانیه (

دبی حداکثر روزانه 

 بلندمدت

 یه()مترمکعب بر ثان

فروردین  لیسدبی ویژه 

1893  

)لیتر بر ثانیه بر 

 کیلومترمربع(

دبی ویژه حداکثر روزانه 

 بلندمدت 

)لیتر بر ثانیه بر 

 کیلومترمربع(

 8/288 7/432 481 717 1634 انجیر چم
 9/251 8/651 862 2511 3935 کشکان دوآب

 6/189 4/519 1341 3511 6752 کشکان-آفرینه

 1/167 6/511 1546 4637 8253 کشکان-دختر پل

 4/72 8/73 786 913 11111 چهر پل

 1/74 3/93 1546 1749 21963 هلیلان
 4/65 8/78 1727 2119 26386 سازبن تنگ

 1/94 1/169 3374 6741 41125 جلوگیر
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 کرخههای های تاریخی در برخی زیرحوضهدر مقایسه با سیلاب 1893دبی ویژه سیل فروردین  -16-8شکل 

 

 حوضه کارون -8-1-8

  های منتخب و سدهاضریب رواناب حوضه بالادست ایستگاه -8-1-8-1

 ضریب رواناب رویداد سیل

هها بهرای ههر دو دسهته های هیهدرومتری، مشهکل غیرتنظیمهی نمهودن دادههای منتهی به ورودی سدها و ایستگاهحوضهدر زیر

ها و یا نبود آمهار لهازم بودن داده زمانهمغیر  بعواً آن لیدل ها وجود دارد کهدر ایستگاههای ثبت شده های ورودی به سدها و دادهداده

روز  31به این ترتیب این ضریب تنها بهرای رویهداد سهیل اخیهر و . متناظر با بارش برای محاسبه میانگین بلندمدت ضریب رواناب است

در این حوضه تنها بر روی ورودی به سهدها تحلیهل ضهریب روانهاب . آمده است 11-3محاسبه شد که نتایج در جدول  1389فروردین 

 . ی ورودی به سدها پس از حذف اثر سدهای بالادستی مورد استفاده قرار گرفتهاگرافدرویه. انجام شد

 

 فروردین در محل ورودی به سدهای حوضه کارون 18الی  4ضریب رواناب سیل  -11-8جدول 

نام حوضه/ 

 زیرحوضه

 مساحت

 (ومترمربعلیک)

مجموع بارش 

 93فروردین 

 متر()میلی

مجموع 

تا  8بارش 

فروردین  14

93 

 متر()میلی

حجم رواناب تجمعی 

 رویداد

سیل در زمان پایه 

 هیدروگراف

 میلیون مترمکعب()

حجم رواناب 

تجمعی 

 فروردین

میلیون )

 مترمکعب(

ضریب 

رواناب 

 رویداد

 سیل

ضریب 

رواناب 

 فروردین

 )درصد(

 37 52/1 8/816 8/816 9/136 1/183 12943 4کارون 

 43 49/1 9/1766 9/1766 5/152 9/171 24291 3کارون 

 44 51/1 9/2141 9/2141 1/156 3/192 26964 1کارون 

 49 59/1 8/2831 8/2831 4/155 4/195 32695 گتوند

 

درصهد و  37( در بالادسهت حوضهه کهارون) 4برای حوضه سدکارون 1389ضریب رواناب رویداد سیل فروردین  شودیممشاهده 

این مقهادیر بهه ترتیهب از . درصد برآورد شده است 49( ترین نقطه و برای کل حوضه کارون تا این ایستگاهدر پائین)برای حوضه گتوند 

 .  دهدی به پائین افزایش نشان میبالادستحوضه 
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 حوضه دز-8-1-4

 های منتخب ایستگاهتعیین ضریب رواناب حوضه بالادست -8-1-4-1

 ضریب رواناب رویداد سیل

با تعیین حجم بارش و رواناب . قابل مشاهده است 17-3دز در شکل  های بالادست در حوضههای منتخب و زیر حوضهایستگاه

محاسهبه گردیهد  1389فهروردین  13تا  4ها در گام زمانی روزانه، ضریب رواناب برای واقعه سیل مربوطه برای هر یک از زیر حوضه

 4واقعه اول )نیز در بازه زمانی ذکر شده دو رویداد بارشی  در این حوضه. ارائه شده است 12-3که نتایج در ستون چهارم در جدول 

اتفاق افتاده اسهت ( فروردین 13تا  11 واقعه دوم)، سپس بارش پراکنده در برخی نقاط و در ادامه رویداد بارشی دوم (فروردین 6تا 

یک رویداد درنظر گرفته  عنوانبهفروردین،  13تا  4در محاسبه ضریب رواناب، کل دوره یعنی از ( رواناب)پیوستگی دبی  لیدل بهکه 

 .شده است

عدد حهداقل مربهوط . های مختلف حوضه دز متفاوت استکه ضریب رواناب واقعه سیل در زیر حوضه دهدیم نشان 12-3جدول 

 .بیشترین عدد مربوط به تله زنگ استبه زیرحوضه ماربره دورود و 

تأثیر پایه زمهانی محاسهبه در . کندعلاوه بر تغییرات مکانی ضریب رواناب، این ضریب بر اساس پایه زمانی محاسبات نیز تغییر می

یهه در ایهن گهزارش ضهریب روانهاب واقعهه سهیل در زمهان پا. قابل مشاهده اسهت 12-3مقدار ضریب رواناب در سه ستون آخر جدول 

روز و یک ماه نیز صهورت گرفهت  11ها در پایه زمانی جهت مقایسه، ضریب رواناب زیرحوضه الوصفمع. هیدروگراف محاسبه شده است

 . در ادامه گزارش ضریب رواناب ماهانه و سالانه نیز محاسبه و ارائه شده است12-3جدول   6و  4ستون )

 

 
زیرحوضه و موقعیت  چند به( دز سد از بالاتر کیلومتر چند)زنگ تله هیدرومتری ایستگاه بالادست دز تفکیک حوضه -11-8شکل 

 در محاسبه ضریب رواناب.  هاهای هیدرومتری منتخب در خروجی زیرحوضهایستگاه
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 های دزدر زیرحوضه 1893 ماهنیفرورد 18تا  4ضریب رواناب سیل  -12-8جدول 

 نام حوضه / زیرحوضه
مساحت حوضه 

 ربع()کیلومترم

حجم بارش* 

دریافتی )میلیون 

 مترمکعب(

 

ضریب رواناب در پایه زمانی 

 هیدروگراف سیل )درصد(

 6/38 84/875 3517 تیره 

 3/24 81/591 2571 ماربره 

 *** 29/1991 6367 بختیاری

 5/51 81/4681 16221 تله زنگ

 .  است 1389فروردین  13 تا 4حجم بارش مربوط به بارندگی از تاریخ *

های و بررسهی نقشهه تهریجزئه ههایعدم وجهود داده لیبه دلمقادیر ضریب رواناب برای این زیرحوضه بیشتر از مقادیر قابل قبول محاسبه گردید که *** 

 .علمی برای آن وجود ندارد و از درج آن در این گزارش خودداری شده است هیتوجی اطراف،  هاستگاهیای و داده شناسنیزم

 

 های سنوات قبل یسه ضریب رواناب سیل اخیر با سیلمقا -8-1-4-2

های تیره، ماربره دورود، سزار، بختیاری و تله زنگ صورت گرفته است. پایه زمانی محاسبات برابر زمان این مقایسه برای زیرحوضه

 پایه هیدروگراف سیل در نظر گرفته شده است.

در کل حوضه دز رخ داده است. بهرای  1393 اسفندماهفراگیر و بزرگ در با توجه به آمار بلندمدت بارش و دبی، یک رویداد سیل 

 آمده است. 13-3ها از بارش و سیل این رویداد استفاده شده که نتیجه آن در جدول مقایسه ضریب رواناب کلیه زیرحوضه

 

 1838های دز در اسفند های زیرحوضهضریب رواناب سیل -18-8جدول 

 زیرحوضه/

 حوضه
 تاریخ واقعه

تداوم 

به  واقعه

 روز

میانگین 

بارش به 

 مترمیلی

دبی حداکثر 

 روزانه

مترمکعب بر 

 ثانیه

 حجم بارش

به میلیون 

 مترمکعب

 حجم رواناب

به میلیون 

 مترمکعب

ضریب 

رواناب واقعه 

 )درصد(

 2/17 8/86 6/564 381 4/161 4 1393اسفند  تیره

 3/11 9/31 3/291 141 5/111 4 1393اسفند  ماربره

 4/72 7/667 3/822 2931 3/146 4 1393اسفند  بختیاری

 6/65 4/1712 7/2586 7269 5/161 4 1393اسفند  تله زنگ

 
 ضریب رواناب ماهانه

در طول یک مهاه کهه ) 1389 ماهنیفروردمشابه همان روش قبلی، ضریب رواناب بر پایه مقدار حجم بارش و رواناب تجمعی در طول 

 .ارائه شده است 14-3محاسبه شد که نتایج در ستون هشتم جدول  های دزبرای هر یک از زیر حوضه( داده استرویداد سیل در آن رخ 

 

 ضریب رواناب سال آبی

میهانگین ههر زیهر حوضهه بهر حجم بلندمدت رواناب سالانه های دز از تقسیم متوسط بلندمدت ضریب رواناب سال آبی زیرحوضه

آمده است. این محاسبات بر اساس دوره آمهاری سهال  14-3آن حوضه محاسبه گردید که نتایج در جدول  بلندمدت حجم بارش سالانه

قهرار نهدارد. در  ههادادهجهزء ایهن  1389ماه فصل تابسهتان  3صورت گرفت. هرچند دبی  1387-1389تا سال آبی  1359-1358آبی 

خصوص چند ایستگاه هیدرومتری تعداد یک یا چند سال موجود نبوده که بارش سال متناظر از دوره محاسبه نیز خارج شهد. میهانگین 

 ارائه شده است. 14-3های حوضه دز در جدول بلندمدت ضریب رواناب سالانه زیر حوضه
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 های حوضه دزوضهضریب رواناب سالانه )متوسط بلندمدت( زیرح -14-8جدول 

 نام زیرحوضه
مساحت حوضه 

 )کیلومترمربع(

 نیانگیم

بلندمدت 

بارش  سالانه

 متر()میلی

حجم بارش 

دریافتی 

)میلیون 

 مترمکعب(

دبی متوسط 

سالانه در خروجی 

 زیر حوضه 

)مترمکعب بر 

 ثانیه(

حجم 

 رواناب

میلیون 

 مترمکعب

ضریب 

رواناب سالانه 

)متوسط 

 بلندمدت(

 )درصد(

اناب رو بیضر

 ماههکی

 نی)فرورد

1893 )

 )درصد(

 6/42 9/22 445 1/14 1849 557 3517 تیره 

 1/31 2/21 244 9/7 1162 453 2571 ماربره 

 *** 6/56 3297 2/114 5913 622 8359 سزار

 2/91 3/74 7993 1/251 11614 655 16221 تله زنگ

های ، نقشههتهریجزئه ههایعهدم وجهود داده لیهبهه دلمقادیر ضریب رواناب برای زیرحوضه سزار بختیاری بیشتر از مقادیر قابل قبهول محاسهبه گردیهد کهه *** 

 .علمی آن، از درج آن در این گزارش خودداری شده است هیتوجی اطراف جهت هاستگاهیای، داده شناسنیزم

 

 های زمانیدر دورههای ضریب رواناب نقشه-8-1-4-8

 31بهرای )ضریب رواناب برای دوره زمانی مدت هیدروگراف سیل در واقعه اخیر، ماه  13-3و  12-3با استفاده از اطلاعات جداول 

-3 درصدهای مربوط برای ایستگاه هر زیرحوضه در شکل صورتبهو میانگین بلندمدت سالانه ( روزی که رویداد اخیر در آن اتفاق افتاد

 .ارائه شده است 19

 

 
 ها ی دزنقشه ضریب رواناب رویداد اخیر، ماهانه و سالانه در زیرحوضه -13-8شکل 
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 ماهنیفروردحجم رواناب از  -بررسی منحنی تجمعی حجم بارش -8-1-4-4

ارش و همچنین تواند نشانگر تغییرات شدت تولید رواناب در دوره بهای بارش تجمعی در مقابل رواناب تجمعی میترسیم منحنی

. شیب این منحنی در دو نقطه زمانی معادل متوسط ضریب رواناب برای آن پریهود زمهانی اسهت. ی حوضه باشدارهیذخوضعیت ظرفیت 

نزدیک به ههم بهه  باًیتقر ییهامساحتهای تیره و ماربره دورود که هم از نظر مکانی نزدیک هم و بارش و رواناب زیرحوضه 18-3شکل 

متفهاوتی  کاملهاًاین دو زیرحوضه دارای حجم رواناب تولیدی . کیلومترمربع دارند را به تصویر کشیده است 2571و  3511ترتیب حدود 

 . ها استهستند که حاکی از شرایط متفاوت فیزیکی، کاربری اراضی متفاوت و درجه تخریب متفاوت حوضه

 

 
 1893 ماهنیفروردی تیره و ماربره دورود در هاحوضهرواناب زیر  -های تجمعی بارشمقایسه منحنی -19-8شکل 

 

 های دز میانگین بلندمدت ضریب رواناب زیرحوضه -8-1-4-1

 21-3های مختلهف حوضهه دز محاسهبه و در شهکل ساله( زیرحوضه 41در این مطالعه ضریب رواناب میانگین سالانه بلندمدت )

از  شهودیمکه ملاحظه  طورهمانها در طول این مدت با هم بسیار متفاوت است. نمایش داده شده است. ضریب رواناب سالانه زیرحوضه

دارد که علت آن ممکن است افزایش دست حوضه ضریب رواناب روند افزایشی بالادست حوضه )زیرحوضه ماربره و تیره( به سمت پایین

به  تواندیه مضتغییر ضریب رواناب هر زیرحو رسدمیبه نظربارش در نزدیکی و وجود سازندهای مارنی در نزدیکی خروجی حوضه باشد. 

هها یسهتگاها اشهل-دبهی یههایهای کشاورزی، اقدامات آبخیزداری و احتمالاً بازبینی منحنهچند عامل ازجمله خشکسالی، افزایش زمین

توانهد پاسهخگوی تغییر اقلیم و تغییر کاربری اراضی بر هیدرولوژی منطقهه می توأمیک مطالعه جامع برای بررسی اثر  نسبت داده شود.

های اصلی چنین تحقیقی ی بیلان آب و انرژی از بخشهامؤلفهی سازهیشبی هیدرولوژیک و سازمدلباشد. بدیهی است که  سؤالاتاین 

 خواهد بود.
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 های دزمیانگین بلندمدت ضریب رواناب زیرحوضه -21-8شکل 

 

هها در اثهر بهازبینی تواند در اثر تغییر در برآورد دبی در ایسهتگاههمچنین باید توجه داشت که کاهش محسوس ضریب رواناب می

ههای باشهد. همچنهین نبایسهت از فعالیهتهای بزرگ اتفاق افتهاده ها بعد از سیلیا تغییر بستر در محل ایستگاه اشل -های دبیمنحنی

 تغییرات رواناب در حوضه نیاز به تحقیقی مفصل و جامع دارد. لیدلای آبخیزداری نیز غافل بود. بنابراین تعیین دلیل یا اسازه

 

 دبی ویژه سیل درحوضه دز-8-1-4-6

که با واحد لیتربرثانیه بهر کیلومترمربهع  دیآیم به دستاز تقسیم دبی رودخانه به مساحت حوضه رودخانه دبی ویژه یا مخصوص 

 .دهدیمی مختلف را هامساحتی با هاحوضه. دبی ویژه سیل امکان مقایسه بین وضعیت شدت سیل در شودیمگزارش 

بها محاسهبه دبهی  ضمناًهای مختلف حوضه دز ارائه شده است. در زیرحوضه 1389 ماهنیفرورددبی ویژه سیل  15-3در جدول  

توان تا حدودی بزرگی سیل اتفاق افتاده در هر زیرحوضه را با ( می15-3ویژه حداکثر لحظه بلندمدت هر زیرحوضه )ستون آخر جدول 

ی ویهژه حهداکثر ههایدبرا در مقایسه با  1389ی ویژه سیل فروردین هایدب  21-3های تاریخی آن زیر حوضه مقایسه کرد. شکل سیل

 ره،یهت رحوضههیشهود در ز یملاحظه م 21-3همانطور که در شکل . دهدیمهای حوضه دز را نشان اده در هر یک از زیرحوضهاتفاق افت

 است. یخیتار لیبرابر س بایو در حوضه تله زنگ تقر یخیتار لیماربره کمتر از س رحوضهیدر ز ،یخیتار لیاز س شتریب ریاخ ژهیو یدب

 
 های دزدر مقایسه با دبی ویژه حداکثر روزانه بلندمدت در زیرحوضه 1893دبی ویژه سیل فروردین  -11-8جدول 

نام حوضه / 

 زیرحوضه**

مساحت حوضه 

 به کیلومترمربع

ی الحظهدبی حداکثر 

 1893سیل فروردین 

 به مترمکعب بر ثانیه 

دبی حداکثر روزانه 

 بلندمدت

 به مترمکعب بر ثانیه

 لیسه دبی ویژ

لیتر  1893فروردین 

بر ثانیه بر 

 کیلومترمربع

دبی ویژه حداکثر روزانه 

بلندمدت به لیتر بر ثانیه بر 

 کیلومترمربع

 111 157 381 551 3517 تیره 

 133 88 342 255 2571 ماربره 

 341 337 5525 5463 16221 تله زنگ

 ** داده دو زیرحوضه دیگر در دسترس نبود.
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 های دزهای تاریخی در هر برخی زیرحوضهدر مقایسه با سیلاب 1891دبی ویژه سیل اسفند  -21-8شکل 

 

 شیراز مسیل سعدیو  اکبرتنگ اللهحوضه مسیل -8-1-1

 1891ضریب رواناب رویداد سیل  -8-1-1-1

از  یکننده رواناب بخشه ی، جمع آور(دروازه قرآن) رازیشهر ش یاصل یشمال ورود یلومتریک 5اکبر در  للهتنگ ازیرحوضه آبریز 

روز پهنجم ر د شهود.یمربهع را شهامل مه لهومتریک 52/27 زانیهبهه م یبوده و تها محهل دروازه قهرآن مسهاحت رازیش شمال یهایبلند

 مسهلماًباریهد.  متهریلیم 8/26ظهر روز به مقدار  12:11 تیصبح لغا 9:11از ساعت ی رگبار راز،یمحل دروازه قرآن شماه و در فرورودین

در محدوده حوضه  یسنجباران ستگاهی، اما با توجه به عدم وجود ااست شتریب ستگاهیاثبت شده در  زانیدر ارتفاعات از م یمقدار بارندگ

 (سهتگاهیا نیکترینزد)فارس،  یسنج شرکت آب منطقه اباران ستگاهیدسترس، مربوط به ا درت لاعااط نیاکبر، مستند تر للهتنگ ا زیآبر

از رگبهار  یاکبر در محل دروازه قهرآن ناشه للهتنگ ا زیشده از حوضه آبر یجار یلابحجم سآن است. از  لومتریشش ک یبیبا فاصله تقر

 .(1389ای فارس، منطقه)شرکت آب متر مکعب برآورد شده است 141111مورد اشاره 

 یههایاز بلنهد یکننهده روانهاب بخشه یآورو باغ دلگشا، جمهع رازیشهر ش یشمال شرق یلومتریدر شش ک یسعد زیحوضه آبر

 لومتریک 77/45 زانیبه م ی، مساحتی(سعد لیشدن مس دهیمحل سرپوش) ییبلوار وفا یبوده و تا محل ابتدا رازیشرق ش شمالشمال و 

 سهتگاهیظهه آن بها الاحفاصهله قابهل م وجود ندارد و یبارانسنج ستگاهیا یسعد زیدر حوضه آبر نکهیبا توجه به ا. شود یشامل م رامربع 

 قهاتیمرکز تحق یبارانسنج ستگاهیحوضه، از ا نیمقدار باران در ا یاجمال قی، به منظور تدق(فارس یامنطقه آبشرکت ) رازیبارانسنج ش

 3/94مجموعهاً  ،یسهعد زیهدر حوضهه آبر 1389مهاه  نیفرورد 6و  5 یها خیاساس در تار نی. بر ادیگرد استفاده زین ونیدار یکشاورز

 یبارانسهنج سهتگاهیا یزمهان عیهو استفاده از نسبت توز یدر محل شهرک سعد لیرخداد س خیتوجه به تار بااست.  دهیباران بار متریلیم

مهاه و بهه  نیفهرورد 6روز  22:11 تیهلغا نیفهرورد 5روز  23:11کننده آن از سهاعت  جادی، رگبار ا(فارس یاشرکت آب منطقه) رازیش

شهدن آن در  دهیدر محهل سرپوشه یسعد لیمس زیشده از حوضه آبر یجار یلابحجم س زده شده است. نیتخممتر یلیم 1/46مقدار 

 .(1389ای فارس، منطقه)شرکت آب متر مکعب برآورد شده است 729111 اشارهاز رگبار مورد  یناش ،ییبلوار وفا یابتدا

های هیدرومتری هستند، بارش مولد سیل با استفاده از داده فاقد ایستگاه لیمسه به آن اشاره شد این دو کتوجه به توضیحاتی  با

. های تجربی برآورد شده استبا استفاده از روش 1389فروردین  رویداد سیل تعیین شد. رواناب متناظر برای ایستگاه سینوپتیک شیراز

 .ارائه شده است 16-3نتایج در جدول 
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 شیراز سعدیو  تنگ الله اکبرهای در مسیل 1893فروردین  6و  1 ایهابسیلضریب رواناب  -16-8جدول 

 مساحت حوضه

 (لومترمربعیک)

 عمق بارش

 متر()میلی

 حجم بارش

 (مترمکعب)

 حجم برآوردی

 سیلاب

 (مترمکعب) 

ضریب 

 رواناب

 )درصد(

 18 141111 741299 8/26 52/27 اکبرتنگ الله

 35 729111 2114511 1/46 75/45 مسیل سعدی

 
درصهد در حوضهه  18با حدود  1389ای فارس، ضریب رواناب سیل منطقههای گزارش شرکت آبشود بر اساس دادهملاحظه می

در  .ی فهارس اسهتامنطقههمندرج در گهزارش شهرکت آب  اگرچه این رقم حدود نصف رقم. اکبر چندان قابل ملاحظه نیستتنگ الله 

ای فهارس منطقههدرصد برآورد شده است که تقریباً به تخمین گهزارش شهرکت آب 35حوضه آبریز محله سعدی نیز این ضریب حدود 

ی و سهیل در شههرک سهعدیه و دروازه قهرآن گرفتگآبرسد آنچه سبب بروز و گسترش به نظر می. درصد نزدیک است 41یعنی حدود 

 کهارگروهاست کهه در گهزارش  هااحداث شده در این مسیل یهاسازهیط هندسی و هیدرولیکی شهر شیراز شد، مشکلات مربوط به شرا

 .های هیدرولیکی به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته استمهندسی رودخانه و سازه

 

 ای و احجام چند روزه سیلاب حداکثر لحظه تحلیل دوره بازگشت دبی -8-2

ههای مقهادیر دبهی حهداکثر در فصل دوم، تحلیل فراوانی و به عبارتی بهرآورد دوره بازگشهت شدهارائهدر این بخش بر اساس متدولوژی 

های هیهدرومتری منتخهب و یها روزه در ایستگاه 31و  15، 5های سیلاب در تداوم چندروزهای سیلاب و همچنین حداکثر احجام لحظه

چنانچهه طور که در فصل دوم اشاره گردیهد، همانن مطالعات بود. بر و چالشی ایزمان هایگام ازجملهمحل سدها انجام شد. این مرحله 

آوری و یها ثبهت ی جمهعناشی از خطااین مشاهده پس از بررسی اینکه مشاهداتی مقادیر پرت حداکثر شناسایی شود،  هایدادهدر بین 

 دو رویکرد بکار گرفته شد: نباشد، یعیرطبیغعوامل ناشی از داده و یا 

 کامهل ی با سهربار منظور تأثیر دخالت مقادیر پرت حداکثر، یکدر رویکرد اول یا روش کلاسیک تحلیل فراوانی سیلاب، دو حالت به

تابع توزیع احتمال، سه  15مقادیر پرت بکار گرفته شد. در رویکرد اول و برای هر ایستگاه، محاسبات برای حذف بار دیگر پس از و 

و سه رابطه تعیین موقعیت تجربی انجام شد. پهس از محاسهبه شهاخص خطها و  بیار ریغدو حالت اریب و روش برآورد پارامترها، 

 .(Hamed and Rao, 1999) های خوبی برازش، توزیع آماری منتخب شناسایی گردیدنتایج آزمون

 بولتن شماره در رویکرد دوم، روش گشتاورهای تاریخی کمیته منابع آب ایالات( 17متحدهCبه ) منظور تلفیق مقادیر پرت حهداکثر

. بر این اساس، پس از شناسایی مقهادیر پهرت در سهری (USWRC, 1982)های مشاهداتی استفاده شد شده با بقیه دادهشناسایی

و هماننهد یهک داده  شهدهواقع قبهول مهوردهها داده حداکثر در سهری داده عنوانبههای لازم، یک داده پرت ها و انجام بررسیداده

(، میهانگین خطهای تطهابق Hمعیار انتخاب بهینه طول دوره تاریخی ) .(Heidarpour et al., 2017)گردد تاریخی با آن رفتار می

. اسهتههای آمهاری ههای مشهاهداتی، بها مقهادیر محاسهباتی توزیهعهای حداکثر مشاهداتی و همچنین خطای کل سری دادهدبی

ن محدوده دوره تاریخی، از نتایج رویکرد اول که برای دو حالت، سری کامل با حوهور داده پهرت و پهس از منظور تعییهمچنین به

 گیرد نیز استفاده گردید.حذف آن صورت می
 

 سو و گرگانحوضه قره -8-2-1

  یالحظهدبی حداکثر 

و نواقص آمهاری در ایهن دوره  گرفته شددر نظر  1387-89ساله منتهی به سال آبی  45در این حوضه، یک دوره آماری مشترک 

ای سهالانه در نشان داده است. نمودار تغییرات حداکثر دبی لحظه 22-3 شکل درهای هیدرومتری منتخب تکمیل شد. موقعیت ایستگاه

شهده اسهت. بهر ایهن نشان داده 23-3سو و گرگان به همراه میانگین بلندمدت در شکل های هیدرومتری منتخب در حوضه قرهایستگاه
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های مشهاهداتی نسبت بهه سهایر مقهادیر سهیلاب 1387-89ای مشاهداتی در واقعه سال آبی اساس رتبه و جایگاه سیلاب حداکثر لحظه

-اساس آخرین اطلاعات دریافتی از شرکت آب منطقههبر  1387-89ای سیلاب تعیین شد. شایان ذکر است که ارقام حداکثر دبی لحظه

خوش تغییرات شهد و کهارگروه ای گلستان و دفتر مطالعات پایه شرکت مدیریت منابع آب بوده است. این اطلاعات در چند مرحله دست

 ها گردید.ناگزیر به انجام مجدد تحلیل

گرگهان و  سوحوضه قرههای هیدرومتری منتخب در تگاهای در ایس، خصوصیات آماری مقادیر دبی حداکثر لحظه17-3در جدول 

های مشهاهداتی در طهول دوره آمهاری، از نظهر نسبت به سایر سیلاب 87ای مشاهداتی در اسفند آمده است. رتبه حداکثر سیلاب لحظه

است نوسان است. لازم به ذکر  های هیدرومتری ارازکوسه و قزاقلی و پنجم در ایستگاه هیدرومتری تنگراه دربزرگی بین یک در ایستگاه

های این ایستگاه تنظیمی محسوب شهده و با توجه به وجود سدهای گلستان و بوستان در بالادست ایستگاه هیدرومتری قزاقلی، داده که

 های آن جهت بررسی و مقایسه نتایج انجام گرفته است.تحلیل

زمهانی، تحلیهل فراوانهی سهری دبهی حهداکثر  تیمحهدودا توجه به است. ب شدهارائههای آماری نیز نتایج آزمون 19-3در جدول 

گنجد و برای کارهای تکمیلی پژوهشهی باشد، در قالب این بررسی نمی ستاینا اهای حداکثر برای حالاتی که سری ای و سایر سریلحظه

ههای هیهدرومتری مشهاهداتی ایسهتگاه هایای رتبه اول در سری داده، دبی حداکثر لحظه17-3گردد. بر اساس نتایج جدول توصیه می

 ها شناسایی گردید.عنوان داده پرت حداکثر در سری دادهتنگراه و قزاقلی به

 

 
 سو و گرگانهای هیدرومتری منتخب در حوضه قرهموقعیت ایستگاه -22-8شکل 
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 گالیکش ایستگاه هیدرومتری ایستگاه هیدرومتری تنگراه

  
 ارازکوسه ایستگاه هیدرومتری تمر ایستگاه هیدرومتری

 
 قزاقلی ایستگاه هیدرومتری

 سو و گرگانهای هیدرومتری منتخب در حوضه قرهای سالانه در ایستگاهنمودار تغییرات دبی حداکثر لحظه -28-8شکل 
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 سو و گرگاندر حوضه قرههای هیدرومتری منتخب ای در ایستگاهخصوصیات آماری حداکثر دبی لحظه -11-8جدول 

  هیدرومتری ایستگاه

  تنگراه تمر گالیکش ارازکوسه قزاقلی پارامتر آماری

12-123 12-118 12-117 12-115 12-111  

 تعداد داده  45 45 45 45 45

8/57  33 2/3  1/3  1/1 مترمکعب بر ثانیه(حداقل در سری )    

751** 355 311 231 151 
 واقعه در سال آبی ایحداکثر دبی لحظه 

 )متر مکعب بر ثانیه( 1387 -89

 رتبه سیلاب در سری  5 3 2 1 1

751 355 469 793 1651** 
 حداکثر دبی رتبه اول 

)متر مکعب بر ثانیه(   

418 354 311 257 644 
 حداکثر دبی رتبه دوم 

)متر مکعب بر ثانیه(   

231 5/177  3/219  231 613 
 حداکثر دبی رتبه سوم  

 )متر مکعب بر ثانیه(

5/133  4/115  8/63  1/88  5/86  میانگین )متر مکعب بر ثانیه(  

119 2/87  4/26  4/66  میانه )متر مکعب بر ثانیه(  19 

4/111  7/66  7/99  1/126  6/271  (Sانحراف معیار )  

934/1  633/1  399/1  274/1  914/2  (VCضریب تغییرات )  

387/4  327/2  984/2  915/3  941/4  (SCضریب چولگی )  

416/22  185/7  863/8  611/18  969/25  (KCضریب کشیدگی )  

4

29 
3/411  749 1646 1241 

در آزمون  HXحد آستانه حداکثر یا  

 تعیین مقادیر پرت )مترمکعب بر ثانیه(

6/

31 
5/21  5/1  7/1  5/1  

در آزمون  LXحد آستانه حداقل یا  

 تعیین مقادیر پرت )مترمکعب بر ثانیه(

ای گلسهتان ، بر اساس آمار دریافتی از شرکت سهامی آب منطقه1387-89ای در سال آبی : ارقام حداکثر دبی لحظه1تذکر مهم 

هها تجدیهد و دفتر مطالعات پایه شرکت مدیریت منابع آب ایران است. این آمار در چند مرحله دستخوش تغییرات شهد و تحلیهل

 گردید.

های این ایستگاه تنظیمهی دهای گلستان و بوستان در بالادست ایستگاه هیدرومتری قزاقلی، داده: با توجه به وجود س2تذکر مهم 

 های آن جهت بررسی و مقایسه نتایج انجام گرفته است.محسوب شده و تحلیل

 شده** داده پرت شناسایی
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 سو و گرگانری منتخب در حوضه قرههای هیدرومتای در ایستگاههای آماری دبی حداکثر لحظهنتایج آزمون -13-8جدول 

 هیدرومتری ایستگاه

 نام آزمون آماره آزمون
 تنگراه تمر گالیکش ارازکوسه قزاقلی

12-123 12-118 12-117 12-115 12-111 

15/1  831/1  25/1  18/1  8/2  |U| 
 آزمون استقلال

 ولفویتز-والد 
283/1  352/1  913/1  276/1  114/1  P-Value 

5% 5% 5% 5% - Conclusion 

734/1  127/1  18/2  97/2  44/1  |K| 
 آزمون روند

 کندال 
463/1  988/1  128/1  114/1  15/1  P-Value 

5% 5% 1% - 5% Conclusion 

614/1  134/1  3/2  15/3  66/1  |W| 
 آزمون همگنی

 ویلکاکسون
538/1  873/1  121/1  112/1  187/1  P-Value 

5% 5% 1% - 5% Conclusion 

 

های هیدرومتری، مقادیر حداکثر سیلاب محتمل در محل ایستگاه نتایج تحلیل فراوانی سیلابو کنترل تدقیق اصلاح،  منظوربه

(PMF مطابق متدولوژی فصل )ای از مراحل ( استفاده گردید. در ادامه خلاصه1385بکار گرفته شد. بدین منظور از نتایج حیدرپور ) 2

 گردد.کار آن مطالعه ارائه می

تهر ههای سهادهههای پیچیهده سهینوپتیک و روشاز روش PMPمحاسبه سازمان جهانی هواشناسی،  332بر اساس نشریه شماره 

میهزان، نهوع و  بهه PMP های کوهستانی و همگرایی است. انتخهاب روش بهرآوردمدل سینوپتیکی خود شامل مدلآماری ممکن است. 

اند که خصوص کمیته ملی سدهای بزرگ قویاً توصیه نمودهالمللی سدسازی و بهمراجع بین .بستگی دارد یدسترسهای قابلکیفیت داده

( به روش سینوپتیکی طراحهی PMP) که بر اساس بارش بیشینه محتمل PMF ها باید با توجه به سیل بیشینه محتملظرفیت سرریز

( در حوضهه 1385تیکی با استفاده از نتایج حیهدرپور )برآورد حداکثر بارش محتمل به دو روش آماری و سینوپ (.WMO, 1986) شود

بهرآورد حهداکثر بهارش محتمهل بهه روش آمهاری سهه رویکهرد بهه شهرح ذیهل  منظوربههدر مطالعه مذکور سد گلستان استخراج شد. 

 مورداستفاده قرار گرفت:

 ( 1865رویکرد اول: روش هرشفیلد) 

  :(2111دسا و همکاران )ی اصلاح شدهروش رویکرد دوم 

  عامهل فراوانهی مقهدار هامقادیر پرت حداکثر در سری داده ییشناسا( با 1385حیدرپور )رویکرد سوم: روش پیشنهادی(MK ) ههر

گردد. سپس حداکثر عامل فراوانی انتخاب شده و بها اسهتفاده از میهانگین و ایستگاه پس از حذف مقادیر پرت محاسبه و اصلاح می

 زمهانی فاصهله شود. تنها تعدیل هم تصحیح بهرایهر ایستگاه، حداکثر بارش محتمل برآورد می هایانحراف معیار سری کامل داده

و تناسهب  پایهدارتری هها، نتهایجسهایر روش بها مقایسه در روش پیشنهادینشان داد که نتایج مطالعات  مشاهدات خواهد بود. ثبت

 .استتر کی بسیار نزدیکبه نتایج روش سینوپتیشرایط منطقه مورد مطالعه دارد و  با بیشتری

 سینوپتیکی همگرایی نیز در دو رویکرد به شرح ذیل صورت پذیرفت: PMPچنین برآورد هم

 روشسازی طوفانبیشینهکارگیری روش رویکرد اول: به( های بحرانی Storm Maximization)  دخیل  عواملو تحلیل حساسیت

 در آن

 کارگیری روشرویکرد دوم: به Generalized PMP  تعیهین دخیل در آن و روش پیشنهادی بر اسهاس  عواملو تحلیل حساسیت

 (1385)حیدرپور،  نظر توزیع مکانی به روش کاپولا از PMPدامنه عدم قطعیت 
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 و Storm Maximizationاز دو روش  مختلههف هههایتههداومدر  PMPعمههق بههارش در روش سههینوپتیکی نیههز، محاسههبه 

Generalized PMP روش  استفاده گردید. درStorm Maximization ، عمق بارندگی مربوط به طوفهان منتخهب در مقهدار ضهریب

عمق بارش متناظر با مسهاحت ، Generalized PMPروش مصطلح به در . گرددمیضرب  M(F(جریان رطوبت ورودی به درون طوفان 

تحلیهل  .شهودمهیضهرب  متنهاظروفان سازی طدر ضریب بیشینه( DAD) تداوم -سطح -عمقپوش  منحنی ازدر هر تداوم که حوضه 

 سازی باد، تهأثیر انتخهاب مسهاحت محهدوده در اسهتخراج جههتسازی رطوبت و ضریب بیشینهحساسیت جامعی شامل ضریب بیشینه

، بررسهی احتمهال وقهوع مرکهز طوفهان در داخهل DAD هاییمنحنبندی در ترسیم ، تأثیر انتخاب دستهDAD هاییاستخراج منحن

حسهب  بهرآورد حهداکثر بهارش محتمهل )بهر جیخلاصهه نتهابا استفاده توابع کاپولا بررسی شهد.  Generalized PMPحوضه در روش 

 بهارش حهداکثر مقهدار اساس نیا برارائه گردیده است.  18-3در جدول  مختلف یکردهایگلستان در رو سد ( در سطح حوضهمتریلیم

 .دیگرد برآورد متریلیم 3/247 و 135 برابر بیترت بهدر سطح حوضه سد گلستان  روزه دو و کی یهاتداوم در محتمل

ههای محاسهبه حهداکثر دسهتورالعمل روش»با  (1385)حیدرپور،  در حوضه سد گلستان (PMFبرآورد حداکثر سیلاب محتمل )

( مطابقهت دارد. در پهژوهش مهذکور، 1382، ابلاغی توسط سهازمان برنامهه و بودجهه کشهور )647، نشریه شماره «PMFسیل محتمل 

اسهتفاده گردیهد.  HEC-HMSشهده و اعتبار یهابی  یواسنج از مدل PMFبه  PMPمنظور برآورد حداکثر سیلاب محتمل و تبدیل به

روانهاب بها آنهالیز -های هیدرولوژیکی مدل بهارشاسیت و عدم قطعیت مؤلفهعدم قطعیت پارامترهای هواشناسی با استفاده از آنالیز حس

ی موردبررسهپارامترههای هواشناسهی . ( بررسی شدندMCSکارلو )سازی مونتحساسیت و همچنین تحلیل عدم قطعیت به روش شبیه

های اکثر بهارش محتمهل و مؤلفههو همچنهین کلیهه عوامهل تأثیرگهذار در بهرآورد حهد PMPشامل عمق، تداوم، توزیع زمانی و مکانی 

( و همچنهین پارامترههای Tc,R(، پارامترهای هیدروگراف واحد کلهارک )CN,Iaهای روش برآورد نفوذ )هیدرولوژیکی نیز شامل مؤلفه

 ( بود.X,Kروش روندیابی ماسکینگام )
انجهام  HEC-HMSاز مهدل بهارش روانهاب کارلو با استفاده با استفاده از روش مونت PMFهای دخیل در محاسبه تحلیل عدم قطعیت

تکرار و تولید اعداد تصادفی با استفاده از توزیع یکنواخت به ازای تغییهرات پارامترههای نفهوذ،  11111 یبراها سازیگردید. نتایج شبیه

تقریبهاً معهادل  -%11+ انجهام گرفهت )مقهدار %5و  -%11( در بهازه Ia( و تلفات اولیه )CN-IIIرطوبت پیشین خاک در حالت مرطوب )

( و همچنهین روش Tc,R(. تغییهرات سهایر پارامترههای هیهدروگراف واحهد کلهارک )استپارامترهای نفوذ در شرایط رطوبتی متوسط 

 تیهعدم قطعصورت گرفت. نتایج این بخش نشان داد که  PMF+ شرایط پایه برآورد %15و  -%15( در بازه X,Kروندیابی ماسکینگام )

 دبی اوج و حجم حداکثر سیلاب محتمل وجود دارد. هایدر مشخصه ادیینسبتاً ز

ههای هیهدرومتری ها، مقدار دبی اوج حداکثر سیلاب محتمل در ایسهتگاهبا توجه به بررسی نتایج آنالیز حساسیت و تحلیل عدم قطعیت

مترمکعب بر ثانیه  11114برابر  سد گلستانمتر مکعب بر ثانیه و در محل  1163و  3361، 4622تنگراه، تمر و گالیکش به ترتیب برابر 

-در رویکردهای مختلف در ایستگاه( PMFمحتمل ) سیلاببرآورد حداکثر  جیخلاصه نتا .آمد به دستدرصد  76با ضریب رواناب حدود 

 ارائه گردیده است. 21-3در جدول های هیدرومتری و حوضه سد گلستان 

ای گلستان، مقادیر حداکثر شرکت سهامی آب منطقه 11/6/1389مورخ  8495/312/89/23شایان ذکر است به استناد نامه شماره ص/

متر مکعب بهرآورد گردیهده کهه  7311و  2451، 1317( طراحی سدهای بوستان، گلستان و وشمگیر به ترتیب PMFسیلاب محتمل )

ی امشهاهدهحل سد گلستان حتی از دبهی ( مشهود است. حداکثر سیلاب محتمل طراحی در م1385تفاوت بسیار زیاد نتایج حیدرپور )

برآورد حداکثر سیل محتمل برای بازبینی ایمنهی هیهدرولوژیکی سهدها اکیهداً  روزرسانیدر این خصوص بههم کمتر است.  1391سال 

 گردد.توصیه می

سال(  5سال )با گام زمانی  1511تا  51های خطای برآورد توزیع به تغییرات دوره تاریخی بین چنین در رویکرد دوم شاخصهم

انجام گردید و بر این اساس دوره تاریخی بهینه شناسایی گردید. با توجه به روند افزایش خطای محاسباتی، بازه مناسب جهت ترسیم 

در رویکرد  Hبرآورد توزیع احتمالاتی به ازای تغییرات دوره تاریخی یا تغییرات شاخص خطای  24-3نمودارها انتخاب گردید. در شکل 
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شده است. بر اساس نمودار مذکور، دوره تاریخی بر اساس نشان داده سو و گرگانحوضه قرههیدرومتری تنگراه در  ایستگاهدوم در 

 ادامه تدقیق و تصحیح گردید. آمد که این رقم در به دست( H=210سال ) 211کمترین میزان خطای محاسباتی معادل 

بیهانگر نقطهه کنتهرل ) عنوانبه PMF(، 1385های هیدرومتری )حیدرپور، با استفاده از نتایج حداکثر سیلاب محتمل در محل ایستگاه

با  ساله( و 1111( مورداستفاده قرار گرفت. بدین منظور با اختصاص یک دوره بازگشت مجازی به حداکثر سیلاب محتمل )سقف سیلاب

دانند، نتایج تحلیل فراوانی سیلاب کنتهرل ها را غالباً تا هزار سال میتوجه به توصیه منابع که محدوده اعتبار نمودار فراوانی وقوع سیلاب

های حذف توزیع منظوربهعنوان نقطه کنترلی این معیار به درواقع(. Harris and Brunner, 2010; Ribeiro, 1992) و تدقیق گردید

بود. بر این اساس، در ایستگاه هیدرومتری گالیکش، توزیع منتخهب  PMFها بیشتر از ساله آن 1111الاتی است که مقدار سیلاب احتم

ههای خطها انتخهاب مانده، توزیع لوگ نرمال سه پارامتری با توجه به نتایج شاخصهای باقیلوگ پیرسون تیپ سه حذف و از بین توزیع

عنوان مقهدار نههایی در نظهر گرفتهه شهد. در ( سهال بههH=300رومتری تنگراه نیز مقدار دوره تهاریخی )شد. همچنین در ایستگاه هید

(. در ایهن 24-3کند )با توجهه بهه شهکل با افزایش دوره تاریخی مقدار خطا کاهش پیدا می B17ایستگاه هیدرومتری قزاقلی، در روش 

 در جهدول( در نظر گرفته شد. =111Hسال ) 111ی، مقدار دوره تاریخی برابر ایستگاه با توجه به نتایج رویکرد اول و قواوت کارشناس

ههای ههای مختلهف )بهر حسهب متهر مکعهب بهر ثانیهه( در ایسهتگاهای سیلاب در دوره برگشهتنتایج برآورد دبی حداکثر لحظه 3-21

کثر حهدود دوره بازگشهت دبهی حهداکثر سو و گرگان ارائه گردیده است. بر اساس جدول مذکور حداهیدرومتری منتخب در حوضه قره

سال و در ایستگاه هیدرومتری ارازکوسه بهین  51تا  35، در ایستگاه هیدرومتری گالیکش بین 138-89ای برای رخداد سال آبی لحظه

بها توجهه  گردد کهسال برآورد گردید. مجدداً متذکر می 451تا  411سال و همچنین در ایستگاه هیدرومتری قزاقلی بین  151تا  111

ههای های این ایستگاه تنظیمی محسوب شده و تحلیلبه وجود سدهای گلستان و بوستان در بالادست ایستگاه هیدرومتری قزاقلی، داده

ای در ایسهتگاه هیهدرومتری آن صرفاً جهت بررسی و مقایسه انجام گرفته است. لازم به ذکر است تحلیل فراوانهی دبهی حهداکثر لحظهه

بین  1387-89سو و گرگان نیز انجام شد که بر این اساس حدود دوره بازگشت برای سیلاب واقعه سال آبی وضه قرهقوشان در ححاجی

، نمهودار 25-3نظر گردید. در شهکل ی جزئیات محاسبات صرفسال برآورد گردید. با توجه به پایین بودن دوره بازگشت، از ارائه 5تا  2

 ههایسهتگاهیدر ا (هیه)بهر حسهب متهر مکعهب بهر ثان درصهد 85های مختلف بها دامنهه اعتمهاد ای در دوره بازگشتدبی حداکثر لحظه

 شده است.سو و گرگان نشان دادهمنتخب در حوضه قره یدرومتریه

  

  
 قزاقلی ایستگاه هیدرومتری ایستگاه هیدرومتری تنگراه

در رویکرد دوم تحلیل  Hنمودار تغییرات شاخص خطای برآورد توزیع احتمالاتی به ازای تغییرات دوره تاریخی یا  -24-8 شکل

 سو و گرگانحوضه قرهشده در های هیدرومتری تنگراه و قزاقلی با مقادیر پرت شناساییایستگاهدر  B17فراوانی به روش 
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 مختلف یکردهایرو در گلستان سد حوضه سطح در( مترمیلی برحسب) محتمل بارش حداکثر برآورد جینتا خلاصه -19-8 جدول

 (1891)حیدرپور، 

 تداوم
 نوع روش روش برآورد

روزهیک دوروزه  

4/721  رویکرد اول * 535 * 

 )هرشفیلد(

 روش آماری

1/771  ** 578 ** 

8/471  * 5/311  رویکرد دوم * 

1/513 شده()هرشفیلد اصلاح  ** 1/326  ** 

7/275  * 6/175  رویکرد سوم * 

1/283 شده، پس از حذف مقادیر پرت استثنایی()هرشفیلد اصلاح  ** 4/199  ** 

8/178  4/95  
 رویکرد اول

)Storm Maximization( 
 روش سینوپتیکی

3/247  *** 135 *** 
 رویکرد دوم

)Generalized PMP(  

 های دارای روند *** مقادیر نهایی و پیشنهادیحذف ایستگاه * پس از*ها با دخالت کلیه ایستگاه *

 

 سد حوضههای هیدرومتری و ایستگاه در مختلف یکردهایرو در( PMF) محتمل سیلاب حداکثر برآورد جینتا خلاصه -21-8جدول 

 (1891)حیدرپور،  گلستان

 گالیکشایستگاه هیدرومتری  تنگراهایستگاه هیدرومتری  تمرایستگاه هیدرومتری  گلستانحوضه سد 

 پارامتر
 

 تداوم PMFروش برآورد 

 دوروزه

 تداوم

 روزهیک

 تداوم

 دوروزه

 تداوم

 روزهیک 

 تداوم

 دوروزه

 تداوم

 روزهیک 

 تداوم

 دوروزه
 روزهتداوم یک

3/247  135 9/243  5/89  1/181  1/191  7/317  3/115  (mm) عمق حداکثر بارش محتمل 

 

نتایج حاصل از تحلیل 

حساسیت و مقادیر نهایی 
PMF 

11114* 9115 8861* 1872 2772 2462  (s3m/) اوجدبی  569 *1168 *

 (3m1111) حجم 22231 84383 235726 251339 91389 279311 453483 862246

7/196  99 6/192  4/53  7/138  5/131  6/233  (mm) بارش عمق 55 

5/75  2/65  8/74  2/54  1/73  73 5/73  7/47  )%( ضریب رواناب 

11746 9935 3711 2411 2951 4517 1283 775 P=0.9 
 دبی اوج

)m3/s) 

ت نتایج تحلیل عدم قطعی

 ی هیدرولوژیکیپارامترها

ه حداکثر سیلاب محتمل ب

کارلوروش مونت  

11591 9631 3614 2296 2739 4341 1267 727 P=0.5 

11419 9431 3527 2167 2628 4195 1238 691 P=0.1 

1164257 521961 317825 117345 266542 251611 111928 32617 P=0.9 
 حجم

)1111 m3) 
1148112 518476 318528 111999 256272 242881 117651 31364 P=0.5 

1133923 489215 311245 86579 246213 234611 114423 29219 P=0.1 

216 111 218 71 148 141 274 91 P=0.9 

 213 88 213 67 143 136 266 75 P=0.5 (mm) ارتفاع بارش

211 87 189 63 137 131 259 71 P=0.1 

93 75 96 71 79 79 96 71 P=0.9 

 P=0.5 65 94 76 75 69 93 73 92 )%( ضریب رواناب

91 72 91 64 72 73 91 61 P=0.1 

 دینهایی پیشنها PMF* مقادیر 
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های ایستگاه ( درهای مختلف )بر حسب متر مکعب بر ثانیهای سیلاب در دوره برگشتنتایج برآورد دبی حداکثر لحظه -21-8جدول 

 )بر حسب سال( 1891-93دوره بازگشت سیل سال آبی  برآوردسو و گرگان به همراه هیدرومتری منتخب در حوضه قره

 هیدرومتری ایستگاه

 دوره بازگشت )سال(

 قزاقلی
ارازکو

 سه
 تمر گالیکش

 

تنگرا

  ه

12-123 
12-

118 
12-117 

12-

115  

12-

111  

B A2 A1 A1 A1 A1 A1 B A2 A1 

LPIII 
LPII

I 

LPII

I 
GLog 

LN-

III*

* 

LPIII

* 
PIII LPIII LPIII 

LPII

I 

B17 
H=

111 

a= 5/1  

PW

M 

PW

M 
MOM 

PW

M 
PWM PWM 

B17 
H=

311 

a=1 

PWM 
PW

M 

112 118 112 85 32 31 62 18 19 18 2 

152 146 166 146 96 97 164 65 61 71 5 

211 193 218 192 145 158 244 133 126 165 11 

291 265 276 235 253 317 351 283 288 466 25 

361 371 338 291 363 498 436 519 548 895 51 

458 538 414 331 511 754 524 999 891 2138 111 

592 918 514 398 
673 

113

9 615 1497 1716 4158 
211 

784 
142

6 
648 479 

862 

181

6 739 2956 3519 

1148

7 
511 

1111 
222

5 
793 557 

1236 

276

8 934 4611 5834 

2185

2 
1111 

411-451 
111-

151 
35-51 5-15 11-15 

 یسال آببرای واقعه  ایدبی حداکثر لحظه دوره بازگشتحدود 

 ()سال 89-87 

71-81 
111-

151 
71-111 

551-

651 
211-251 

 جزبهای مشاهداتی در کل دوره حدود دوره بازگشت دبی حداکثر لحظه

 سیل اخیر )سال(

A1 داده پرت( جملهمنها حالت اول )روش کلاسیک تحلیل فراوانی با کل سری داده-رویکرد اول 

A2 حالت دوم )روش کلاسیک تحلیل فراوانی پس از حذف داده پرت( -رویکرد اول 

 Bروش بولتن  رویکرد دوم(B17  شدهاصلاحکمیته منابع آب آمریکا و)ی این بررسی- H دوره تاریخی محاسباتی بر حسب سال در رویکرد دوم 

a هاضریب ثابت در رابطه تعیین موقعیت تجربی احتمال داده 

LPIII توزیع لوگ پیرسون سه پارامتری- LN-III لوگ نرمال سه پارامتری عیتوز- PIII توزیع پیرسون سه پارامتری- EV1 توزیع مقدار حدی نوع یک یا گامبل 

GLog یافتهتوزیع لجستیک تعمیم 

PWM روش گشتاورهای وزنی احتمال- MOM گشتاورها روش 

 های خطا انتخاب گردید.های خوبی برازش و شاخص* این توزیع با توجه به آزمون

 عنوان توزیع برتر و پیشنهادی انتخاب گردید.رل و سقف سیلاب در محل ایستگاه، بهنقطه کنت عنوانبه PMF** با توجه به مقادیر 

 های منتخب با رتبه بعدی و قواوت کارشناسی*** دوره بازگشت بر اساس دامنه اطمینان برآوردهای توزیع و مقایسه نتایج سایر توزیع
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 گالیکش ایستگاه هیدرومتری ایستگاه هیدرومتری تنگراه

  

 ارازکوسه ایستگاه هیدرومتری تمر ایستگاه هیدرومتری

 
 

 در( هی)بر حسب متر مکعب بر ثان درصد 91های مختلف با دامنه اعتماد ای در دوره بازگشتنمودار دبی حداکثر لحظه -21-8شکل 

 سو و گرگانمنتخب در حوضه قره یدرومتریه هایستگاهیا
 

 احجام چند روزه سیلاب 

های مداوم و های اخیر ناشی از بارشدر فصل دوم توضیح داده شد، به دلیل اهمیت حجم سیلاب که در روش انجام کارطور همان

در جنوب غرب حاصل دو  1389های فروردین بی داشت و نیز سیلاتوجهقابلتداوم  1387که سیلاب اسفند گسترده و با توجه به این

ای و روزانه های لحظهتری را نسبت به تحلیل دبیرود احجام سیلاب شرایط بحرانیتظار میمحدود بود، ان فاصله بابارش چند روزه 

حوضه هیدرومتری تمر و ارازکوسه در  روزه( در دو ایستگاه 31 و 15، 5های نشان دهند. تحلیل فراوانی حداکثر حجم سیلاب )در تداوم
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ی قرار گرفت. شایان ذکر است تحلیل احجام سیلاب در بررس موردرت نیاز( و گرگان با توجه به دو رویکرد اول و دوم )در صو سوقره

ای آن در دست انجام بود های چند روزه در ایستگاه هیدرومتری قزاقلی نیز با توجه به بحرانی بودن مقادیر دبی حداکثر لحظهتداوم

ی آن )با توجه به اثرات سدهای بالادست( در این ولیکن با توجه به محدودیت زمانی و همچنین ضرورت استخراج سری دبی غیرتنظیم

بر در ، یکی از مراحل بسیار زمانازیموردنهای سازی اولیه دادهگردد که پردازش و آمادهمجدداً تأکید می. مرحله از مطالعات انجام نشد

بار اجرا شد. سایر  1111ها بیش از های این بخش و سایر بخشاین بررسی بوده است. در مجموع تحلیل فراوانی برای کل سری داده

 نظر گردید.ای سیلاب است که به دلیل حجم زیاد مطالب، از ارائه برخی جزییات صرفمراحل کار مشابه روش تحلیل فراوانی لحظه

ر و ههای هیهدرومتری تمهروزه در ایسهتگاه 31و  15، 5ههای ، خصوصیات آماری حداکثر حجم سالانه سیلاب در تداوم22-3در جدول 

ههای ، رتبه یهک و دو در کهل سهری داده1387جدول مذکور حداکثر حجم سیلاب مشاهداتی در اسفند  بر اساس. آمده استارازکوسه 

عنوان داده پهرت بالها در هها، بههدر کلیه تهداوم 1387مشاهداتی است. در ایستگاه ارازکوسه، حداکثر حجم سیلاب مشاهداتی در اسفند 

نتهایج بهرآورد حهداکثر حجهم سهیلاب )در  23-3جهدول  د و رویکرد دوم تحلیل فراوانی بکار گرفته شد. درسری آماری شناسایی گردی

. در ایستگاه ارازکوسه، آمده استهای هیدرومتری تمر و ارازکوسه های مختلف در ایستگاهروزه( در دوره برگشت 31و  15، 5های تداوم

( بهر اسهاس Hعنوان نتایج نهایی آمده اسهت. در ایهن ایسهتگاه، دوره تهاریخی بهینهه )به( B17صرفاً نتایج رویکرد دوم تحلیل فراوانی )

کمترین میزان خطای برآوردها و همچنین با مقایسه با نتایج رویکرد اول )با و بدون دخالت مقادیر پرت( محاسبه شهد. بهر ایهن اسهاس 

 به دستسال  181و  211، 121تری ارازکوسه به ترتیب معادل در ایستگاه هیدروم 31و  15، 5های طول دوره تاریخی در تداوم حجم

 31و  15، 5ههای ، نمودار تغییرات شاخص خطای برآورد توزیع احتمالاتی حداکثر حجم سهالانه سهیلاب در تهداوم26-3شکل آمد. در 

شده است. بر اسهاس نتهایج جهدول ایستگاه هیدرومتری ارازکوسه نشان دادهدر  B17در روش  Hروزه به ازای تغییرات دوره تاریخی یا 

روزه بهین  31در تهداوم  1387-89 ، بیشترین حدود دوره بازگشت در ایستگاه هیدرومتری ارازکوسه و برای حجم سهیلاب واقعهه3-22

 سال برآورد گردید. 425تا  375
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های هیدرومتری تمر و ارازکوسه در در ایستگاه های مختلفخصوصیات آماری حداکثر حجم سالانه سیلاب در تداوم -22-8جدول 

 سو و گرگانحوضه قره

 ایستگاه هیدرومتری

 تمر ارازکوسه پارامتر آماری

 12-118 

  

12-115 

 V30day V15day V5day V30day V15day V5day 

 تعداد داده در سری 44 44 44 43 43 43

2/24  444/14  84/7  872/2  911/1  819/1 سری )میلیون متر مکعب(حداقل در    

213/191 * 281/122 * 118/62 * 417/47  411/33  337/23  
)میلیون  1387 -89حداکثر حجم سیلاب در سال آبی 

 متر مکعب(

در دوره آماری منتخب 1387رتبه حجم سیلاب  2 2 1 2 1 1  

213/191  281/122  56/65  417/47  519/41  315/27  
 حداکثر حجم سیلاب با رتبه اول

 )میلیون متر مکعب(

712/121  278/96  118/62  744/42  411/33  337/23  
 حداکثر حجم سیلاب با رتبه دوم

)میلیون متر مکعب(   

71/111  122/62  285/38  696/42  427/23  342/19  
 حداکثر حجم سیلاب با رتبه سوم

 )میلیون متر مکعب(

284/55  195/34  223/17  919/14  423/8  867/5 متر مکعب( میانگین )میلیون   

459/51  379/28  866/13  695/11  226/6  316/3  میانه )میلیون متر مکعب( 

95/29  899/18  116/12  613/11  854/7  162/6  (Sانحراف معیار ) 

522/1  595/1  713/1  716/1  944/1  116/1  (VCضریب تغییرات ) 

368/2  611/2  844/2  654/1  274/2  879/1  (SCضریب چولگی ) 

737/7  911/9  29/8  349/2  917/5  72/3  (KCضریب کشیدگی ) 

125/158  198/114  121/55  283/69  478/46  963/41  
در آزمون تعیین مقادیر پرت  HXحد آستانه حداکثر یا 

 )میلیون متر مکعب(

799/15  826/9  158/4  126/2  164/1  415/1  
 در آزمون تعیین LXحد آستانه حداقل یا 

 مقادیر پرت )میلیون متر مکعب(

V5day  روزه 5حداکثر حجم سالانه در تداوم- V15day روزه 15حجم سالانه در تداوم  حداکثر- V30day روزه 31حجم سالانه در تداوم  حداکثر 
 هاشده در سری داده* داده پرت شناسایی
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 روزه 15حداکثر حجم سالانه در تداوم  روزه 5حداکثر حجم سالانه در تداوم 

 

 روزه 31حجم سالانه در تداوم حداکثر 
روزه به  81و  11، 1های نمودار تغییرات شاخص خطای برآورد توزیع احتمالاتی حداکثر حجم سالانه سیلاب در تداوم -26-8شکل 

 سو و گرگانایستگاه هیدرومتری ارازکوسه در حوضه قرهدر  B17به روش  Hازای تغییرات دوره تاریخی یا 
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های مختلف )بر حسب میلیون روزه در دوره برگشت 81و  11، 1های نتایج برآورد حداکثر حجم سیلاب در تداوم -28-8جدول 

 )بر حسب سال( 1891-93دوره بازگشت حداکثر حجم سیلاب در سال آبی  برآوردمترمکعب( به همراه 

 ایستگاه هیدرومتری

 دوره بازگشت )سال(

 تمر ارازکوسه

12-118 

 

12-115 

 V30day V15day V5day V30day V15day V5day 

B17 

H=181 

a=1 

B17 

H=211 

a= 4/1  

B17 

H=121 

a=1 

LGam LGam LNIII 

565/47 451/29 314/13 411/11 916/6 715/3 2 

124/67 159/41 111/21 164/21 594/12 193/9 5 

734/91 219/51 51/26 137/29 148/19 779/12 11 

168/112 849/65 368/37 955/41 911/27 941/21 25 

992/119 532/79 856/47 938/52 363/37 728/29 51 

821/136 586/82 171/61 23/67 423/48 438/39 111 

471/156 361/119 671/77 495/94 599/64 251/51 211 

841/194  214/132  83/115  585/112  694/81  625/68  511 

375-425 325-375 95-115 31-51 31-51 21-41 

حدود دوره بازگشت حداکثر حجم 

 سیلاب برای واقعه سال آبی

)سال( 89-87   

55-75 71-81 115-135 21-41 55-75 31-51 

حدود دوره بازگشت حداکثر حجم 

سیلاب مشاهداتی در کل دوره 

 جز سیل اخیر )سال(به

V5day  روزه 5حداکثر حجم سالانه در تداوم- V15day  روزه 15حداکثر حجم سالانه در تداوم- V30day  حداکثر حجم سالانه در تداوم

 روزه 31

LN-III توزیع لوگ نرمال سه پارامتری- LGam )توزیع لوگ گاما )روش برآورد پارامترها حداکثر درستنمایی 

 B  روش بولتن( رویکرد دومB17 شدهکمیته منابع آب آمریکا و اصلاح)ی این بررسی- H ره تاریخی محاسباتی بر حسب سالدو 

a هاضریب ثابت در رابطه تعیین موقعیت تجربی احتمال داده 

 

 حوضه کرخه -8-2-2

  یالحظهدبی حداکثر 

کشهکان، پلهدختر و  -ههای هیهدرومتری آفرینههزمانی انجام این بررسی، ایستگاه تیمحدودهای هیدرومتری، با توجه به از بین ایستگاه

 درههای هیهدرومتری منتخهب موقعیت ایستگاهها انتخاب گردیدند. های دقیق کارشناسی جهت انجام تحلیلبه بررسیجلوگیر با توجه 

نظهر  در 1387-89سهاله منتههی بهه سهال آبهی  51ها، یک دوره آماری مشترک سری با توجه به بررسینشان داده است.  27-3 شکل

طور که قبلاً نیز اشاره گردید، مراحل دریافهت، کنتهرل، تصهحیح و پهردازش همان ند.شد لیدوره تکم نیدر اآماری و نواقص  گرفته شد

 بر در این بررسی بود.های نیز یکی از مراحل بسیار زماناولیه داده

 29-3 شهکلدر  بلندمدتهای هیدرومتری منتخب در کرخه به همراه میانگین ای سالانه در ایستگاهنمودار تغییرات حداکثر دبی لحظه

نسهبت بهه سهایر  1387-89ای مشاهداتی در سهیل سهال آبهی شده است. بر این اساس رتبه و جایگاه سیلاب حداکثر لحظهن دادهنشا

های مشاهداتی مشخص است که بر این اساس در سه ایستگاه هیدرومتری افرینه کشکان، پلدختر و جلهوگیر رتبهه اول و مقادیر سیلاب

 دوم مقدار در کل سری مشاهداتی بوده است. ایستگاه هیدرومتری هولیلان رتبه در
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طور کهه اشهاره های حوضه کرخه ارائه گردیده است. همانای در ایستگاه، خصوصیات آماری مقادیر دبی حداکثر لحظه24-3 جدولدر 

دههد. تأکیهد مهیرا به خود اختصهاص اول  رتبه یدوره آمار کلدر  1387-89 یدر رخداد سال آبسیلاب  یالحظه حداکثرگردید، دبی 

-توسط کارشناسان آب منطقه لابیسارقام دبی  ،1389 لابیس نیحهای هیدرومتری در ستگاهیابرخی  بیبا توجه به تخرگردد که می

 .شده است اشل سال قبل برآورد-ی احتمالاً بر اساس منحنی دبیا

شده است و بر این اساس آمار کلیه دارای استقلال، همگن و بدون رونهد بودنهد. های آماری ارائهنیز نتایج آزمون 25-3در جدول شماره 

داده پهرت  عنوانبههمترمکعهب بهر ثانیهه(  3511ای برآورد شده در ایستگاه افرینه کشکان )، دبی حداکثر لحظه24-3جدول بر اساس 

 ها شناسایی گردید.حداکثر در سری داده

 ایستگاهدر رویکرد دوم در  Hات شاخص خطای برآورد توزیع احتمالاتی به ازای تغییرات دوره تاریخی یا تغییر 28-3در شکل 

شده است. بر اساس نمودار مذکور، دوره تاریخی بهینه بر اساس میانگین شاخص خطای  نشان دادههیدرومتری افرینه کشکان 

 گردید.( برآورد H=150سال ) 151، معادل B17محاسباتی در روش 

ههای های مختلف )بر حسب متر مکعب بر ثانیه( در ایستگاهای سیلاب در دوره برگشتنتایج برآورد دبی حداکثر لحظه 26-3جدول  در

شده، ارائهه گردیهده اسهت. های آماری انتخابی در دو رویکرد بکار گرفتههیدرومتری منتخب در حوضه کرخه و با استفاده از نتایج توزیع

، در سهه ایسهتگاه 1387-89ای بهرای رخهداد سهال آبهی ول مذکور حهداکثر حهدود دوره بازگشهت دبهی حهداکثر لحظههبر اساس جد

-3( سال برآورد گردید. در شکل 175-225( و )225-275(، )275-325هیدرومتری افرینه کشکان، پلدختر و جلوگیر به ترتیب بین )

 هایستگاهیدر ا (هی)بر حسب متر مکعب بر ثان درصد 85مختلف با دامنه اعتماد های ای در دوره بازگشت، نمودار دبی حداکثر لحظه31

 شده است.کرخه نشان دادهمنتخب در حوضه  یدرومتریه
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 در حوضه کرخه های هیدرومتری منتخبوقعیت ایستگاهم-21-8شکل 

 

 

  
 کشکان - نهیآفرایستگاه هیدرومتری  ایستگاه هیدرومتری هولیلان
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 جلوگیر ایستگاه هیدرومتری پلدختر ایستگاه هیدرومتری

 

 های هیدرومتری منتخب در حوضه کرخهای سالانه در ایستگاهنمودار تغییرات دبی حداکثر لحظه -23-8شکل 
 

 های هیدرومتری منتخب در حوضه کرخهای در ایستگاهخصوصیات آماری دبی حداکثر لحظه -24-8جدول 

 هیدرومتری ایستگاه

 هولیلان افرینه کشکان پلدختر جلوگیر پارامتر آماری

21-195 21-193 21-177 21-147 

 تعداد داده در سری 51 51 51 51

مترمکعب بر ثانیه(حداقل در سری ) 36 163 215 175  

8181a 6111a 3511* a 1739 
 ای در سال آبیحداکثر دبی لحظه

 )متر مکعب بر ثانیه( 1387 -89

 رتبه سیلاب در سری 2 1 1 1

 حداکثر دبی رتبه اول )متر مکعب بر ثانیه( 2792 3511 6111 8181

 حداکثر دبی رتبه دوم )متر مکعب بر ثانیه( 1739 1951 3181 4795

4237 2667 1794 5/1431 ه(حداکثر دبی رتبه سوم )متر مکعب بر ثانی   

1537 1141 645 8/549  میانگین )متر مکعب بر ثانیه( 

1184 737 515 4/411  میانه )متر مکعب بر ثانیه( 

1521 875 571 3/487  (Sانحراف معیار ) 

898/1  837/1  995/1  816/1  (VCضریب تغییرات ) 

865/2  188/3  139/3  435/2  (SCضریب چولگی ) 

877/11  168/13  34/12  745/7  (KCضریب کشیدگی ) 

11814 6127 3224 3879 
در آزمون تعیین  HXحد آستانه حداکثر یا 

 مقادیر پرت )مترمکعب بر ثانیه(

118 88 79 41 
 در آزمون تعیین LXحد آستانه حداقل یا 

 مقادیر پرت )مترمکعب بر ثانیه(

 شده* داده پرت شناسایی
a احتمالااً یاتوسط کارشناسان آب منطقه لابیس یدب ارقام ،1893 لابیس نیدر ح یدرومتریه یهاستگاهیا یبرخ بی: با توجه به تخرتذکر مهم 

 شده است. برآورد قبل سالاشل -یدب یمنحن اساس بر
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 های هیدرومتری منتخب در حوضه کرخهای در ایستگاههای آماری دبی حداکثر لحظهنتایج آزمون -21-8جدول 

 ایستگاه هیدرومتری

 نام آزمون آماره آزمون
 هولیلان افرینه کشکان پلدختر جلوگیر

21-195 21-193 21-177 21-147 

132/1  53/1  493/1  121/1  |U| 
 آزمون استقلال

 ولفویتز-والد 
985/1  586/1  628/1  813/1  P-Value 

5% 5% 5% 5% Conclusion 

51/1  251/1  234/1  22/2  |K| 
 آزمون روند

 کندال 
61/1  912/1  915/1  127/1  P-Value 

5% 5% 5% 1% Conclusion 

42/1  118/1  389/1  78/2  |W| 
 آزمون همگنی

 ویلکاکسون
156/1  895/1  681/1  115/1  P-Value 

5% 5% 5% - Conclusion 
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در حوضه ( های مختلف )بر حسب متر مکعب بر ثانیهای سیلاب در دوره برگشتنتایج برآورد دبی حداکثر لحظه -26-8جدول 

 )بر حسب سال( 1891-93دوره بازگشت سیل  برآوردکرخه به همراه 

 دوره بازگشت )سال( هیدرومتری ایستگاه

 پلدختر جلوگیر
 

 افرینه کشکان
 

 هولیلان

 21-195 21-193 
 

21-177 
 

21-147 

A1 A1 B A2 A1 A1 

 

LPIII LNII LPIII LPIII LPIII Wak5 

PWM MOM 

B17 

H=151 

a= 5/1  

PWM PWM PWM 

1195 758 471 472 469 385 2 

2217 1491 921 967 911 752 5 

3219 2111 1125 1239 1112 1193 11 

4783 3149 1612 1966 1552 1622 25 

6218 3977 2133 2475 1852 2122 51 

7968 4913 2537 3227 2414 2718 111 

8766 5967 3126 4154 2845 3431 211 

12711 7458 4156 5714 3772 4581 511 

175-225 225-275 275-325 25-51 

حدود دوره بازگشت دبی حداکثر 

 ای برای واقعه سال آبیلحظه

 )سال( 89-87 

21-41 25-45 31-51 111-151 

ر حدود دوره بازگشت دبی حداکث

ای مشاهداتی در کل دوره لحظه

جز سیل اخیر )سال(به  

A1 جمله داده پرت در صورت وجود(ها منحالت اول )روش کلاسیک تحلیل فراوانی با کل سری داده-رویکرد اول 

A2 حالت دوم )روش کلاسیک تحلیل فراوانی پس از حذف داده پرت در صورت وجود( -رویکرد اول 

 B  روش بولتن( رویکرد دومB17 شدهکمیته منابع آب آمریکا و اصلاح)ی این مطالعات- H  دوره تاریخی محاسباتی بر حسب سال در

 هاضریب ثابت در رابطه تعیین موقعیت تجربی احتمال داده aرویکرد دوم 

LPIII WAK5 توزیع لوگ پیرسون سه پارامتری -پارامتری 5بی ویک- LN-II لوگ نرمال دو پارامتری 

PWM روش گشتاورهای وزنی احتمال- MOM روش گشتاورها 
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در رویکرد دوم تحلیل  Hنمودار تغییرات شاخص خطای برآورد توزیع احتمالاتی به ازای تغییرات دوره تاریخی یا  -29-8 شکل

 شده در حوضه کرخهایستگاه هیدرومتری آفرینه کشکان با مقادیر پرت شناساییدر  B17فراوانی به روش 

 

 

 
 کشکانایستگاه هیدرومتری آفرینه  ایستگاه هیدرومتری هولیلان

  
 ایستگاه هیدرومتری جلوگیر پلدختر ایستگاه هیدرومتری

در  (هی)بر حسب متر مکعب بر ثان درصد 91های مختلف با دامنه اعتماد ای در دوره بازگشتنمودار دبی حداکثر لحظه -81-8شکل 

 کرخه حوضه منتخب در یدرومتریه هایستگاهیا
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 احجام چند روزه سیلاب 

رود های مداوم و گسترده در جنوب غرب انتظار میهای اخیر ناشی از بارشاشاره گردید، به دلیل اهمیت حجم سیلابطور که همان

ای و روزانه نشان دهند. بر این اساس، در این حوضه نیز تحلیل های لحظهتری را نسبت به تحلیل دبیاحجام سیلاب شرایط بحرانی

های هیدرومتری افرینه کشکان، پلدختر و جلوگیر و همچنین روزه در ایستگاه 31 و 15، 5ای هفراوانی حداکثر حجم سیلاب در تداوم

 سد کرخه مورد بررسی قرار گرفت.

ههای منتخهب و سهد روزه در ایسهتگاه 31و  15، 5ههای ، خصوصیات آماری مقادیر دبی حجم سالانه سیلاب در تهداوم27-3در جدول 

هها و بهرای کلیهه ، در کلیه تداوم1387-89ور حداکثر حجم سیلاب مشاهداتی در واقعه سال آبی جدول مذک بر اساساست. کرخه آمده

های مشاهداتی است. بهر اسهاس نتهایج آزمهون ها و همچنین در سد کرخه، دارای بیشترین مقدار و رتبه یک در کل سری دادهایستگاه

در  1387-89ههای احجهام سهیلاب بهرای واقعهه سهال آبهی داومارائهه گردیهده اسهت، کلیهه ته 27-3تعیین مقادیر پرت که در جدول 

هها عنوان داده پهرت بالها در سهری دادهروزه در ایستگاه افرینهه کشهکان(، بهه 31های افرینه کشکان و پلدختر )به غیر از تداوم ایستگاه

 شناسایی گردید و بر این اساس رویکرد دوم تحلیل فراوانی بکار گرفته شد.

و  15، 5ههای نمودار تغییرات شاخص خطای برآورد توزیع احتمالاتی حداکثر حجم سالانه سیلاب در تداوم 32-3و  31-3های در شکل

شده است. با های هیدرومتری افرینه کشکان و پلدختر نشان دادهدر ایستگاه B17در روش  Hروزه به ازای تغییرات دوره تاریخی یا  31

کنهد و رونهد افزایشهی دارد. بها توجهه بهه خطای شاخص با افزایش دوره تاریخی، افزایش پیهدا مهی های مذکور، میانگینتوجه به شکل

های افرینه کشکان و پلدختر نسبت به انتخاب دوره در ایستگاه 1387-89حساسیت بالای نتایج دوره بازگشت حجم واقعه در سال آبی 

تغییهرات دوره بازگشهت  32-3و  31-3های ریخی انجام گرفت. در شکلتاریخی، تحلیل حساسیتی نسبت به تغییرات و افزایش دوره تا

ههای )بر حسب سال( در ایستگاه B17های مختلف )بر حسب سال( به ازای تغییرات دوره تاریخی در روش حجم سیلاب واقعه در تداوم

برآورد شده در رویکرد اول برای حجهم  شده است. شایان ذکر است حدود دوره بازگشتهیدرومتری افرینه کشکان و پلدختر نشان داده

که در سری کامل طوریهای مختلف، در دو ایستگاه هیدرومتری افرینه کشکان و پلدختر بسیار زیاد بوده است. بهسیلاب واقعه در تداوم

با توجه بهه رونهد  کرد. بر این اساس و همچنینسال تغییر می 11111سال و پس از حذف آن تا حدود  251باوجود داده پرت از حدود 

، دوره تاریخی بهینه بر اساس قواوت کارشناسی کارگروه تعیهین گردیهد و بهر ایهن اسهاس B17تغییرات خطای برآورد توزیع در روش 

بر این اساس بیشترین محدوده دوره بازگشهت بهرآورد شهده  برآورد شد. 1387-89حدود دوره بازگشت حجم واقع سیلاب در سال آبی 

 سال برآورد گردید. 711تا  411روزه حدود  15هیدرومتری افرینه کشکان و پلدختر و برای تداوم  هایدر ایستگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



114         هیأت ویژۀ کارگروه هیدرولوژی و منابع آب 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

های هیدرومتری حوضه کرخه و سد های مختلف در ایستگاهخصوصیات آماری حداکثر حجم سالانه سیلاب در تداوم -21-8جدول 

 کرخه

 ایستگاه هیدرومتری

 افرینه کشکان پلدختر پارامتر آماری

 21-193 
  

21-177 
 V30day V15day V5day V30day V15day V5day 

 تعداد داده در سری 51 51 51 51 51 51

439/131  38/74  183/34  59/66  248/39  997/22  حداقل در سری )میلیون متر مکعب( 

264/2571 * 339/2197 * 529/1182 * 222/1935  82/1493 * 16/714 * 
 1387 -89سیلاب سال آبی حداکثر حجم 

 )میلیون متر مکعب(

 رتبه حجم سیلاب در دوره آماری منتخب 1 1 1 1 1 1

264/2571  339/2197  529/1182  222/1935  82/1493  16/714  
 حداکثر حجم سیلاب با رتبه اول

 )میلیون متر مکعب(

989/897  566/654  251/315  616/748  578/481  919/288  
رتبه دوم حداکثر حجم سیلاب با  

)میلیون متر مکعب(   

119/996  959/514  268/313  323/682  29/448  182/241  
 حداکثر حجم سیلاب با رتبه سوم

 )میلیون متر مکعب(

17/473  115/315  712/155  181/391  459/237  415/115  میانگین )میلیون متر مکعب( 

114/411  353/259  8/121  293/338  392/183  172/82 )میلیون متر مکعب(میانه    

666/379  668/283  754/154  912/275  932/211  983/112  (Sانحراف معیار ) 

9/1  862/1  884/1  725/1  999/1  982/1  (VCضریب تغییرات ) 

614/3  729/4  712/4  18/3  374/4  176/4  (SCضریب چولگی ) 

96/19  239/29  817/27  181/15  18/25  841/21  (KCضریب کشیدگی ) 

919/2234  379/1441  49/753  546/1942  146/1152  994/532  
در آزمون تعیین  HXحد آستانه حداکثر یا 

 مقادیر پرت )میلیون متر مکعب(

9/65  512/41  687/18  73/52  347/31  167/16  
 در آزمون تعیین LXحد آستانه حداقل یا 

 مقادیر پرت )میلیون متر مکعب(

V5day  روزه 5حداکثر حجم سالانه در تداوم- V15day  روزه 15حداکثر حجم سالانه در تداوم- V30day  روزه 31حداکثر حجم سالانه در تداوم 
 هاشده در سری داده* داده پرت شناسایی

 

 

 

 

 

 
  



      115  های هیدرولوژیکی  تحلیل -فصل سوم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 های مختلف در حوضه کرخهخصوصیات آماری حداکثر حجم سالانه سیلاب در تداوم -21-8ادامه جدول 

 ایستگاه هیدرومتری

 ورودی به سد کرخه
 پارامتر آماری

 جلوگیر

 21-195 
 

V30day V15day V5day V30day V15day V5day 

 تعداد داده در سری 51 51 51 51 51 51

388/124  552/73  921/35  719/226  793/146  346/74  حداقل )میلیون متر مکعب( 

111/3766  589/3185  414/1851  134/5713  537/3662  181/1852  
 1387 -89حداکثر حجم سیلاب سال آبی 

 )میلیون متر مکعب(

 رتبه حجم سیلاب در دوره آماری منتخب 1 1 1 1 1 1

111/3766  589/3185  414/1851  134/5713  537/3662  181/1852  
 حداکثر حجم سیلاب با رتبه اول

 )میلیون متر مکعب(

215/3316  839/2119  279/1114  242/3597  98/2372  371/1346  
 حداکثر حجم سیلاب با رتبه دوم

)میلیون متر مکعب(   

224/2531  454/1694  839/874  467/3411  9/2224  141/1274  
 حداکثر حجم سیلاب با رتبه سوم

 )میلیون متر مکعب(

354/1237  665/771  5/391  729/1479  98/811  712/448  میانگین )میلیون متر مکعب( 

443/1133  528/672  492/316  532/1189  929/713  177/338  میانه )میلیون متر مکعب( 

81/787  942/567  455/329  882/1137  344/673  335/361  (Sانحراف معیار ) 

645/1  737/1  963/1  712/1  738/1  911/1  (VCضریب تغییرات ) 

111/1  812/1  633/2  724/1  925/1  152/2  (SCضریب چولگی ) 

214/1  961/5  166/11  524/4  718/4  661/5  (KCضریب کشیدگی ) 

295/6758  122/4123  37/2161  229/9421  976/5272  655/2729  
در آزمون تعیین  HXحد آستانه حداکثر یا 

 مقادیر پرت )میلیون متر مکعب(

363/171  636/115  941/49  855/163  735/86  321/43  
 در آزمون تعیین LXحد آستانه حداقل یا 

 )میلیون متر مکعب( مقادیر پرت

V5day  روزه 5حداکثر حجم سالانه در تداوم- V15day  روزه 15حداکثر حجم سالانه در تداوم- V30day  روزه 31حداکثر حجم سالانه در تداوم 
 

 

 

 

 

 

 

 



116         هیأت ویژۀ کارگروه هیدرولوژی و منابع آب 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 
 روزه 5حداکثر حجم سیلاب واقعه در تداوم 

 

 روزه 15حداکثر حجم سیلاب واقعه در تداوم 

به ازای تغییرات دوره تاریخی  )بر حسب سال( های مختلفنمودار تغییرات دوره بازگشت حجم سیلاب واقعه در تداوم -81-8شکل 

 حوضه کرخهدر )بر حسب سال( در ایستگاه هیدرومتری افرینه کشکان  B17در روش  Hیا 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      117  های هیدرولوژیکی  تحلیل -فصل سوم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 

 روزه 5حداکثر حجم سیلاب واقعه در تداوم 

 
 روزه 15واقعه در تداوم حداکثر حجم سیلاب 

 

 روزه 31حداکثر حجم سیلاب واقعه در تداوم 

به ازای تغییرات دوره تاریخی  )بر حسب سال( های مختلفنمودار تغییرات دوره بازگشت حجم سیلاب واقعه در تداوم -82-8شکل 

 کرخه حوضه در)بر حسب سال( در ایستگاه هیدرومتری پلدختر  B17در روش  Hیا 



119         هیأت ویژۀ کارگروه هیدرولوژی و منابع آب 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

  

 روزه 5برای حداکثر حجم سیلاب در تداوم  MSDبرآورد خطای  روزه 5برای حداکثر حجم سیلاب در تداوم  ARDبرآورد خطای 

  

 روزه  15برای حداکثر حجم سیلاب در تداوم  MSDبرآورد خطای  روزه 15برای حداکثر حجم سیلاب در تداوم  ARDبرآورد خطای 

روزه به ازای  11و  1های خطای برآورد توزیع احتمالاتی حداکثر حجم سالانه سیلاب در تداومنمودار تغییرات شاخص  -88-8شکل 

 ایستگاه هیدرومتری افرینه کشکان در حوضه کرخهدر  B17به روش  Hتغییرات دوره تاریخی یا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      118  های هیدرولوژیکی  تحلیل -فصل سوم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

  

 روزه 5برای حداکثر حجم سیلاب در تداوم   MSDخطای برآورد روزه  5برای حداکثر حجم سیلاب در تداوم   ARDخطای برآورد

  

 روزه 15برای حداکثر حجم سیلاب در تداوم  MSDخطای برآورد  روزه  15برای حداکثر حجم سیلاب در تداوم  ARDبرآورد خطای 

  

 روزه 31برای حداکثر حجم سیلاب در تداوم  MSDبرآورد خطای  روزه  31برای حداکثر حجم سیلاب در تداوم   ARDخطای برآورد

روزه به  81و  11، 1های نمودار تغییرات شاخص خطای برآورد توزیع احتمالاتی حداکثر حجم سالانه سیلاب در تداوم -84-8شکل 

 ایستگاه هیدرومتری پلدختر در حوضه کرخهدر  B17به روش  Hازای تغییرات دوره تاریخی یا 
 

 

 

 

 

 

 

 



121         هیأت ویژۀ کارگروه هیدرولوژی و منابع آب 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

های مختلف )بر حسب میلیون مترمکعب( حوضه روزه در دوره برگشت 81و  11، 1نتایج برآورد حداکثر حجم سیلاب  -23-8جدول 

 )بر حسب سال( 1891-93دوره بازگشت حداکثر حجم سیلاب  برآوردکرخه به همراه 

 ایستگاه هیدرومتری

 دوره بازگشت )سال(

پلدختر  افرینه کشکان  

 

   V30day V15day V5day V30day V15day V5day 

Wak5 

B17 

H=51 

a= 5/1  

B17 

H=55 

a= 5/1  

B17 

H=55 

a= 5/1  

B17 

H=55 

a= 5/1  

B17 

H=55 

a= 5/1  

336 197 99 374 228 115 2 

527 327 153 645 414 215 5 

628 441 211 968 558 297 11 

775 612 312 1217 918 423 25 

834 758 395 1511 1138 551 51 

1179 824 494 1931 1312 714 111 

1569 1119 611 2215 1637 998 211 

2471 1395 795 2771 2161 1184 511 

251-311 611-711 321-371 351-411 421-471 351-411 

حدود دوره بازگشت حداکثر حجم 

 سیلاب برای واقعه سال آبی

)سال( 89-87   

15-25 11-21 21-31 11-21 11-21 11-21 

حداکثر حجم حدود دوره بازگشت 

سیلاب مشاهداتی در کل دوره 

 جز سیل اخیر )سال(به

V5day  روزه 5حداکثر حجم سالانه در تداوم- V15day  روزه 15حداکثر حجم سالانه در تداوم- V30day  31حداکثر حجم سالانه در تداوم 

 روزه

A2 حالت دوم )روش کلاسیک تحلیل فراوانی پس از حذف داده پرت( -رویکرد اول 

 B  روش بولتن( رویکرد دومB17 شدهکمیته منابع آب آمریکا و اصلاح)ی این مطالعات- H  دوره تاریخی محاسباتی بر حسب سال در رویکرد

 هاضریب ثابت در رابطه تعیین موقعیت تجربی احتمال داده a -دوم

Wak5 پارامتری )روش برآورد پارامترها حداکثر درستنمایی( 5بی توزیع ویک 

 B روش بولتن( رویکرد دومB17 کمیته منابع آب آمریکا و اصلاح شده)ی این مطالعات- H دوره تاریخی محاسباتی بر حسب سال- a  ضریب

 هاثابت در رابطه تعیین موقعیت تجربی احتمال داده

 

 

 
 

 

 
  



      121  های هیدرولوژیکی  تحلیل -فصل سوم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

های مختلف )بر حسب میلیون مترمکعب( در روزه در دوره برگشت 81و  11، 1نتایج برآورد حداکثر حجم سیلاب  -23-8ادامه جدول 

 )بر حسب سال( 1891-93دوره بازگشت حداکثر حجم سیلاب  برآوردحوضه کرخه به همراه 

 

 جلوگیر ایستگاه هیدرومتری
 سد کرخه

  دوره بازگشت )سال(

V30day V15day V5day V30day V15day V5day 

Wak5 Wak5 Wak5 LGam* LGam* LNIII* 

964/1115  297/661  824/313  1236 726 351 2 

597/1923  172/1194  141/521  2121 1313 647 5 

953/2318  575/1425  585/716  2789 1774 977 11 

192/2823  882/1849  594/1142  3736 2418 1222 25 

159/3367  397/2418  464/1353  4491 2811 1524 51 

69/3784  893/2833  427/1733  5256 3428 1968 111 

553/4216  738/3531  923/2187  6164 3866 2264 211 

936/4727  738/4451  742/2873  7193 4717 2975 511 

91-121 121-171 121-171 125-175 121-161 111-141 

حدود دوره بازگشت حداکثر حجم 

 سیلاب برای واقعه سال آبی 

)سال( 89-87   

41-61 21-41 21-41 11-31 11-31 21-41 

بازگشت حداکثر حجم  حدود دوره

سیلاب مشاهداتی در کل دوره 

 جز سیل اخیر )سال(به

V5day  روزه 5حداکثر حجم سالانه در تداوم- V15day  روزه 15حداکثر حجم سالانه در تداوم- V30day  31حداکثر حجم سالانه در تداوم 

 روزه

Wak5 درستنمایی(پارامتری )روش برآورد پارامترها حداکثر  5بی توزیع ویک 

 

 کارونحوضه  -8-2-8

  یالحظهدبی حداکثر 

ی انتخهاب احهداکثر لحظهه دبهی شالو برای انجام تحلیل فراوانیهیدرومتری پل های هیدرومتری حوضه کارون، ایستگاهاز بین ایستگاه

سهاله  51هها، یهک دوره آمهاری سهری با توجه به بررسی .نشان داده است 35-3 شکل درموقعیت ایستگاه هیدرومتری منتخب گردید. 

ای نمهودار تغییهرات حهداکثر دبهی لحظههند. شد لیدوره تکم نیدر اآماری و نواقص  نظر گرفته شد در 1387-89منتهی به سال آبی 

 شده است. بر این اسهاسنشان داده 36-3 شکلسالانه در ایستگاه هیدرومتری پل شالو در حوضه کارون به همراه میانگین بلندمدت در 

 رتبه دوم در کل سری مشاهداتی را دارد. 1387-89ای مشاهداتی در سیل سال آبی دبی حداکثر لحظه

هیدرومتری پل شالو ارائه گردیده است. در جهدول شهماره  ای در ایستگاه، خصوصیات آماری مقادیر دبی حداکثر لحظه28-3 جدولدر 

ههای مهذکور شده است و بر این اساس سری دادهای ایستگاه پل شالو ارائههای آماری برای سری دبی حداکثر لحظهنتایج آزمون 3-31

 باشند.دارای استقلال، همگن و بدون روند می

های مختلف )بر حسب متهر مکعهب بهر ثانیهه( در ایسهتگاه ای سیلاب در دوره برگشتنتایج برآورد دبی حداکثر لحظه 31-3جدول  در

با استفاده از نتایج توزیع آماری منتخب ارائه گردیده اسهت. بهر اسهاس جهدول مهذکور حهداکثر هیدرومتری پل شالو در حوضه کارون، 

سهال  35تها  25، در ایستگاه هیهدرومتری پهل شهالو بهین 1387-89ای برای رخداد سال آبی حدود دوره بازگشت دبی حداکثر لحظه

)بهر حسهب متهر  درصهد 85های مختلف با دامنه اعتمهاد گشتای در دوره باز، نمودار دبی حداکثر لحظه37-3برآورد گردید. در شکل 

 شده است.کارون نشان دادهدر حوضه پل شالو  یدرومتریه ستگاهیدر ا (هیمکعب بر ثان
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 حوضه کارون درموقعیت ایستگاه هیدرومتری منتخب  -81-8شکل 

 

 

 

 
 ایستگاه هیدرومتری پل شالو

 ای سالانه در ایستگاه هیدرومتری منتخب در حوضه کارونلحظهنمودار تغییرات دبی حداکثر  -86-8شکل 
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 هیدرومتری پل شالو در کارون ای در ایستگاهخصوصیات آماری حداکثر دبی لحظه -29-8جدول 

 هیدرومتری ایستگاه

 پل شالو پارامتر آماری

21-237 

 تعداد داده 51

6/679 متر مکعب بر ثانیه(حداقل در سری )   

6/5733  
 ای سال آبیحداکثر دبی لحظه

 )متر مکعب بر ثانیه( 1387 -89

 رتبه سیلاب در سری 2

 حداکثر دبی رتبه اول )متر مکعب بر ثانیه( 6231

6/5733  حداکثر دبی رتبه دوم )متر مکعب بر ثانیه( 

4/5289 ه(حداکثر دبی رتبه سوم )متر مکعب بر ثانی   

73/2429  میانگین )متر مکعب بر ثانیه( 

1/2161  میانه )متر مکعب بر ثانیه( 

974/1392  (Sانحراف معیار ) 

568/1  (VCضریب تغییرات ) 

874/1  (SCضریب چولگی ) 

264/1  (KCضریب کشیدگی ) 

3/8867  
در آزمون تعیین  HXحد آستانه حداکثر یا 

 مقادیر پرت )مترمکعب بر ثانیه(

5/434  
 در آزمون تعیین LXحد آستانه حداقل یا 

 مقادیر پرت )مترمکعب بر ثانیه(

 

 ای در ایستگاه هیدرومتری منتخب حوضه کارونهای آماری دبی حداکثر لحظهنتایج آزمون -81-8جدول 

 هیدرومتری ایستگاه

 نام آزمون آماره آزمون
 پل شالو

21-237 

189/1  |U| 
 آزمون استقلال

 ولفویتز-والد 
822/1  P-Value 

5% Conclusion 

311/1  |K| 
 آزمون روند

 کندال 
763/1  P-Value 

5% Conclusion 

233/1  |W| 
 آزمون همگنی

 ویلکاکسون
916/1  P-Value 

5% Conclusion 
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حوضه  ( درهای مختلف )بر حسب متر مکعب بر ثانیهای سیلاب در دوره برگشتنتایج برآورد دبی حداکثر لحظه -81-8جدول 

 )بر حسب سال( 1891-93دوره بازگشت سیل واقعه در سال آبی  برآوردکارون به همراه 

 هیدرومتری ایستگاه

 دوره بازگشت )سال(

 پل شالو

21-237 

A1 

GPar 

PWM 

2164 2 

3539 5 

5271 11 

5512 25 

6155 51 

6715 111 

7185 211 

7727 511 

 )سال( 87-89 واقعه سال آبیای برای اکثر لحظهحدود دوره بازگشت دبی حد 25-35

جز سیل اخیر )سال(ای مشاهداتی در کل دوره بهحدود دوره بازگشت دبی حداکثر لحظه 45-55  

A1 ها(حالت اول )روش کلاسیک تحلیل فراوانی با کل سری داده-رویکرد اول 

GPar یافتهتوزیع پارتوی تعمیم 

PWM روش گشتاورهای وزنی احتمال 

 

 

 
 هیدرومتری پل شالوایستگاه 

 در( هی)بر حسب متر مکعب بر ثان درصد 91های مختلف با دامنه اعتماد ای در دوره بازگشتنمودار دبی حداکثر لحظه -81-8شکل 

 نکارومنتخب در حوضه  یدرومتریه ستگاهیا

  



      125  های هیدرولوژیکی  تحلیل -فصل سوم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 احجام چند روزه سیلاب 

هیدرومتری منتخب )پل شالو( و  روزه در ایستگاه 31 و 15، 5های در این حوضه نیز تحلیل فراوانی حداکثر حجم سیلاب در تداوم

، خصوصیات آماری مقادیر دبی حجم سالانه سیلاب 32-3در جدول . )شهید عباسپور( مورد بررسی قرار گرفت 1همچنین سد کارون 

حداکثر حجم سیلاب مشاهداتی جدول مذکور  بر اساساست. آمده 1روزه در ایستگاه منتخب و سد کارون  31و  15، 5های در تداوم

نتایج برآورد حداکثر  33-3جدول  های مشاهداتی در نوسان است. دردر سری داده 5تا  3، بین رتبه 1387-89در واقعه سال آبی 

 1های مختلف در ایستگاه هیدرومتری پل شالو و همچنین سد کارون روزه( در دوره برگشت 31و  15، 5های حجم سیلاب )در تداوم

روزه ایستگاه  15و  5، در تداوم 1387-89، بیشترین حدود دوره بازگشت حجم سیلاب واقعه 33-3است. بر اساس نتایج جدول دهآم

 سال برآورد گردید. 31تا  15هیدرومتری پل شالو بین 

 

 ر( و ایستگاه)شهید عباسپو 1های مختلف در سد کارون خصوصیات آماری حداکثر حجم سالانه سیلاب در تداوم -82-8جدول 

 شالو در حوضه کارونهیدرومتری پل

 سد/ایستگاه

 پارامتر آماری
شالوپل  

)شهید عباسپور( 1سد کارون   

 21-237 
 V30day V15day V5day V30day V15day V5day 

 تعداد داده در سری 42 42 42 51 51 51

124/613  66/311  955/146  885/775  175/386  524/191 سری )میلیون متر مکعب(حداقل در    

784/3411  454/2256  718/1114  159/4175  25/2642  125/1214  
حداکثر حجم سیلاب مشاهداتی واقعه در 

 )میلیون متر مکعب( 1387 -89سال آبی 

 رتبه حجم سیلاب در دوره آماری 3 4 5 3 3 4

814/4211  672/2352  878/1196  961/4911  333/2977  2/1513  
سیلاب با رتبه اولحداکثر حجم   

 )میلیون متر مکعب(

385/3997  224/2314  341/1147  934/4332  828/2955  431/1381  
 حداکثر حجم سیلاب با رتبه دوم

)میلیون متر مکعب(   

796/3593  454/2256  718/1114  873/4276  118/2951  125/1214  
 حداکثر حجم سیلاب با رتبه سوم

 )میلیون متر مکعب(

898/1883  344/1158  397/533  157/2361  747/1412  315/657  میانگین )میلیون متر مکعب( 

896/1763  819/1195  165/467  8/2176  518/1314  3/566  میانه )میلیون متر مکعب( 

162/813  236/552  519/263  183/1166  229/687  138/334  (Sانحراف معیار ) 

453/1  476/1  484/1  452/1  484/1  519/1  (VCتغییرات )ضریب  

564/1  558/1  511/1  552/1  66/1  674/1  (SCضریب چولگی ) 

- 517/1  - 535/1  - 645/1  - 577/1  - 396/1  - 112/1  (KCضریب کشیدگی ) 

319/6739  668/4245  462/2157  474/7689  112/5115  815/2326  
در آزمون تعیین  HXحد آستانه حداکثر یا 

 مقادیر پرت )میلیون متر مکعب(

133/477  144/248  432/116  118/596  481/313  161/135  
 در آزمون تعیین LXحد آستانه حداقل یا 

 مقادیر پرت )میلیون متر مکعب(

V5day  روزه 5حداکثر حجم سالانه در تداوم- V15day  روزه 15حداکثر حجم سالانه در تداوم- V30day  روزه 31حداکثر حجم سالانه در تداوم 
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های مختلف )بر حسب میلیون مترمکعب( روزه در دوره برگشت 81و  11، 1برآورد حداکثر دبی حجم سیلاب نتایج  -88-8جدول 

دوره بازگشت حداکثر حجم  برآوردشالو در حوضه کارون به همراه )شهید عباسپور( و ایستگاه هیدرومتری پل 1در سد کارون 

 )بر حسب سال( 1891-93سیلاب 

 سد/ایستگاه

(دوره بازگشت )سال  
 پل شالو

)شهید عباسپور( 1سد کارون   
21-237 

V30day V15day V5day V30day V15day V5day 

Wak5 Wak5 Wak5 Wak5 Wak5 Wak5 

1937 1166 482 2171 1274 618 2 

2941 1678 795 3339 2129 845 5 

3347 1895 827 3853 2451 1114 11 

3789 2255 1148 4522 2963 1288 25 

4126 2381 1117 4922 3184 1439 51 

4199 2495 1149 5141 3272 1583 111 

4312 2551 1175 5212 3411 1774 211 

4414 2611 1188 5351 3545 2171 511 

5-15 15-31 15-31 11-21 11-21 11-21 

ب حدود دوره بازگشت حداکثر حجم سیلا

 برای واقعه سال آبی

)سال( 89-87   

91-111 31-51 275-325 31-51 21-41 61-91 

حدود دوره بازگشت حداکثر حجم سیلاب 

جز سیل اخیر مشاهداتی در کل دوره به

 )سال(

V5day  روزه 5حداکثر حجم سالانه در تداوم- V15day  روزه 15حداکثر حجم سالانه در تداوم- V30day  روزه 31حداکثر حجم سالانه در تداوم 

Wak5 روش برآورد پارامترها حداکثر درستنمایی(پارامتری  5بی توزیع ویک( 

 

 ای و احجام چند روزه سیلاب در حوضه دزحداکثر لحظه تحلیل دوره بازگشت دبی -8-2-4

  یالحظهدبی حداکثر 

ها برای دو ایستگاه هیدرومتری تنگ پنج بختیاری و تله زنگ در حوضه دز انجام گردیهد. ، تحلیلآمدهعملبههای با توجه به بررسی

ساله منتهی بهه  51در این حوضه، یک دوره آماری مشترک نشان داده است.  39-3 شکل درهای هیدرومتری منتخب موقعیت ایستگاه

ای سهالانه در د. نمهودار تغییهرات حهداکثر دبهی لحظههدر نظر گرفته شد و نواقص آماری در این دوره تکمیهل شه 1387-89سال آبی 

، خصوصیات 34-3در جدول است.  شدهارائه 38-3به همراه میانگین بلندمدت در شکل  دزهای هیدرومتری منتخب در حوضه ایستگاه

ای سهیلاب لحظههآمهده اسهت. رتبهه حهداکثر  دزحوضهه های هیدرومتری منتخهب در ای در ایستگاهآماری مقادیر دبی حداکثر لحظه

ها است. در جهدول شهماره های مشاهداتی در کل سری دادهنسبت به سایر سیلاب 7و  6، رتبه 1387-89مشاهداتی در واقعه سال آبی 

 های مذکور دارای استقلال، همگن و بدون روند بودند.شده است و بر این اساس سری دادههای آماری ارائهنیز نتایج آزمون 3-35

 ههایهای مختلف )بر حسب متر مکعب بر ثانیه( در ایستگاهای سیلاب در دوره برگشتنتایج برآورد دبی حداکثر لحظه 36-3جدول  در

هیدرومتری تنگ پنج بختیاری و تله زنگ در حوضه دز با استفاده از نتایج توزیع آماری منتخب ارائه گردیده اسهت. بهر اسهاس جهدول 

 5، در هر دو ایستگاه هیدرومتری منتخب در دز، بهین 138-89ای برای رخداد سال آبی لحظه مذکور حدود دوره بازگشت دبی حداکثر

)بهر  درصهد 85های مختلف بها دامنهه اعتمهاد ای در دوره بازگشت، نمودار دبی حداکثر لحظه41-3سال برآورد گردید. در شکل  15تا 

 شده است.دز نشان دادهدر حوضه تنگ پنج بختیاری و تله زنگ  یدرومتریه هایستگاهیدر ا (هیحسب متر مکعب بر ثان
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 حوضه دزهای هیدرومتری منتخب موقعیت ایستگاه -83-8شکل 

 

  
 تله زنگ ایستگاه هیدرومتری ایستگاه هیدرومتری تنگ پنج بختیاری

 منتخب در حوضه دزهای هیدرومتری ای سالانه در ایستگاهنمودار تغییرات دبی حداکثر لحظه -89-8شکل 
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 های هیدرومتری منتخب در حوضه دزای در ایستگاهخصوصیات آماری حداکثر دبی لحظه -84-8جدول 

 هیدرومتری ایستگاه

 تله زنگ پارامتر آماری

21-285 

ریتنگ پنج بختیا  

21-283 

 تعداد داده در سری 51 51

511 1/265 مترمکعب بر ثانیه(حداقل در سری )   

5463* 2569 
 ای سال آبیحداکثر دبی لحظه

 )متر مکعب بر ثانیه( 1387 -89

 رتبه سیلاب 6 7

11511 7/6115  حداکثر دبی رتبه اول )متر مکعب بر ثانیه( 

 حداکثر دبی رتبه دوم )متر مکعب بر ثانیه( 4899 9554

ه(حداکثر دبی رتبه سوم )متر مکعب بر ثانی 4694 6914  

8/3138  3/1365 )متر مکعب بر ثانیه(میانگین    

1/2331  5/866  میانه )متر مکعب بر ثانیه( 

6/2195  1/1217  (Sانحراف معیار ) 

718/1  981/1  (Cvضریب تغییرات ) 

361/1  34/2  (Csضریب چولگی ) 

965/1  523/5  (Ckضریب کشیدگی ) 

17546 7254 
در آزمون تعیین  HXحد آستانه حداکثر یا 

 مقادیر پرت )مترمکعب بر ثانیه(

324 151 
 در آزمون تعیین LXحد آستانه حداقل یا 

 مقادیر پرت )مترمکعب بر ثانیه(

متر مکعب  6111ها رقم بالای * در ایستگاه تله زنگ تا زمان تدوین گزارش، در برخی دیگر گزارش

ای با شده است. بدین منظور تحلیل جداگانهارائه ای سیل اخیربر ثانیه نیز برای دبی حداکثر لحظه

این رقم نیز انجام شد که تأثیر چندانی در نتایج برآورد دوره بازگشت واقعه سیل اخیر ملاحظه 

 نگردید.

 

 

 های هیدرومتری منتخب در حوضه دزای در ایستگاههای آماری دبی حداکثر لحظهنتایج آزمون -81-8جدول 

 هیدرومتری ایستگاه

اریتنگ پنج بختی تله زنگ نام آزمون آماره آزمون  

21-285 21-283 

156/1  311/1  |U| 
 آزمون استقلال

 ولفویتز-والد 
976/1  756/1  P-Value 

5% 5% Conclusion 

234/1  17/1  |K| 
 آزمون روند

 کندال 
915/1  294/1  P-Value 

5% 5% Conclusion 

964/1  3/1  |W| 
 آزمون همگنی

 ویلکاکسون
399/1  185/1  P-Value 

5% 5% Conclusion 
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های ایستگاه ( درهای مختلف )بر حسب متر مکعب بر ثانیهای سیلاب در دوره برگشتنتایج برآورد حداکثر دبی لحظه -86-8جدول 

 )بر حسب سال( 1891-93هیدرومتری منتخب در حوضه دز به همراه برآورد دوره بازگشت سیل سال آبی 

 هیدرومتری ایستگاه

 دوره بازگشت )سال(

یتنگ پنج بختیار تله زنگ  

21-185 21-183 

A1 A1 

GPar LPIII 

PWM PWM 

2381 876 2 

4594 1933 5 

6124 2655 11 

9115 4169 25 

8344 5457 51 

11581 7185 111 

11758 8362 211 

13185 13154 511 

5-15 5-15 

دبی حداکثر  دوره بازگشتحدود 

 یآب واقعه سال سالبرای  ایلحظه

 ()سال 89-87 

91-111 51-91 

 حدود دوره بازگشت دبی حداکثر

ای مشاهداتی در کل دوره لحظه

جز سیل اخیر )سال(به  

A1 جملهمنها حالت اول )روش کلاسیک تحلیل فراوانی با کل سری داده-رویکرد اول 

 داده پرت در صورت وجود(

LPIII توزیع لوگ پیرسون سه پارامتری-GPar  افتهیمیتعمتوزیع پارتوی 

PWM روش گشتاورهای وزنی احتمال 

 

 
 

 تله زنگ ایستگاه هیدرومتری تنگ پنج بختیاریایستگاه هیدرومتری 

 در( هیمکعب بر ثان )بر حسب متر درصد 91های مختلف با دامنه اعتماد ای در دوره بازگشتنمودار دبی حداکثر لحظه -41-8شکل 

 حوضه دزمنتخب در  یدرومتریه هایستگاهیا
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 احجام چند روزه سیلاب 

هیدرومتری منتخب و همچنین  هایروزه در ایستگاه 31 و 15، 5های در این حوضه نیز تحلیل فراوانی حداکثر حجم سیلاب در تداوم

های روزه در ایستگاه 31و  15، 5های ، خصوصیات آماری مقادیر دبی حجم سالانه سیلاب در تداوم37-3سد دز بررسی شد. در جدول 

جدول مذکور حجم سیلاب مشاهداتی در واقعه سال  بر اساساست. هیدرومتری تنگ پنج بختیاری و تله زنگ و همچنین سد دز آمده

نتایج  37-3جدول  های مشاهداتی است. درهای دو و یک در کل سری دادهروزه دارای رتبه 31و  15های ، در تداوم1387-89ی آب

های هیدرومتری و سد دز های مختلف در ایستگاهروزه( در دوره برگشت 31و  15، 5های برآورد حداکثر حجم سیلاب )در تداوم

روزه سد دز  31و  15، برای تداوم 1387-89بیشترین حدود دوره بازگشت حجم سیلاب واقعه  39-3است. بر اساس نتایج جدول آمده

 ( سال برآورد گردید.275تا  225و ) (325تا  275و به ترتیب بین )
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و سد در  های هیدرومتری منتخبهای مختلف در ایستگاهخصوصیات آماری حداکثر حجم سالانه سیلاب در تداوم -81-8جدول 

 ه دزحوض

 ایستگاه هیدرومتری

 تنگ پنج بختیاری تله زنگ پارامتر آماری

V30day V15day V5day V30day V15day V5day 

 تعداد داده در سری 51 51 51 51 51 51

279/511  235/267  569/117  115/63  35/28  118/9  حداقل )میلیون متر مکعب( 

184/3815  689/2999  913/1194  392/2929  765/1799  534/651  
 -89حداکثر حجم سیلاب مشاهداتی سال آبی 

 )میلیون متر مکعب( 1387

 رتبه حجم سیلاب در دوره آماری 6 2 2 5 2 1

184/3815  122/2891  729/1845  946/3111  769/1832  159/765  
 حداکثر حجم سیلاب با رتبه اول

 )میلیون متر مکعب(

2/3715  689/2999  61/1275  392/2929  765/1799  159/721  
 حداکثر حجم سیلاب با رتبه دوم

)میلیون متر مکعب(   

622/3713  374/2359  87/1266  711/2111  192/1319  9/712  
 حداکثر حجم سیلاب با رتبه سوم

 )میلیون متر مکعب(

372/1819  262/1194  712/594  685/1142  892/624  785/293  میانگین )میلیون متر مکعب( 

264/1942  235/1177  817/489  924/859  622/544  752/247  میانه )میلیون متر مکعب( 

467/849  459/668  273/375  547/611  665/381  243/194  (Sانحراف معیار ) 

487/1  565/1  642/1  596/1  627/1  648/1  (VCضریب تغییرات ) 

456/1  924/1  287/1  263/1  37/1  238/1  (SCضریب چولگی ) 

- 662/1  232/1  255/2  448/2  462/2  186/1  (KCضریب کشیدگی ) 

12/6282  818/4251  58/2342  116/7745  631/5441  278/3136  
در آزمون تعیین  HXحد آستانه حداکثر یا 

 مقادیر پرت )میلیون متر مکعب(

617/116  116/58  957/21  146/357  893/193  878/74  
 در آزمون تعیین LXحد آستانه حداقل یا 

 مکعب(مقادیر پرت )میلیون متر 

V5day  روزه 5حداکثر حجم سالانه در تداوم- V15day  روزه 15حداکثر حجم سالانه در تداوم- V30day  روزه 31حداکثر حجم سالانه در تداوم 
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و سد در  های هیدرومتری منتخبهای مختلف در ایستگاهخصوصیات آماری حداکثر حجم سالانه سیلاب در تداوم -81-8ادامه جدول 

 دزحوضه 

 سد دز
 پارامتر آماری

V30day V15day V5day 

 تعداد داده در سری 51 51 51

516/528  43/293  378/112  حداقل )میلیون متر مکعب( 

435/4631  861/2899  471/1227  
حداکثر حجم سیلاب مشاهداتی واقعه در سال 

 )میلیون متر مکعب( 1387 -89آبی 

آماری منتخبرتبه حجم سیلاب واقعه در دوره  3 1 1  

435/4631  861/2899  518/1528  
 حداکثر حجم سیلاب با رتبه اول

 )میلیون متر مکعب(

389/3588  111/2312  48/1233  
 حداکثر حجم سیلاب با رتبه دوم

)میلیون متر مکعب(   

632/3522  457/2149  471/1227  
 حداکثر حجم سیلاب با رتبه سوم

 )میلیون متر مکعب(

489/1841  263/1199  922/553  میانگین )میلیون متر مکعب( 

3/1936  8/1142  3/455  میانه )میلیون متر مکعب( 

655/811  467/584  249/311  (Sانحراف معیار ) 

47/1  5/1  544/1  (VCضریب تغییرات ) 

631/1  77/1  196/1  (SCضریب چولگی ) 

197/1  312/1  274/1  (KCضریب کشیدگی ) 

49/6879  765/4535  855/2264  
در آزمون تعیین  HXحد آستانه حداکثر یا 

 مقادیر پرت )میلیون متر مکعب(

141/429  432/241  228/111  
 در آزمون تعیین LXحد آستانه حداقل یا 

 مقادیر پرت )میلیون متر مکعب(

V5day  روزه 5حداکثر حجم سالانه در تداوم- V15day  روزه 15حداکثر حجم سالانه در تداوم- 

V30day  روزه 31حداکثر حجم سالانه در تداوم 
 هاشده در سری داده* داده پرت شناسایی
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های مختلف )بر حسب میلیون مترمکعب( روزه در دوره برگشت 81و  11، 1نتایج برآورد حداکثر دبی حجم سیلاب  -83-8جدول 

 بر حسب سال 1891-93 در حوضه دز به همراه برآورد دوره بازگشت حداکثر حجم سیلاب سال آبی
 

 ایستگاه هیدرومتری

 دوره بازگشت )سال(
 تنگ پنج بختیاری تله زنگ

21-285 
 

21-283 

 V30day V15day V5day V30day V15day V5day 

Wak5* Wak5* Wak5 GEV GEV Wak5 

1794 1158 512 831 541 239 2 

2791 1727 951 1466 979 384 5 

3289 2143 1185 1932 1123 519 11 

3774 2617 1413 2319 1461 683 25 

4122 2812 1625 2672 1734 933 51 

4214 3155 1937 3142 2124 891 111 

4337 3374 2141 3418 2334 1136 211 

4458 3619 2287 3831 2779 1354 511 

31-51 41-61 11-31 61-91 51-71 11-31 

حدود دوره بازگشت حداکثر حجم 

برای واقعه سال آبیسیلاب   

)سال( 89-87   

11-31 61-91 121-171 111-131 71-81 31-51 

حدود دوره بازگشت حداکثر حجم 

سیلاب مشاهداتی در کل دوره 

 جز سیل اخیر )سال(به

V5day  روزه 5حداکثر حجم سالانه در تداوم- V15day  روزه 15حداکثر حجم سالانه در تداوم- V30day  31حداکثر حجم سالانه در تداوم 

 روزه

Wak5 پارامتری 5بی توزیع ویک- GEV یافته )روش برآورد پارامترها حداکثر درستنمایی(توزیع مقادیر حدی تعمیم 
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های مختلف )بر حسب میلیون مترمکعب( در روزه در دوره برگشت 81و  11، 1نتایج برآورد حداکثر دبی حجم سیلاب  -83-8ادامه جدول 

 بر حسب سال 1891-93سال آبی  دوره بازگشت حداکثر حجم سیلاب برآوردحوضه دز به همراه 
 

 سد دز

 V30day V15day V5day دوره بازگشت )سال(

Wak5* Wak5* Wak5* 

1921 1179 491 2 

2736 1711 795 5 

3241 2157 893 11 

3761 2414 1211 25 

4167 2619 1359 51 

4316 2778 1498 111 

4519 2815 1614 211 

4727 3132 1735 511 

225-275 275-325 21-41 

حداکثر حجم  دوره بازگشتحدود 

یسال آبسیلاب برای واقعه   

()سال 89-87   

15-31 15-31 111-141 

حدود دوره بازگشت حداکثر حجم 

سیلاب مشاهداتی در کل دوره 

 )سال( جز سیل اخیربه

V5day  روزه 5حداکثر حجم سالانه در تداوم- V15day حجم سالانه در  حداکثر

 روزه 31حجم سالانه در تداوم  حداکثر V30day -روزه 15تداوم 

Wak5 (پارامتری )روش برآورد پارامترها حداکثر درستنمایی 5بی توزیع ویک 

 

 ای و احجام سیلابلحظه ی نتایج برآورد دوره بازگشت دبی حداکثربندجمع -8-2-1

و  سهوقرهههای ( در چههار حوضهه رودخانهه1389و فهروردین  1387های اخیر )اسهفند خلاصه نتایج بررسی دوره بازگشت سیل

و  38-3روزه در جهداول  31و  15، 5ای و حجهم سهیلاب گرگان، کرخه، دز و کارون با استفاده از معیارهای کمی شامل دبی اوج لحظه

 ردیده است.ارائه گ 3-41

ی ارازکوسهه و قزاقلهی از نظهر هاستگاهیاای سیلاب اخیر در و گرگان دبی حداکثر لحظه سوقره، در حوضه 38-3بر اساس جدول 

ههای هیهدرومتری گیرند. حداکثر دوره بازگشهت تخمینهی در ایسهتگاهقرار می 5تا  2ها در رتبه بزرگی در رتبه یک و در سایر ایستگاه

ههای ایسهتگاه سال( برآورد گردید. لازم به ذکر است سهری داده 451تا  411سال( و ) 151تا  111قلی و به ترتیب بین )ارازکوسه و قزا

، رتبهه حهداکثر حجهم 41-3گردد. همچنین بر اساس جدول هیدرومتری قزاقلی تحت تأثیر سدهای بالادست آن تنظیمی محسوب می

و گرگان از نظر بزرگی، بین یک و دو بوده است. بیشترین حهدود  سوقرهرومتری حوضه های مختلف در دو ایستگاه هیدسیلاب در تداوم

 سال برآورد شد. 425تا  375روزه و در ایستگاه هیدرومتری ارازکوسه و بین  31دوره بازگشت برای حجم سیلاب با تداوم 

یهک و رتبهه ، پلدختر و جلوگیر از نظر بزرگی ای در واقعه اخیر در سه ایستگاه افرینه کشکاندر حوضه کرخه دبی حداکثر لحظه

سهال بهرآورد  325تها  175در ایستگاه هولیلان رتبه دو را دارا بوده است. محدوده دوره بازگشت تخمینی در سه ایسهتگاه مهذکور بهین 

ظهر بزرگهی دارای های هیدرومتری و همچنین سد کرخهه از نهای مختلف کلیه ایستگاهگردید. همچنین حداکثر حجم سیلاب در تداوم

 15های هیدرومتری افرینه کشکان و پلدختر و برای تهداوم رتبه یک بوده است. بیشترین محدوده دوره بازگشت برآورد شده در ایستگاه

 شود.عنوان یک سیل استثنایی شناخته میسال برآورد گردید و در مجموع به 711تا  411روزه حدود 
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ههای گذشهته مقام دوم در بین سهیل سیل اخیر در این حوضه از نظر رتبه در در حوضه کارون، ی ایستگاه پل شالوهادادهبر پایه 

سال است. در حوضه کارون حدود دوره بازگشت برای  25-35در طول دوره آماری منتخب قرار داشته و دارای دوره بازگشتی در حدود 

سهال تخمهین زده  31تها  5)شهید عباسپور(، بهین  1ی پل شالو و سد کارون درومتریههای مختلف در ایستگاه حجم سیلاب در تداوم

 شده است. 

ها در طول دوره آماری منتخب است و حاکی از آن است که در بین سیل 7تا  6ای در حوضه دز  دارای مرتبه دبی حداکثر لحظه

دود دوره بازگشت تخمینهی بهرای حهداکثر حجهم های متداول و نه حدی در این حوضه بوده است. همچنین حسیل اخیر در حد سیل

 .استسال  325تا  225در سد دز، بین  89-87روزه برای واقعه سال آبی  31و  15سیلاب با تداوم 

 

 هاای در سیلاب اخیر در کل حوضهخلاصه نتایج برآورد دوره بازگشت دبی حداکثر لحظه -89-8جدول 

 حوضه
ایستگاه 

 هیدرومتری

ای در دبی حداکثر لحظه

 سیل اخیر

 )مترمکعب در ثانیه(

 رتبه سیل اخیر

 هایدر بین سیل

 دوره آماری انتخابی

دبی  دوره بازگشتحدود 

 ای برای حداکثر لحظه

 سیل اخیر )سال(

حدود دوره بازگشت 

ر بیشترین دبی حداکث

ای در کل دوره لحظه

جز سیل اخیر )سال(به  

و  سوقره

 گرگان

 211-251 11-15 5 231 تمر
 551-651 5-15 3 151 تنگراه
 71-111 35-51 2 311 گالیکش
 111-151 111-151 1 355 ارازکوسه
 71-81 411-451 1 751 قزاقلی

 کرخه

 111-151 25-51 2 1739 هولیلان
 31-51 275-325 1 3511 آفرینه کشکان
 25-45 225-275 1 6111 پل دختر
 21-41 175-225 1 8118 جلوگیر

 45-55 25-35 2 5734 پل شالو کارون

 دز
 51-91 5-15 6 2569 تنگ پنج بختیاری

 91-111 5-15 7 5463 تله زنگ
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 هاهای مختلف در کل حوضهاخیر در تداوم خلاصه نتایج برآورد دوره بازگشت حداکثر حجم سیلاب واقعه -41-8جدول 

 

 

 تحلیل دوره بازگشت بارش در شیراز -8-2-6

-اقلهیم در محدوده شیراز، توسط کهارگروه 1389ماه برآورد دوره بازگشت و تحلیل فراوانی بارندگی شدید مورخ پنجم و ششم فروردین

زده شهیراز، امکهان تحلیهل فراوانهی ههای سهیلگیرد. به علت نبود ایستگاه هیدرومتری در حوضهشناسی و هواشناسی مورد بررسی می

 مقادیر دبی وجود ندارد.

 

 هاشنهادیپها، راهکارها و توصیه -8-2-1

 گردد:در خصوص تحلیل فراوانی سیلاب موارد زیر برای ادامه مطالعات توصیه می

  ،در محل ایستگاه نتایج تحلیل فراوانی سیلابو کنترل تدقیق اصلاح( های هیدرومتری با مقادیر حداکثر سیلاب محتملPMF.) 

 های تاریخییافته در روش تلفیق سیلاببی و مقادیر حدی تعمیماستفاده از سایر توابع توزیع احتمال نظیر لوگ نرمال، ویک 

   از بالا کران توابع توزیع احتمالاتیبکارگیری( دارUpper boundedنظیر توزیع ) های چهار پارامتریLN4 ،TCEV  وEV4  و

 های حدی.برآورد سطح احتمال سیلاب

  ی مشاهداتی نظیر الگوریتمهادادههای تاریخی یا باستانی با ی متداول تلفیق سیلابهاروشاستفاده از سایرEMA  (Expected 

Moments Algorithm )های استثنایی حداکثر.استفاده از سیلاب منظوربه 

 ای سیلابتحلیل منطقه 

 ضرورت بررسی ناایستایی در تحلیل فراوانی سیلاب 

 استفاده از توابع کاپولابا  ابحجم سیلای و تحلیل دو متغیره دبی اوج لحظه  

 

  

 حوضه
ایستگاه 

 هیدرومتری/سد

روزه برای  1حجم سیلاب با تداوم 

 91-93ی سال آبواقعه 

V5day)) 

روزه برای  11حجم سیلاب با تداوم 

 91-93ی سال آبواقعه 
(V15day) 

روزه  81حجم سیلاب با تداوم 

 91-93ی سال آببرای واقعه 
(V30day) 

مقدار 

)میلیون 

متر  

 مکعب(

رتبه در 

دوره 

آماری 

 منتخب

حدود دوره 

بازگشت 

 )سال(

مقدار 

)میلیون 

 مکعب( متر

رتبه در 

دوره 

آماری 

 منتخب

حدود دوره 

 بازگشت )سال(

مقدار 

)میلیون 

 مکعب( متر

رتبه در 

دوره 

آماری 

 منتخب

حدود دوره 

بازگشت 

 )سال(

سو و قره

 گرگان

 81-11 1 417/47 81-11 2 411/33 21-41 2 337/23 تمر
-421 1 213/191 821-811 1 281/122 31-111 2 118/62 ارازکوسه

811 

 کرخه

/222 611-111 1 82/1493 821-811 1 16/714 آفرینه کشکان

1935 

1 811-211 
/529 پل دختر

1182 

1 411-811 339/

2197 

1 411-421 264/

2571 

1 411-811 
/414 جلوگیر

1851 

1 111-121 589/

3185 

1 111-121 111/

3766 

1 121-31 
/181 سد کرخه

1852 

1 141-111 537/

3662 

1 161-121 134/

5713 

1 111-121 

 کارون
/718 پل شالو

1114 

3 81-11 454/

2256 

3 81-11 784/

3411 

4 11-1 
/125 1سد کارون 

1214 

3 21-11 25/2642 4 21-11 159/

4175 

5 21-11 

 دز
تنگ پنج 

 بختیاری

534/651 6 81-11 765/

1799 

2 11-11 392/

2929 

2 31-61 
/913 تله زنگ

1194 

5 81-11 689/

2999 

2 61-41 184/

3815 

1 11-81 
-211 1 435/4631 211-821 1 861/2899 21-41 3 471/1227 سد دز

221 



      137  های هیدرولوژیکی  تحلیل -فصل سوم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 بررسی نقش برف -8-8

 سو و گرگانوضعیت برف در حوضه قره -8-8-1

 MOD10A2روزه  9بها اسهتفاده از محصهول  سو و گرگهانآبریز کرخه، کارون، دز و قرههای برف حوضهتغییرات سطح پوشش 

روزه مورد بررسی  9های زمانی در گام 1389اردیبهشت سال  11لغایت  1387اسفند سال  7از تاریخ   MODIS پوشش برف سنجنده

ات آن در کنار حجم رواناب غیرتنظیمی ورودی به آخرین سهد ههر روزه سطح پوشش برف هر حوضه و روند تغییر 9قرار گرفت. مقادیر 

 آید.ها ترسیم شده است. نتایج به شرح زیر در ادامه میحوضه و بارش یکی از ایستگاه

 

 

 
های در گام 1893اردیبهشت  11لغایت  1891اسفند  1سو و گرگان از تاریخ سطح پوشش برف حوضه آبریز  قره -41-8شکل 

 روزه 3حداکثر 
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 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 
 41-8ادامه شکل 

 

 
 1893اردیبهشت  11لغایت  1891اسفند  1سو و گرگان از تاریخ روند تغییرات سطح پوشش برف حوضه آبریز قره -42-8شکل 
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      138  های هیدرولوژیکی  تحلیل -فصل سوم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

اسهفند  7-15زا، در دوره روزه پهیش از رخهداد بهارش سهیل 9دهد، مساحت پوشش برف نشان می 41-3همان طوری که شکل 

کیلومترمربع کاهش می یابد. لهیکن در دوره   1511واحد کاهش به حدود  111کیلومترمربع با  1611از حدود  15-23الی دوره  1387

ادامهه  1389فهروردین  2اغهاز و تها حهدود  1387اسفند  26مصادف با ریزش بارندگی )که از  1389فروردین  2الی  1387اسفند  23

فهروردین  6تها  4واجه شده است. با رخداد یهک بهارش محهدود در دوره کیلومترمربع م 1111داشت( حوضه کاهش سطح برف به زیر 

دهد که باید دلایل این ریزش به صورت محلی و با کمهک آمهار دمها کیلومترمربع نشان می 2111بیش از سطح برف افزایش ناگهانی به 

 بررسی گردد. 

 متر هم گزارش شده )گزارش 1متری تا حدود  2211در ارتفاع  1387ارتفاع برف در عملیات برف سنجی اواخر بهمن از طرفی، 

در  1387گیهری بهرف تها زمهان سهیل ان( ولی گزارش جدیدتری از اندازهای گلستگلستان، آب منطقه استان برف ارتفاع و سنجی برف

را بهه ترتیهب  1389فروردین  13و  7در  برفی پوشش بر اساس ماهواره سنتینل وسعت ایران فوایی پژوهشگاه دسترس نیست. تصاویر

فهروردین  13میلیهون و در  221 حهدود فهروردین  7برف در  معادل آب حجم برآورد کرد. متعاقباً مربع کیلومتر 1111و  3711 حدود

روزه  9فروردین از جملهه بهه علهت  7زده شد. مساحت پوشش برف ماهواره سنتینل با مودیس در  تخمین مترمکعب میلیون 65حدود 

خوانی ندارد و نیاز به بررسهی بیشهتری احسهاس های جداسازی و قدرت تفکیک مکانی همس و تفاوت در مکانیزمحصولات مودیبودن م

 خورد.پوشش برف بین دو محصول به چشم میتطابق بیشتری در مساحت  1389فروردین  13می شود. لیکن در دوره شامل روز 

 

 وضعیت برف در حوضه آبریز کرخه -8-8-2

 44-3دهد و شکل را نشان می 1389اردیبهشت  11الی  1387اسفند  7سطح پوشش برف در حوضه کرخه در بازه  43-3شکل 

 بر اساس آمار  بارش ایستگاه پلدختر، هیدروگراف روزانه ورودی به سد کرخه و مساحت پوشش برف ماهواره ترسیم شده است. 

در مناطق شمال شرقی حوضه )بهویژه  روزه عمدتاً 9د، مساحت پوشش برف ندهنشان می 44-3و  43-3های طور که شکلهمان

 2الهی  1387اسهفند  23کیلومترمربع برآورد شهد. متعاقبها در دوره  13111حدود  1387اسفند  7-15در زیرحوضه کشکان( در دوره 

وجود ریهزش بهارش شهاهد تغییهر در  یابد. در این دوره باکیلومترمربع کاهش می 11111ه زیر مساحت پوشش برف ب 1389فروردین 

 دهد.سطح برف نیستیم و هیدروگراف ورودی به سد هم به دلیل کم بودن رواناب مستقیم عکس العمل نشان نمی

فهروردین( سهطح  6تها  4همزمان و پس از رخداد بارش اول با عمق قابل توجه در این حوضهه )از 1389فروردین  2-11در دوره 

ویژه در زیرحوضهه رودخانهه دهنده ذوب بخشی از برف در ایهن دوره بههکند که نشانترمربع کاهش پیدا میکیلوم 9611د برف به حدو

اوج و حجم به مراتهب  کشکان است. این زیرحوضه نسبت به زیرحوضه رودخانه سیمره بارش بیشتری در این رخداد دریافت کرد و دبی

کنهد. کیلومترمربع تنهزل پیهدا می 7211بارش دوم مجموع سطح برف به حدود  روزه بعدی مصادف با رخداد 9بالاتری داشت. در دوره 

این کاهش دلالت بر تسریع ذوب برف در زیرحوضه کشکان دارد، ولی زیرحوضه گاماسیاب افهزایش نسهبی بهرف را در ایهن دوره نشهان 

 دهد که حاکی از ریزش برف در این محدوده است. می

فهروردین  26منتههی بهه  19های جوی و افزایش دما، مساحت تحت پوشش بهرف در دوره یزشبا کاهش قابل ملاحظه ر متعاقباً

کند. در مناطق شمال شرقی تقلیل پیدا می کیلومترمربع عمدتاً 1311و درنهایت در نیمه اول اردیبهشت به زیر  2111به حدود  1389

هها ره، در مورد همزمانی کاهش بودجه برفی با زمان رخداد بارشهای پوشش برف ماهواروزه بودن نقشه 9که با توجه به  شودتاکید می

تمهام سهطح پوشهش  محو شدن تقریبهاً و پس از آن منجر به 1389دین توان دقیق اظهار نظر نمود ولی در مجموع، دو بارش فرورنمی

 برفی شده است. 



141         هیأت ویژۀ کارگروه هیدرولوژی و منابع آب 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 
 1891اردیبهشت  11لغایت  1891اسفند  1توالی سطح پوشش برف حوضه کرخه از تاریخ  -48-8شکل 
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 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 
 

 48-8ادامه شکل 
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 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 

 
 

 1891اردیبهشت  11لغایت  1891اسفند  1روند تغییرات سطح پوشش برف حوضه کرخه از تاریخ  -44-8شکل 

 

 وضعیت برف در حوضه کارون -8-8-8

نشهان  89اردیبهشهت  11مهاه پهیش از سهیلاب تها روند تغییرات سطح پوشش برف در حوضه کارون را از حدود یک45-3شکل 

بر اساس آمار بارش ایستگاه هواشناسی پل شالو، هیدروگراف روزانه ورودی به سد گتوند و مساحت برف مهاهواره  46-3دهد و شکل می

 ترسیم شده است.
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 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 
 اردیبهشت 11لغایت  1891اسفند  1سطح پوشش برف حوضه آبریز کارون از تاریخ  -41-8شکل 
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 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 
 41-8ادامه شکل 

 

 
 1891اردیبهشت  11لغایت  1891اسفند  1د تغییرات سطح پوشش برف حوضه آبریز کارون از تاریخ رون -46-8شکل 
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      145  های هیدرولوژیکی  تحلیل -فصل سوم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

اسفند  7-15روزه در مناطق شرقی و شمالی حوضه در دوره  9دهد، مساحت پوشش برف نشان می 46-3همان طوری که شکل 

کیلومترمربع  14111به زیر  1389فروردین  2الی  1387اسفند  15در دوره  کیلومترمربع براورد شده که متعاقباً 21111حدود  1387

ای در افزایش سطح برف مشاهده نشده و هیدروگراف ورودی بهه سهد ههم یابد. در این دوره با وجود ریزش بارش تغییر عمدهکاهش می

 دهد.به دلیل کم بودن رواناب مستقیم عکس العمل زیادی نشان نمی

متر واقهع در شهمال  2365حداکثر عمق برف در ایستگاه کوهرنگ با ارتفاع  1387اسفند  11های زمینی، در ستگاهاز نظر آمار ای

متر خودنمهایی سهانتی 141بها  1387اسفند  29متر ثبت شده است. پس از آن میزان اوج بعدی در سانتی 181حوضه کارون با میزان 

شود بلکه روند عمهق بهرف مهدام کاهشهی اسهت. ایهن ر عمق برف ایستگاه مشاهده نمیکند. پس از ثبت این مقدار، دیگر افزایشی دمی

هها، ذوب کند کهه در حهین ریزشدر حوضه کارون است و تایید می 1389های فروردین مشاهده بیانگر عدم ریزش برف در حین بارش

، عمق برف ایستگاه تقریبها صهفر 1389روردین گردد. در انتهای فای محسوب میبرف عامل تغییرات کاهشی سطح پوشش برف ماهواره

 گزارش شده است.

فهروردین(  6تها  4همزمان و پس از رخداد بارش اول سیل با عمق قابل توجه در ایهن حوضهه )از 1389فروردین  2-11در دوره  

وره در مناطق شرقی و تها کند که نشان دهنده ذوب برف قابل ملاحظه در این دکیلومترمربع کاهش پیدا می 9111سطح برف به حدود 

کیلومترمربهع  5311روزه بعدی مصادف با رخداد بارش دوم سطح برف با نهرخ تنهدی بهه حهدود  9حدی شمالی حوضه است. در دوره 

کند که اندکی کمتر از مساحت مشابه در حوضه در همین دوره است. این کاهش دلالت بر تسریع ذوب بهرف در محهدوده تنزل پیدا می

 ضه است. خیز حوبرف

و  1389فهروردین  26منتههی بهه  19های جوی و افزایش دما مساحت تحت پوشش برف در دوره با کاهش قابل ملاحظه ریزش متعاقباً

در منهاطق  کیلومترمربهع عمهدتاً 3111و درنهایت در نیمه اول اردیبهشت بهه زیهر  3611همزمان با رخداد یک واقعه بارشی به حدود 

های برف ماهواره، در مورد همزمانی کاهش بودجهه برفهی بها روزه بودن نقشه 9شود که با توجه به کند. تاکید میشمالی تقلیل پیدا می

در حوضه کارون باع  محو شهدن بهیش  1389توان دقیق اظهار نظر نمود ولی در مجموع، دو بارش فروردین ها نمیبارش زمان رخداد

 از نیمی از سطح پوشش برفی شده است.

 دهد.نشان می 1387-89ماه اول سال آبی  7تغییرات عمق برف در ایستگاه مشاهداتی کوهرنگ را در  -47-3شکل 

 

 
 ارتفاع برف انباشته ایستگاه مشاهداتی کوهرنگ در حوضه کارون -41-8شکل
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146         هیأت ویژۀ کارگروه هیدرولوژی و منابع آب 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 وضعیت برف در حوضه دز -8-8-4

بر اساس  48-3شکل دهد و نشان می 1389ت اردیبهش 11تا  1387اسفند  7سطح پوشش برف در حوضه دز را از  49-3شکل 

 آمار بارش ایستگاه تله زنگ، هیدروگراف روزانه ورودی به سد دز و مساحت پوشش برف در تصویر ماهواره ترسیم شده است.

 

 
 اردیبهشت 11لغایت  1891اسفند  1سطح پوشش برف حوضه آبریز دز از تاریخ -43-8شکل 
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 -43-8ادامه شکل 
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 1891اردیبهشت  11لغایت  1891اسفند  1روند تغییرات سطح پوشش برف حوضه آبریز دز از تاریخ -49-8شکل 

 

 1387اسهفند  7-15زا، از دوره روزه پیش از رخداد بارش سیل 9دهد، مساحت پوشش برف نشان می 48-3طور که شکل همان

کیلومترمربهع نوسهان دارد. در همهین دوره حوضهه شهاهد  12111در حول و حوش  1389فروردین  2الی  1387اسفند  23الی دوره 

کیلومترمربعی برف را به دنبال داشته و هیدروگراف ورودی بهه سهد دز ههم بهه  611بارش بوده که به دلیل دمای حاکم افزایش حدود 

 دهد.دلیل کم بودن رواناب مستقیم عکس العمل زیادی نشان نمی

 6تها  4مان و پس از رخداد بارش اول سیل با عمق قابل توجه در ایهن حوضهه )کهه از همز 1389فروردین  2-11 لیکن در دوره 

کیلومترمربع )کمتر از نیمی از مساحت برف حوضه( کاهش سطح برف داریم کهه نشهان دهنهده  5111فروردین ادامه داشت( در حدود 

روزه بعدی مصادف با رخهداد بهارش  9ست. در دوره ذوب بسیار بیشتر نسبت به ریزش در این دوره در سرشاخه های بختیاری و سزار ا

کیلومترمربع تنزل پیدا می کند که دلالت بهر ذوب گسهترده بهرف در ایهن دوره در بخهش  6111دوم سطح برف با نرخ تندی به حدود 

و افهزایش دمها  ههای جهویشهایی از زیرحوضه بختیاری و محدوده وسیعی در زیرحوضه سزار است. متاقبا با کاهش قابل ملاحظهه ریز

 3111و درنهایهت در اوایهل اردیبهشهت بهه زیهر  4111بهه حهدود  1389فهروردین  29مساحت تحت پوشش برف در دوره منتهی به 

های بهرف مهاهواره، روزه بودن نقشه 9شود که با توجه به کند. تاکید میکیلومترمربع عمدتا در سطح زیرحوضه بختیاری تقلیل پیدا می

 1389توان دقیق اظهار نظر نمود ولی در مجموع، دو بارش فهروردین ها نمیکاهش بودجه برفی با زمان رخداد بارشدر مورد همزمانی 

توانهد در حوضه دز باع  محو شدن حدود دوسوم سطح برفی شده است. حجم قابل توجه دبهی پایهه پهس از هیهدروگراف دوم ههم می

 تاییدی بر سهم قابل توجه ذوب تلقی گردد.

الهی  11حوضه در محدوه زمهانی در این سنجی عملیات برف(،  1387ب و برق خوزستان )آسنجی سازمان گزارش برف بر اساس

ایسهتگاه در زیرحوضهه  6 و تنهها زیرحوضهه سهزار ایسهتگاه در 25 ،سهنجیایستگاه بهرف 31 از مجموع. گرفتانجام  1387اسفند  17

میلیون مترمکعب محاسبه  911نزدیک به  1387اسفند  15ف در حوضه را در ( آب معادل بر1389مستقر هستند. معتمدی )بختیاری 

 721اسهت. ایهن میهزان ذخیهره سهپس بهه  1387اسهفند  17تا  11کرد که با فرض عدم تغییر حجم در دوره برف سنجی حوضه بین 

. متر مکعب از ذخیره برفی ذوب شهد میلیون 186ب اول لادر سیدر پیش از اولین بارش فروردین تقلیل پیدا کرد که  میلیون مترمکعب

بیشتر از سیلاب دوم بوده و در هر دو بارش ریهزش بهرف در مقایسهه بها ب اول لاسیرسد سهم ذوب برف در طول در مجموع به نظر می

 هد.دسطح ذوب شده ناچیز بوده است. ذوب برف تدریجی در ایام سیلاب اول و دوم در فروکش هیدروگراف سیل دوم خود را نشان می

  .یدآحوضه قدردانی به عمل می 4اختیار قراردادن نقشه های برف در  ت پردازش و دربباب آ مجددا از موسسه تحقیقات
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 ی هیدرومتریها ستگاهیا یابیارز -8-4

 مقدمه  8-4-1

 ،یزیهربرنامههبررسهی اسهت.  مهورد آب منهابع یفیک و یکم یهایژگیو از یکاف یآگاه ازمندین آب، نهیزم در طرح هرگونه انجام

 ههاانیهطغ برآورد و ینیبشیپ ارتباط، نیا در. است دقیق سنجش یهاروش و ابزار از استفاده ازمندین آب منابع از یبرداربهره و یطراح

منهابع آب  یکله طهوربهه  اسهت تیهاهم حائز یآب یهاسازه یمنیا درجه و ابعاد نییتع و لابیسخطر  از ساتیتآس و اماکن محافظت و

رودخانهه، غلظهت عرضهی رودخانه، سرعت آب، مقاطع در شامل تراز آب  یریگعوامل مورد اندازه است.ها شامل رودخانه عمدتاً یسطح

 (.1394 ،یزیربرنامه و تیریمد سازمان)آب است  ییایمیش تیفیو ک یمواد رسوب

 از ییههابخهش و ، خوزسهتانلرسهتان گلسهتان، ههایاسهتان بهه زیهادی خسهارات که 89 نیفرورد و 87 اسفند سیل جریان در

 در نیچنهههم لیسه نیها اثر در. دیگرد تخریب نیز گیریاندازه هایایستگاه از قابل توجهی تعداد آورد، وارد کرمانشاه و لامیا یهااستان

 یدرومتریهه یههاستگاهیا هب یادیخسارات ز وقرار گرفت  لابیس ریکرخه و دز تحت تاث یهااز حوضه یعیوس گسترهاستان خوزستان 

سنجی پیش و حین سیلاب در زمره سئوالات حکم رئهیس های آببه همین دلیل بررسی و ارزیابی عملکرد ایستگاهشد.  وارد استان نیا

 محترم جمهور قرار گرفته است.

 شناسهایی و سهیل از بعهد و نیحه قبل، طیشرا در زدهلیس یها استان هیدرومتری هایهایستگا وضعیت رزیابیبخش ا این هدف

 .است وارده خسارات

 

 یدرومتریشبکه ه یابیو ارز حیتشر  8-4-2

 گرگانو  سو قره حوضه در یدرومتریه یهاستگاهیا 

 ایسهتگاه 62 مدیریت و تجهیز تکمیل، با گلستان ایمنطقه آب شرکت سطحی هایآب مطالعات گروهبر اساس گزارش دریافتی، 

 تیریمهد با شده انجام مذاکره مطابق. نمایدمی تحلیل و پایش ثبت، را استان هایحوضه سطحی آب منابع اطلاعات و آمار ،یدرومتریه

 نظهر اما. ندارد وجود یمشکل هاآن( یمکان عیتوز) پراکش نحوه و یدرومتریه یهاستگاهیا تعداد نظر از گلستان استان در ه،یپا مطالعات

ات مخهابره مسهتقیم زبهه تجهیه مجهز یهاستگاهیا قطعاً ،دارند دنبال به ییبالا یمال و یجان خسارات که ،تابستانه یرگبار یهابارش به

 سهتگاهیا 47 تعهداد 41-3در حهال حاضهر مطهابق جهدول . ضرورت دارد مناسب یهامکان در داده از ایستگاه به مرکز مدیریت سیلاب

 حوضهه بهه مربهوط مهورد 32 تعهداد نیها از که هستند،مستقر  گرگان- سو قره حوضه در استان در موجود ستگاهیا 62 از یدرومتریه

 . است سو قرهحوضه رودخانه  به مربوط مورد 15 و گرگانرود رودخانه

 
 در سطح استان و حوضه قره سو  وگرگانایستگاه هیدرومتری و تجهیزات موجود و نوع  تعداد -41-8جدول

تعداد در کل 

 استان

 ها سایر حوضه

 درجه ایستگاه تجهیزات گرگان-در حوضه قره سو  در استان

 1 پل اندازه گیری سیلاب -لیمنوگراف  -اشل  31 11 42

 2 سیلاب گیری اندازه پل - اشل 1 1 1

 3 لیمنوگراف - اشل 15 4 18

 4 اشل 1 1 1

 جمع          47 15 62
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 و دز در استان لرستان کرخه حوضه سطح در یدرومتریه یهاستگاهیا 

 ،همدان، کردسهتان، کرمانشهاه یهااز استان ییهابخش شامل دست نیی)از بالادست به پا مرهیدو شاخه بزرگ ساز حوضه کرخه 

در شهاخه  ریهاخ یههالی. تمرکهز بهارش سهشهودتغذیه می( دارد قرار)رودخانه کشکان کلاً در استان لرستان  کشکان و( لامیو ا لرستان

مهدیریت نگههداری و پهایش  .دگهردیخوزسهتان مه اسهتان درو کشکان وارد سد کرخهه  مرهیاز دو شاخه س یاتصال شاخه. بودکشکان 

های اصلی و یها های لرستان و خوزستان، ایلام و کرمانشاه به عنوان استانای استانهای هیدرومتری در شرکت های آب منطقه ایستگاه

 گیرد.همکار صورت می
بهه حوضهه  مربوط یدرومتریه ستگاهیا 19لرستان( ،  یا)ارائه شده توسط آب منطقه 42-3ل در جدو هاستگاهیمشخصات ا طبق

و بهر سهنج بهوده  ها مجههز بهه دیتالهاگر سهطحایستگاه از آن 7و تعداد  کیدرجه  ایستگاه 19هر  استان گزارش شده که نیکرخه در ا

تعهداد  نیهاز ا که قرار دارد دز حوضه در ستگاهیا 18 ،ه به کارگروهشد ارائه اطلاعاتبر اساس  نیچناند. هماحداث شده یاصل یهاشاخه

 است.  چهاردرجه  ستگاهیا 4و  دودرجه  ستگاهیا 2 ک،یدرجه  ستگاهیا 13

ایسهتگاه هیهدرومتری در حوضهه کرخهه وجهود  12و  7، 9علاوه براین، در استان های ایلام، کرمانشاه و همدان و به ترتیب تعداد 

 های ایلام و کرمانشاه از نظر درجه ایستگاه اطلاع دقیقی بدست نیامد.ایستگاه دارد. از جزئیات

 

 های همکارلرستان و استان در سطح حوضه کرخه و دز در استانایستگاه هیدرومتری و تجهیزات موجود و نوع  تعداد -42-8جدول 

 حوضه دز کرخه حوضه کرخه حوضه
 درجه ایستگاه تجهیزات

 لرستان لرستان ایلام کرمانشاه همدان

 1 پل اندازه گیری سیلاب -لیمنوگراف  -اشل  13 19 9 7 5

 2 سیلاب گیری اندازه پل - اشل 2 1 - - 2

 3 لیمنوگراف - اشل 1 1 - - 1

 4 اشل 4 1 - - 5

 جمع - 18 19 9 7 12

 

حهال  نیهانهد. بها اشهده یابیهمکان روین وزارتبر اساس دستورالعمل  هاستگاهیا یهکل تیلرستان موقع یاگزارش آب منطقه طبق

 زیهنعلهت آن  ودارد  یرسوبگذار دیمشکل شد ،یمشکل مورفولوژ بر علاوهساله  هر دز،سرشاخه  درسرخاب کشور  مانند ،هااز آن یبرخ

حوضهه  درشهده  بیهتخر یدرومتریهه یههاستگاهیا نیچنهماعلام شده است.  آباد خرم شرق در انینوژ منطقه یمارن یسازندها وجود

لرسهتان،  یامنطقهه آب یههاشهرکت اظهارات طبقشده است.  گزارش ستگاهیا 7در استان کرمانشاه  و ستگاهیا 3 لامیااستان  درکرخه 

 وجود ندارد.  یمشکل هاآن( یمکان عیو نحوه پراکش )توز یدرومتریه یهاستگاهیا تراکمدر رابطه با   ،و کرمانشاه لامیا

 

 خوزستان استان در دز و کارون کرخه، حوضه سطح در یدرومتریه یهاستگاهیا 

 یبرا یدرومتریه ستگاهیا 82آب و برق خوزستان، مشخصات  سازمان توسط شده مستخرج از اطلاعات ارائه 43-3 جدول مطابق

 و دو؛درجه  ستگاهیا 2 ک،یدرجه  ستگاهیا 4در حوضه کرخه  تعداد، نیا از که شده گزارش استان نیا در دز و کارون کرخه، یهاحوضه

 4 ک،یدرجه  ستگاهیا 11و در حوضه دز  چهار؛درجه  ستگاهیا 11و  دودرجه  ستگاهیا 11 ک،یدرجه  ستگاهیا 36حوضه کارون  در

 ،خوزستان برق و آب سازمان توسط شده پر جدول یفیک یارهایمع طبق. است مستقر چهاردرجه  ستگاهیا 5و  دودرجه  ستگاهیا

 ها دارند. کارون تعداد و پراکنش مناسبی در سطح حوضهکرخه، دز و  یهامستقر در حوضه یهاستگاهیا
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های های سنجش در حوضهای استانی، آماری از ایستگاهه، در نشست1389خوزستان در خرداد  در گزارش سازمان آب و برق

است. لازم به ذکر است به صورت خودکار اعلام کرده 36و  47، 91به صورت غیر خودکار و  21و15، 27، دز و کرخه را به ترتیب کارون

ها ، تبخیر سنجی و هیدرومتری است. جزئیات دیگری در مورد تفکیک آنسنجیسنجی، برفهای بارانها شامل ایستگاهکه این ایستگاه

 های هیدرومتری در گزارش مذکور ارائه نشده است.از نظر نوع سنجش و درجه ایستگاه

 

 خوزستان های کرخه و دز و کارون در استاندر حوضهایستگاه هیدرومتری و تجهیزات موجود و نوع  تعداد-48-8جدول 

 درجه ایستگاه تجهیزات حوضه

   کرخه دز کارون

 1 پل اندازه گیری سیلاب -لیمنوگراف  -اشل  4 11 36

 2 سیلاب گیری اندازه پل - اشل 2 4 11

 3 لیمنوگراف - اشل  - -

 4 اشل  5 11

 جمع - 6 21 56

 

 لیاز س شیپ زاتیو عملکرد تجه تیوضع -8-4-8

  گرگان - سو قره حوضه 

 جهدول اطلاعات مطابق مختلف هایدرجه با هاستگاهیا زاتیتجه گلستان، یامنطقه آب شرکت مطالعات تیریمد با جلسه مطابق

درجهه  سهتگاهیا کیهو  سههدرجه  ستگاهیا 15 ک،یدرجه  ستگاهیا 31خاص منطقه و وجود  یمیاقل طی( است که با توجه به شرا3-41

 .شودیم یابیدر حد متوسط ارز ییآب و هوا نرمال طیشرا یبرا زاتیتجه تیسو گرگان، وضعدر حوضه قره چهار

قرائهت اشهل  دین صورت است کههب ییهوا و آب نرمال طیشرا در گرگان سو قره حوضه اطلاعات انتقال و سنجش ،یباندهید نحوه

 هیهگیهرد. پهس از پایهان سهال آبهی، بها تهها نیز به طور مرتب و معمولاً دو بار در ماه صورت مهیگیری دبی رودخانهبار و اندازه 2روزی 

 نکههیمن اگهردد. ضهاشل، دبی متوسط روزانه، دبی حداکثر سیلابی و سایر اطلاعات مربوط به آبدهی ایستگاه محاسبه می -منحنی دبی

   .شودمی انجامدستگاه سطح سنج ثبات )لیمنوگراف(  درگیری سرعت جریان با دستگاه مولینه و ثبت پیوسته تغییرات سطح آب اندازه

 در بهار دو ای و کباری هفته دو هر انیمتصد آموزش و زاتیتجه یادوره کنترل ه،یپا مطالعات بخش با گرفته صورت مذاکره مطابق

 ریمقهاد( 1بهر اسهاس  یهر سال آبه انیاز حوضه مذکور در پا لیس از قبل طیشرا در آمار انتشار و یریگگزارش نحوه. شودیم انجام ماه

انجام شده از رودخانهه  یبردار مقطع( 3و  ها،نیتکنس توسط شده انجام یهایریگاندازه( 2 ان،یسطح ثبت شده آب روزانه توسط متصد

 برازش اشل -یدب یهایمنحن از استفاده با تینها در ش،یو فرسا یگذارمقطع در طول زمان اعم از رسوب راتیینظر گرفتن تغ در( 4و 

 .  شودیمحاسبه م یدرومتریه یهاستگاهیدر محل ا وستهیبوقوع پ یهالابیروزانه و س یدب ریمقاد شده، داده

مهورد از  21تعهداد در اسهتان گلسهتان  ،ارائهه شهده 44-3 جهدولاطلاعات جمع آوری شده، کهه نمونهه ای از آن در توجه به  با

 یارهایمع به توجه باهستند. ولی  اشل یدب یمنحن نامناسب راتییتغهم دارای  مورد 21و تعداد  نامناسب یبان دهیددارای  یهاستگاهیا

 جههینت درانهد. دقهت مناسهب بهوده بها یدرومتریه یهاستگاهیادر بیش از نیمی از  لیس از شیپ زاتیتجه عملکرد 44-3 جدول یفیک

 یههاسهتگاهیا زاتیهعملکهرد تجه تیتها وضهع ابهدیاشل کاهش  – یدب یکه عوامل خطا از جمله نحوه محاسبه منحن شودیم شنهادیپ

 .   ردیقرار گ تریمناسب تیدر وضع ییمعمول آب و هوا طیشرا یبرا یدرومتریه
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 های هیدرومتری در استان گلستانایستگاهنمونه ای از معیارهای ارزیابی   -44-8جدول 
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 استان لرستان  در کرخه حوضه 

روزانه انجهام  صورت به لامیکرماشاه و ا همکار یعنی دو استان ولرستان  استان یهاستگاهیا تمام دری دب یریگاندازهقرائت اشل و 

مواقهع قرائهت برخی است، ممکن است در  ضیعر اریمانند پلدختر که بستر رودخانه بس هاستگاهیا یدر برخ .شودیماهانه گزارش م یول

مهورد  زیهبهزرگ ن لیشده و بعد از هر س یرسانبروز سالانهاشل -یرابطه دبمعمولا خطا باشند.  در معرضها و داده ردیصورت نگ یمناسب

 یبازرسه یدرومتریه یهاستگاهی. از اردیگیهمه افراد مرتبط صورت م یو برا سالانهمرتب  بطور یباندهی. آموزش دردیگیقرار م یابیارز

اعتبهار دارد. در ادامهه  نیتهأم زانیهبه زمان و م یبستگمعمول، قاعدتا  راتی. سرعت انجام تعمردیگیماهانه بطور مرتب انجام م یادوره

. بها نظهر بهه اسهت شهده ارائهه 47-3 و 46-3، 45-3 جهداولدر  یابیهارز  یپارامترها یبرخ تیاستان و وضع یدرومتریه یهاستگاهیا

 قرار دارد. یدر حد متوسط لیاز س شیاستان پ یهاستگاهیا زاتیتجه عملکرد و تیوضع مذکوراطلاعات جداول 

 

 لرستان  های هیدرومتری استاننمونه ای از معیارهای ارزیابی ایستگاه -41-8 جدول

 نام ایستگاه
کد 

 ایستگاه

 موقعیت

 در شبکه

 ثبات هندسی

 و هیدرولیکی

 مقطع    
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 تلفن برخط
 ارسال

 ماهانه

 * *   *  *  *  *  *  *  *  *  * 21346 چمشک

 * *   *  *  *  *  *  *  *  *  * 21178 چولهول-افرینه

-دوآب ویسیان

 خرم آباد
21172 *  *  *  *  *  *  *  *  *   * * 

 * *   *  *  *  *  *  *  *  *  * 21344 سیریان

 * *   *  *  *  *  *  *  *  *  * 21193 پل دختر

 * *   *  *  *  *  *  *  *  *  * 21177 کشکان-افرینه

-دوآب ویسیان

 کشکان
21173 *  *  *  *  *  *  *  *  *   * * 

 * *   *  *  *  *  *  *  *  *  * 21191 برافتاب

 * *   *  *  *  *  *  *  *  *  * 21961 کمالوند

 * *   *  *  *  *  *  *  *  *  * 21174 بهرام جو

 * *   *  *  *  *  *  *  *  *  * 21175 چم انجیر

 * *   *  *  *  *  *  *  *  *  * 21866 چنار خشکه

 * *   *  *  *  *  *  *  *  *  * 21171 سراب صید علی

 * *   *  *  *  *  *  *  *  *  * 21854 کهمان-دره تنگ

 * *   *  *  *  *  *  *  *  *  * 21167 هرو-دهنو

 * *   *  *  *  *  *  *  *  *  * 21168 هرو-کاکا رضا

 * *   *  *  *  *  *  *  *  *  * 21163 تنگ سیاب

 * *   *  *  *  *  *  *  *  *  * 21145 بادآور-نور آباد

 * *   *  *  *  *  *  *  *  *  * 21389 کاکلستان
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 نام ایستگاه
کد 

 ایستگاه

 موقعیت

 در شبکه

 ثبات هندسی

 و هیدرولیکی
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فرسایش و 
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 تلفن برخط
 ارسال

 ماهانه

 * *   *  *  *  *  *  *  *  *  * 21869 قلیان-سکانه

-کاظم آباد

 بختیاری
21411 *  *  *  *  *  *  *  *  *   * * 

 * *   *  *  *  *  *  *  *  *  * 21291 چم چیت

 * *   *  *  *  * *  *  *   *  * 21298 کشور

تنگ محمد 

 حاجی)بزازنا(
21461 *  *  *  *  *  *  *  *  *   * * 

 

 

 کرمانشاه  استان حوضه کرخه در های هیدرومتری نمونه ای از معیارهای ارزیابی ایستگاه -46-8 جدول

 نام 
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  کد
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 * *  *   *  *  *  *  کم متوسط   *  * 21-378 آباد شمس

 * *  *   *  *  * *   کم ادیز   *  * 21-135 انراهانیم

 * *  *   *  *  *  *  کم متوسط   *  * 21-115 ابیگاماس دوآب

 * *  *   *  *  * *   کم ادیز  *   * 21-127 چهر پل

 
  لامیا استانحوضه کرخه در  های هیدرومتری نمونه ای از معیارهای ارزیابی ایستگاه -41-8 جدول

  نام
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 یثبات هندس
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  *   *  *  *  *  *  *  *  *  *  شانیدرو

  *   *  *  *  *  *  *  *  *  *  دارتوت

  *   *  * *   * *  *  *  *   *  آباد فرهاد
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 لرستان استان در دز حوضه 

-یم انجام لرستان منطقه آب شرکت توسط دز حوضه یدرومتریه ستگاهیا 18 شیپا و ینگهدار تیریمد شد اشاره که همانگونه

ماننهد  آنهها عملکرد و هاستگاهی طیشرا. است چهار درجه ستگاهیا 4 و دو درجه ستگاهیا 2 ک،ی درجه ستگاهیا 13 تعداد نیا از که شود

 ه است.شد عنوان استان نیا در کرخه حوضه یهاهستگایا

 
  ،خوزستان استان در کارون و دزحوضه کرخه 

اطلاعهات  مخهابره وارسال  یبرا برخط ستمیس یدارااستان خوزستان  یهاستگاهیاکثر ا کارگروه، به شده ارائهتوجه به اطلاعات  با

ریزی و مدیریت منابع آب، مدیریت مخهازن و از این نظر شرایط مطلوبی برای سنجش بارش و جریان و استفاده از آنها در برنامههستند 

 و  سیلاب وجود دارد.

 

 93 نیفروردو  91اسفند  لیس نیح زاتیتجه عملکرد و تیوضع -8-4-4

 گرگان سوقره حوضه 

 و سهتگاهیا 21 یبهاندهیهد تیوضهع بهودن نامناسهب ماننهد 44-3 جهدول یفهیک یارهایمع به توجه باحوضه قره سو گرگان،  در

 یآمهادگ تیوضهع ،یلابیسه طیشهرا یمانور برا وفقدان حوضه در ستگاهیا 47 تعداد به نسبت ستگاهیا 26 یادوره آموزش عدم نیهمچن

آموزش داده شهده و بهه کهار گرفتهه  یمحل افراد گرددیم شنهادیپ مشکل نیارفع  یرااست. ببوده فیضعنسبتا  لیس نین در حیمأمور

ارائهه  1387 لیاستان گلستان در زمان سه در ( یمحل باندهید) یمتصد یدارا یدرومتریه یهاستگاهیا نقشه زین 51-3شود. در شکل 

 شده است.

 بسترشدن  یغرقاببه  توانیم ،حوضه قره سو گرگاندر  نیفرورد-اسفند لیس وقوع زمان در یریگاندازه یهایدشورا و نواقص از

 نبوده است. سریم شیو پا یریگامکان اندازه طیشرا نیکه با ا اشاره کرد( قلا آق)مانند  یدرومتریه یهاستگاهیا یبرخ لابدشتیو س

از طهرف سهازمان  یجهو هیهپهس از صهدور اخطار ر،یهاخ لابیسه در یامنطقهه آبو انتقال اطلاعات به شهرکت  یهماهنگ نحوه

 ریو پردازش قرار گرفت. مقهاد یو سپس تحت بررس یآورجمع یدرومتریه یهاستگاهیا هیاطلاعات کل ،25/12/87 خیدر تار یهواشناس

 و رودخانهه یمهندس ،یآب ساتیتأس نگهداری دفتر از جمله یاشرکت آب منطقه رانیبه مد یساعت وستهیپ صورتبهها رودخانه یآبده

 لابیسه تیریمهد و یفرمانهده یمله سهتاد و رانیا آب منابع تیریمد شرکت از آب منابع هیپا مطالعات دفتر و بحران؛ تیریمد سواحل،

 اشهل قرائهت بهر علهاوه ،یلابیسه عیوقا ریسا همانند ریاخ لیس در نیچنهم. شد یرساناطلاع رانیا آب منابع تیریمد شرکت در مستقر

 و( 51-3 شهکل در)نمونه  گرفت انجام زین ییهایریگاندازه امکان صورت در ،یساعت صورتبه لیس ریدرگ یهاستگاهیا انیمتصد توسط

 (.49-3 جدول در کار)نمونه  شد یرسان اطلاع شرکت همکاران به یدب ریمقاد مربوطه محاسبات انجام از پس

 



156         هیأت ویژۀ کارگروه هیدرولوژی و منابع آب 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 
ای )آب منطقه لیاستان گلستان در زمان س –( یبان محل دهی) د یمتصد یدارا یدرومتریه یهاستگاهینقشه ا -11-8 شکل

 (گلستان
 

 
 گلستان یامنطقه آب شرکت مختلف یهابخش به لابیس زمان در شده یرساناطلاع آمار از یریتصو -11-8 شکل
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 هاستگاهیا انیمتصد توسط یآبده ریمقاد یرساناطلاع یمحتوا -43-8 جدول

 روز خیتار ساعت
 اطلاع روش

 یرسان
 فیرد یرسان اطلاع یمحتوا

 1 هارودخانه یآبده ریمقاد امکیپ دوشنبه 27/12/87 9

 2 هارودخانه یآبده ریمقاد امکیپ دوشنبه 27/12/87 12

 3 هارودخانه یآبده ریمقاد امکیپ شنبه سه 29/12/87 7

 4 هارودخانه یآبده ریمقاد امکیپ شنبه سه 29/12/87 11:31

 5 هارودخانه یآبده ریمقاد امکیپ چهارشنبه 28/12/87 9:31

 6 هارودخانه یآبده ریمقاد امکیپ چهارشنبه 28/12/87 11:31

 7 هارودخانه یآبده ریمقاد امکیپ پنجشنبه 1/1/1889 7:31

 9 هارودخانه یآبده ریمقاد امکیپ پنجشنبه 1/1/1889 9

 8 هارودخانه یآبده ریمقاد امکیپ جمعه 2/1/1889 9:31

 11 هارودخانه یآبده ریمقاد امکیپ جمعه 2/1/1889 18

 11 هارودخانه یآبده ریمقاد امکیپ جمعه 2/1/1889 23

 12 هارودخانه یآبده ریمقاد امکیپ شنبه 3/1/1889 9

 13 هارودخانه یآبده ریمقاد امکیپ کشنبهی 4/1/1889 9

 

 نیبعمل آمده در ح یدهایبازد یط یدانیشواهد م اساس برگلستان،  یاشرکت آب منطقه هیمطالعات پا تیریمد اظهارات مطابق

دقهت  زانیهم ،لیس نیح طیدر شرا یریگو اندازه یستگاهیوجود منابع خطا در ابعاد مختلف ا و با یابیخوب ارز دبی ریدقت مقاد ل،یس

 عملکهرد و تیوضهعگیهری، ههای متعهدد انهدازه. در مجموع بها وجهود دشهواریبوده است کیبه حدود دقت مورد انتظار نزد هاستگاهیا

 .شودیم یابیارز متوسط حد در لیس نیح در یدرومتریه یهاستگاهیا زاتیتجه

 

  استان لرستان  دردز  وحوضه کرخه 

 از اسهتفاده ضهمن اشهل تهراز قرائهت یبهرا یامنطقهه آب شرکت ،در استان لرستان هاستگاهیا گسترده بیتخر طیشرا وجود با 

 اشهل -یدب یمنحن از استفاده و اشل ترازهم یهانشانه نقطه گرفتن نظر در با بعواً و یسطح آب گروه کارشناسان و انیمتصد اتیتجرب

ی درومتریهه یههاسهتگاهیا بازسهازی زمهان تا یدب یآمار خلاایجاد  از یریجلوگ یبرا ن،یچنهم. نمودند محاسبه را رودخانه یدب ،یقبل

 و آب سهطح راتییتغ آن کمک به بتوان تا شده یزیآم رنگ اشل شکل به مناسب یهامحل لابیس کردن فروکش از پس ،نخریب شده

 رنگ با لابیس کردن فروکش از پس 1389 نیفرورد لیس در ،یامنطقه آب انیمتصد یهاگفته مطابق. نمود محاسبه را آن معادل یدب

 ریسها یبهراشهده کهه ایهن روش  رصهد دختهرپهل محل در آن معادل یدب و آب سطح راتییتغ اشل شکل به مناسب یهامحل یزیآم

در  ی کهدرومتریه یهاستگاهیاز ا ی(. لازم به ذکر است که برخ54-3تا  52-3یهاشکل) است شده گرفته بکار الگو بعنوان زین هااستان

نشهده اسهت.  یابهه آنهها اشهاره سهتیل نیهکهه در ا شهونداداره مهیسازمان آب و برق خوزستان  ، با تصدیانداستان لرستان واقع شده

بهر اسهاس ، 1389 نیفهرورد لیسه حینگزارش شده است. در  یهر دو ساعت انجام و تلفن یلابیدر مواقع س هاستگاهیا یدب یریگاندازه

ههر دو سهاعت در  یاشهل سهال گذشهته، دبه یتفاده از رابطهه دبهمختلف شامل اشل، نقطه نشانه و داغاب بها اسه یهاآب از روش تراز

 .  دیبرآورد گرد یاصل یهاستگاهیا

 یبرخ یدرصد 111 بیتخر ها،لابدشتیس اغلبشدن  یغرقاببه  توانیم لیدر زمان وقوع س یریگاندازه یهاینواقص و دشورا از

بهه  .اسهتنبهوده سهریمدقیق  شیپا و یریگاندازه امکان طیشرا نیبرد که با ا نام گرید یبه برخ یجد بیو آس یدرومتریه یهاستگاهیا

و با توجهه  یبر اساس نظر کارشناس تینها در همین دلیل برخی اعداد حداکثر دبی در دوره پس از سیلاب مجددا برآورد و تغییر یافتند.
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و برآورد دبی  لیس نیح زاتیو عملکرد تجه تیوضع ستگاه،یا 16کامل  بیتخرو  لابیس اثر درلرستان  استان یهاستگاهیابه  بیآسبه 

 .شودیم یابیارز فیضعدر این بخش 

 

 

 
 منطقه آب)شرکت   رودخانه ریمس در شده نصب یها اشل -پ و ب آب، سطح یریگ اندازه منظور به اشل نصب -الف -12-8 شکل

 (1893 لرستان، یا

 

 

 
)سمت  دخترپل در کشکان رودخانه و( راست)سمت  آباد خرم شده بیتخر یدرومتریه ستگاهیا محل در اشل نصب -18-8 شکل

 (.1893 لرستان، یا منطقه آب( )شرکت چپ
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 یامنطقه آبشده کاکارضا )شرکت  بیتخر یدرومتریه ستگاهیسطح آب در محل ا یرینقطه نشانه به منظور اندازه گ -14-8 شکل

 (1893 لرستان،

 

 در استان خوزستان حوضه کرخه، دز و کارون 

هها و گهزارش عملکهرد شهبکه پهایش و مانیتورینهگ، سهازمان آب و بهرق شده در جدول ارزیابی ایسهتگاه ارائه اطلاعات اساس بر

( از یک شبکه خودکار و سیستم مانیتورینگ مناسب با بیشترین نیروهای متصدی سنجش آب و هواشناسی در 1389خوزستان)خرداد 

ادی شرایط حین سیل را بهه نحهوه مطلهوبی  پای و پهتوانسته با استفاده از این پتانسیل و  کاربرد تصاویر ماهوارهکشور برخوردار است و 

پایش و از طریق مرکز مانیتورینگ اطلاع رسانی به موقع نماید و در مدیریت مخازن سدها و سهیلاب نقهش اساسهی داشهته باشهد و بهه 

 به عنوان مرکز مدیریت سیلاب انتخاب شده است. همین علت این مرکز توسط وزیر محترم نیرو

 

  لیپس از س اقدامات -8-4-1

 گرگان سوقره حوضه 

 یهاسهتگاهیدر محهل ا یبردارمقطهع اتیهعمل لیپس از فروکش سه ی،امنطقه آب شرکت هیپا مطالعات بخش گزارشاساس  بر

بهه  ستگاهیا 44چنان هم لیاز س پس شده ارائه اولشد. طبق اطلاعات جد قیبدست آمده تدق لیاوج س یانجام گرفت و دب یدرومتریه

 .اندنشده یبازساز هنوز گزارش نیا هیته و یبررس زمان تا ستگاهیا 11 لیخود ادامه دادند و تیفعال

 

 استان لرستان  در دز و کرخه حوضه 

 در مشهاور شهرکت ،اعتبار نیو تأم رویبه وزارت ن یرساناطلاعبرآورد شد و با  عاًیسر هاخسارت، 1389 نیفرورد لیاز وقوع س پس

 یهاحوضه یهاستگاهیسوند جهت برخط نمودن ا ویراد ای یرادار زیتجه و هاستگاهیا از یبرخ محل یاحتمال رییتغ/نییتع و مطالعه حال

 . است لرستان استاندز   و کرخه

 

 خوزستان استان در دزو  کارون کرخه، حوضه 

ها در حوضه دز و کرخهه مسهتغرق و حوضه کارون آسیبی به ایستگاه های هیدرومتری وارد نشد اما تعدادی از ایستکاهاگرچه در 

عملیهات گهزارش  نیها هیزمان ته تاتخریب شده اند و بعوا تجهیزات الکترونیکی آنها از کار افتاده و یا ابنیه آنها بکلی ویران شده است. 

 اند.های خودکار نیز واسنجی شدهایستگاه انجام شده و تعدادی از ایستگاه 8ها در تعمیر، نصب و رفع عیب دستگاه
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  یکارشناس  و یزاتیتجه مشکلات گزارش و ییشناسا  -8-4-6

 گلستان استان 

 سهتگاهیا 15( یاشهده توسهط شهرکت آب منطقهه هیه)ته 89 نیو فرورد 87اسفند  لیخسارات س زانیم 48-3جدول  اساس بر

مربهوط بهه حوضهه  سهتگاهیا 11تعداد فقط  نیبرآورد شد که از ا الیر ونیلیم 14151بر  بالغدر کل سطح استان گلستان  یدرومتریه

با توجه بهه . لذا استان است یهاحوضه ریگرگان نسبت به ساو در حوضه قره سو  لیس گستردگی دیمؤ تعداد نیا. گرگان استو سو قره

بخهش مطالعهات  اظههاراتشده است. مطهابق  بیگرگان تخرو سو حوضه قره یهاستگاهیا %21حوضه، حدود  نیدر ا ستگاهیا 47وجود 

 انجام شده است. های تخریب شده ستگاهیا یو بازساز ریتعم یبرا یریگیپ ه،یپا

 

  (کرمانشاه و لامیا یهااستان همراه)به  لرستاناستان 

 سهتگاهیا 16و  دنهدید بیآسه یاستان بطور جهد یهاستگاهیا یتمام باًیتقر لرستان، استاندر  1389 ماه نیفرورد لیس عیوقا در

 مطهابق (.57-3 تها 55-3 یهاشکل) نماند یباق یثارآ چیه هاستگاهیا یبرخ ازکه  بود یابه گونه لی. شدت سدیگرد بیبطور کامل تخر

خسهارات مربهوط بهه  نیشهتریکهه ب وارد شهد ههاسهتگاهیخسارت به ا الیر اردیلیم 131 مجموع در استان یامنطقه آب شرکت برآورد

 حوضه کرخه است.  یهاستگاهیا

 حوضهه در واقهع اسهتان نیها یدرومتریه ستگاهیا 3، 1389 ماه نیفرورد لیدر س لام،یاستان ا یااعلام شرکت آب منطقه مطابق

 .  دیگرد برآورد الیر اردیلیم 3/5 وارده خسارت مجموع در که شدند بیتخر کرخه زیآبخ

 شهدند بیتخر استان نیا یدرومتریه ستگاهیا 7، 1389 ماه نیفرورد لیاستان کرمانشاه، در س یااعلام شرکت آب منطقه مطابق

 .  دیگرد برآورد الیر اردیلیم 17 وارده خسارت مجموع در و ی(مرز ستگاهیا 3 و کرخه حوضه در ستگاهیا 4 شامل)

 یدرومتریهه یههاسهتگاهیا بهه خسارت ای و بیتخر بر یمبن یگزارش کردستان و همدان در واقع کرخه رودخانه یهاسرشاخه از

 .نشد افتیدر
 

 خوزستان استان 

ع هیدرولوژیکی را بهه صهورت تغییهر مقطهسازمان آب و برق خوزستان خسارات وارد به شبکه سنجش پارامترهای هواشناسی و  

ها، از بین رفتن تجهیزات الکترونیکی، فرسایش و رسوبگذاری در محل ایستگاه برشهمرده اسهت. بهرای ها، تخریب ابنیه ایستگاهرودخانه

 میلیارد برآورد نموده است.  89ایستگاه آسیب دیده در کل استان مبلغ خسارات را  25
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 1111  از شیب اوج یدب) 93 ماه نیفرورد لابیس اثر در ریانج چم آباد خرم یدرومتریه ستگاهیا)محو(  کامل بیتخر -11-8 شکل

 (1893 لرستان، یا منطقه آب( )شرکت هیثان بر مترمکعب

 

 

 
 8611از   شیب اوج ی)دب 93ماه  نیفرورد لابیدر اثر س نهیافر کشکان یدرومتریه ستگاهیکامل )محو( ا بیتخر -16-8 شکل

 (1893 لرستان، یامنطقه آب( )شرکت هیمترمکعب بر ثان
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 6111 از شیب اوج براوردی ی)دب 93ماه  نیفرورد لابیدر اثر س کشکان پلدختر یدرومتریه ستگاهیا بیتخر -11-8 شکل

 (.هیمترمکعب بر ثان
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 سنجش یو دقت ابزارها تیکفا یابیارز -8-4-1

 دیبازد یط) یدانیشواهد م  اشل،– یدب یبر اساس منحن یمحاسبه دب مراحل به توجه بااستان گلستان،  درگرگان و سو حوضه قره در 

 .است متوسط حد در سنجش یابزارهاو دقت  تیوجود منابع خطا، کفا نیچنهمو  44-3 جدول یفیک یارهایمع ،گروه(کار یاعوا

، 45-3)جداول  یاشده توسط شرکت آب منطقه هیته یفیک یارهایمع مطابق لام،یلرستان، کرمانشاه و ا یهااستان یهاحوضه در

 .شودیم یابیحد متوسط ارز در سنجش یابزارهاو دقت  تیکفا ،(47-3و 3-46

کرخه، کارون و دز  یهاحوضه درهای هیدرومتری ایستگاه ،خوزستانآب و برق  سازمانشده توسط  اعلام یفیک یارهایمع مطابق

 (online)ها به صورت خودکار و مجهز به دیتالاگر و به صورت بهرخطدر شرایط مطلوبی قرار دارند و بسیاری از آن استان خوزستاندر 

 تیهموقعجانمهایی و  هاستگاهیا یخراب ریسرعت در تعم ،یبازرس ،یاآموزش دوره ،یبان دهید تیدر رابطه با وضع هاستگاهیا نیا .هستند

پس از اشل -یدب یمنحن راتییتغ و مقطع یفومتررم راتییاز نظر تغ یول دارد، شرایط خوب و مناسبی یدرومتریدر شبکه ه هاستگاهیا

 های دبی را فراهم کند. دادهمنبع خطا در ند و ممکن است ایجاد هستسیل با مشکلاتی روبرو 

    

 هاداده انتقال سرعت و عمل نحوه یابیارز -8-4-3

و  مهورد نیهازکارشناس تعداد حاکم در منطقه از نظر کمبود امکانات، کمبود  طیاز شرا اگراستان گلستان،  و گرگان در سوحوضه قره در

 اسهتان دو در وربهط خهوب یهها بهه مراکهز ذعمل و سرعت انتقهال داده نحوهبا تجربه  یرویبا وجود چند ن ،منابع خطا صرف نظر شود

 .گرددیم یابیارز متوسطشرایط  خوزستان و لرستان

 

  یکارشناس عوامل و زاتیتجهمطلوب  طیشرا -8-4-9

 گلستان استان 
 شودیم استنباط نیچن 44-3 جدول یفیک یپارامترها قالب در یامنطقه آب شرکت هیپا مطالعات بخش یکارشناس نظرات اساس بر

 فاصهله یکارشناس عوامل و زاتیتجه آل دهیا طیشرا تا و دارد قرار راه مهین در یکارشناس عوامل و زاتیتجه  یح از گلستان استان که

 از اسهتفاده آن بها متناسهب و مئانهدر رودخانهه دهیهچیپ رفتهار و یسهطح انیجر الگوی رییتغ قیدق شاخت مستلزم هیپا اتمطالع. دارد

 . است خطا حداقل با آمار لیتحل و ثبت یبرا سنجش و شیپا بروز یهاروش و زاتیتجه

 

 (  لامیا و کرمانشاه یهااستان همراه)به  لرستان استان 

( 47-3 و 46-3، 45-3)جهداول  لامیا و کرمانشاه لرستان، یهااستان یامنطقه آب شرکت توسط شده هیته یفیک یارهایمع با مطابق

 یادیهز یههاخسارت ریاخ لیدر اثر س کهاستان خوزستان واقع شده  کیاستراتژ یاستان لرستان در بالادست سدها نکهیو با توجه به ا

 طیشهرا بها یکارشناسه عوامل و زاتیتجه  یح از لرستان ژهیبو و هااستان نیا که شودیم استنباط نیچنآن وارد شد،  یهاستگاهیبه ا

 .  دارند یادیز فاصله یکارشناس عوامل و زاتیتجه مطلوب

 

 خوزستان استان 

 یاستان خوزستان و سهدها یکیاستراتژ تیسازمان آب و برق خوزستان و با توجه به موقع توسطشده  اعلام یفیک یارهایبا مع مطابق

 یبهرا مطلهوب طیشهرا بها یکارشناسه عوامل و زاتیتجه  یح از استان نیا که شودیم استنباط نیچنآب و برق منطقه،  نیآن در تام

تواند الگوی دیگهر های سازمان در این زمینه می. فعالیتندارد یچندان فاصله یکارشناس عوامل و زاتیتجه یی،هوا و آب یمعمول طیشرا

 ها برای توسعه یک سیستم پایش برخط قرار گیرد.استان

 

 و ارتقاء عملکرد  یآمادگ بهبود -8-4-11
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 گلستان استان 

 یابزارها ، به کارگیریمیترم و یبازساز نقشه هیته مانند هاییی در قالب برنامهدرومتریه یهاستگاهیا عملکرد ارتقا و یآمادگ بهبود

مورد  یارتقا سطح کارشناس برایخدمت  نیح آموزش برنامه ،ینگهدار تیریمد ی، بهبودمیقد یابزارها با ینیگزیجا و سنجش دیجد

   .ردیگیقرار م توجه

اما  .نشده است هیته میو ترم یتاکنون نقشه بازساز ،گلستان استان یامنطقه آب شرکت مطالعات تیریمد بخش اظهارات اساس بر

با  دبیسنجش  ییکارا تیدنبال کنند. نظر به محدود را در قالب طرح نیاز نیا توانندیمشاور م یهاو شرکت اساتیدکه شده  شنهادیپ

 نیدر ا پهپاد و یرادار یسنسورها نینو یهایاستفاده از فناور ،یرسوب انیو جر لابی)شفت انکودر( در زمان س یفعل یاستفاده از فناور

جهت حرکت و وسعت پهنه  ،یلابیس انیاز راه دور ارتفاع جر توانیم یبا استفاده از پهپاد به خوب نکهی. ضمن اشودیم هیتوص نهیزم

 یروین تیبه محدودبا توجه  داده شده است. شینما 59-3در شکل  زاتینوع تجه نیاز ا یارصد کرد. نمونه یبحران طیرا در شرا لیس

تعداد کارشناسان  شیو افزا یانسان یرویساختار ن رییگلستان، تغ یاشرکت آب منطقه هیمطالعات پا تیریمد یدر ساختار فعل یانسان

 . رسدیبه نظر م یضرور یسطح یگروه مطالعات آبها

 

 
 پل ینصب آن بر رو یو چگونگ انیجر یاسرعت لحظه یریگاندازه یسنسور رادار -13-8 شکل

 

 ( لامیکرمانشاه و ا یهالرستان )به همراه استان استان 

 و یدرومتریه شبکه یبازساز یبرا یزیربرنامه و مطالعه حال در لرستان استان اکنون هم که داشت انیب توانیم خلاصه بصورت

 نیو تهدو قیهلذا مطالعهات دق کلیدی دارد. طیشرا خوزستان استان یسدها یبالادست تیموقع لیدل به استان نیا. استتجهیزات  ارتقاء

 یههااستان یفیک یارهای. مطابق با معرسدیبه نظر م یضرور نهیزم نیدر ا یرادار یسنسورهامانند  نینو یهایاز فناور استفاده برنامه

 بهاًیتقر تیوضهع یادوره آمهوزش نیهمچن و یمتصد وجوداز نظر  هاستگاهی(، ا45-3 و 44-3، 43-3)جداول  لامیلرستان، کرمانشاه و ا

 انیمتصد یریکارگ به باشد، گیریی اندازهخطا رساندن حداقل به یبرا طیشرا یسازآماده و زاتیتجه ارتقا هدف اگر اما ،دارند یمناسب

 .است یضرور خدمت نیح یهاآموزش و یمحل

 

 خوزستان استان 

 یبازسهاز یبرا یزیراستان خوزستان در حال مطالعه و برنامههای دریافتی، مطابق گزارشداشت که  انیب توانیخلاصه م بصورت

و  قیهمطالعهات دق خوزسهتان، اسهتانکرخهه و دز در  یسدها اهمیتاست. با توجه به  کیفیت برداشت دبیو ارتقاء  یدرومتریشبکه ه

 .  رسدیبه نظر م یضرورپهپاد و  یرادار یسنسورهامانند  نینو یهایاز فناور استفادهبرنامه  نیتدو
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  یسنجش دب یهاستگاهیا دقت یابیارز  -8-4-11
 فقدانبزرگ،  یهالابیدر س دیرسوب شد/شیاز فرسا یناش انیعمده در سطح مقطع جر راتییتغعواملی مانند از  یناش تیقطععدم

 استفاده در مانینگ زبری ضریب تخمین به مربوطاشل، خطای  -یدب یو برآورد آن بر اساس منحن یلابیدر مواقع س انیجر یریگاندازه

 منظم یهایسرکش در ریتأخمیزان رسوب همراه با جریان،  اشل، قرائت و یباندهید در دقت عدم مانینگ، معادله و سطح-شیب روش از

 یریگاندازه در هاستگاهیاز ا یو ادوات در برخ دستگاه نوع رییتغ و یریگاندازه زاتیتجه و لوازم ریتعم در ریتاخ شده، یزیربرنامه و

استان گلستان، حوضه  گرگانو  سوقره حوضه های سیلابی برآورد شده دردبی دقت که کرد یریگجهینت نیچن توانیم رودخانه انیجر

و گاهی  و دز  در استان خوزستان در حد متوسط کارون کرخه، حوضه(،  لامیا و کرمانشاه یهااستاناستان لرستان )و  در کرخهو  دز

آمار های متکی بر تحلیل تیعدم قطع ،نشود دهیشیاندهای سیلابی ی دبیخطا منابع کاهش یبرا یداتیکه تمه یدر صورت. است ضعیف

 وجود خواهد داشت. هاستگاهیو اطلاعات ا

 

 اثرات سیل اخیر بر منابع آب کشور -8-1
 بارش و منابع آب سطحی -8-1-1

  بارش 

 تواند بر منابع آب بر جای بگذارد، افزایش حجم رواناب ورودی به سدها و بهههای بالاتر از نرمال میوقوع بارش از اثرات مثبتی که

ههای آبریهز وضعیت بارندگی تجمعهی حوضههآمار وزارت نیرو در خصوص  51-3دنبال آن افزایش حجم ذخیره آبی کشور است. جدول 

، 51-3دهد. طبهق جهدول ر مقایسه با سال آبی قبل و میانگین بلندمدت نشان میرا د 1387-89در انتهای سال آبی  درجه یک کشور

درصدی به ترتیب نسبت به سال آبی  39و  61، 111متر و با رشد حدود میلی 342با عمق متوسط 1387-89بارش کشور در سال آبی 

خلهیج  1با میهانگین بلندمهدت در حوضهه درجهه ساله روبرو شده است. بیشترین درصد اختلاف  51ساله و میانگین  11قبل، میانگین 

دریای خهزر  1گیرد. میزان بارش در حوضه درجه های کرخه، کارون و دز را نیز در بر میفارس و دریای عمان به ثبت رسیده که حوضه

سهاله  51نگین و نسهبت بهه میها %43سو و گرگان نیز بخشی از آن است نسبت به سال آبی گذشته حهدود های قرهکه حوضه رودخانه

 رشد داشته است. % 33حدود 
 

-93شهریور سال آبی  81روز  13:81وضعیت بارندگی تجمعی حوضه های آبریز درجه یک کشور از اول مهر تا ساعت  -11-8ول جد

 (1893)وزارت نیرو،  1891

 

 86-87لغایت سال آبی  96-97از سال آبی  سال اخیر 11میانگین *
 

 حوضه های اصلی بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تاکنون درصد اختلاف بارندگی

(درجه یک) (مترمیلی)شهریور  81از اول مهر تا  باسال آبی جاری   

 11میانگین 

 ساله

 میانگین *

ساله 11  

سال آبی 

 گذشته

 11میانگین 

 ساله

 میانگین *

ساله 11  

   سال آبی سال آبی

96-91 91-93   

33 35 43 7/429  4/424  2/411  9/571  دریای خزر 

49 94 153 7/362  7/281  8/211  7/535  فارس و دریای عمانخلیج  

45 48 21 9/341  4/331  2/418  دریاچه ارومیه 484 

31 54 115 7/163  2/138  5/114  فلات مرکزی 214 

12 41 189 6/117  3/95  4/41  3/121  مرزی شرق 

41 68 119 4/221  194 5/142  2/311  قومقره 

39 61 111 8/247  4/213  1/171  1/342  کل کشور 
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های قبهل، سو و گرگان، کرخه، کارون و دز در مقایسه با سالزده مشتمل بر قرههای سیلبرای بررسی وضعیت بارندگی در حوضه

ن داده شهده نشها 51-3ماهه اول و کل سال آبی برآورد شد که در جدول 7ماهه اول،  6ساله( مجموع بارش در 31میانگین بلند مدت )

های سهینوپتیک سهازمان هواشناسهی و وزارت نیهرو در ای ترکیبی از ایسهتگاهاست. شایان ذکر است که با توجه به استفاده از مجموعه

 ها متفاوت باشد.ممکن است با مقادیر گزارش شده توسط این سازمان 51-3ها، مقادیر جدول برآورد مقادیر بارش متوسط حوضه

مهاه  6متهر آن در میلی 244متر است که بهه طهور متوسهط میلی 395سو و گرگان حدود بارش در حوضه قرهمیانگین بلندمدت 

 26آمده، میزان بارندگی حوضهه تها پهیش از آغهاز سهامانه بارشهی اول ) 51-3طور که در جدول کند. هماننخست سال آبی ریزش می

روز بارشی بالغ  5ل بیشتر بوده است. با آغاز سامانه بارشی اول، حوضه طی ماهه او 6اسفند( اندکی از میانگین بلند مدت مجموع بارش 

 1387-89ماهه نخست سهال آبهی  7های فروردین ماه، مجموع بارش این حوضه در متر دریافت نمود. با احتساب بارندگیمیلی 176بر 

ده است. شایان ذکر است که میزان بهارش در شهش آن مربوط به دوره سیلاب بو %34متر رسید که طبق برآوردها، میلی 517به حدود 

 برابر زمان مشابه در سال قبل بوده است. 7/1حدود  1387-89ماهه نخست سال آبی 

متهر ایهن بارنهدگی در نیمهه اول میلی 311کند که حدود متر در سال بارش دریافت میمیلی 414حوضه کرخه به طور میانگین 

با اختلاف قابل توجهی نسبت به سال قبل و نیهز میهانگین بلندمهدت در شهرایط  1387-89ل آبی ماهه اول سا 6دهد. سال آبی رخ می

متر باران میلی 537، در این حوضه حدود  87رطوبتی بالاتر از نرمال قرار می گیرد، به طوری که تنها در فاصله اول مهر تا پایان اسفند 

شدید شد بهه نحهوی کهه میهانگین ت 1389امانه بارشی در نیمه نخست فروردین باریده است. شرایط ترسالی این حوضه با فعالیت دو س

متر برآورد شده است. مقدار بارش در شهش ماههه اول سهال آبهی میلی 185ای مجموع دو بارش سیلابی متوالی در فروردین ماه حوضه

 1389دین ر، بهارش مولهد سهیل در فهرو51-3برابر بوده است. با توجه بهه جهدول  44/2نسبت به زمان مشابه در سال قبل 89-1387

 ماه اول سال آبی بوده است. 7کل مقدار مشاهده شده در  %26معادل 

ماه نخست سال آبهی  6پاییز و زمستان پربارشی را سپری کرد به طوری که میزان بارندگی  1387-89حوضه کارون در سال آبی 

، در 89فروردین  11-13و  4-6از میانگین بلند مدت بارش یکسال آبی در این حوضه نیز بیشتر بوده است. در جریان دو سامانه بارشی 

متهر میلی 697ش ثبت شده در این سال آبی افزوده شده و مجموع بارش تا پایان فروردین به بهیش از متر بر عمق بارمیلی133مجموع 

بارش حوضه از ابتدای سال آبی تا پایان ماه هفتم است. شایان ذکر است  %18معادل  89ای فروردین رسیده است. مقدار بارش مشاهده

 داشته است. یبرابر 14/3 بارش بی،آ در سال نسبت به زمان مشابه 1387-89 یشش ماهه اول سال آبکه 

متر بیشتر از میانگین بارش سالانه این حوضهه بهوده اسهت. بهه میلی 167حدود  1387مجموع بارش حوضه دز تا پایان اسفند   

بهارش   لی قهرار داشهته اسهت.، در وضهعیت ترسها89عبارتی حوضه دز حتی تا پیش از وقوع دو سامانه بارشی مولد سیل در فهروردین 

برابر بوده است. در آغهاز نیمهه دوم سهال  1/3نسبت به زمان مشابه سال قبل حدود   1387-89ای در شش ماهه اول سال آبی مشاهده

متهر بهرای ایهن حوضهه بهه همهراه میلی 8/77و  9/121فروردین به ترتیب مقدار بارشی معادل  13تا  11و  6-4آبی، دو سامانه بارشی 

 %21متر رسید که میلی 891یش از به ب 89ماهه منتهی به فروردین  7حجم از بارندگی، مجموع بارش حوضه در دوره اند. با این داشته

 .های فروردین بوده استن مربوط به بارشآ
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 زدههای سیلمقادیر بارش در سطح حوضه 11-8جدول 
میانگین  حوضه/بارندگی

بلندمدت 

بارش 

سالانه 

 متر()میلی

 نیانگیم

بلند مدت 

مجموع 

 6بارش 

ماهه اول 

ی سال آب

 متر()میلی

مجموع 

 6بارش 

ماهه اول 

سال آبی  

93-91 

 متر()میلی

مجموع 

 6بارش 

ماهه اول 

سال آبی  

96-91 

 متر()میلی

مجموع بارش 

ماهه اول  6

سال آبی  

تا  91-93

 قبل از سیل

 متر()میلی

مجموع 

بارش 

مولد سیل 

 متر()میلی

مجموع 

بارش 

سیل مولد 

)سامانه 

 اول(

 متر()میلی

مجموع 

بارش 

مولد سیل 

)سامانه 

 دوم(

 متر()میلی

مجموع 

بارش 

مولد سیل 

)سامانه 

 سوم(

 متر()میلی

میانگین 

بلند مدت 

مجموع 

 1بارش 

ماهه اول 

 سال آبی

 متر()میلی

مجموع 

 1بارش 

ماهه اول 

سال آبی 

93-91 

 متر()میلی

نسبت بارش 

مولد سیل به 

 1بارش  

اول ماهه 

سال آبی 

93-91 

 

 34/1 517 281 - - 176 176 271 228 436 244 395 قره سو و گرگان

 26/1 742 361 115 81 - 185 537 221 537 311 414 کرخه

 18/1 697 426 34 88 - 133 531 168 531 364 451 کارون

 21/1 891 485 79 121 - 188 721 233 721 418 554 دز

 

  سدها مخازنحجم آب 

آبی گذشهته )یکهی  پی افزایش بارندگی در سال آبی اخیر، ورودی مخازن سدهای کشور نسبت به دوره تاریخی و به ویژه سال در

بهر اسهاس آمهار سهامانه  52-3دههد.  در جهدول ای افهزایش نشهان مهیهای دوره آماری( به شهکل قابهل ملاحظههترین سالاز خشک

IranDams  31تها  87است. طبهق ایهن جهدول از ابتهدای مههر آمده 1387-89پایان سال آبی  حجم آب موجود در مخازن کشور در 

های سال آبی قبل بوده است. بها برابر ورودی 14/3میلیارد متر مکعب آب وارد سدهای کشور شده است که  7/152، حدود 89شهریور 

میلیارد مترمکعب بوده  6/29بالغ بر  89ن شهریور توجه به این حجم از جریان ورودی، حجم کل ذخیره موجود در مخازن کشور در پایا

 58در پایهان سهال آبهی،  52-3چنین بر اسهاس جهدول دهد. همدرصد افزایش نشان می 45که نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 

 بوده است. %41حدود  87درصد حجم مخازن کشور پر بوده که این رقم در پایان شهریور 
 

 در پایان شهریور دو سال آبی متوالی 1د مخازن به تفکیک حوضه آبریز درجه حجم آب موجو -12-8جدول 

 

مههر بهه عنهوان  1های تحت تاثیر سیلاب، حجم ذخیره گزارش شده سدها در تاریخ برای بررسی وضعیت مخازن سدها در حوضه

بهرداری سهدها و نیهز وجهود دریافت شده است. با توجه بهه اختلهاف دوره بهره  IranDamsحجم ذخیره در انتهای سال آبی از سامانه 

ساله برای ارزیابی حجم ورودی به سهدها در نظهر  21ای حداکثر محدودیت در تکمیل سری تاریخی برخی سدهای قدیمی کشور، دوره

ی شد ولی از بررسی و حهذف رونهد احتمهالی گرفته شد. مقادیر حجم ورودی به سدها با حذف اثر سد)های( بالادست هر سد غیرتنظیم

حجم ورودی به سدها را برای دوره سیلاب، از آغاز سال آبی تا پایان دوره سهیل   53-3نظر گردید. جدول ها صرفموجود در سری داده

 دهد.نشان می 1387-89و  برای کل سال آبی 
 

تعداد  حوضه آبریز

 سدها

حجم بر اساس 

آخرین هیدروگرافی 

 )میلیون مترمکعب(

حجم آب موجود مخازن در پایان 

 شهریور ماه )میلیون مترمکعب(

  درصد پر بودن

 درصد تغییر سال گذشته سال جاری 1891 1893

6/9119 49 دریای خزر  8/2645  6/1819  33 24 39 

1/31291 56 خلیج فارس  9/21682  6/15141  66 49 37 

4/1611 12 دریاچه ارومیه  2/783  1/685  48 43 14 

4/5161 36 مرکزی  2/2654  6/1393  52 27 82 

2/1584 7 هامون  1/1117  6/424  71 27 163 

4/1398 13 سرخس  8/754  2/239  54 17 217 

1/49846 172 کشور کل  1/29659  7/18911  58 41 45 
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 در محل سدها 1891-93به آورد سال آبی های اخیر نسبت مقایسه تاثیر حجم رواناب ورودی سیل -18-8جدول 

 حجم ورودی سال آبی

93-1891 (MCM) 

حجم ورودی از ابتدای سال 

تا پایان  1891-93آبی 

 فروردین
(MCM) 

تا  1891اسفند  26حجم ورودی از 

 )گرگانرود(1893پایان فروردین  

 1893یا فروردین 

 (MCM) های جنوب غرب()حوضه

 ردیف حوضه نام سد

 *طبیعی×  تنظیم شده *طبیعی× تنظیم شده *طبیعی× تنظیم شده

سو قره بوستان 56 56 91 91 89 89

و 

 گرگان

1 

 2 گلستان 285 295 394 351 536 512

 3 وشمگیر 361 314 511 383 685 578

 4 کرخه سیمره 2342 2342 4621 4621 6158 6158

 5 کرخه 5522 4731 11128 11133 14483 14326

 4کارون  1913 1913 4112 4112 6351 6351

 کارون

6 

 7 3کارون 3349 2945 7541 6887 11529 11475

 9 1کارون  4116 3147 8646 7619 14733 14413

 8 مسجدسلیمان 4125 2851 11236 6823 16752 15976

 11 گتوند 4678 3479 12167 9933 19732 16865

 11 دز لرستانرودبار  396 396 611 611 1197 1197

 12 دز 4518 4455 11284 11247 14969 14984

 * برآوردی )ستون حجم ورودی طبیعی رواناب با حذف اثر ذخیره سد)های( بالادست برآورد شده است.(

 اعداد برآوردی هستند و نیاز به تدقیق دارند. ×

 

 سو و گرگانهای قرهحوضه رودخانه 

 27/2میلیون مترمکعهب بهرآورد شهده کهه  685حدود  1387-89وشمگیر برای سال آبی مجموع حجم جریان غیرتنظیمی سد 

حجم ذخیره مخزن  58-3است. شکل  1386-87برابر حجم نظیر در سال آبی  6/9میلیون متر مکعب( و  316ساله ) 21برابر میانگین 

، حجهم ذخیهره مخهزن 1387-89در پایان سال آبی  دهد.ساله اخیر را برای سد وشمگیر نشان می 21در انتهای هر سال آبی در دوره 

میلیون مترمکعب بوده که با وجود بالاتر بودن از ذخیره سال آبی گذشته، همچنان کمتهر از میهانگین بلنهد  2سد وشمگیر کمی بیش از

 مدت ذخیره این سد در زمان مشابه )خط افقی( بوده است.

 
 میانگین بلندمدت در پایان هر سال آبیحجم مخزن سد وشمگیر و مقایسه آن با  -19-8شکل 
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 حوضه کرخه 

تها  1391-91ی سال آبه مرداد ازه این سد ب یمیتنظ ریغ یورود انیآمار جر، 91برداری سد کرخه از سال با توجه به شروع بهره

های قابهل ملاحظهه ششود با توجه به بارمشاهده می 61-3طور که در شکل همان. مورد بررسی قرار گرفت 1387-89 یسال آبانتهای 

بهه بهیش از  1387-89، حجم تجمعی جریان ورودی به این سد تا انتههای سهال آبهی  89و دو سامانه بارشی فروردین  87در زمستان 

برابر  8/4میلیون متر مکعب( بوده و نسبت به سال آبی قبل 3719برابر مقدار میانگین ) 8/3میلیون مترمکعب رسیده است که  14483

میلیون متهر مکعهب  3561را به بیش از  89این حجم از ورودی در سال آبی، حجم ذخیره مخزن این سد در پایان شهریور شده است. 

 برداری این سد، مقدار حجم ذخیر مخزن در این مقطع زمانی تنها یکبار بیشتر بوده است.ساله بهره 19رساند. طی دوره 

 

 
 میانگین بلندمدت در پایان هر سال آبی حجم مخزن سد کرخه و مقایسه آن با -61-8شکل 

 

دهد. مقدار کل حجم جریهان را پوشش می 1387-89تا پایان  1398-81های آبی دوره آماری سد سیمره در همین حوضه سال

برابهر مقهدار میهانگین  3میلیهون مترمکعهب بهرآورد شهده کهه  6158برابهر  1389-89ورودی غیرتنظیمی بهه سهد سهیمره در سهال 

برابر مقدار جریان در سال آبی پیش از آن است. حجم ذخیره مخزن سد سیمره در پایهان سهال آبهی  5/3یون متر مکعب( و میل2145)

میلیهون متهر مکعهب  566میلیون مترمکعب بوده که نسبت به میانگین ذخیره این سد در این مقطع زمهانی  1454بیش از  89-1387

برداری خود چنین حجمی از آب را در این مقطهع زمهانی تجربهه سال از دوره بهرهدر یکبیشتر است. این سد نیز مانند سد کرخه تنها 

 کرده است.

 

 حوضه کارون 

 یتها آخهر سهال آبه 1379-78 یسال آب تیراز  شهید عباسپورسد  یمیتنظ ریغ یورود انیآمار جراز منظر رواناب حوضه کارون، 

میلیون مترمکعب رسهیده  14733تجمعی جریان ورودی به سد به حدود حجم 1387-89مورد بررسی قرار گرفت. در سال  89-1387

تغییهرات حجهم  61-3اسهت. شهکل  1386-87برابر سال آبی  1/3میلیون متر مکعب( و  8278ساله ) 21برابر مقدار میانگین  6/1که 

طور که در شکل قابل مشهاهده اسهت دهد. همانساله اخیر نشان می 21ذخیره مخزن سد شهید عباسپور را در پایان شهریور، در دوره 

ههای سهال آبهی نسبت به میانگین بلند مدت اندکی کمتر است با ایهن وجهود بارش 1387-89حجم ذخیره این سد در پایان سال آبی 

 جاری باع  شده که مخزن نسبت به سال آبی قبل، در شرایط بهتری قرار گیرد.
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 مقایسه آن با میانگین بلندمدت در پایان هر سال آبیحجم مخزن سد شهید عباسپور و  -61-8شکل 

 

پایهان تها  1398-81ی سهال آبه مهرداد ازگتوند سد  یبرا یمیتنظ ریغ یورود انیآمار جرترین سد حوضه کارون، دستدر پایین

میلیون مترمکعب بهرآورد  19732حجم تجمعی جریان ورودی به این سد حدود  1387-89در سال  موجود است. 1387-89 یسال آب

 است. 1386-87برابر سال آبی  6/3( و 8819برابر مقدار میانگین ) 8/1شده که 

 

 حوضه دز 

بهرداری ه بهرهبه 1341برای بررسی شرایط رواناب در حوضه دز، آمار سد دز که از جمله سدهای قدیمی کشهور بهوده و در سهال 

حجهم جریهان ورودی  1387-89دهد که در سهال ( نشان می1379-78)از   سال اخیر این سد 21رسیده مورد توجه قرار گرفت. آمار 

برابر سال   5/4( و 6585سال اخیر ) 21برابر مقدار میانگین  2/2میلیون مترمکعب رسید که  14969غیرتنظیمی به سد دز به بیش از 

 (.62-3سال متوالی بالاتر از میانگین قرار گیرد )شکل  9این حجم از ورودی باع  شد که ذخیره مخزن این سد پس از آبی قبل است. 
 

 
 حجم مخزن سد دز و مقایسه آن با میانگین بلندمدت در پایان هر سال آبی -62-8شکل 
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-89ده شهده اسهت. در انتههای سهال آبهی نشهان دا 54-3های چهارگانه در جدول مقادیر حجم مازاد بر میانگین سدهای حوضه

سو و گرگان، حجم ذخیره مازاد بر میانگین کمتر از میانگین بلند مدت حوضه مورد بررسی، تنها در سدهای حوضه قره 4، از بین 1387

ضهه میلیهون مترمکعهب، حو 19سهو و گرگهان حهدود ، مجموع حجم ذخیره مخازن سدهای حوضه قره89بوده است. در پایان شهریور 

 میلیون مترمکعب بوده است. 1838میلیون مترمکعب و حوضه دز  9542میلیون مترمکعب، حوضه کارون حدود  5116کرخه  بیش از 

 

 1891-93ها در سال آبی حجم مازاد بر میانگین در حوضه -14-8جدول 

مجموع حجم مازاد 

بر میانگین در 

 حوضه

)میلیون متر 

 مکعب(

حجم ذخیره 

سدهای حوضه در 

انتهای سال آبی 

)میلیون متر 

 مکعب(

حجم مازاد بر 

 میانگین در مخزن

)میلیون متر 

 مکعب(

حجم ذخیره سد در 

انتهای سال آبی 

 )میلیون متر مکعب(

 حوضه نام سد

4/8-  9/17  

4/1  بوستان 9/8 

- سو و گرگانقره 8/2  گلستان 1/6 

- 8/7  وشمگیر 1/2 

5/1895  5/5116  
8/565  سیمره 6/1454 

 کرخه
6/1418  کرخه 8/3561 

3/966  9/9541  

- 5/87  4کارون  4/1561 

 کارون

- 1/275  3کارون 2/1269 

- 9/131  1کارون  1/1574 

3/13  مسجدسلیمان 5/242 

5/1356  گتوند 7/3985 

5/95  6/1839  
- 6/17  رودبار لرستان 9/89 

 دز
2/113  دز 9/1938 

 

o گیریبندی و نتیجهجمع 

ههای های ورودی ناشی از سیل به مخازن سدها یکی از معیارهایی است که میزان تاثیر سهیلاب اخیهر را بهر آببررسی حجم آب

، 6/1های انجام شده، حجم جریان ورودی ناشی از سیل اخیر به سدها  بیش از چند برابر میهانگین )دهد. طبق بررسیسطحی نشان می

، دز،  گتوند، سیمره ، کرخه و وشمگیر( چند ساله در دوره آمهاری گذشهته 1ترتیب در سدهای کارون به  3/2،  8/3و   1/3،  8/1. 2/2

است. افزون بر این، سیل اخیر موجب فزونی دبی پایه و تداوم مناسب آن در فصل بهار و تابستان شده است. . طبق آمار موجهود، حجهم 

میلیارد مترمکعب بوده که نسبت به زمان مشابه در سال گذشهته  6/29لغ بر با 89کل ذخیره موجود در مخازن کشور در پایان شهریور 

 89های متاثر از سیل، بیشترین حجم ذخیهره مهازاد بهر میهانگین در پایهان شههریور دهد.  در میان حوضهدرصد افزایش نشان می 45

ای بیش از میانگین بلند مهدت بی حجم ذخیرهمتعلق به حوضه کرخه است. هر دو سد مهم این حوضه، کرخه و سیمره، در پایان سال آ

 اند. خود داشته

سالی داشته و حجهم مخهزن تنظیم درون مخازنی دارند که عمدتاً سو و گرگانقرهغالب سدها در حوضه های دز، کارون، کرخه و 

ن توقع داشت که رخداد یهک سهال تواندارند. با این اوصاف نمی  (Carry Over) سالیچندانی به نسبت آورد ورودی برای تنظیم برون

مدت در مخهازن ذخیهره آب سهطحی ایجهاد نمایهد. علهاوه پرآب با چندین واقعه سیلاب بتواند اثرگذاری بلندمدت پایدار و یا حتی میان
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ه تواند به جای یک فرصت مناسب، تهدید ببا یک حجم مخزن بیش از حد نرمال در این حوضه ها می 1389-88برآن، شروع سال آبی 

های زمستانه و بهاره در مخهازن دشهوار خواههد بهود.  حساب آید. در صورت تحقق مجدد ترسالی و یا حتی شرایط نرمال، کنترل سیلاب

ههای سهال بنابراین، نمی توان بر اساس حجم مخازن )یا درصد پرشدگی( در شروع سال آبی جدید، انتظار اثرات پایدار ناشی از سهیلاب

ها و مناطق خشک کهه گیری در حوضهآب سطحی ذخیره شده در مخازن را داشت. بدیهی است چنین نتیجه در منابع 1387-89آبی 

 .شوند صادق نیستبنا می Carry Over عمدتا مخازن آنها به صورت

 

 خشکسالی و ترسالی -8-1-2

 خشکسالی هواشناسی در مقیاس ملی 

و  6، 3، 1ههای زمهانی ساله در گام 31سنجی برای دوره آماری انایستگاه بار 214در سطح کشور با بکارگیری آمار  SPIشاخص 

 نشان داده شده است. 63-3های منتهی به رویداد سیل اخیر محاسبه و در شکل در ماه 1387-89برای سال آبی ماهه  12

 

  

  

 

(، ب( مقیاس 1893ماه منتهی به شهریور  12ساله( در: الف( مقیاس سالانه ) 81)دوره زمانی  SPIتوزیع مکانی شاخص -68-8شکل 

ماهه )منتهی به  8( و د( مقیاس 1891؛ معادل با زمستان 1891ماهه )منتهی به اسفند  8(، ج( مقیاس 1891ماهه )منتهی به اسفند  6

 (.1893فروردین 

 

ماههه در وضهعیت مرطهوب 12و  6، 3ههای زمهانی در مقیهاس 1387-89آبهی  شود، سهالمشاهده می 63-3همانطور در شکل 

(5/1<SPIو در بخش )( 5/1هایی از کشور در وضعیت نرمال <SPI< 5/1- قرار داشته است. شکل )ماهه  12الف متناظر با بارندگی -1

-63-3در شهکل  SPIی توزیع مکهانی بیانگر ترسالی بسیار شدید در مناطق شمال شرق و غرب کشور است. بررس 1387-89سال آبی 

 است.  1387-89الف مؤید وجود شرایط نرمال یا ترسالی در تمام مناطق کشور در کل سال آبی 

 (الف (ب

 (د
 (ج
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سهو و ( است. در این نقشه حوضه قره1387ماهه )از مهر تا پایان اسفند  SPI 6دهنده توزیع مکانی شاخص ب نشان-63-3شکل 

انهد. باتوجهه بهه اینکهه سهامانه بارشهی دوم و سهوم در شرایط ترسالی بسیار شهدید را تجربهه کردههایی از حوضه کرخه گرگان و بخش

ههای بارشهی وارد ب( اثر این سهامانه-63-3)شکل   SPI-6های جنوب غرب کشور شد، درموجب سیلابی شدن حوضه 1389فروردین 

های جنوب غرب کشهور )بهویژه در نیمه اول سال آبی( در حوضه) SPI-6توان علائمی از ترسالی را بر اساس شاخص شود. البته مینمی

 1389و فهروردین  1387منتههی بهه اسهفند  SPI-3د، توزیع مکانی شهاخص -63-3ج و -63-3چنین در شکل کرخه( رؤیت کرد. هم

منطقه جنوب غرب شرایط است. بنابراین در  1387-89حاکی از شرایط نرمال متمایل به ترسالی در زمستان  نشان داده شده که عموماً

 توانسته هشداری برای مدیریت سدها قلمداد گردد.مرطوب بوده و می 1387-89پاییز 

ج، حوضه های سه گانه غرب کشور در سه ماههه زمسهتان در -63-3نکته حائز اهمیت در این بخش آن است که بر اساس شکل 

د، در بازه سه ماهه بهمهن، اسهفند و فهروردین بهه -63-3ه به شکل شرایط متمایل به نرمال و مرطوب متوسط بوده است. سپس با توج

 اند. این امر نشان دهنده امکان تغییر چند کلاس ترسالی حتی در یک دوره کوتاه یک ماهه است. شرایط ترسالی شدید منتقل شده

سهال اخیهر اتفهاق  31ی در های ترسهالی و خشکسهالی متنهاوبدر کشور است. دورهSPI بیانگر سری زمانی میانگین  64-3شکل 

 1387-89و  1386-87سال اخیر مربوط بهه دو سهال آبهی متهوالی  31افتاده است. شدیدترین انتقال شرایط خشکسالی به ترسالی در 

سال آمار هم نشهان داد   61های با سری بلندمدت با است که چنین تغییر چشمگیری سابقه تاریخی ندارد. حتی بررسی موردی ایستگاه

 دیدترین انتقال از یک دوره خشک به یک دوره تر در دو سال اخیر کاملا بی سابقه بوده است.که ش

و شدیدترین خشکسالی در سهال آبهی  1387-89ساله اخیر، شدیدترین ترسالی مجموع کل کشور در سال آبی  31در کل سری 

سال وجود داشهته  13سال و دو دوره ترسالی به مدت  17پیوسته با مجموع  دوره خشکسالی نسبتاً 3 رخ داده است. حدوداً 97-1396

 است.

 
 ساله( 81)دوره آماری  SPI-12تغییرات زمانی خشکسالی و ترسالی کشور براساس شاخص  -64-8شکل 

 

 

 ایخشکسالی در مقیاس حوضه 
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های ساله در حوضه 51نمودار تغییرات شاخص خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی برای دوره مشترک  66-3و  65-3هایدر شکل

حوضه  4)عباسپور(، کرخه و ایستگاه گالیکش )معرف قره سو و گرگان( ارائه شده است. جهت تلخیص متن، نمودارهای  1دز، کارون 

 زده در یک قالب مشترک آمده است.سیل

 

 
 ساله 11تغییرات زمانی شاخص خشکسالی هواشناسی در دوره  -61-8شکل 

 

 
 ساله 11زمانی شاخص خشکسالی هیدرولوژیکی در دوره تغییرات -66-8شکل 

 

 

 

 

 شرایط خشکسالی/ترسالی در حوضه قره سو و گرگان 
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سال  5دهد که در زمانی نشان می است. این سرینشان داده شده سال گذشته  51در طی  SPI-12سری زمانی  65-3در شکل 

اتفاق افتهاده اسهت. ایهن در حهالی اسهت کهه سو و گرگان حوضه قرهدر ایستگاه معرف اخیر فقط یک یا دو سال خشکسالی هواشناسی 

سهاله(  5دهد که خشکسالی هیهدرولوژیکی پیوسهته ))در محل ایستگاه هیدرومتری گالیکش( نشان می SHDI-12بررسی سری زمانی 

 (.66-3و  65-3در محل این ایستگاه اتفاق افتاده است )شکل 

روی داده اسهت.  از نهوع شهدید 1363-64تها  1349-48ره خشکسهالی از سهال یک دو ،براساس شاخص خشکسالی هواشناسی

بهر  دوره های خشکسالی متوسهط1396-97و در سال آبی  1376-77تا  1373-74 ، از  1368-71تا  1367-69از سال آبی  همچنین

-95تها  1391-92ال ههای ترسالی بسیار شهدید و در سه 1382-83تا  1397-99و  1387-89. در سال آبی حوضه حاکم بوده است 

 (.65-3ترسالی شدید قابل مشاهده است )شکل  1367-69تا  1364-65و   1371-72تا  71-1371،  1394

دوره خشکسهالی  1358-61تها  1355-56و  1351-51تها  1348-51ههای براساس شاخص خشکسالی هیدرولوژیکی در سهال

-56تها  1351-51دوره خشکسالی شدید را شاهد هستیم. در سال  1386-87تا  1382- 83 از و 1381-81تا  1396-97 ، ازمتوسط

 1387-89و در سال آبهی  1374-75تا  1368-71و  1361-62تا  1358-61دوره ترسالی شدید و  1382-83تا  1381-81و  1355

ه اخیر مربوط به دو سال متهوالی شود. بزرگترین مقدار انتقال وضعیت خشکسالی به ترسالی در پنج دهترسالی بسیار شدید مشاهده می

 (.  66-3است )شکل  1387-89و  87-1386

 

 شرایط خشکسالی/ترسالی در حوضه کرخه 

سال نشان داده است. بعنوان مثهال یهک دوره ترسهالی  51در این حوضه وقوع ترسالی و خشکسالی را طی   SPI-12سری زمانی

در ورودی  SHDI-12مشاهده کهرد. بررسهی سهری زمهانی  SPI-12سری زمانی توان در ( را می1374تا  1371ساله )از سال  5تقریبا 

( در محل این ایستگاه اتفاق افتاده اسهت. 1383تا  1395ساله )از سال  8دهد که خشکسالی هیدرولوژیکی پیوسته سد کرخه نشان می

ادست ایستگاه کرخهه متمایهل بهه تشهدید توان استنباط کرد که در حین وقوع خشکسالی هواشناسی، پاسخ هیدرولوژیکی حوضه بالمی

 (.66-3و  65-3خشکسالی هیدرولوژیکی است )شکل 

تها  1376-77و سال  1368-71تا  1367-69و  1363-64تا  1361-62شاخص خشکسالی هواشناسی، در سال های  هبا توجه ب

خشکسالی بسیار شهدید رخ  1383-84تا  1395-96دروه های خشکسالی متوسط و شدید رخ داده است. همچنین از سال  95-1394

 قابهل مشهاهده اسهت. 1387-89و  1386-87داده است. براساس این شاخص تغییر وضعیت خشکسالی بهه ترسهالی در سهالهای آبهی 

یک دوره ترسالی شدید رخ داده است. و بزرگترین مقدار ترسالی براساس شاخص خشکسالی  1375-76تا  1371-71همچنین از سال 

 (.65-3رخ داده است )شکل  1387-89در سال آبی  18/3دل هواشناسی معا

-87تها  1395-96یک دوره خشکسالی متوسهط و از  1392-93تا  1377-79براساس شاخص خشکسالی هیدرولوژیکی از سال 

دو دوره ترسهالی  1377-79تها  1371-71و  1369-68تها  1348-51یک دوره خشکسالی بسیارشدید رخ داده اسهت. از سهال  1386

رخ داده اسهت. همچنهین انتقهال از وضهعیت  1387-89شود. بزرگترین ترسهالی در پهنج دههه اخیهر در سهال آبهی شدید مشاهده می

 (.  66-3رخ داده است که سابقه تاریخی ندارد )شکل  1387-89و  1386-87خشکسالی به ترسالی در دو سال متوالی آبی 

 

 شرایط خشکسالی/ترسالی در حوضه کارون 

سال گذشته نشان داده است. بررسی سهری  51در این حوضه وقوع ترسالی و خشکسالی هواشناسی را طی  SPI-12 سری زمانی

( در 1386تها  1396سهاله )از سهال  11دهد که خشکسالی هیهدرولوژیکی پیوسهته نشان می 1در ورودی سد کارون SHDI-12زمانی 

که در حین وقوع خشکسالی هواشناسی، پاسخ هیدرولوژیکی حوضه بالادست  توان استنباط کردمحل این ایستگاه اتفاق افتاده است. می

 (.66-3و  65-3متمایل به تشدید خشکسالی هیدرولوژیکی است )شکل  1ایستگاه کارون
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از نهوع  1386-87تها  1396-97دههد کهه بزرگتهرین دوره خشکسهالی در سهال نتایج شاخص خشکسالی هواشناسی نشان مهی

خشکسالی متوسهط اتفهاق افتهاده اسهت. دو  1364-65تا  1357-59و  1391-91تا  1377-79در سال آبی  خشکسالی بسیار شدید و

رخ داده است. همچنین بزرگترین قدرمطلق اختلاف ترسالی و خشکسالی  1354-55و  1387-89های آبی ترسالی بسیار شدید در سال

 (.65-3رخ داده است )شکل  1387-89و 1386-87و انتقال از وضعیت خشکسالی به ترسالی در دو سال متوالی 

-97یک دوره خشکسالی متوسط و از  1391-91تا  1377-79دهد که در سال نتایج شاخص خشکسالی هیدرولوژیکی نشان می

یهک دوره ترسهالی متوسهط و در  1396-97تها  1391-91یک دوره خشکسالی بسیارشدید رخ داده است. از سال  1386-87تا  1396

یک ترسالی بسیار شدید را شاهد هستیم. در این ایستگاه انتقهال از وضهعیت خشکسهالی بهه ترسهالی در  1372-73تا  1371-71سال 

اتفاق افتاده است. بزرگترین مقدار اختلهاف قهدرمطلق دو  1391-91و  1378-91و همچنین  1387-89و  1386-87های متوالی سال

 (.66-3است )شکل  1387-89و  1386-87های آبی سال آبی متوالی مربوط به سال

 

 شرایط خشکسالی/ترسالی در حوضه دز 

سهاله )از سهال  9پیوسهته  دهد که خشکسهالی هیهدرولوژیکی تقریبهاًدر ورودی سد دز نشان می SHDI-12بررسی سری زمانی 

هواشناسهی، پاسهخ  تهوان اسهتنباط کهرد کهه در حهین وقهوع خشکسهالی( در محل این ایستگاه اتفاق افتاده است. مهی1383تا  1396

 (.66-3و  65-3هیدرولوژیکی حوضه بالادست ایستگاه دز متمایل به تشدید خشکسالی هیدرولوژیکی است )شکل 

و از نهوع  1386-87تها  1396-97دههد کهه بزرگتهرین دوره خشکسهالی از سهال نتایج شاخص خشکسالی هواشناسی نشان می

-56تها  1348-51ههای دهه گذشته سه دوره ترسهالی بسهیار شهدید در سهال خشکسالی بسیار شدید رخ داده است. همچنین در پنج

رخ داده است. همچنین بزرگترین قدرمطلق اختلاف ترسالی و خشکسهالی و  1387-89و در سال آبی 1372-73تا  1371-71و  1355

(. شهایان ذکهر اسهت در 65-3 رخ داده است )شکل 1387-89و  1386-87انتقال از وضعیت خشکسالی به ترسالی در دو سال متوالی 

گهاه در سهال بعهد بزرگتر از یهک بهوده باشهد، ههیچ SHDIیا  SPIهای ترسالی در این حوضه، چنانچه مقادیر شاخص های شروع دوره

ههای ترسهالی شهاهد پایهان دورهخشکسالی اتفاق نیفتاده است و در بدترین حالات، سال بعد شرایط نرمال را تجربه کرده است. امها در 

 ایم.غییر ناگهانی از ترسالی به خشکسالی شدید بودهت

-69تها  1356-57و  1354-55تها  1351-51ههای آبهی های متناوب تر و خشک بوده است. در سالپنج دهه اخیر دارای دوره

-89ترسالی بسهیار شهدید رخ داده اسهت. همچنهین در سهال آبهی  1375-76تا  1371-71دو دوره ترسالی متوسط و در سال  1367

-91تها  1377-79ههای آبهی نیز شاهد ترسالی شدید هستیم. در سهال 82/1براساس شاخص خشکسالی هیدرولوژیکی معادل  1387

خشکسالی شدید را شاهد هستیم. بزرگتهرین ترسهالی در سهال آبهی  1386-87تا  1396-97دوره خشکسالی متوسط و از سال  1378

اتفهاق افتهاده اسهت. بزرگتهرین  -72/1با مقدار معادل  1397-99کسالی در سال آبی و بزرگترین خش 43/2با مقدار معادل  72-1371

رخ داده است  1387-89و  1386-87اختلاف قدرمطلق شاخص خشکسالی و انتقال از وضعیت خشکسالی به ترسالی در دوسال متوالی 

 (.  66-3که سابقه تاریخی ندارد )شکل 

  

 نتیجه گیری

سهاله( بهرای کهل کشهور محاسهبه و توزیهع مکهانی بهرای  31سهنجی )دوره مشهترک اه بهارانایستگ 214در محل  SPIشاخص 

با طهول  SPI-12چنین سری زمانی برای کل کشور ترسیم و تفسیر شد. هم 1387-89ماهه در سال آبی  12و  6، 3های زمانی مقیاس

زده محاسبه و مهورد بررسهی حوضه سیل 4برای  SHDI-12سنجی )در هر حوضه یک ایستگاه( و ایستگاه باران 4سال برای  51آماری 

با شدیدترین ترسالی هواشناسی در دوره تهاریخی بررسهی شهده روبهرو  1387-89قرار گرفت. در مقیاس ملی، کشور ایران در سال آبی 

 بوده است. 
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سو و گرگان( و ورودی به سد کرخهه در شهدیدترین ترسهالی های سنجش دبی، دو ایستگاه گالیکش )حوضه قرهدر میان ایستگاه

بیانگر این است که در حین کاهش بارنهدگی )وقهوع  SHDIبا  SPIچنین مقایسه شاخص ( قرار داشتند. هم<SHDI 2هیدرولوژیکی )

سیلابی با یکهدیگر  در چهار حوضه SHDIدهد. مقایسه شاخص با تاخیر رخ می خشکسالی هواشناسی(، خشکسالی هیدرولوژیکی عموماً

 است. 1387-89سال قبل از سال آبی  11الی  5بیانگر وقوع خشکسالی هیدرولوژیکی با تداوم 

رخ داد به نحوی که دارای سابقه تاریخی نیست. روند  1387-89های مورد بررسی در سال ترین سال آبی در کلیه حوضهمرطوب

در حوضه دز، کرخه و کارون مشهابه  66-3و  65-3های کشور با توجه به شکلغرب های جنوبتغییرات خشکسالی و ترسالی در حوضه

 1387-89و  1386-87دهد که شدیدترین انتقال از وضعیت خشکسالی به ترسالی مربوط به دو سال آبی متهوالی است. نتایج نشان می

 است.

احتمال انتقال وضعیت ترسالی )در هر سهال  های خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی، درصدبا توجه به نتایج حاصل از شاخص

ارائهه  55-3زده در جهدول حوضهه سهیل 4های ترسالی، نرمال و خشکسالی در سال ابی بعهد در ساله به وضعیت 51آبی( در یک دوره 

رای ، در زمینه خشکسالی هیدرولوژیکی وقوع شرایط نرمهال پهس از ههر سهال مرطهوب )ترسهالی( دا55-3شده است. بر اساس جدول 

سهو و گرگهان، وقهوع های قهرهمورد خشکسالی هواشناسهی، در حوضهه حوضه است. در 4درصد در هر  51بیشترین احتمال با بیش از 

احتمهال را دارد. در دو حوضهه  خشکسالی و در حوضه های کرخه و دز وقوع شرایط نرمال پس از یک سال مرطوب )ترسالی( بیشترین

الی حاکم خواهد بود. در مجمهوع درصد در سال آبی پس از ترسالی، شرایط نرمال یا ترس 51ال بیش از سو و گرگان و کارون با احتمقره

حوضه پس از وقوع یک سال مرطوب )ترسالی( چه از لحاظ هواشناسی و چه از جهت هیهدرولوژیکی، در سهال بعهد  4توان گفت هر می

 متمایل به نرمال و یا ترسالی خواهد بود.  

 

 زدهحوضه سیل 4در ساله  11صد احتمال انتقال ترسالی به شرایط ترسالی، نرمال و خشکسالی در دوره در -11-8جدول 

انتقال 

ترسالی به 

 وضعیت

 1کارون  گالیکش

جلوگیر 

 )کرخه(

 عباسپور گنبد سد دز

کشکان 

 )کرخه(

 تله زنگ 

)قره سو و 

 )دز( )کارون( گرگان(

)قره سو و 

 )کارون( گرگان(

 

 )دز(

 شاخص خشکسالی هواشناسی  شاخص خشکسالی هیدرولوژیکی  

 17  14 31 28 23 47 27 28 ترسالی

 59  57 25 31 62 41 61 51 نرمال

 25  28 44 41 15 13 13 21 خشکسالی

ینرمال+ترسال  78 97 97 95 58 56 71  75 

 

 زدهحوضه سیل 4ساله در  11سری  براییک دوره ترسالی  دردرصد ماندگاری ترسالی در سال دوم  -16-8جدول

 وضعیت

 گالیکش

 )قره سو و گرگان(

 1کارون 

 )کارون(

جلوگیر 

 )کرخه(

سد 

 دز

 )دز(

 گنبد

)قره سو و 

 گرگان(

 عباسپور

 )کارون(

کشکان 

 )کرخه(

 تله زنگ

 )دز(

 خشکسالی هواشناسیشاخص  شاخص خشکسالی هیدرولوژیکی

درصد ماندگاری 

ترسالی در سال دوم 

 یک دوره ترسالی

21 41 25 43 27 41 11 22 

 

حوضهه  4ساله برای  51، درصد ماندگاری ترسالی در سال دوم برای هر دوره ترسالی رخداده در سری 56-3چنین در جدول هم

بهر اسهاس دوره تهاریخی  1389-88بهی آزمون احتمال مانهدگاری شهرایط ترسهالی در سهال آمده است. این جدول به جهت آزده سیل
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حوضهه در سهال دوم یهک دوره ترسهالی،  4، احتمال ماندگاری شرایط ترسالی در ایهن 56-3طراحی شده است. بر اساس نتایج جدول 

ت. ی ماندگاری در شرایط ترسهالی در سهال دوم اسهدرصد خواهد بود. در مقایسه، حوضه کارون دارای بیشترین احتمال برا 51کمتر از 

 1389-88بهی آاین است که احتمال رخداد ترسالی یا نرمال در سال  56-3و  55-3گذاری دو جدول لیکن برداشت عمومی از کنار هم

 زده است.حوضه سیل 4بیشتر از رخداد خشکسالی در مجموع کشور و در 

استنباط چنین است که بها شهروع یهک دوره ترسهالی بهه خصهوص در  64-3ه شکل در مقیاس ملی و برای کل کشور با توجه ب

هها حتهی بیش از یک بوده، در سال دوم نیز شرایط ترسالی تداوم داشهته و شهدت آن در بعوهی از دوره SPIحالاتی که مقدار شاخص 

 شود.چنین برداشتی تایید نمی ای لزوماًآمد. اما در مقیاس حوضهبیشتر از سال اول بدست 

سهیل سهالانه و حجهم  ارتباط بهین حهداکثر .Saghafian et al (2117ها )بینی وقوع سیل در برخی حوضهاز منظر امکان پیش

نینو در مهاه -های کارون و دز را با شاخص نوسانات جنوبی بررسی کردند. نتایج نشان داد که در صورت وقوع پدیده السیلاب در حوضه

-درصد است. هم 111معادل اسفند و فروردین(  های مارس و آوریل )تقریباًل وقوع حداکثر سیل سالانه در ماهوریه )بهمن ماه(، احتماف

نینوی شدید تا بیش از دو برابر حجم میانگین در حوضه دز و بهه میهزان کمتهری در -ها در شرایط الرود حجم سیلابچنین انتظار می

 1389حاکم بوده که متعاقهب آن در فهروردین  (، شرایط ال نینو1387)بهمن  2118اشته باشد. در فوریه سال حوضه کارون افزایش د

بهیش از دو برابهر میهانگین مشهابه در دروه تهاریخی  1389روزه  31های بزرگی بویژه در حوضه دز بودیم )حجهم سهیلاب شاهد سیلاب

شاهد سهیلاب  1385ط ال نینوی شدید حاکم بود که متعاقب آن در فروردین ( نیز شرای1384)بهمن  2116چنین در فوریه است(. هم

 1387-89بهی آحدود دو برابر میانگین مشابه در دوره تاریخی تا  پایهان سهال  1385روزه  31شدید در حوضه دز بودیم )حجم سیلاب 

فند و فروردین در دو حوضه کارون و دز از طریهق های شدید در اسبینی تقریبی احجام سیلرسد امکان پیشاست!(. بنابراین به نظر می

 ها و ابزارهای گوناگون وجود دارد.تلفیق روش

 

 های زیرزمینیمنابع آب -8-1-8

های مستمر دهه اخیر منابع آب زیرزمینی از جمله منابع استراتژیک کشور به حساب می آیند. این منابع تحت فشار خشکسالی

ها از سوی دیگر، در معرض نابودی تدریجی در ابعاد کمیت و کیفیت هستند. از جمله ر توان آبخوانهای مازاد باز یک سو و برداشت

های آب زیرزمینی هستند. از این رو در پاسخ رود، سفرهمی 1387-89بی آمنابع با ارزشی که ظن تقویت آن در شرایط ترسالی سال 

 "گذارد سیلاب چه تأثیرات مثبتی بر منابع آب ایران باقی می"نوان کارگروه هیدرولوژی و منابع آب تحت ع 17به سوال شماره 

ها توجه گردد. بر خلاف منابع آب سطحی که حداکثر بخش محدودی از ضرورت دارد به این منابع نیز از دیدگاه پایداری تاثیر سیلاب

تر لی اخیر بر منابع آب زیرزمینی پایدارتر و طولانیرود اثرات ترساتواند در مخازن سدها برای سال جدید ذخیره شود، انتظار میآن می

-رویه مجال احیای این منابع را حتی در صورت استمرار شرایط نرمال و ترسالی فراهم نمیرسد برداشت بیباشد، هر چند به نظر می

 سازد.

 

 وضعیت آب زیرزمینی در کشور 

بنهدی شهرکت مهدیریت سطح کشور است. طبهق تقسهیم %16دود دهد که مساحت تحت پوشش آبخوان ها حبرآوردها نشان می

آب  مجهز به شبکه سنجش منهابع آبخوان، غالباً 658محدوده مطالعاتی حاوی  537محدوده مطالعاتی،  618منابع آب ایران از مجموع 

متر بر سال بهه سانتی19فت و حوضه آبریز دریای خزر با ا 86های موجود، حوضه آبریز قره قوم با افت زیرزمینی هستند. مطابق گزارش

متر افت سالانه نیز به ترتیهب سانتی 4متر و گیلان با سانتی 84ترتیب بیشترین و کمترین مقدار افت را در کشور دارند. استان همدان با 

متهر سهانتی 39افت سطح آب زیرزمینی در کل کشور به طور متوسط سهالانه  1343بیشترین و کمترین افت را ثبت نموده اند. از سال 

 1911(. بر اساس همین گزارش، حوضه مرکزی با 1387گزارش شده است. )دفتر مطالعات پایه شرکت مدیریت منابع آب ایران، اسفند 

اند. استان خراسان رضهوی میلیون مترمکعب درسال بیشترین و کمترین کسری را به خود اختصاص داده 33و حوضه دریاچه ارومیه با 
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سال  میلیون مترمکعب کسری کمترین مقدار کسری در 79/3ترمکعب درسال بیشترین کسری و استان کهکیلویه با میلیون م 5/669با 

)بها مجمهوع  1343میلیارد متهر مکعهب از سهال  5/2را دارا هستند. میانگین کسری سالانه حجم مخازن آب زیرزمینی در کشور حدود 

 برآورد شده است.( 1386-87سال آبی میلیارد مترمکعب تا  131بیش از 

زده حاکی از آن است که تهراز های سیلدر حوضه 1389های اولیه تراز آب زمینی تا تیر گیریهای دریافت شده از اندازهگزارش 

دههد ( نسهبت بهه سهال گذشهته افهزایش نشهان می1389ها بیش از یک متر و در مواردی بیش از دو متر )بویژه در اردیبهشت آبخوان

ها به صهورت موضهعی بهوده باشهد(. لهیکن بها این افزایش در برخی مناطق ناشی از مسیر سیلاب و ریزش آب به داخل چاه)امکان دارد 

شاهد کاهش نسبی تراز در برخی مناطق هستیم. به طور مثهال، در اسهتان  ، تدریجا1389ًوجود دستیابی به تراز حداکثر در اردیبهشت 

به حدود دو متر بالهاتر  1389، در انتهای شهریور 1389احراز حداکثر افزایش در اردیبهشت  گلستان تراز آب زیرزمینی )عمیق( پس از

حتی در صورت حاکم شدن شرایط نرمال آب و ههوایی  1387-89رود اثرات ترسالی رسید. در مجموع انتظار می 1387از تراز شهریور 

تهوان بهه بازگشهت تعهادل نسهبی در میهزان افهت دید است که مهیدر میان مدت محو گردد. تنها در شرایط استمرار طولانی ترسالی ش

گردد که ها امیدوار بود، به نحوی که افت سالانه تراز در صورت توقف اضافه برداشت به تدریج در بلندمدت کاهش یابد. تاکید میآبخوان

ازی و محاسبات تفصیلی است کهه یهک بررسهی ستر نیازمند مدلها به صورت دقیقهای اخیر بر آبخوانبینی اثرات بارشبررسی و پیش

 آید. موردی محدود به دشت قزوین در ادامه می

 

 بر تغییرات آبدهی چشمه های کارستی غرب کشور  1891-93های سال آبی بررسی تاثیر بارش 

رودخانه هها ایفها مهی  ها از جمله منابع تخلیه منابع آب زیرزمینی به رودخانه ها هستند و نقش کلیدی در تامین دبی پایهچشمه

بودند، بررسهی میهزان  1387-89نمایند. از آنجایی که بخش اعظم مناطق کارستی غرب کشور در معرض بارش های سنگین سال آبی 

توانهد تها مهی 1387با مقادیر بلند مهدت و اسهفند سهال  1389آبدهی چشمه های این نواحی و مقایسه تغییرات آبدهی فروردین سال 

 رات آبدهی رودخانه های نواحی پایین دست را توضیح دهد.حدی روند تغیی

برابهری را  5/2تها  2افهزایش  1387نسبت به اسفند  1389های بررسی شده در سال بر طبق این گزارش، متوسط آبدهی چشمه

اثر از اختلهاف سهاختار هها متهبرابر افزایش دارد. بخشی از ایهن تفاوت 1/7تا  2/3چنین، نسبت به متوسط بلند مدت نشان می دهد. هم

های ها تشخیص داده شد. در این گزارش اشاره شده که با توجه روند تغییهرات آبهدهی چشهمهشناسی و رفتار هیدرولیکی چشمهزمین

-های کهارون و زههرههای حوضه کرخه شدید و نسبتا کوتاه مدت و در حوضهها در دبی پایه رودخانهمنتخب، اثر افزایش آبدهی چشمه

 کمتر اما طولانی مدت خواهد بود. جراحی

جراحی را می توان به صورت زیر -های انتخابی در سه حوضه آبریز کرخه، کارون و زهرهتفسیر تغییرات آبدهی به تفکیک چشمه

 خلاصه نمود:

ثانیهه و  متر مکعب بهر 17ها ، بیشترین و کمترین آبدهی چشمه 1389دهنه چشمه انتخابی در سال  34در حوضه آبریز کرخه با

لیتر در ثانیه  228متر مکعب برثانیه و  6/3به ترتیب  1387لیتر در ثانیه گزارش شد. این درحالی است که همین مقادیر در سال  392

برابهری و  3/2افهزایش 1387های منتخب نسهبت بهه اسهفند به طور متوسط آبدهی چشمه 1389بود. در این حوضه در فروردین سال 

 برابری داشت. 1/7مدت افزایش نسبت به متوسط بلند

متر مکعهب  7/6ها بیشترین و کمترین میزان آبدهی چشمه 1389در سال  دهنه چشمه انتخابی 24در حوضه آبریز کارون با 

 لیتر در ثانیه 311متر مکعب برثانیه و  9/1به ترتیب  1387لیتر در ثانیه گزارش شد، درحالی که همین مقادیر در سال  451بر ثانیه و 

برابهری و  6/2افهزایش 1387های منتخب نسهبت بهه اسهفند به طور متوسط آبدهی چشمه 1389بود. در این حوضه در فروردین سال 

 برابری داشت. 2/3نسبت به متوسط بلندمدت افزایش 

متهر  41ها بیشترین و کمترین میزان آبدهی چشمه 1389در سال دهنه چشمه انتخابی،  7جراحی با -در حوضه آبریز زهره

لیتهر در  351متر مکعهب برثانیهه و  8/1به ترتیب  1387متر مکعب بر ثانیه گزارش شد، درحالی که معادل سال  4/1مکعب بر ثانیه و 
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برابهری و نسهبت بهه  2افهزایش 87های منتخب نسبت به اسفند به طور متوسط آبدهی چشمه 1389ثانیه بود. در این حوضه در سال 

 برابری داشت. 3/4متوسط بلندمدت افزایش 

بخشی از این تفاوت های ذکر شده متاثر از اختلاف ساختار زمین شناسی و رفتار هیدرولیکی چشمه هها اسهت. در چشهمه ههای 

تواند ناشی از توسعه کارستیفیکاسیون و ها قابل توجه است که میمنتخب حوضه کرخه، اختلاف مقادیر حداقل و حداکثر آبدهی چشمه

جراحهی، توسهعه -ههای کهارون و زههرهگسلی در حوضه و در نتیجه تخلیه نسبتا سریع چشمه باشد. اما در حوضه یا وجود ساختارهای

کمتر کارست در محدوده چشمه های منتخب موجب تخلیه تدریجی و تغییرات اندک آبدهی چشمه در طهول سهال آبهی شهده اسهت. 

های حوضه کرخهه شهدید و کوتهاه افزایش آبدهی در دبی پایه رودخانه نتایج گزارش دفتر مطالعات پایه منابع آب نشان می دهد که اثر

 مدت ولی در دو حوضه دیگر کم اما بلند مدت خواهد بود. 

ههای ای بر روی مخازن کارسهتی جنهوب غهرب ناشهی از بهارشبر اساس گزارش دفتر مطالعات پایه منابع آب، تاثیر قابل ملاحظه

های آتی پایهدار توجه به روند تخلیه این مخازن، انتظار نمی رود تاثیرات این منابع آبی در سال شود. لیکن بامشاهده می 1389سیلابی 

 (.1389باشد )شرکت مدیریت منابع آب ایران ،

 

 بر منابع آب زیرزمینی: مطالعه موردی آبخوان دشت قزوین 1893های سال اثرات بارش 

شود. این کیلومترمربع تولید می 4737قزوین با مساحت حدود دود پنج درصد محصولات کشاورزی کشور در سطح دشت ح

دشت از سمت شمال به ارتفاعات البرز، از سمت غرب به استان البرز، از سمت جنوب به ارتفاعات جنوبی دشت قزوین و از سمت غرب 

 (.67-3)شکل  گرددبه دشت ابهر محدود می

 

 

 
 قزوین  نقشه موقعیت جغرافیایی آبخوان دشت  -61-8شکل 
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های مستعد کشور برای تولید محصولات کشاورزی اسهت دشت قزوین بزرگترین دشت حوضۀ آبریز دریاچۀ نمک و یکی از دشت 

شهود. های کشاورزی کشور محسوب میاین دشت با وجود یک آبخوان غنی و خاک مناسب یکی از قطب (.1381)باریکانی و همکاران، 

شناسان ایرانهی معتقدنهد های کشور دارد. برخی باستانای در میان دشترزی جایگاه اقتصادی ویژهدشت قزوین از نظر محصولات کشاو

که تمدن کشاورزی جهان از دشت قزوین آغاز و سپس به شرق و قلب فلات ایران و دیگر نقاط جهان گسترش یافته اسهت. بها افهزایش 

های متوالی، آثار بروز بحهران آب در ایهن رویه و خشکسالیبی برداشتهای غیر مجاز، مصرف آب در بخش کشاورزی، افزایش تعداد چاه

 شود.دشت زرخیز مشاهده می

میلیون مترمکعب آب زیرزمینهی از  1711حدود  1383در سال است. شدهبرداری شناسایی و بهره 1342آبخوان دشت قزوین از 

درصهد در بخهش کشهاورزی بهه  98حدود  برداشت، ز این مقدارادد. گرحلقه چاه محفوره در دشت قزوین استحصال می 5111بیش از 

 .(1387آبادی، ؛ سنگین1382؛ مهندسین مشاور آبخوان، 1383)ملکی،  رسدمصرف می

بر شرایط آبخوان مورد توجه قرار گرفت. آمهار  1389های سال در این بررسی، شرایط کنونی آبخوان دشت قزوین و اثرات سیلاب

 ای قزوین و شرکت مدیریت منابع آب ایران اخذ گردید.از شرکت آب منطقهو اطلاعات مورد نیاز 

اسهتفاده   .Sanginabadi et al( 2118پیشهنهادی در) MODFLOW-ANNسازی تراز آب زیرزمینی از مدل ترکیبهی برای شبیه

محاسهبه 1389تا شهریور  1345سال  ساز، تراز طبیعی آب زیرزمینی در بازه زمانیشد و با فرض عدم برداشت از آبخوان در مدل شبیه

    .وضعیت خشکسالی آب زیرزمینی در شرایط حاضر تعیین شد SGIو با استفاده از شاخص 

ترسیم شده اسهت. ایهن  1387-89تغییرات تراز آب زیرزمینی دشت قزوین و تغییرات بارش ماهانه در سال آبی  69-3در شکل 

چنین، بها است. همحفظ شده 1389افزایش یافته و این روند تا اردیبهشت  1387بان ماه دهد که تراز آب زیرزمینی از آشکل نشان می

به حداکثر خود رسیده است لیکن پس از آن و در  1389، تراز آب زیرزمینی در اردیبهشت 1389افزایش قابل توجه بارش در فروردین 

های تیر و مرداد شرایط نامساعدتر شهده لی به خود گرفته و در ماهخردادماه، بدلیل افزایش برداشت از آب زیرزمینی، سطح آب روند نزو

تها  1387-89دهد کهه از ابتهدای سهال آبهی نشان می 69-3و تراز به تراز ابتدای سال آبی نزدیک شده است. تراز آب زیرزمینی شکل 

متهر سهانتی 69حدود  1386-87برای سال آبی متر و افت تراز در دورۀ مشابه سانتی 8، افت تراز آب زیرزمینی حدود 89انتهای مرداد 

روی تراز آب زیرزمینی دشت قزوین قابل ملاحظه بوده و مانع افت بیشتر آبخوان  89های سال است. در نتیجه، اثرات بارشگزارش شده

را جبهران  89تها مهرداد ههای فهروردین ها تقریبا تنها افت ناشهی از برداشهت در ماهها، بارشاست. لیکن بدلیل حجم زیاد برداشتشده

 اند.کرده

متر فرض شد )به دلیل نبود دسترسی به امهار سانتی 21معادل  1389چنین، میزان افت تراز آب زیرزمینی دشت در شهریور هم

سه با متر افت روبرو خواهد بود که در مقایسانتی 31آبخوان با حدود  1387-89در زمان تدوین گزارش(. در نتیجه در انتهای سال آبی 

توانسهته  1387-89های سال آبی ای دارد. بنابراین، اثر بارشسال گذشته با حدود یک متر افت، تفاوت قابل ملاحظه 21متوسط سالانه 

 متر افت جلوگیری نماید. سانی 71از حدود 

در محدودۀ دشت  1387-89دهد که بارش سال آبی با بارش بلندمدت دشت قزوین نشان می 1387-89مقایسۀ بارش سال آبی 

درصد افزایش دارد. این در حالی است که بارش فروردین سهال  65متر حدود میلی 256متر نسبت به متوسط بلندمدت با میلی 423با 

متهر اسهت. بررسهی مقهادیر میلهی 9/39برابر متوسط بلندمدت در همین ماه با حدود   3/3متر حدود میلی 129معادل  1387-89آبی 

معهادل  1387-89شود که حجم بارش دشت قزوین در سال آبی نماید. براورد میز آب زیرزمینی را تا حدودی توجیه میبارش روند ترا

اسهت کهه حهدود  است، این در حالیمیلیون مترمکعب به آبخوان تغذیه شده 311میلیون مترمکعب بوده که از این مقدار حدود  2115

 است.  89درصد از بارش سال و تغذیه مربوط به بارش فروردین ماه  31
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 در دشت قزوین 1891-93تغییرات تراز آب زیرزمینی و بارش در سال آبی  -63-8شکل 

 

-68ل ساله در شک 53تراز تاریخی آب زیرزمینی و تراز طبیعی شده )توسط شبیه سازی مدل( دشت قزوین در یک دورۀ زمانی 

دهد که برداشت از آب زیرزمینی عامل اصلی افت تراز در دورۀ است. افت ارائه شده است. مقایسه تراز موجود و تراز طبیعی نشان می 3

 متر است. 38ساله حدود  53تراز آب ناشی از برداشت از آبخوان در دورۀ 

 

 
 1893تا شهریور  1841قزوین در بازه زمانی مهر  تراز آب زیرزمینی تاریخی و طبیعی شده )حذف برداشت( دشت-69-8شکل 
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 53بر مبنای تراز آب زیرزمینی طبیعی در دورۀ زمانی مورد نظر نشهان داد کهه آبخهوان قهزوین در دورۀ  SGIشاخص خشکسالی 

د سال گذشهته هنوز در شرایط متاثر از خشکسالی هواشناسی حاکم در چن 1389دوره خشکسالی را تجربه نموده و در شهریور  5ساله 

 قرار دارد.  (SGI=-1.28)در حالت خشکسالی متوسط 

 بر آبخوان دشت قزوین، سه سناریوی متفاوت مورد بررسی قرار گرفت.  1387-89های سال آبی به منظور بررسی اثرات بارش

و هوایی )نرمال( و حفظ  در سناریوی اول، تغییرات تراز آب زیرزمینی دشت قزوین با فرض استمرار شرایط میانگین درازمدت آب

 ساز محاسبه گردید.بر اساس مدل شبیه 1419تا اسفندماه سال  1387های کنونی از آبخوان از اسفند سال برداشت

 1387-89ههای نیمهه دوم سهالی آبهی بر مبنای وقهوع بهارش 1389تا شهریور  1387در سناریوی دوم، تغییرات تراز از اسفند  

به ازای استمرار میانگین درازمدت عوامهل آب و  1419تا اسفند  1389پیزومترهای دشت محاسبه شد و از مهر )شراط ترسالی( و آمار 

   های کنونی محاسبه گردید.هوایی )شرایط نرمال( و حفظ برداشت

ت در بازه از آنجا که میزان برداشت از آب زیرزمینی دش ، (BAU) در سناریوی سوم، که معادل سناریوی ادامه وضع موجود است

میلیون مترمکعب در سال افزایش داشته، لذا سناریوی سوم در شرایط اضافه شدن  33به طور متوسط حدود  1382تا  1343های سال

 نشان داده شده است. 71-3ها اجرا گردید. نتایج مربوط به تغییرات تراز آب زیرزمینی به ازای سه سناریوی ذکر شده در شکل برداشت

 

  
 تغییرات تراز آب زیرزمینی دشت قزوین به ازای سناریوهای مختلف شرایط آب و هوایی و برداشت آب زیرزمینی-11-8شکل 

  

دهد کهه بهدلیل نشان می 71-3در شکل  1389در ابتدای سال  3و  2با سناریوی  1اختلاف بین تراز آب زیرزمینی در سناریوی 

افزایش یافته است. مقایسۀ تغییرات تراز  1389خوان قزوین در فروردین و اردیبهشت های نیمه دوم سال آبی، تراز متوسط آببروز بارش

های کنهونی، تفهاوت بهین دو تهراز دهد که در صورت حفظ برداشهتنشان می 2با سناریوی  1آب زیرزمینی دشت قزوین در سناریوی 

 شود. راز آب زیرزمینی در طول زمان منتقل میروی ت 1389ماند. این بدان معناست که اثرات ترسالی مذکور تقریبا ثابت می

ها، شهیب کهاهش ترین سناریو( حاکی از آن است که در صورت افزایش برداشهت)محتمل 3تغییرات تراز آب زیرزمینی سناریوی 

 3و  1ریوهای چنهین، مقایسهۀ سهنابه سرعت از بین خواهد رفت. هم 1389تراز آب زیرزمینی بسیار تند شده و در واقع  اثرات ترسالی 

 1411ای که در اسفند سهال در طول زمان مستهلک شده، به گونه 1389ها، اثرات ترسالی دهد که در صورت افزایش برداشتنشان می
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شرایط نرمال آب و هوایی و حفظ برداشت ها: 1سناریوی 

و حفظ برداشت ها 93اعمال شرایط ترسالی : 2سناریوی 

و اضافه شدن 93اعمال شرایط ترسالی : 8سناریوی 

برداشت ها
89اثرات ترسالی 
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شود. در ادامه، اختلهاف بهین ترازههای آب کاملا مستهلک می 1387-89(، اثر ترسالی 3و  1)محل انفکاک تراز آب زیرزمینی سناریوی 

رسد و بیانگر اثهرات مخهرب افهزایش میهزان متر می 8به حدود  1419افزایش یافته و این اختلاف در اسفند  1و  3اریوی زیرزمینی سن

متهر افهت تهراز تجمعهی  7/19سال آینده  11های کنونی در بازۀ زمانی ها بر آبخوان است. در مجموع، در صورت حفظ برداشتبرداشت

 متر هم خواهد رسید.  7/27سال بعد به میزان  11ها افت تراز در ش برداشتشود، لیکن در سناریوی افزایایجاد می

 

 بندیجمع 

بر منابع آب  1387-89دهد که تردید جدی در میزان و دوره زمانی پایداری تاثیر ترسالی های این بخش نشان میبررسی

-ها در مناطق سیلهای واحد دشتاز هیدروگراف های کارستی و تعدادیزیرزمینی کشور وجود دارد. بررسی آبدهی تعدادی از چشمه

زده نشان داد که با وجود افزایش نسبی تراز آب زیرزمینی نسبت به سال گذشته، تدریجا اثرات این افزایش در حال محو شدن است. 

 بینی است.های مهم کشور و یک مدل پیشبررسی بیشتر نیازمند دسترسی به اطلاعات دشت

متر افت سانتی 31آبخوان با حدود  1387-89در انتهای سال آبی عه موردی دشت قزوین نشان داد که چنین، نتایج مطالهم

سال گذشته با حدود یک متر افت، تفاوت ملموسی دارد.  21نسبت به تراز سال قبل روبرو خواهد بود که در مقایسه با متوسط سالانه 

متر افت مازاد جلوگیری نماید. از طرفی، در صورت تداوم شرایط سانتی 71حدود  توانسته از 1387-89های سال آبی بنابراین، اثر بارش

در  89های فروردین ماه ، بهبود نسبی تراز ناشی از بارش1387های سال نرمال )متوسط درازمدت شرایط آب و هوایی( و حفظ برداشت

به طور  1382تا  1343های برداشت از آب زیرزمینی در بازه سالتراز آبخوان در طول زمان تقریبا ثابت می ماند. اما از آنجا که میزان 

، اثر 1411میلیون مترمکعب در سال افزایش داشته، تراز آبخوان در طول زمان کاهش یافته و پیش از  اسفند  33متوسط حدود 

ند بلندمدت )سناریوی ادامه ها مطابق روشود. نتایج نشان داد که در صورت افزایش برداشتکاملا مستهلک می 1387-89ترسالی 

متر  8متر به میزان حدود  29سال آینده با حدود  11شرایط موجود( و استقرار شرایط نرمال آب و هوایی، افت تراز آب زیرزمینی در 

بندی هشداری جدی برای بخش آب زیرزمینی در راستای ضرورت های موجود حفظ گردد. این جمعبیشتر از حالتی است که برداشت

 ها است.توقف افزایش برداشتر چه بیشتر کاهش تدریجی و نهایتا ه

 

 تولید انرژی برقابی -8-1-4

کوره( بهه ازای تولیهد یهک گهاز و نفهتهای فسیلی )شهامل گهاز، نفتباید سهم انواع سوخت مصرف سوخت برای محاسبه هزینه

 نشان داده شده است. 57-3سوخت ها در جدول . قیمت این های حرارتی محاسبه کردکیلووات ساعت برق در نیروگاه

 

 هزینه سوخت های فسیلی -11-8جدول 

 جمع کل مصرف کوره نفت گازوئیل  گاز نوع سوخت  

 متوسط مصرف 

 ساعت()مترمکعب/لیتر به ازای هر کیلووات

241/1 117/1 113/1 --- 

 --- 55/1 49/1 *127/1 قیمت انواع سوخت )دلار/مترمکعب( )دلار/لیتر(

 146/1 117/1 119/1 141/1 جمع ارزش سوخت )دلار / کیلووات ساعت(
 قیمت گاز کمینه فرض شده است. *

 

های مایع از قیمت فوب خلیج فارس و برای قیمهت گهاز هزینهه ها بر قیمت سوخت، در خصوص سوختبه منظور حذف اثر یارانه

های نفت، قیمت صادراتی، قیمت وارداتی و ظرفیهت آزاد از تزریق به چاه های مختلف آن اعمفرصت این حامل انرژی با توجه به فرصت

ها شده آن برای صادرات نفت در نظر گرفته شد. به این ترتیب هزینه سوخت مصرفی هرکیلووات ساعت برق حرارتی پس از حذف یارانه

 سنت دلار بدست امد. 6/4
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در  خسهارتکه سبب ایجاد  کنندده و گازهای گلخانه ای تولید میانواع سوخت آلاین مصرفنیروگاه های سوخت فسیلی به سبب 

هها میهزان گذاری پولی ایهن هزینههشود. ارزشبه عنوان هزینه های زیست محیطی یاد می خسارتشود. از این سطح ملی و جهانی می

هها، را به طرق مختلف چون افزایش بیمهاری هادهد. جامعه این هزینهها را نشان میخسارت وارده ناشی از تولید برق توسط این نیروگاه

گذاری ههر یهک از کند. برای ارزشانواع بلایای طبیعی مانند سیل  و طوفان پرداخت میتشدید مرگ ومیر و  نیروی کار، تواناییکاهش 

توسط بانک جهانی و با همکهاری سهازمان محیطزیسهت بهه انجهام  2114این گزارش در سال  .استفاده شد EER 1 ها از گزارشآلاینده

بودجه  سازمان برنامه و مرجعهزینه های زیست محیطی در کشور است. با استفاده از این ه اصلی محاسب مرجعرسیده و در حال حاضر 

 توجه به تغییرات نرخ ارز و اصلاح برخهی ازکه این هزینه با  برآورد کردریال  693دلار  این هزینه را روز با توجه به نرخ  1385در سال 

با ایهن حسهاب، ارزش اقتصهادی  .شدسنت دلار برآورد  6/1ریال معادل 1911 بررسیاین  شده است. این رقم در بروزمبانی محاسباتی 

   دلار بدست آمد. 2/6های آبی با استفاده از رابطه زیر هرکیلووات ساعت برق نیروگاه

 

های آلایندگی هزینه

یط زیست و اثر مح

 )دلار( گلخانه ای

ارزش اقتصههههادی  +

سهههوخت صهههرفه 

 )دلار( جویی شده

های ارزش اقتصادی هر کیلووات ساعت برق نیروگاه = 

 (دلار)آبی 

 

6/1 + 4/6  = 6/2 

 

 دهد. را نشان می 1387در مقایسه با سال  1389ماهه اول سهم انرژی برقابی نسبت به کل انرژی تولیدی کشور در پنج 59-3جدول 

 

 1893ماهه اول سهم انرژی برقابی نسبت به کل انرژی تولیدی کشور در پنج -13-8جدول 
 های آبیبرق تولیدی نیروگاه ماه/سال

 گیگا وات ساعت

 کشور هایل نیروگاهبرق تولیدی ک

 گیگاوات ساعت

 

1387 1389 1389  
  19741 4926 616 فروردین
  24241 3816 651 اردیبهشت
  31331 3883 1199 خرداد
  34651 4167 1737 تیر
  34121 3941 1274 مرداد
  143191 21132 5365 جمع

 

 .محیطی در دو سال متوالی آمده استهای زیستهزینهمقایسه منافع حاصل از کاهش مصرف سوخت و  58-3در جدول 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

1- World Bank. 2004. Iran - Energy - Environment Review Policy Note (English). Washington, DC: World Bank. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/573081468752793083/Iran-Energy-Environment-Review-Policy-Note 
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 محیطی )میلیون دلار(های زیستمنافع ناشی از کاهش مصرف سوخت و هزینه -19-8جدول

 1893 1891 ماه

 288 39 فروردین

 242 41 اردیبهشت

 249 67 خرداد

 252 119 تیر

 239 78 مرداد

 1242 333 جمع

 

 کند.مقایسه می 1389و  1387ای را در سال های انتشار گازهای گلخانهنیز میزان کاهش  61-3جدول 

 

 ای )تن(میزان کاهش انتشار گازهای گلخانه -61-8جدول 

 1893 1891 ماه

 3474721 443521 فروردین

 2912321 469111 اردیبهشت

 2974861 793361 خرداد

 2829241 1251641 تیر

 2764911 817291 مرداد

 14423141 3962911 جمع

 

برابهر مهدت  4 میزان تولید انهرژی برقهابی حهدوداً 1389ماهه اول سال دهد در پنجنشان می 61-3و  58-3همانطور که جداول 

 5دهد. اگر میزان بهرق تولیهدی نیروگهاهی آبهی در درصد سهم کل انرژی کشور را تشکیل می 15و تقریبا  1387زمان مشابه در سال 

سنت دلار به ازای  2/6ی آب یهاروگاهیساعت برق ن لوواتیهرک یارزش اقتصادآبی )های تولیدی نیروگاهرا در منافع  1389ماهه نخست 

تنهها  1387ماههه نخسهت  5میلیون دلار برای کل کشور خواهیم رسید. این عهدد بهرای  1242هر کیلوات ساعت( ضرب شود، به عدد 

 1445ههای آبهی حهدود ای به علهت عملکهرد نیروگاهآن، میزان کاهش انتشار گازهای گلخانه علاوه بر شود.میلیون دلار برآورد می 333

بهه مشهابه ان در  1389در سهال  ایبنابراین نسبت کاهش انتشار گازهای گلخانه برآورد شد. 1389ماهه نخست سال  5میلیون تن در 

عمده مناطق کشور در معرض خشکسالی شدید و در سال  1386-87شود که در سال آبی برابر است. تاکید می 7/3بالغ بر  1387سال 

 تحت تاثیر ترسالی شدید قرار داشتند. 1387-89آبی 

 .شودها در این بخش قدردانی میه تحلیلائبرای ار ی ایراننیروو ب شرکت توسعه منابع آاز کارشناسان  مجدداً

 

  



199         هیأت ویژۀ کارگروه هیدرولوژی و منابع آب 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 منابع 
 یحوور مذاکرت، کرمانشاه و لامیا لرستان، گلستان، یها استان یا منطقه آب یهاشرکت هیپا مطالعاته ادار (1

، کاربرد توابع کوپولا در تعیین سیل طرح به منظور طراحی هیدرولوژیک مخزن سد براساس دوره (1385) ز. افشاری پور، (2

لیسانس، دانشگاه علوم های دو متغیره )مطالعه موردی:حوزه آبخیز سد بوستان(، پایان نامه فوق بازگشتهای مبتنی بر توزیع

 .کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

های دو ، ارزیابی طراحی هیدرولوژیک سرریز سد با استفاده از دوره بازگشت (1387 ع.) بهره مند،م. عبدالحسینی، ز. افشاری پور،  (3

وهشی مهندسی آبیاری و آب، ، استان گلستان(، فصلنامه علمی پژ3متغیره مبتنی بر توابع کاپولا )مطالعه موردی: سد گلستان 

 83-79، صفحات 31شماره 

برداری بهینۀ پایدار از منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی: (. بهره1381باریکانی، الهام. احمدیان، مجید. و خلیلیان، صادق ) (4

، 2، شماره 25جلد  مطالعۀ موردی زیربخش کشاورزی دشت قزوین. نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی )علوم و صنایع کشاورزی(،

 .262-253صفحۀ 

م. و تیموری،  ، م.تاجیکیح. صمدیارقینی، ا. کرنژادی، غ. خسروی،  ح. هروی، م. دشتی مرویلی، م. بهرامی، ا. الوندی، ع. بهره مند، (5

، 2، شماره 4 برداری از منابع طبیعی، جلدنشریه حفاظت و بهره ، توابع کاپولا و کاربرد آن در هیدرولوژی استوکاستیک،(1384)

 .21-1صفحات 

منظور تحلیل کمی ریسک سدها. رساله دکتری. دانشکده های حدی به(. برآورد احتمال تجاوز سالانه سیلاب1385حیدرپور، ب. ) (6

 فنی و مهندسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

 یهاو حجم مخزن آبخوان ینیرزمیسطح آب ز راتییتغ یرسبر(گزارش 1387دفتر مطالعات پایه شرکت مدیریت منابع آب ایران ) (7

 .1387، اسفند 1386-87 یبه سال آب یمنته کشور

 ( داده ها و اطلاعات دریافتی 1398سازمان آب و برق خوزستان ) (9

 ( گزارش نقش شبکه پایش و مرکز مانیتورینگ سازمان، تصاویر ماهواره ای و پهبادی در1389سازمان آب و برق خوزستان) (8

 مدیریت سیلاب.
 براساس دز حوضه برفی ذخیره تخمین (. گزارش1389، )های آب و محیط زیستدفتر مدلسازمان آب و برق خوزستان،  (11

 .1387 اسفند برفسنجی عملیات هایداده

    331 هینشر  ،یریگاندازه یهاروش و لیوسا آب، منابع از یآماربردار دستورالعمل (1394) ،یزیربرنامه و تیریمد سازمان (11

 ها. وزارت نیروهای اطلاعات بارش برای هیئت ویژه سیلاب( فایل1398سازمان هواشناسی کشور ) (12

های هشدار. رساله ای آب زیرزمینی در شرایط خشکسالی و تعیین آستانه(. تحلیل ریسک منطقه1387آبادی، حمید. )سنگین (13

 تهران.دکترا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، 

 1389  ماه فروردین "گلستان سیلاب گزارش" گلستان، استان ای منطقه آب شرکت (14

 ( داده ها و اطلاعات دریافتی1398شرکت آب منطقه ای گلستان ) (15
 ( داده ها و اطلاعات دریافتی1398) ای لرستانشرکت آب منطقه (16
 .رازدر شهر شی 89ماه بررسی سیلاب فروردین( 1389ای فارس )شرکت آب منطقه (17

ثر از بارندگی های اخیر(، أ(. بررسی تغییرات آبدهی چشمه های کارستی غرب کشور )مت1389شرکت مدیریت منابع آب ایران ) (19

 .1389دفتر مطالعات پایه منابع آب، فروردین ماه 

 669 شماره ضابطه لاب،یس گزارش هیته دستورالعمل.  (1383) جمهور، سیرئ یراهبرد نظارت و یزیر برنامه معاونت (18

 خاک. و اب دانش ،دز سد آبریز حوضه 1389 فروردین سیلاب در برفی ذخیره و برف پوشش تاثیر بررسی (،1389) علی معتمدی، (21
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بررسی روند بهره برداری از آبخوان دشت قزوین در نیم قرن اخیر و پیش بینی وضعیت کمی و کیفی آن در  (1383داله )ملکی، ی (21

 .تهران ،ریاضی موجود. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقاتهای آتی با استفاده از مدل سال
 ( گزارش هواشناسی پروژه هشدار سیل گرگانرود. وزارت نیرو1399موسسه تحقیقات آب ) (22

 ( گزارش هیدرولوژی پروژه هشدار سیل گرگانرود. وزارت نیرو 1399موسسه تحقیقات آب ) (23

 .های مطالعاتی حوزه آبریز دریاچه نمکسازی بیلان منابع آب محدوده. مطالعات بهنگام(1382) وانمهندسین مشاور آبخ (24

 رانای ییفوا پژوهشگاه فوایی قاتتحقی مرکز دور از سنجش گروه های تفعالی (1389) فروردین ایران، فوایی پژوهشگاه نقشه (25

 خوزستان. و لرستان گلستان، های استان در لسی تیرمدی به کمک برای

 ها. وزارت نیروهای اطلاعات دبی و بارش برای هیئت ویژه سیلاب( فایل1398وزارت نیرو ) (26

 ها. وزارت نیروهای اطلاعات دبی و بارش برای هیئت ویژه سیلاب( فایل1398وزارت نیرو ) (27

 های درجه یک و دو( گزارش بارندگی تجمعی روزانه به تفکیک حوضه1389وزارت نیرو ) (29
http://wrs.wrm.ir/m3/gozaresh.asp 

های اطلاعات دبی و ( فایل1398ی وابسته )لرستان، کرمانشاه، ایلام، همدان و خوزستان( )امنطقهی آب هاشرکتوزارت نیرو و  (28

 ها. وزارت نیروبارش برای هیئت ویژه سیلاب
30) Alvares Ribeiro, A. (1992). Design flood. Regulations for the safety of dams. Portugal. In Internacional 

Symposium on Dams and Extreme Floods. Granada  

31) Bloomfield  J P, and Marchant  BP  (2013)  Analysis of groundwater drought building on the 

standardised precipitation index approach. Hydrology and Earth System Sciences 17:4769- 4787 

32) Desa, M, M.N., Noriah, A.B., Rakhecha, P.R., (2001), Probable maximum precipitation for 24 h duration 
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33) Hamed, K., A.R. Rao. (1999). Flood frequency analysis: CRC press.  
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35) Heidarpour, B., Saghafian, B., Yazdi, J., & Azamathulla, H. M. (2017). Effect of extraordinary large 

floods on at-site flood frequency. Water resources management, 31(13), 4187-4205. 

https://doi.org/10.1007/s11269-017-1739-x  

36) Hershfield, D. M. (1965), Method for estimating maximum probable precipitation, J. Am. Water Works 

Assoc., 57, pp. 965-972. 
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https://ascelibrary.org/toc/jhyeff/24/4
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 مقدمه -4-1
های آبریهز گرگهانرود، کرخهه، کهارون و دز در بهرداری از سهدهای موجهود در حوضههدر این بخش به تحلیل عملکرد نحهوه بهره

ها در ادامه بخش روایت سیل است که در حقیقهت پرداخته خواهد شد. این بررسی 1389ماه و فروردین 87های اواخر اسفندماه سیلاب

های مختلف اجرایی و امدادی بیان نموده اسهت. لهازم ت سیل در هنگام وقوع آن را از منظر دستگاهنقل قول نحوه ایجاد سیلاب و مدیری

های ها و اطلاعات مورد نیاز دریافت شهده از دسهتگاههای موجود و همچنین تناقض در زمینه دادهبه ذکر است که با توجه عدم قطعیت

های هیدرومتری، عدم ثبت با دقهت گیری نظیر ایستگاهکار افتادن تجهیزات اندازهها و حتی از گیریاجرایی مختلف، عدم دقت در اندازه

های مرسوم هیدرولوژیکی و هیدرولیکی و نهایتاً عدم وجهود دقیهق های مورد نظر برای اجرای مدلو تناوب زمانی و توزیع مکانی از داده

ارتفاع به ویژه در ترازهای بالهاتر از نرمهال، ایهن -حجم-ای سطحهمشخصات فنی برخی از سدها و تأسیسات آنها نظیر سرریزها، منحنی

های مورد نیاز با تقریباتی همراه بوده که در ادامه در جای خود برای هر سد و در هر حوضه با جزئیات به آن پرداخته ها و تحلیلبررسی

های آتهی در گذارین سیلاب برای تجهیز و سهرمایههای ایآموختهها به عنوان درسشده است. شاید بخشی از این کمبودها و عدم دقت

 به آنها پرداخته خواهد شد.  "هاآموختهدرس"های آتی مطرح شود که در ادامه و در بخش سازیها و استفاده در مدلتدقیق داده

استفاده پرداختهه و  ها و اطلاعات مورددر این فصل سعی شده ضمن بیان اهداف تحلیل سیلاب، به معرفی مختصری از منابع داده

بهرداری های عملکردی سدها، توسهعه سهناریوهای بهرهبرداری از سدها، توسعه شاخصهای ریاضی بهرهنهایتاً روش کار مشتمل بر مدل

 قبل، حین و پس از سیلاب و نهایتاً تفسیر نتایج پرداخته شود.

 

 پیش از سیلاب -4-2
ترین سهد ههر حوضهه دسهتی هر حوضه و همچنین نمودار آبدهی بلندمدت پایینهاها و اخطاریهدر این بخش به بررسی اعلامیه

 پرداخته خواهد شد. 

 

 سو و گرگانقره حوضه -4-2-1

 ترین سد بر روی این رودخانه و نیز به عنهوان شهاخصعنوان پایینبراساس آمار آبدهی تجمعی گرگانرود در محل سد وشمگیر به

، اقدام به ترسیم مقادیر کمینه، بیشینه و میهانگین آبهدهی و نیهز ترسهیم آبهدهی بهرای 1389تا  1352آبدهی حوضه گرگانرود از سال 

از ابتهدای مهرمهاه شهرایط  1387-89( شد. براین اساس در طی سهال آبهی 1-4های سیلابی، خشک و نرمال مطابق شکل شماره )سال

ماه با شیب نسبتاً تندی آبدهی افزایش و شبیه به آبهدهی سهال آبهی ای یا خشک بوده ولی از دیکمینه صورتماه بهآبدهی تا اوایل دی

شده است. بر این اساس مشخص است که شرایط آبدهی رودخانه از حالت میانگین )نرمال( خارج و به حالت سیلابی نزدیک  67-1366

که آبدهی بها شهیب  1387ماه نرسیده است. لذا بایستی در دی 1358-61ی شود، هر چند هیچگاه به شرایط بیشینه سیلابی سال آبمی

گرفته و برای شرایط سهیلاب آمهادگی بیشهتری فهراهم برداری از مخازن مورد تحلیل و بازنگری قرار میتندی افزایش یافته شرایط بهره

حتمال وقوع سیل در حوضه گرگانرود و لهذا پهر های اخیر خود باع  جدی نگرفتن اهای سالشده است. به هر حال وقوع خشکسالیمی

 شده است. 1387نگه داشتن سدها در زمستان 

ها همچنین براساس گزارشات و مستندات موجود که در فصل روایت سیل به تفصیل به آن اشاره شد، سازمان هواشناسی اعلامیهه

روز قبل از ایهن رخهدادها  1تا  5ها از هایی در زمینه وقوع بارندگی، وزش باد، امکان آبگرفتگی و نیز سیلاب و طغیان رودخانهو اخطاریه

ها بیشهتر و قابلیهت اعتمهاد بیشهتری ها و اخطاریههتر بوده، دقت اعلامیهیهی است هر چه زمان پیش دید کوتاهصادر نموده است که بد

 1387اسهفندماه  24های مختلف صادر شده در دو بازه زمهانی ها و اخطاریهبندی اعلامیهبصورت شماتیک زمان 2-4شکل داشته است. 

دهد. در محور عمودی این شکل تعداد روزهای قبل از را نشان می 1389فروردین  22ا ت 1389فروردین  21و نیز  1389فروردین  1تا 

ها در ها و اخطاریهنماید. همانگونه که در این شکل مشخص است، عمده اعلامیهدهد که بین یک تا پنج روز تغییر میحادثه را نشان می

شهود. در تهاریخ اند آغاز میباران و وزش باد در ارتفاعات را اخطار داده اسفندماه که بارش 24سیلاب اسفندماه استان گلستان بوده و از 
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شهود. در اسفندماه اخطار وقوع سیل داده می 26شود و در ها میاسفندماه اعلام آبگرفتگی معابر و رخداد سیل و نیز طغیان رودخانه 25

های مهاه اخطاریههفروردین 22میلیمتهر صهادر و در تهاریخ  111تها  51ماه اعلامیه بهارش فروردین 21سیل دوم گلستان عملاً از تاریخ 

اسهفندماه ملهاک  25توان اولین اخطاریهه سهازمان هواشناسهی را شود. لذا عملاً میها داده میآبگرفتگی معابر و احتمال طغیان رودخانه

ریوهای اساسی در ارزیابی نحهوه عملکهرد سهدها در های منابع آب استان گلستان قرار داد که به عنوان یکی از سنابرداری از سامانهبهره

 مرحله تحلیل در نظر گرفته شده است.

 

 

تغییرات ماهانه آبدهی تجمعی در محل سد وشمگیر به عنوان شاخص آبدهی حوضه گرگانرود بر اساس سری زمانی  -1-4شکل 

 1893تا  1812های های آبدهی ماهانه سالداده
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 تا تاریخ  24/12/91های صادره توسط سازمان هواشناسی در رابطه با استان گلستان از تاریخ ها و اخطاریهاعلامیه -2-4شکل 

22/11/93  

 

 کرخه حوضه -4-2-2

مدت و فصهلی های بلندبینییشمدت بسیار تاثیرگذار هستند. پمدت و بلندبینی کوتاهبرداری مخازن عموماً دو بخش پیشدر بهره

مهدت بهرای آمهادگی در مقابهل های کوتاهبینیبرداری سالیانه و فصلی مورد استفاده قرار گرفته و پیشمعمولاً در جهت تهیه تقویم بهره

یز در اغلهب ، فصهل پهای87های فصلی سازمان هواشناسی در شهریور مهاه بینیهای سیلاب بسیار اهمیت دارند. بر اساس پیشتک واقعه

بینی شده و در غرب بیش از نرمال و در سواحل خزر و جنوب کمتر نرمال اعلام شده است. بهر های کشور در محدوده نرمال پیشاستان

های این اساس و با توجه به خشکسالی چندین ساله گذشته و نیز بر اساس حجم موجود آب در مخازن، کلیه مخازن بیشتر تک سهیلاب

بینی مجدد فصلی سازمان هواشناسی، زمستان را های آبان و آذر را ذخیره نمودند. پس از آن در آذرماه، پیشاده در ماهکوچک اتفاق افت

 بینی نمود.در بیشتر نقاط کشور زیر شرایط نرمال پیش

و  سهتانسهازمان آب و بهرق خوز یشرکت سههامهای صورت گرفته در های فصلی سازمان هواشناسی، بررسیبینیرغم پیشعلی

بیانگر آن بود که سال جاری تا حدود زیهادی  3-4شکل همچنین شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران بر اساس نمودارهایی همچون 

ای توسهط شهرکت سههامی آذرمهاه نامهه 24کند. بر این اساس در تهاریخ رواناب حرکت می در مناطق جنوب غرب در محدوده بیشینه

خطاب به استانداری با عنوان تغییر فاز به سال پرآبی تهیه و ارسال گردید. به این ترتیب از اوایهل دی مهاه سازمان آب و برق خوزستان 

و همچنین شرکت مدیریت منهابع آب  سازمان آب و برق خوزستان یشرکت سهامبرداری شرایط خاص در کلیه سدهایی در دست بهره

ماه صورت نظور ایجاد حجم خالی مخزن به جهت ذخیره سیلاب احتمالی در بهمنهایی به مایران ایجاد گردید. در سد سیمره رهاسازی

ای کهه گونههها را ذخیره سهازی نمهود. بهماه کلیه سیلابگرفت. با این حال سد کرخه به جهت وجود حجم خالی مناسب تا پایان بهمن

 خوبی کنترل گردید.بهمن به 8سیلاب 

مهاه در بیشهتر منهاطق در بینی صورت گرفته در بهمن ماه بهرای فروردینواشناسی، پیشهای فصلی سازمان هبینیدر ادامه پیش

 حد نرمال عنوان شده بود.
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های سازمان هواشناسی نهایتاً در یهک هفتهه قبهل از شهروع سهیلاب گردد، عمده اخطاریهملاحظه می 4-4شکل همانگونه که در 

 مخازن تاثیرگذار نبوده است.برداری مناسب فروردین بوده که چندان در بهره
 

 
های تغییرات ماهانه آبدهی تجمعی در محل سد کرخه به عنوان شاخص آبدهی حوضه کرخه بر اساس سری زمانی داده -8-4شکل 

  1893تا  1886های آبدهی ماهانه سال
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تا تاریخ  21/12/91زستان از تاریخ های صادره توسط سازمان هواشناسی در رابطه با استان خوها و اخطاریهاعلامیه -4-4شکل 

11/11/93  

 

 کارون حوضه -4-2-8

در حوضهه کهارون لهازم اسهت ابتهدا در مهورد آورد  89ماه ظور بررسی وضعیت عملکرد سدها در مواجهه با سیلاب فروردینمن به

رودخانه در این مدت تحلیل مختصری صورت گیرد. به همین جهت، آورد رودخانه کارون در محل سد گتوند به عنهوان معیهاری بهرای 

 های پیشین در نظر گرفته شده است. با سال 87-89آبی  بررسی و مقایسه آورد رودخانه کارون در سال

دهد. در این شهکل کمینهه، میهانگین و تغییرات ماهانه آبدهی تجمعی رودخانه کارون در محل سد گتوند را نشان می 5-4شکل 

م شده است. به عنهوان محاسبه شده( ترسی 1387تا سال  1334مدت از سال های بلندبیشینه آبدهی تجمعی ماهانه )که بر اساس داده

دهنده بیشترین مقدار آبدهی تجمعی رودخانه کارون در محل سد گتوند است که در هر مهاه رخ داده اسهت مثال منحنی بیشینه، نشان

-89خصوص نباشد. به منظور مقایسه شرایط سال آبهی های منحنی بیشینه مربوط به یک سال بهبه عبارت دیگر، ممکن است همه ماه

منحنی آبدهی تجمعی سه سال شاخص پهرآب در  5-4دخانه کارون و مقایسه آورد رودخانه با وقایع تاریخی گذشته، در شکل در رو 87

 رودخانه کارون ترسیم شده است. 

 87-89، منحنهی آبهدهی تجمعهی رودخانهه کهارون در سهال 87طور که در این شکل به خوبی نشان داده شده، تا آذرمهاه همان

مدت است. لازم بهه ذکهر های بلندمیانگین است. این موضوع مبین نرمال بودن سال آبی )تا آذرماه( در مقایسه با دادهمنطبق بر منحنی 

برداران کارانه بهرهاست که این سال نرمال پس از چندین سال خشکسالی پیاپی اتفاق افتاده است که این موضوع باع  برخورد محافظه

دههد ذخیهره بردار با رجوع به تجربه چند سهال گذشهته تهرجیح میبه عبارت دیگر در این شرایط بهره در مواجهه با سیلاب خواهد بود.

گیهرد. ایهن بیشینه را در دستور کار قرار دهد. پس از آن رفته رفته منحنی آبدهی تجمعی سال آبی جاری از منحنی میانگین فاصله می

 قابل مشاهده است.  5-4شکل امر به وضوح در 

برداری از مخازن بدان توجه داشته باشند، مشخصه سهال آبهی )سهال ریزی بهرهبرداران سدها باید در برنامهنکاتی که بهرهیکی از 

تهوان دریافهت کهه می 5-4شهکل آبی خشک، سال آبی نرمال یا سال آبی تر( است که با توجه به آورد رودخانه قابل تشخیص است. از 
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مدت تاریخی بیشتر است. البتهه لهازم و میانگین آورد رودخانه در این سال از میانگین آورد بلندیک سال آبی تر است  87-89سال آبی 

( که در رکورد آبدهی این رودخانه ثبت شده است، فاصله 71-72ترین سالی )سال با پرآب 87-89به ذکر است که در مقایسه سال آبی 

 شود. توجهی مشاهده میقابل

تهوان ، مسجدسلیمان و گتوند( می1، کارون 3، کارون 4برداری سدهای موجود در حوضه کارون )کارون های بهرهبا دقت در داده

اند. به تدریج با تشخیص تغییهر های کوچک در مخازن نمودههای ابتدایی سال آبی اقدام به ذخیره سیلاببرداران در ماهدریافت که بهره

 ها افزایش یافته است. رژیم جریان از خشک به تر میزان رهاسازی از سد

بینهی گیری مناسب و به موقع کمک کنهد، وجهود اطلاعهات پیشبردار سد در تصمیمتواند به بهرهترین عواملی که مییکی از مهم

بارش به موقع و قابل اعتماد است. بر این اساس سازمان هواشناسی به عنوان متولی پایش و گزارش شرایط جهوی در کشهور، اقهدام بهه 

 89های صادر شده توسط سازمان هواشناسی در رابطه با سیلاب فروردین ها و اعلامیهنماید. اخطاریههایی میها و اعلامیهاخطاریهصدور 

نشان داده است. همانطور که در محور عمودی ایهن  4-4شکل ، در 89ماه فروردین 11تا  87اسفندماه  21حوضه کارون، در بازه زمانی 

توجهه دیگهر در ایهن روز قبل از وقوع واقعه بوده است. نکته قابل 3عمده هشدارهای صادره در بازه زمانی بیشینه  شکل نشان داده شده،

ای صهادر شهده کهه مهاه اخطاریهههشدارها، کلی گویی و عدم اراده اطلاعات فنی لازم و کافی است. به عنوان مثال در روز سوم فروردین

ماه )شروع سهیلاب اول در حوضهه کهارون( هشهدار داده اسهت. ایهن نهوع فروردین 4یلاب در روز نسبت به رگبار و رعد و برق و وقوع س

 برداری از سدها در دوره سیلاب نکرده است.هشداردهی عملاً هیچ کمکی به بهره
 

 
های تغییرات ماهانه آبدهی تجمعی در محل سد گتوند به عنوان شاخص آبدهی حوضه کارون بر اساس سری زمانی داده -1-4شکل 

  1893تا  1884های آبدهی ماهانه سال

 

  



189         هیأت ویژۀ کارگروه هیدرولوژی و منابع آب 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 دز حوضه -4-2-4

فهراهم  یجهو یهادهیهرا جههت وقهوع پد یدتمهکوتاه دیهد یتا حهد یسازمان هواشناس یاز سو هیو اخطار هیگرچه صدور اعلام

اتفهاق  یآته یبرداران علاوه بر آنچهه در روزههادارد تا بهره ازیو بلندمدت ن مدتانیم یهابینیاز سدها به پیش یبرداربهرهاما  آورد،یم

از آن از  یبهرداراست کهه بهره یمیرا مدنظر قرار دهند. در حوضه دز، سد دز سد قد یبرداراز افق بهره یتریبتوانند بازه طولان افتد،یم

 یو خروجه یاز ورود یبه عنوان شاخصه تواندیدز م حوضه یآن در نقطه خروج یریمحل قرارگ نیانجام شده است. همچن 1341سال 

 نیچنه دیه. بهه منظهور تولدههدیمه شیدز را نمهاثبت شده در محل سد  یتجمع هماهان یآبده راتیی، پوش تغ6-4شکل حوضه باشد. 

سهبز  ،یخطوط آب بیصورت ماهانه محاسبه شده و به ترتدر محل سد دز، به یمقدار ثبت شده آبده نهیشیو ب نیانگیم نه،یکم ینمودار

)سهال شهاخص  گریدو سال شاخص د یآبده اهبه همر 1387-89سال  یآبده نیمشخصات را ارائه نموده است. همچن نیو قرمز رنگ ا

-72و  1347-49اسهاس، سهال  نیهداده شده که بهر ا شیها بوده است( نماسال ریاز سا شیسالانه آن ب یاست که مجموع آبده یسال

در خصهوص  امهاشاخص در حوضه دز نام برد.  یهااز آنها به عنوان سال توانیرا داشته و م یتوجهسالانه قابل یآبده ریمقاد زین 1371

در محهل  یآبهده نیانگیهدر حدود م باًیآن در مهر و آبان ماه، تقر یآبده کهیطورنرمال داشته به یشروع ی، سال آب1387-89 یسال آب

 یتها انتهها یآبهده یشهیرونهد افزا نیهو ا افتههی شیدر محل سد دز، افزا یآبده زانیم ،یجیصورت تدرسد بوده است. اما از آذر ماه، به

ماهانه ثبهت شهده در  یآبده نهیشیآذرماه با ب یگرچه آبده ب،یترت نیگزارش بوده، ادامه داشته است. به ا نیا هیته یکه مبنا هخردادما

سهد  نیهاز ا یبهرداربهره یخیو بها توجهه بهه سهابقه تهار یجیصهورت تهدربهرداران از آذرمهاه بهدارد امها، بهره یادیمحل سد، تفاوت ز

توجهه مشهاهده  انیاز نرمال وجود دارد. نکته شا شیب یطیبا شرا یامکان مشاهده سال آب را متصور بدانند که الاحتم نیا اندتوانستهیم

 یبا نوع یورود انیجر هیرا جهت تخل یبرداربهره ماتیتصم تواندیاست که م یخشک آب از نرمال، پس از سال شیب یبا آبده یسال آب

تهراز آب در مخهزن سهد دز را بها توجهه بهه  یشنهادیمجاز پ یو بالا نییحد پا 7-4شکل  ،ترمناسب لیهمراه سازد. جهت تحل اطیاحت

طور که مشهاهده . هماندهدیم شینما یجار یتا سال آب 1381 یصورت روزانه از سال آبو تراز آب را به یبردارفرمان بهره یهایمنحن

 اریبسه یامر بهروز سهال آبه نیا لیار داشته که دلقر یبردارتراز مجاز بهره نهی، در محدوده کم1386-87 یتراز آب در سال آب شود،یم

، بها 1386-87دهند. ثبت سال  لیحد مجاز تقل نیتربرداران را بر آن داشته تا تراز آب را به کمخشک در دوره اشاره شده بوده که بهره

 کههیطورشهده به یبعد یسال آب ییابتدا یهادر ماه انیجر هیدر تخل اطیاحت یو تراز آب مخزن، به سبب نوع یدر آبده یرکورد نیچن

تا  هیهر سال )اول ژانو نیفرورد 11تا  ید 11از  شودیکه مشاهده م ن،یتوجه فراهم آمده است. همچنتراز قابل شیدر آذرماه امکان افزا

حالهت در حهدود  نیترنهیشهیمخهزن در ب رتهراز آب د یستیبا یبردارفرمان بهره یاست که بنا بر منحن یااول مارچ( به عنوان محدوده

 یداده شهده، در سهال آبه شیطور که نمهااست. همان زیاز تراز آستانه سرر ترشیب یکه در واقع کم ردیقرار گ ایاز سطح در یمتر 337

در کنترل تراز آب  یسع رداربشده است اما بهره هیتوص ریمقاد ازشیاشاره شده، گرچه تراز آب در مخزن دز ب یخیدر محدوده تار یجار

تهراز آب  یروند صعود رغمی، عل23/11/1387تا حدود  یسال آب یاز ابتدا نیداشته است. همچن ا،یاز سطح در یمتر 337در محدوده 

ها و یههداده شهده، اعلام شینمها 4-4شهکل طور کهه در قهرار داشهته اسهت. همهان یشنهادیپارامتر در محدوده مجاز پ نیدر مخزن، ا

ارائهه شهده اسهت.  11/11/89 خیتها تهار 21/12/87 خیدر رابطه با استان خوزستان از تار یصادره توسط سازمان هواشناس یهایهطاراخ

از سهدها  یبهرداراما، بهره د،ینما جادیا یجو عیوقا یدر خصوص برخ یعموم دید تواندیم ییهایهها و اخطاریهاعلام نیاگرچه صدور چن

 صورت مناسب اثرگذار باشد.دارد تا بتواند به ازین لابینسبت به وقوع س تریطولان یهاتر و در بازهیکم تر،قیدق یهابینیبه پیش
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های آبدهی تغییرات ماهانه آبدهی تجمعی در محل سد دز به عنوان شاخص آبدهی حوضه دز بر اساس سری زمانی داده -6-4شکل 

  1893تا  1842های ماهانه سال

 

 
  1893تا  1891تغییرات تراز آب در مخزن سد دز از سال  -1-4شکل 
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 حین سیلاب -4-8

همانگونه که قبلاً نیز عنوان شد در قسمت تحلیل سیلاب در بازه زمانی حین سیلاب، سهناریوهای مختلفهی جههت بررسهی انهواع 

ها به تحلیل آنهها پرداختهه و جداول شاخص به همراه نمودارها 5-3-4تا  1-3-4های اند که در بخشبرداری تدوین شدههای بهرهروش

 خواهد شد.

 

  سو و گرگانحوضه قره -4-8-1

در  لاب،یسه نیو حه شینحوه عملکرد مخهازن در په یبه جهت بررس د،یدر مراحل انجام کار عنوان گرد نیاز ا شیهمانگونه که پ

 گردد. یبهتر بررس طیبه شرا دنیجهت رسبرداری به بهره طیشرا رییامکان تغ ییوهایسنار فیشده با تعر یبخش سع نیا

 

 های مورد بررسیتشریح سناریو -4-8-1-1

، نیاز است با 1387اسفند برای تحلیل عملکرد سدهای استان گلستان مشتمل بر سدهای بوستان، گلستان و وشمگیر در سیلاب 

برداری از تأسیسات تخلیه سهدها سیل و نیز نحوه بهرهبینی و اعلام های پیشتوجه به مشخصات دقیق سدها، سناریوهایی از منظر تاریخ

ها، براسهاس اخطارههای هواشناسهی ها و سهیلاببرداری از سدها در شرایط حدی نظیر خشکسالیدر نظر گرفته شود. اصولاً مبنای بهره

مهدت مهدت و کوتاهههای بلندبینهی بارشویژه در پیشهای هواشناسهی بههگیرد. لذا توجه و جدی گرفتن اخطارها و اعلامیههصورت می

 ارائههریزی از سدها قرار گیرد. لذا در ارزیابی و تحلیل عملکرد مدیریت مخازن سدها، نیهاز اسهت سهناریوهایی تواند مبنایی در برنامهمی

م شده است. با توجه ها براساس دبی روزانه انجاهای هواشناسی استوار باشد. لازم به ذکر است که کلیه تحلیلشود که بر مبنای اخطاریه

های عمقی و نیز سرریزهای آزاد بدون دریچه بوده و فاقد تأسیسهات کنندهبه اینکه هر سه سد بوستان، گلستان و وشمگیر دارای تخلیه

شهود. در بهه چههار سهناریو تقسهیم می صهفر سهناریوی جهز بهه آبی هستند، لذا تعداد سناریوهای مورد نظر محدود بوده ونیروگاه برق

سازی سدها با استفاده از اعداد موجود در سایت ایراندمز پرداختهه شهده کهه در واقهع ایهن سهناریو بیهانگر اریوی صفر، صرفاً به مدلسن

 12بینی سهیلاب از تهاریخ مبتنی بر پیش 1است. سناریو  1389تا پایان فروردین  1387عملکرد ماوقع در سدها در بازه زمانی اول مهر 

های آتهی توانست در صورت داشتن امکانات کافی اقدام به اعلهام سهیل در هفتههیک مبدأ که سازمان هواشناسی میاسفندماه به عنوان 

کننده سدهای بوستان، گلستان و وشهمگیر کهه بهه ترتیهب نمود، انتخاب شده است. در این سناریو با توجه ظرفیت تأسیسات تخلیهمی

های سدهای بوستان و گلستان استفاده و خروجی سد وشمگیر از ظرفیت تخلیه کننده مترمکعب بر ثانیه است، از نیمی 241و  81، 41

 31فهروردین تها  5( فرضیات ایهن سهناریو درج شهده و نهایتها از تهاریخ 1-4نیز معادل ورودی لحاظ شد. در ردیف اول جدول شماره )

 است.ماه عملا دبی خروجی با دبی ورودی سدها برابر در نظر گرفته شده فروردین

شهود. ریزی میاسفندماه رسیده و از این تاریخ نحوه عملکرد سهدها برنامهه 19بینی سیلاب به فرض شد زمان پیش  2در سناریو 

مترمکعهب  81مترمکعب بر ثانیه، سد گلستان  41ماه دبی تخلیه سد بوستان فروردین 4اسفندماه تا  19علاوه بر آن، فرض شد از تاریخ 

مترمکعب بر ثانیه باشد. این بدان مفهوم است که سدهای بوستان و گلستان با بیشینه ظرفیت تخلیه خهود  121یر بر ثانیه و سد وشمگ

به بعد همانند سهناریو  1389ماه فروردین 5های خود به تخلیه سیلاب مشغولند. از تاریخ کنندهو سد وشمگیر با نیمی از ظرفیت تخلیه

( فرضیات این سناریو بصورت فشهرده 1-4برابر فرض شده است. در ردیف دوم جدول شماره ) ، دبی خروجی با دبی ورودی این سدها1

 نشان داده شده است.

اسهت، هماننهد  1387اسهفندماه  25که عملاً منطبق بر اخطاریه سازمان هواشناسی مبنی بر وقوع سیلاب در تهاریخ  3در سناریو 

مترمکعب بر ثانیه و سد وشهمگیر  81و  41های عمقی خود یعنی کنندهت تخلیه، سدهای بوستان و گلستان با بیشینه ظرفی2سناریوی 

 5ماه ادامه و از فروردین 4نمایند. این نحوه تخلیه تا مترمکعب بر ثانیه سیلاب را تخلیه می 121ها یعنی کنندهبا نیمی از ظرفیت تخلیه

( فرضهیات ایهن سهناریو 1-4ه است. در ردیف سوم جدول شهماره )ماه عملاً فرض تخلیه خروجی معادل دبی ورودی اعمال شدفروردین

 بصورت فشرده نشان داده شده است.
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نقش سدها در کنترل سیلاب است، عملاً فرض  ای تئوریک به لحاظ بررسی بیشینهکه یک سناریو حدی و تا اندازه 4در سناریوی 

چنهین سهیلاب ورودی بها رفیت تسکین سهیلاب را دارا هسهتند. ههماسفندماه کلیه سدها تخلیه شده و بیشینه ظ 25شده که در تاریخ 

ماه تا فروردین 5شوند و از مترمکعب بر ثانیه به ترتیب در سدهای بوستان، گلستان و وشمگیر تخلیه می 121و  81، 41ظرفیت تخلیه 

رضیات این سناریو بصورت فشهرده نشهان ( ف1-4گیرد. ردیف چهارم جدول شماره )ای از این سدها صورت نمیآخر این ماه هیچ تخلیه

 یبلندمدت آبهده یهایبه مخازن سدها با استفاده از سر ماهنیفرورد یورود یدهآب ینیبشیاساس با توجه به پ نیبر ا داده شده است.

قهرار دارنهد،  رانیمهد اری( که در اخترهیو غ ی)مانند شبکه عصب یکاوداده یهاروش ریسا ای یونیساده رگرس یهااز روش یریگو با بهره

 نههیبهر تهراز کم لابیقبهل از وقهوع سه قاًیاز حجم مخزن باشد، مخازن دق شیب ماه،نیدر فرورد یکه حجم آبده یشده در صورت یسع

 ن،یفهرورد یدر انتهها جههیباشهند کهه در نت یبه مخزن خال یو در صورت کمتر بودن حجم آورد، به اندازه حجم آورد ورود یبرداربهره

 ،ینهیبشیو پ یکهاوداده یههااز روش دهاسهتفا لیدلبهه و،یسهنار نی. لازم به ذکر است که اردیقرار گ یبرداربهره نهیشیمخزن بر تراز ب

 .بوده است ریاخ لابیعملکرد سدها در س ییتوانا نهیشیب شیمنظور نماشده و صرفاً به یتلق ییاجرا ریو غ یرقطعیغ

( و بها 1-4های مختلف آن مطابق جهدول شهماره )ناریوها ظرفیت ایمن رودخانه گرگانرود در بازهلازم به ذکر است که در کلیه س

دسهت سهد دلیل محدودیت ظرفیت ایمن گرگانرود در پاییناست. به ای در بین سدها در نظر گرفته شدهاعمال دبی سیلاب بین حوضه

چنهین زمهان تحلیهل در سناریوهای دوم تا چهارم استفاده شده است. همها کنندهوشمگیر، در بیشترین حالت از نیمی از ظرفیت تخلیه

 شده است. ارائهبرداری از سدها تا این تاریخ در طی چهار سناریو ماه در نظر گرفته شده و برنامه بهرهها تا پایان فروردینسیلاب
 

 سو و گرگانقرههای مورد استفاده در حوضه برداری از سدها به همراه دادهسناریوهای مورد بررسی برای نحوه عملکرد و بهره -1-4جدول 

 

 هانتایج اجرای سناریو -4-8-1-2

 پرداخته خواهد شد. سو و گرگاناز اجرای سناریوهای حوضه قرهدر این قسمت به بررسی و تحلیل نتایج حاصل 

 سناریوی صفر 

o سد بوستان 

 وشمگیر گلستان بوستان نام سد

 41 81 241 (CMSکننده )دبی تخلیه 

 363 246 371 (CMSدست )دبی ایمن پایین 

شماره 

سنار

 یو

 شروع رهاسازی نام سناریو

دبی  

رهاسازی 

(CMS) 

 شروع رهاسازی

دبی  

رهاسازی 

(CMS) 

 شروع رهاسازی

دبی  

رهاسازی 

(CMS) 

1 
B (21)-G (45)-V (61 )  -

(1387/12/12) 

1387/12/12 21 1387/12/12 45 1387/12/12 61 

 ورودی 1389/11/11 ورودی 1389/11/11 ورودی 1389/11/11

2 
B (41)-G (81)-V (121) -

(1387/12/19) 

1387/12/19 41 1387/12/19 81 1387/12/19 121 

 ورودی 1389/11/11 ورودی 1389/11/11 ورودی 1389/11/11

3 
B (41)-G (81)-V (121)-

(1387/12/25) 

1387/12/25 41 1387/12/25 81 1387/12/25 121 

 ورودی 1389/11/11 ورودی 1389/11/11 ورودی 1389/11/11

4 
B (41)-G (81)-V (121) - 

 (متغیر)

1387/12/16 41 1387/12/13 81 1387/12/11 121 

 ورودی 1389/11/15 ورودی 1389/11/16 ورودی 1389/11/16
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محاسهبات  جیدمز، نتهارانهیا تیمسهتخرجه از سها زیهگلسهتان و ن یاآب منطقهه یاخذ شهده از شهرکت سههام یهابراساس داده

 نیسد، شهاخص تسهک نی( است. در ا2-4گرگانرود مطابق جدول ) لابیاز سد بوستان در طول س یبرداردر بهره یعملکرد یهاشاخص

درصهد و  111به عهدم خسهارت معهادل  یریروز، اعتمادپذ 2اوج  یتأخیر دب درصد، زمان 19 لابیحجم س نیدرصد، تسک 43اوج  یدب

 به خسارت معادل صفر درصد بوده است. یریپذبیآس زانیم
 

 های مورد بررسی در سد بوستان در سناریوی صفرنتایج شاخص -2-4جدول 
 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار
114 CMS  بیشینه دبی ورودی 

 تسکین دبی اوج   درصد 43
65 CMS  خروجیبیشینه دبی 

56 MCM مجموع حجم ورودی 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 19

46 MCM مجموع حجم خروجی 

 تاریخ وقوع دبی اوج ورودی - 87/12/29
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 2

 تاریخ وقوع دبی اوج خروجی - 89/11/11

65/4  MCM کنترل سیلابآمادگی  درصد 9 حجم خالی مخزن در روز قبل از وقوع سیلاب 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 111 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن روز 36

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 111 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - 1

1 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد . بیشینه مقدار تجاوز از دبی ایمن 

 

o سد گلستان 

محاسهبات  جیدمز، نتهارانهیا تیمسهتخرجه از سها زیهگلسهتان و ن یاآب منطقهه یاخذ شهده از شهرکت سههام یهابراساس داده

 نیسهد، شهاخص تسهک نیاست. در ا 3-4جدول گرگانرود مطابق  لابیاز سد گلستان در طول س یبرداردر بهره یعملکرد یهاشاخص

 زانیهدرصد و م 84به عدم خسارت معادل  یریاوج، اعتمادپذ یدبتأخیر  و زمان لابیصفر درصد در حجم س نیدرصد، تسک 7اوج  یدب

 درصد بوده است. 119به خسارت معادل  یریپذبیآس

 

 های مورد بررسی در سد گلستان در سناریوی صفرنتایج شاخص -8-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

549 CMS  بیشینه دبی ورودی 
 تسکین دبی اوج   درصد 7

512 CMS بیشینه دبی خروجی 

296 MCM مجموع حجم ورودی 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 1

295 MCM مجموع حجم خروجی 

 تاریخ وقوع دبی اوج ورودی - 87/12/28
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 1

 تاریخ وقوع دبی اوج خروجی - 87/12/28

26/1  MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 1 حجم خالی مخزن در روز قبل از وقوع سیلاب 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 84 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن روز 34

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 51 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - 1

266 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 119 بیشینه مقدار تجاوز از دبی ایمن 



      213  مدیریت مخازن سدها   تحلیل -فصل چهارم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

o سد وشمگیر 

 محاسهبات نتهایج دمهز، ایهران سهایت از مسهتخرجه نیهز وگلسهتان  یاآب منطقهه یشرکت سهام از شده اخذ یهاداده براساس

 تسهکین شهاخص در این سهد،. است 4-4جدول  مطابق گرگانرود سیلاب طول در وشمگیر سد از برداریبهره در عملکردی یهاشاخص

 خسهارت عهدم بهه اعتمادپهذیری اوج،تهأخیر دبهی  تأخیر در زمان درصد، بدون حدود یک سیلاب حجم در تسکین درصد، 11 اوجدبی 

 .است بوده درصد 32 معادل پذیری به خسارتآسیب میزان و درصد 87 معادل

 

 های مورد بررسی در سد وشمگیر در سناریوی صفرنتایج شاخص -4-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

549 CMS  بیشینه دبی ورودی 
 تسکین دبی اوج   درصد 11

481 CMS بیشینه دبی خروجی 

315 MCM مجموع حجم ورودی 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 1

312 MCM مجموع حجم خروجی 

 تاریخ وقوع دبی اوج ورودی - 87/12/28
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 1

 تاریخ وقوع دبی اوج خروجی - 87/12/28

57/1  MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 1 حجم خالی مخزن در روز قبل از وقوع سیلاب 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 87 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن روز 35

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 111 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - 1

121 CMS  پذیری به خسارتآسیب درصد 32 ایمنبیشینه مقدار تجاوز از دبی 

 

o سامانه مخازن 

 در قالهب حوضهه ایهن سدهای از برداریبهره تاریخی عملکرد همان یا صفر سناریوی در گرگانرود سدهای مجموعه نتایج ارزیابی

 سهیل، اوجدبهی  در درصهد 17 معهادل تسکین مجموع در شده، حاصل نتایج براساس. استآمده 5-4جدول  در عملکردی یهاشاخص

پذیری بهه آسهیب درصهد، 84 معهادل خسهارت عهدم به اعتمادپذیری سیل، اوجدبی  درتأخیر  روز 1 سیلاب، حجم در درصد 13 حدود

 .است شده محاسبه نیز پیشنهادی سناریوی چهار برای عملکردی یهاشاخص ادامه در. بدست آمد درصد 27 با برابر خسارت

 

 های مورد بررسی در حوضه گرگانرود در سناریوی صفرنتایج شاخص -1-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

581 CMS بیشینه دبی ورودی به سامانه مخازن 
 تسکین دبی اوج   درصد 17

481 CMS بیشینه دبی خروجی از سامانه مخازن 

361 MCM مجموع حجم ورودی به سامانه مخازن 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 13

312 MCM مجموع حجم خروجی از سامانه مخازن 

 زمان وقوع دبی اوج ورودی به سامانه مخازن - 87/12/28
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 1

 زمان وقوع دبی اوج خروجی از سامانه مخازن - 89/11/11

48/5  MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 2 حجم خالی سامانه مخازن در روز قبل از وقوع سیلاب 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 84 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن روز 34

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 51 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - 1

266 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 27 بیشینه مقدار تجاوز از دبی ایمن 

 

 



214         هیأت ویژۀ کارگروه هیدرولوژی و منابع آب 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

  1سناریوی 

o  بوستانسد 

 87اسهفندماه  12از تاریخ  1برداری از سدهای گرگانرود بیان شد، در سناریوی همانگونه که در تشریح سناریوهای چهارگانه بهره

( کهه در آن دبهی  بیشهینه 9-4شود. در این شرایط مطابق شکل شماره )کننده سد بوستان آزاد میمترمکعب بر ثانیه از تخلیه 21دبی 

 65و خروجهی از حهدود  114نمهایش داده شهده، دبهی اوج ورودی  1389مهاه فروردین 31تها  1387مهرمهاه  1زمهانی روزانه در بازه 

 مترمکعب بر ثانیه کاهش یابد. 21توانست به بیشینه مترمکعب بر ثانیه می
 

 
 1تغییرات روزانه دبی آب ورودی به و خروجی از مخزن سد بوستان در سناریوی  -3-4شکل 

 

 یاسهفندماه سهد خهال 26 خیدر تار لابیاسفندماه عملاً در شروع س 12 خیسد از تار هی( با تخل8-4طابق شکل شماره )م نچنیهم

 ویسهنار نیه. در اکهردیمترمکعب را تجربه نم ونیلیم 34 تیاز ظرف شیب یعملا مخزن سد حجم 1389 ماهنیفرورد انیبوده و لذا تا پا

و بهدون  لابیدرصهد حجهم سه 57اوج،  یدبه یدرصد 92 نی( نشانگر تسک6-4سد در جدول شماره ) یگانه عملکردهفت یهاشاخص

 گرگانرود است. دستنییخسارت به بازه پا گونهچیه
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 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 
 1تغییرات روزانه حجم آب مخزن سد بوستان در سناریوی  -9-4شکل 

 

 1های مورد بررسی در سد بوستان در سناریوی نتایج شاخص -6-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

114 CMS  بیشینه دبی ورودی 
 تسکین دبی اوج   درصد 92

21 CMS بیشینه دبی خروجی 

56 MCM مجموع حجم ورودی 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 57

24 MCM مجموع حجم خروجی 

 تاریخ وقوع دبی اوج ورودی - 87/12/29
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 1

 تاریخ وقوع دبی اوج خروجی - 87/12/29

25 MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 45 حجم خالی مخزن در روز قبل از وقوع سیلاب 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 111 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن روز 36

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 111 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - 1

1 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 1 بیشینه مقدار تجاوز از دبی ایمن 

 

o سد گلستان 

 از اسهفندماه 12 تهاریخ از مترمکعب بر ثانیه 45دبی  با گلستان سد از آب رهاسازی در 1 سناریو فرضیات با و بوستان سد از پس

 و ورودی ههایدبی تغییهرات سهد، دو ایهن فاصهله در ایحوضههبین دریهافتی آب نیهز و بوستان سد از شده رها آب به توجه با سد، این



216         هیأت ویژۀ کارگروه هیدرولوژی و منابع آب 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 بهدون ثانیهه در مترمکهب 511 اوجدبهی  اساس بر این. است شده داده نشان 11-4شکل  در پیشنهادی خروجی نیز و تاریخی خروجی

 میلیهون 73 بیشهینه بهه تهاریخی حالهت در کهه( 11-4) شماره شکل مطابق سد مخزن حجم تغییرات و شده تبدیل خروجی به تغییر

 فراتهر مقهدار ایهن از نیهز 89مهاه فروردین پایهان تها ورسهد میخود  نرمال حجم یعنی مترمکعب میلیون 7/47 به بود رسید مترمکعب

 صهورت سهیلاب حجهم در تسهکین درصهد 7 فقهط و نشهده انجام اوجدبی  تسکین( 7-4) شماره جدول مطابق سناریو این در. رودنمی

 .است رسیده درصد 87 به نیز خسارت عدم به اعتمادپذیری و گیردمی
 

 
 1تغییرات روزانه دبی آب ورودی به و خروجی از مخزن سد گلستان در سناریوی  -11-4شکل 

 



      217  مدیریت مخازن سدها   تحلیل -فصل چهارم  هیأت ویژۀ       
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 1تغییرات روزانه حجم آب مخزن سد گلستان در سناریوی  -11-4شکل 

 

 1های مورد بررسی در سد گلستان در سناریوی نتایج شاخص -1-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

511 CMS  بیشینه دبی ورودی 
 تسکین دبی اوج   درصد 1

511 CMS بیشینه دبی خروجی 

264 MCM مجموع حجم ورودی 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 7

246 MCM مجموع حجم خروجی 

 تاریخ وقوع دبی اوج ورودی - 87/12/28
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 1

 تاریخ وقوع دبی اوج خروجی - 87/12/28

16 MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 6 حجم خالی مخزن در روز قبل از وقوع سیلاب 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 87 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن روز 35

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 111 دفعات بازگشت به دبی ایمنتعداد  - 1

265 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 119 بیشینه مقدار تجاوز از دبی ایمن 

 

o سد وشمگیر 

ای ایهن دو سهد را دریافهت حوضههدست سد گلستان واقع شده و عملاً خروجی سهد گلسهتان و سهیلاب بیناین سد که در پایین

( دبی روزانه آن تغییر خواهد کرد. لذا دبهی خروجهی 12-4کند، با فرض تخلیه مطابق با ورودی در این سناریو به فرم شکل شماره )می

( حجم مخزن از 13-4مترمکعب بر ثانیه خواهد رسید. همچنین مطابق شکل شماره ) 471به مقدار  87اسفندماه  28بیشینه در تاریخ 



219         هیأت ویژۀ کارگروه هیدرولوژی و منابع آب 
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ماه اتفاق افتاده است. لذا در مجمهوع میلیون مترمکعب بیشتر نشده و این مقدار حجم نیز عمدتاً در فروردین 37مقدار نرمال خود یعنی 

درصد در این سهناریو انجهام شهده و  3رصد و تسکین حجم سیلاب به میزان د 9( تسکین دبی اوج به میزان 9-4مطابق جدول شماره )

 37پذیری بهه خسهارت نیهز بهه درصد رسیده است. در این سناریو میزان شاخص آسیب 87میزان اعتمادپذیری به عدم خسارت نیز به 

 درصد رسیده است.
 

 
 1شمگیر در سناریوی تغییرات روزانه دبی آب ورودی به و خروجی از مخزن سد و -12-4شکل 
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 1تغییرات روزانه حجم آب مخزن سد وشمگیر در سناریوی  -18-4شکل 

 

 1های مورد بررسی در سد وشمگیر در سناریوی نتایج شاخص -3-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

511 CMS  بیشینه دبی ورودی 
 تسکین دبی اوج   درصد 9

471 CMS بیشینه دبی خروجی 

312 MCM مجموع حجم ورودی 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 3

311 MCM مجموع حجم خروجی 

 تاریخ وقوع دبی اوج ورودی - 87/12/28
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 1

 تاریخ وقوع دبی اوج خروجی - 87/12/28

8 MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 3 حجم خالی مخزن در روز قبل از وقوع سیلاب 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 87 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن روز 35

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 111 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - 1

111 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 27 بیشینه مقدار تجاوز از دبی ایمن 
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 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

o سامانه مخازن 

 21، در مجموع سدهای حوضه گرگانرود بها تسهکین 1( برای سناریوی 8-4محاسباتی جدول شماره )های براساس نتایج شاخص

درصهد حفهظ نمهوده و  87درصدی در حجم سیلاب، توانسته میزان اعتمادپذیری به عدم خسارت را در سطح  17درصدی در دبی اوج، 

 درصد برساند. 37پذیری به خسارت را نیز به میزان آسیب
 

 1های مورد بررسی در حوضه گرگانرود در سناریوی نتایج شاخص -9-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

581 CMS بیشینه دبی ورودی به سامانه مخازن 
 تسکین دبی اوج   درصد 21

471 CMS بیشینه دبی خروجی از سامانه مخازن 

361 MCM مجموع حجم ورودی به سامانه مخازن 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 17

311 MCM مجموع حجم خروجی از سامانه مخازن 

 زمان وقوع دبی اوج ورودی به سامانه مخازن - 87/12/28
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 1

 زمان وقوع دبی اوج خروجی از سامانه مخازن - 87/12/28

51 MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 14 حجم خالی سامانه مخازن در روز قبل از وقوع سیلاب 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 87 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن روز 35

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 111 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - 1

365 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 37 بیشینه مقدار تجاوز از دبی ایمن 

 

  2سناریوی 

o  بوستانسد 

 87 اسهفندماه 19 تاریخ از 2سناریوی  در شد، بیان گرگانرود سدهای از برداریبهره چهارگانه سناریوهای تشریح در که همانگونه

 در کهه( 14-4) شماره شکل مطابق شرایط این در و کرده بوستان سد هایکنندهتخلیه از مترمکعب بر ثانیه 41دبی  آزادسازی به اقدام

 خروجهی و 114 ورودی اوجدبهی  شده، داده نمایش 1389ماه فروردین 31 تا 1387 مهرماه 1 زمانی بازه در روزانه بیشینه یهادبی آن

مهاه حجهم ذخیهره در این سناریو و در فروردین .یابد کاهش مترمکعب بر ثانیه 41 بیشینه به ستتوانمی مترمکعب بر ثانیه 65 حدود از

میلیون مترمکعهب رسهیده اسهت. در  34میلیون مترمکعب یعنی به حدود  28بیش از مقدار نرمال ( به 15-4سد مطابق شکل شماره )

درصدی در دبهی اوج، تسهکین  65( نشانگر تسکین 11-4های عملکردی مندرج در جدول شماره )مجموع عملکرد سد براساس شاخص

 درصد به عدم خسارت شده است. 111عتمادپذیری تأخیر در زمان دبی اوج سیل و نهایتاً ا درصدی در حجم سیلاب، بدون 61

 



      211  مدیریت مخازن سدها   تحلیل -فصل چهارم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 
 2تغییرات روزانه دبی آب ورودی به و خروجی از مخزن سد بوستان در سناریوی  -14-4شکل 

 

 
 2تغییرات روزانه حجم آب مخزن سد بوستان در سناریوی  -11-4شکل 
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 2های مورد بررسی در سد بوستان در سناریوی نتایج شاخص -11-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

114 CMS  بیشینه دبی ورودی 
 تسکین دبی اوج   درصد 65

41 CMS بیشینه دبی خروجی 

56 MCM مجموع حجم ورودی 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 61

22 MCM مجموع حجم خروجی 

 تاریخ وقوع دبی اوج ورودی - 87/12/29
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 1

 تاریخ وقوع دبی اوج خروجی - 87/12/29

25 MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 45 حجم خالی مخزن در روز قبل از وقوع سیلاب 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 111 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن روز 36

 خسارتپذیری به عدم برگشت درصد 111 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - 1

1 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 1 بیشینه مقدار تجاوز از دبی ایمن 

 

o سد گلستان 

 اسهفندماه 19 تهاریخ از مترمکعب بر ثانیه 81دبی  با گلستان سد از آب رهاسازی در 2 سناریوی فرضیات با و بوستان سد از پس

 و ورودی یههادبی تغییهرات سهد، دو ایهن فاصهله درای حوضهبین دریافتی آب نیز و بوستان سد از شده رها آب به توجه با سد، این از

 بهه ثانیهه بهر مترمکعهب 531 اوجدبهی  اسهاس بهراین. است شده داده نشان 16-4شکل  در پیشنهادی خروجی نیز و تاریخی خروجی

 بیشهینه بهه تهاریخی حالت در که( 17-4) شماره شکل مطابق سد مخزن حجم تغییرات و شده مترمکعب بر ثانیه تبدیل 416 خروجی

 مقهدار ایهن از نیز 89ماه فروردین پایان تا ورسد می خود نرمال حجم یعنی مترمکعب میلیون 7/47 به بود رسید مترمکعب میلیون 73

 سهیلاب حجهم در تسکین درصد 8 فقط درصد و 24حدود  اوجدبی  تسکین( 11-4) شماره جدول مطابق سناریو این در. رودنمی فراتر

درصهد  59بهه میهزان  پذیری به خسهارتآسیبشاخص  .است رسیده درصد 87 به نیز خسارت عدم به اعتمادپذیری و گیردمی صورت

 رسیده است.
 



      213  مدیریت مخازن سدها   تحلیل -فصل چهارم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 
 2تغییرات روزانه دبی آب ورودی به و خروجی از مخزن سد گلستان در سناریوی  -16-4شکل 

 

 
 2تغییرات روزانه حجم آب مخزن سد گلستان در سناریوی  -11-4شکل 

 



214         هیأت ویژۀ کارگروه هیدرولوژی و منابع آب 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

2های مورد بررسی در سد گلستان در سناریوی نتایج شاخص -11-4جدول   

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

531 CMS  بیشینه دبی ورودی 
 تسکین دبی اوج   درصد 24

416 CMS بیشینه دبی خروجی 

262 MCM مجموع حجم ورودی 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 8

237 MCM مجموع حجم خروجی 

 تاریخ وقوع دبی اوج ورودی - 87/12/28
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 1

 تاریخ وقوع دبی اوج خروجی - 87/12/28

21 MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 9 حجم خالی مخزن در روز قبل از وقوع سیلاب 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 87 کمتر از دبی ایمنتعداد دفعات خروجی  روز 35

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 111 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - 1

161 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 59 بیشینه مقدار تجاوز از دبی ایمن 

 

o سد وشمگیر 

 121 تخلیهه فهرض با کند،می دریافت را سد دو این ایحوضهبین سیلاب و گلستان سد خروجی عملاً در این سناریو سد وشمگیر

 تغییهر آن روزانهه( دبهی 19-4) شماره شکل فرم به سناریو این در 1389ماه فروردین 4تا  87اسفندماه  19مترمکعب بر ثانیه از تاریخ 

 شهکل مطابق همچنین. رسید خواهد بر ثانیه مترمکعب 342مقدار  به 89ماه فروردین 1 تاریخ در بیشینه خروجیدبی  لذا. کرد خواهد

مهاه فروردین در عمهدتا نیهز حجم مقدار این و نشده بیشتر مترمکعب میلیون 37 یعنی خود نرمال مقدار از مخزن حجم( 18-4) شماره

 5 میهزان به سیلاب حجم تسکین و درصد 16 میزان به اوجدبی  تسکین( 12-4) شماره جدول مطابق مجموع در لذا. است افتاده اتفاق

 شهاخص میهزان سهناریو این در. است رسیده درصد 111 به نیز خسارت عدم به اعتمادپذیری میزان و شده انجام سناریو این در درصد

 است. رسیده صفر درصد به نیز خسارت به پذیریآسیب
 



      215  مدیریت مخازن سدها   تحلیل -فصل چهارم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 
 2تغییرات روزانه دبی آب ورودی به و خروجی از مخزن سد وشمگیر در سناریوی  -13-4شکل 

 

 
 2تغییرات روزانه حجم آب مخزن سد وشمگیر در سناریوی  -19-4شکل 

 

 



216         هیأت ویژۀ کارگروه هیدرولوژی و منابع آب 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 2های مورد بررسی در سد وشمگیر در سناریوی نتایج شاخص -12-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

416 CMS  بیشینه دبی ورودی 
 تسکین دبی اوج   درصد 16

342 CMS بیشینه دبی خروجی 

313 MCM مجموع حجم ورودی 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 5

296 MCM مجموع حجم خروجی 

 تاریخ وقوع دبی اوج ورودی - 87/12/28
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 1

 تاریخ وقوع دبی اوج خروجی - 89/11/11

13 MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 4 حجم خالی مخزن در روز قبل از وقوع سیلاب 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 111 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن روز 36

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 111 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - 1

1 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 1 بیشینه مقدار تجاوز از دبی ایمن 

 

o سامانه مخازن 

( نشان داده شهده، در مجمهوع در حوضهه 13-4که در جدول شماره ) 2های محاسباتی برای سناریوی لذا براساس نتایج شاخص

تهأخیر انداختهه و میهزان  درصدی در حجهم سهیلاب، توانسهته یهک روز در دبهی اوج 21درصدی در دبی اوج،  42گرگانرود با تسکین 

 درصد برساند. 16پذیری به خسارت را نیز به میزان درصد حفظ نموده و آسیب 87اعتمادپذیری به عدم خسارت را در سطح 
 

 2های مورد بررسی در حوضه گرگانرود در سناریوی نتایج شاخص -18-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

581 CMS به سامانه مخازن بیشینه دبی ورودی 
 تسکین دبی اوج   درصد 42

342 CMS بیشینه دبی خروجی از سامانه مخازن 

361 MCM مجموع حجم ورودی به سامانه مخازن 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 21

296 MCM مجموع حجم خروجی از سامانه مخازن 

 زمان وقوع دبی اوج ورودی به سامانه مخازن - 87/12/28
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 1

 زمان وقوع دبی اوج خروجی از سامانه مخازن - 89/11/11

61 MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 17 حجم خالی سامانه مخازن در روز قبل از وقوع سیلاب 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 87 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن روز 35

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 111 بازگشت به دبی ایمنتعداد دفعات  - 1

161 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 16 بیشینه مقدار تجاوز از دبی ایمن 

 

  



      217  مدیریت مخازن سدها   تحلیل -فصل چهارم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

  8سناریوی 

o سد بوستان 

 87 اسهفندماه 25 تاریخ از 3 سناریوی در شد، بیان گرگانرود سدهای از برداریبهره چهارگانه سناریوهای تشریح در که همانگونه

 شهرایط ایهن در و کهرده 1389مهاه فروردین 4تها تهاریخ  بوستان سد یهاکنندهتخلیه از مترمکعب بر ثانیه 41دبی  آزادسازی به اقدام

 داده نمهایش 1389مهاه فروردین 31 تها 1387 مهرمهاه 1 زمهانی بازه در روزانه بیشینه یهادبی آن در که( 21-4) شماره شکل مطابق

 ایهن در. یابهد کاهش مترمکعب بر ثانیه 41 بیشینه به ستتوانمی مترمکعب بر ثانیه 65 حدود از خروجی و 114 ورودی اوجدبی  شده،

 34 حدود به یعنی مترمکعب میلیون 28 نرمال مقدار از بیش به( 21-4) شماره شکل مطابق سد ذخیره حجمماه فروردین در و سناریو

 تسکین نشانگر( 14-4) شماره جدول در مندرج عملکردی یهاشاخص براساس سد عملکرد مجموع در. است رسیده مترمکعب میلیون

 بهه درصد111 اعتمادپذیری نهایتاً و سیل اوجدبی  زمان درتأخیر  بدون سیلاب، حجم در درصدی 17 تسکین اوج،دبی  در درصدی 65

 .است شده خسارت عدم
 

 
 8تغییرات روزانه دبی آب ورودی به و خروجی از مخزن سد بوستان در سناریوی  -21-4شکل 

 



219         هیأت ویژۀ کارگروه هیدرولوژی و منابع آب 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 
 8تغییرات روزانه حجم آب مخزن سد بوستان در سناریوی  -21-4شکل 

 

 8های مورد بررسی در سد بوستان در سناریوی نتایج شاخص -14-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

114 CMS  بیشینه دبی ورودی 
 تسکین دبی اوج   درصد 65

41 CMS بیشینه دبی خروجی 

56 MCM مجموع حجم ورودی 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 17

46 MCM مجموع حجم خروجی 

 تاریخ وقوع دبی اوج ورودی - 87/12/29
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 1

 تاریخ وقوع دبی اوج خروجی - 87/12/29

5 MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 9 حجم خالی مخزن در روز قبل از وقوع سیلاب 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 111 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن روز 36

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 111 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - 1

1 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 1 بیشینه مقدار تجاوز از دبی ایمن 

 

o سد گلستان 

 اسهفندماه 19 تهاریخ از مترمکعب بر ثانیه 81دبی  با گلستان سد از آب رهاسازی در 2 سناریوی فرضیات با و بوستان سد از پس

 سهد، دو ایهن فاصهله در ایحوضههبین دریهافتی آب نیهز و بوسهتان سهد از شده رها آب به توجه با سد، این از 1389ماه فروردین 4 تا

 531 اوجدبی  اساس بر این. است شده داده نشان 22-4شکل  در پیشنهادی خروجی نیز و تاریخی خروجی و ورودی هایدبی تغییرات

 حالهت در که( 23-4) شماره شکل مطابق سد مخزن حجم تغییرات و شده تبدیل مترمکعب بر ثانیه 363 خروجی به ثانیه در مترمکب



      218  مدیریت مخازن سدها   تحلیل -فصل چهارم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 نرمهال حجم به ماه این پایان تاماه فروردین 7 از ورسد می مترمکعب میلیون 71به  بود رسید مترمکعب میلیون 73 بیشینه به تاریخی

 36 حهدود اوجدبهی  تسکین( 15-4) شماره جدول مطابق سناریو این در. رود نمی فراتر مقدار این از و رسیده مترمکعب میلیون 7/47

. اسهت رسهیده درصهد 84 بهه نیهز خسهارتعدم بهه اعتمادپذیری و گیردمی صورت سیلاب حجم در تسکین درصد 18/1 فقط و درصد

 .است رسیده درصد 38 میزان به خسارت به پذیریآسیب شاخص
 

 
 8تغییرات روزانه دبی آب ورودی به و خروجی از مخزن سد گلستان در سناریوی  -22-4شکل 

 



221         هیأت ویژۀ کارگروه هیدرولوژی و منابع آب 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 
 8تغییرات روزانه حجم آب مخزن سد گلستان در سناریوی  -28-4شکل 

 

 8های مورد بررسی در سد گلستان در سناریوی نتایج شاخص -11-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

531 CMS  بیشینه دبی ورودی 
 تسکین دبی اوج   درصد 36

363 CMS بیشینه دبی خروجی 

296 MCM مجموع حجم ورودی 
18/1  تسکین حجم سیلاب  درصد 

296 MCM مجموع حجم خروجی 

 تاریخ وقوع دبی اوج ورودی - 87/12/28
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 1

 تاریخ وقوع دبی اوج خروجی - 87/12/29

1 MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 1 حجم خالی مخزن در روز قبل از وقوع سیلاب 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 84 خروجی کمتر از دبی ایمنتعداد دفعات  روز 34

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 51 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - 1

87 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 38 بیشینه مقدار تجاوز از دبی ایمن 

 

 



      221  مدیریت مخازن سدها   تحلیل -فصل چهارم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

o سد وشمگیر 

 121 تخلیهه فهرض با کند،می دریافت را سد دو این ایحوضهبین سیلاب و گلستان سد خروجی عملا وشمگیر سد سناریو این در

 تغییهر آن روزانهه( دبهی 24-4) شماره شکل فرم به سناریو این در 1389ماه فروردین 4 تا 87 اسفندماه 19 تاریخ از درثانیه مترمکعب

 شهکل مطابق همچنین. رسید خواهد مترمکعب بر ثانیه 361مقدار  به 89ماه فروردین 1 تاریخ در بیشینه خروجیدبی  لذا. کرد خواهد

رسهد و میلیهون مترمکعهب می 54تجاوز کرده و به مقهدار  مترمکعب میلیون 37 یعنی خود نرمال مقدار از مخزن حجم( 25-4) شماره

 انجام نشهده و اوجدبی  نتسکی( 16-4) شماره جدول مطابق مجموع در لذا. گرددماه به مقدار نرمال خود بر میسپس از اوایل فروردین

 درصهد 111 بهه نیهز خسارت عدم به اعتمادپذیری میزان و شده انجام سناریو این در درصد 25/1 میزان ناچیز به سیلاب حجم تسکین

 .است رسیده درصد صفر به نیز خسارت به پذیریآسیب شاخص میزان سناریو این در. است رسیده
 

 
 8تغییرات روزانه دبی آب ورودی به و خروجی از مخزن سد وشمگیر در سناریوی  -24-4شکل 

 



222         هیأت ویژۀ کارگروه هیدرولوژی و منابع آب 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 
 8تغییرات روزانه حجم آب مخزن سد وشمگیر در سناریوی  -21-4شکل 

 

 8های مورد بررسی در سد وشمگیر در سناریوی نتایج شاخص -16-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

361 CMS  بیشینه دبی ورودی 
 تسکین دبی اوج   درصد 1

361 CMS بیشینه دبی خروجی 

351 MCM مجموع حجم ورودی 
25/1  تسکین حجم سیلاب  درصد 

351 MCM مجموع حجم خروجی 

 تاریخ وقوع دبی اوج ورودی - 89/11/11
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 1

 تاریخ وقوع دبی اوج خروجی - 89/11/11

16/1  MCM 12/1 حجم خالی مخزن در روز قبل از وقوع سیلاب  آمادگی کنترل سیلاب درصد 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 111 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن روز 36

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 111 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - 1

1 CMS  پذیری به خسارتآسیب درصد 1 دبی ایمنبیشینه مقدار تجاوز از 

 

o سامانه مخازن 

 حوضهه در مجمهوع در شهده، داده نشان( 17-4) شماره جدول در که 3سناریوی  برای محاسباتی یهاشاخص نتایج براساس لذا

 میهزان و انداختههتهأخیر  اوجدبهی  در روز یهک توانسهته سهیلاب، حجهم در درصهدی 3 اوج،دبهی  در درصدی 38 تسکین با گرگانرود

 .برساند درصد 11 میزان به نیز را خسارت به پذیریآسیب و نموده حفظ درصد 84 سطح در را خسارت عدم به اعتمادپذیری
 



      223  مدیریت مخازن سدها   تحلیل -فصل چهارم  هیأت ویژۀ       
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 8های مورد بررسی در حوضه گرگانرود در سناریوی نتایج شاخص -11-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

581 CMS  سامانه مخازنبیشینه دبی ورودی به 
 تسکین دبی اوج   درصد 38

361 CMS بیشینه دبی خروجی از سامانه مخازن 

361 MCM مجموع حجم ورودی به سامانه مخازن 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 3

351 MCM مجموع حجم خروجی از سامانه مخازن 

 زمان وقوع دبی اوج ورودی به سامانه مخازن - 87/12/28
 در دبی اوج سیلابتاخیر  روز 1

 زمان وقوع دبی اوج خروجی از سامانه مخازن - 87/12/11

5 MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 1 حجم خالی سامانه مخازن در روز قبل از وقوع سیلاب 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 84 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن روز 34

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 51 دبی ایمنتعداد دفعات بازگشت به  - 1

87 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 11 بیشینه مقدار تجاوز از دبی ایمن 

 

  ایده آل( 4سناریوی( 

o سد بوستان 

 خهالی سهدها کلیه اسفندماه 25 تاریخ از و سیلاب وقع از قبل به که است این اساسی فرض سناریو این در شد، بیان که همانگونه

 ظرفیهت سهقف بررسهی جههت ولهی اسهت تئوریک چند هر سناریو این. شود سنجیده سیلاب تسکین در سدها بیشینه عملکرد و بوده

 کهه شهده گرفتهه نظهر در بوستان سد در مترمکعب بر ثانیه 41 تخلیه ظرفیت سناریو این در. است شده گرفته نظر در سدها عملکردی

 ایهن در. برسد سد خروجی در مترمکعب بر ثانیه 41 به مترمکعب بر ثانیه 114 ورودی اوجدبی  شده باع ( 26-4) شماره شکل مطابق

 ظرفیهت از بهیش مترمکعهب میلیهون یهک یعنی مترمکعب میلیون 31 به سد ذخیره حجم بیشینه( 27-4) شماره شکل مطابق سناریو

تهأخیر  بهدون درصهد، 65 بهه سهیل اوجدبی  تسکین میزان( 19-4) شماره جدول مطابق آل، ایده سناریو این در لذارسد. می آن نرمال

 رسد.میصفر  به سیل خسارت میزان و درصد 55 به سیل زمانی در دبی اوج و تسکین حجم
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 4تغییرات روزانه دبی آب ورودی به و خروجی از مخزن سد بوستان در سناریوی  -26-4شکل 

 

 
 4تغییرات روزانه حجم آب مخزن سد بوستان در سناریوی  -21-4شکل 
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 4های مورد بررسی در سد بوستان در سناریوی نتایج شاخص -13-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

114 CMS  بیشینه دبی ورودی 
 تسکین دبی اوج   درصد 65

41 CMS بیشینه دبی خروجی 

56 MCM مجموع حجم ورودی 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 55

25 MCM مجموع حجم خروجی 

 تاریخ وقوع دبی اوج ورودی - 87/12/29
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 1

 تاریخ وقوع دبی اوج خروجی - 87/12/29

28 MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 52 حجم خالی مخزن در روز قبل از وقوع سیلاب 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 111 کمتر از دبی ایمنتعداد دفعات خروجی  روز 36

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 111 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - 1

1 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 1 بیشینه مقدار تجاوز از دبی ایمن 

 

o سد گلستان 

 ورودی سهیلاب اوج( دبی 29-4) شماره شکل مطابق لذا و بوده خالی کاملا گلستان سد اسفندماه 25 تاریخ در نیز سناریو این در

 81 معهادل سهد تخلیه ظرفیت سناریو این در. یابدمی تقلیل مترمکعب بر ثانیه 194 خروجی به مترمکعب بر ثانیه 531 مقدار از سد به

 میلیهون 71 بهه مخهزن حجهم بیشهینه( 28-4) شماره شکل مطابق لذانماید. می عمل سرریزصورت به مابقی و بوده مترمکعب بر ثانیه

 65 حهدود سد این در اوجدبی  تسکین( 18-4) شماره جدول براساس حدی، حالت یک عنوان به سناریو این در لذارسد. میمترمکعب 

رسهد. میدرصهد  111 بهه خسهارت عهدم بهه اعتمادپهذیری و درصد19 حدود سیلاب حجم تسکین و اوجدبی  در روزه 1تأخیر  درصد،

 رسد. میدرصد  صفر به خسارت به پذیریآسیب همچنین
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 4تغییرات روزانه دبی آب ورودی به و خروجی از مخزن سد گلستان در سناریوی  -23-4شکل 

 

 
 

 4تغییرات روزانه حجم آب مخزن سد گلستان در سناریوی  -29-4شکل   
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 4های مورد بررسی در سد گلستان در سناریوی نتایج شاخص -19-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

531 CMS  بیشینه دبی ورودی 
 تسکین دبی اوج   درصد 65

194 CMS بیشینه دبی خروجی 

265 MCM مجموع حجم ورودی 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 19

217 MCM مجموع حجم خروجی 

 تاریخ وقوع دبی اوج ورودی - 87/12/28
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 1

 تاریخ وقوع دبی اوج خروجی - 89/11/11

73/47  MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 19 حجم خالی مخزن در روز قبل از وقوع سیلاب 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 111 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن روز 36

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 111 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - 1

1 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 1 بیشینه مقدار تجاوز از دبی ایمن 

 

o سد وشمگیر 

 شهکل شهماره مطهابق مترمکعب بر ثانیه 121 تخلیه ظرفیت و اسفندماه 25 در کامل تخلیه فرض با سناریو این در وشمگیر سد

 ذخیهره حجهم آن بهر علاوه و داده تقلیل مترمکعب بر ثانیه 215 به را مترمکعب بر ثانیه 557 میزان به ورودی سیلاب اوج( دبی 4-31)

 بهه سهناریو ایهن طهی در وشمگیر سد نقش مجموع در لذا. یابدنمی افزایش( 31-4) شماره شکل مطابق آن نرمال حجم از هیچگاه سد

 درصهد 13 حهدود سیلاب حجم تسکین ،تأخیر زمان دو روز با درصد 42 حدود( 21-4) شماره جدول مطابق اوجدبی  در تسکین لحاظ

 .استدست پایین به خسارت بدون

 
 4تغییرات روزانه دبی آب ورودی به و خروجی از مخزن سد وشمگیر در سناریوی  -81-4شکل 
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 4تغییرات روزانه حجم آب مخزن سد وشمگیر در سناریوی  -81-4شکل 

 

4های مورد بررسی در سد وشمگیر در سناریوی نتایج شاخص -21-4جدول   

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

379 CMS  بیشینه دبی ورودی 

 تسکین دبی اوج   درصد 42
215 CMS بیشینه دبی خروجی 

292 MCM مجموع حجم ورودی 

 تسکین حجم سیلاب  درصد 13
245 MCM مجموع حجم خروجی 

 تاریخ وقوع دبی اوج ورودی - 89/11/11

 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 2
 تاریخ وقوع دبی اوج خروجی - 89/11/13

3/37  MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 13 حجم خالی مخزن در روز قبل از وقوع سیلاب 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 111 خروجی کمتر از دبی ایمنتعداد دفعات  روز 36

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 111 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - 1

1 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 1 بیشینه مقدار تجاوز از دبی ایمن 
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o سامانه مخازن 

 در درصدی 63 تسکین باع  4 شماره سناریوی در( 21-4) شماره جدول مطابق گرگانرود سدهای مجموعه عملکرد اساس براین

 و سههیل خسههارت عههدم بههه درصههد 111 اعتمادپههذیری و سههیلاب حجههم در درصههدی 32 تسههکین و آن در روزه دوتههأخیر  و اوجدبههی 

 .شودمی خسارت به درصدی صفر پذیریآسیب
 

 4های مورد بررسی در حوضه گرگانرود در سناریوی نتایج شاخص -21-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

581 CMS بیشینه دبی ورودی به سامانه مخازن 
 تسکین دبی اوج   درصد 63

219 CMS بیشینه دبی خروجی از سامانه مخازن 

361 MCM مجموع حجم ورودی به سامانه مخازن 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 32

245 MCM مجموع حجم خروجی از سامانه مخازن 

 زمان وقوع دبی اوج ورودی به سامانه مخازن - 87/12/28
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 2

 زمان وقوع دبی اوج خروجی از سامانه مخازن - 89/11/13

114 MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 32 حجم خالی سامانه مخازن در روز قبل از وقوع سیلاب 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 111 تعداد روزهای خروجی کمتر از دبی ایمن روز 36

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 111 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - 1

1 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 1 بیشینه مقدار تجاوز از دبی ایمن 

 

 کرخه حوضه -4-8-2

در  لاب،یسه نیو حه شینحوه عملکرد مخهازن در په یبه جهت بررس د،یدر مراحل انجام کار عنوان گرد نیاز ا شیهمانگونه که پ

منظور  نیه اگردد. ب یبهتر بررس طیبه شرا دنیبرداری به جهت رسبهره طیشرا رییامکان تغ ییوهایسنار فیشده با تعر یبخش سع نیا

 یویو قابل اجرا بوده و سنار یمنطق ییوهایآن سنار مورد 12مطرح شده است که  ویسنار 13 معاًو کرخه ج مرهیس یسدها ستمیدر س

محتهرم جمههور )مخهازن سهدها در  اسهتیاز سهوالات ر یکهی( به جهت پاسخ به یمنطق ری)و البته غ یحد یویسنار کیصورت به 13

بهوده اسهت ( بهوده اسهت.  رینهاگز لابیسه زانیباشند و چه م تهنقش داش لابیس نیدر تسک اندتوانستهیعملکرد تا چه اندازه م نیبهتر

 ارائه شده است. 22-4جدول در  وهایسنار نیخلاصه مشخصات ا

 

 های مورد بررسیتشریح سناریو-4-8-2-1

 بوده است: در تعریف سناریوهای در این حوضه سه عامل اصلی تاثیرگذار

 رهاسازی در مخزن سیمره و کرخهپیش تاریخ شروع -1

 رهاسازی از مخازن سیمره و کرخهپیش مقدار دبی -2

 های سرریز سد سیمرهزمان بستن یکی از دهانه -3

پرداختهه شهده کهه سازی سدها با استفاده از اعداد موجود در سایت ایراندمز لازم به ذکر است که در سناریوی صفر، صرفاً به مدل

 است. 1389تا پایان فروردین  1387در واقع این سناریو بیانگر عملکرد ماوقع در سدها در بازه زمانی اول مهر 

اسهفند تحهت  27و  21اسفند مد نظر قرار گرفته است.  27اسفند و  21اسفند،  1رهاسازی، سه تاریخ در مورد زمان شروع پیش

روز  3روز تها  16مدت از حهدود مدت تا کوتاههای میانبینیشروع سیلاب به جهت آنکه عمدتاً پیش عنوان دو هفته و یک هفته پیش از
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اند. اما تاریخ اول اسفند با توجه به جلسه برگزار شده تحت عنوان بررسی شرایط منهابع پیش از وقوع مرسوم هستند در نظر گرفته شده

گیری برای شرایط احتمالی بحرانی سهیلاب در حوضهه رت نیرو در خصوص تصمیمهای آبریز کرخه و کارون بزرگ توسط وزاآبی حوضه

 بهمن ماه در نظر گرفته شده است. 23گیری در مورد میزان خروجی سد کرخه در تاریخ کرخه و نیز تصمیم

کهه مقهدار آن رهاسازی، در سد سیمره فرض بر عملکرد تمام وقت نیروگاه )دبی طراحهی نیروگهاه( بهوده پیش در خصوص میزان

های آبریهز کرخهه و مترمکعب بر ثانیه و در سد کرخه با توجه به پیشنهاد وزارت نیرو در جلسه بررسی شرایط منهابع آبهی حوضهه 469

مترمکعهب بهر ثانیهه در  1111مترمکعب بر ثانیه بوده است. لازم به ذکر است کهه دبهی  1111تا  711کارون بزرگ مذکور به دو مقدار 

رح کرخه نیز به عنوان دبی ایمن در شرایط سیلابی منظور شده است. همچنین شایان ذکهر اسهت کهه بها توجهه بهه همهین مطالعات ط

مترمکعب بر ثانیه در سد کرخه نیز به محض رسیدن تراز مخزن به تراز نرمال، ایهن میهزان  711رهاسازی دستورالعمل، در شرایط پیش

 ایش خواهد یافت.مترمکعب بر ثانیه افز 1111رهاسازی به 

های سرریز سد سهیمره اتفهاق افتهاده اسهت. عامل سوم تاثیرگذار در تعریف سناریوها، شرایط خاصی است که برای یکی از دهانه

متر از سطح دریا منظور شده بود. با ایهن حهال  723همانگونه که پیش از این نیز عنوان شد، تراز نرمال سد سیمره در مطالعات معادل 

م امکان تصرف اراضی در تراز بالاتر از آستانه سرریز )بنا به اعلام شرکت مهدیریت منهابع آب ایهران بهه جههت عهدم وجهود به جهت عد

های سهرریز اصهلی نصهب ( در نظهر گرفتهه شهده و دریچهه5/714اعتبارات لازم مالی(، تراز نرمال مخزن معهادل تهراز آسهتانه سهرریز )

ای اضطراری تصمیم به بستن یکی از دهانه سرریز، به جهت ایجاد شهرایط طی جلسه 1389ماه نفروردی 18اند. با این حال در نگردیده

وقوع سیلاب مجدد در اردیبهشهت  بینیبهتر در ذخیره و کنترل سیلاب و کمک به سد کرخه گرفته شد. البته این تصمیم به دلیل پیش

گرفته شده بود. در یک سری از سناریوها شرایطی اعمال گردیهد  ماه و نیز به جهت عدم وجود حجم مناسب خالی در مخزن سد کرخه

 ماه صورت بگیرد.ها( به جهت کمک به سد کرخه در اول فروردینکه این اقدام )بستن یکی از دهانه

 18سازی برای سد کرخه به همراه دو حالهت بسهتن یهک دهانهه در رهاسازی و دو مقدار پیشرهابه این ترتیب با سه زمان پیش

 سناریو تعریف شده است. 12فروردین )شرایط موجود( و یا بستن یک دهانه در اول فروردین، جمعا 

 3آل اما غیر منطقی دانست، فرض شده است که در شروع سیلاب )توان آن را یک سناریوی ایدهکه می 13در خصوص سناریوی 

برداری خهود بهوده باشهند تها بهتهرین حالهت ذخیهره و بهره نهفروردین( هم مخزن سیمره و هم مخزن کرخه به هر شکلی در تراز کمی

تسکین سیلاب در مخازن به دست آید. در این سناریو دو فرض دیگر نیز شده است: یکی آنکه خروجی مخزن تا پیش از رسیدن به تراز 

زی شهده کهه مخهزن سهد در پایهان ریای برنامههگونههنرمال به کارکرد چهار ساعته نیروگاه سیمره و کرخه محهدود شهده و شهرایط به

به مخازن سدها با اسهتفاده  ماهنیفرورد یورود یآبده ینیبشیاساس با توجه به پ نیبر ابه تراز نرمال رسیده باشد.  ماه کمینهفروردین

( کهه رهیهو غ ی)مانند شبکه عصب یکاوداده یهاروش ریسا ای یونیساده رگرس یهااز روش یریگو با بهره یبلندمدت آبده یهایاز سر

قبهل از  قهاًیاز حجم مخهزن باشهد، مخهازن دق شیب ماه،نیدر فرورد یهکه حجم آبد یشده در صورت یقرار دارند، سع رانیمد اریدر اخت

کهه در  باشهند یبهه مخهزن خهال یو در صورت کمتر بودن حجم آورد، به اندازه حجم آورد ورود یبرداربهره نهیبر تراز کم لابیوقوع س

 یههااسهتفاده از روش لیدلبهه و،یسنار نیاست که ا ر. لازم به ذکردیقرار گ یبرداربهره نهیشیمخزن بر تراز ب ن،یفرورد یدر انتها جهینت

بهوده  ریهاخ لابیعملکرد سدها در سه ییتوانا نهیشیب شیمنظور نماشده و صرفاً به یتلق ییاجرا ریو غ یرقطعیغ ،ینیبشیو پ یکاوداده

 است.
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 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 های مورد استفاده در حوضه کرخهبرداری از سدها به همراه دادهسناریوهای مورد بررسی برای نحوه عملکرد و بهره -22-4جدول 
 کرخه سیمره نام سد

 469 491 (CMSدبی طراحی نیروگاه ) 

 621 1111 (CMSدست )دبی ایمن پایین 

شماره 

 سناریو
 شروع رهاسازی نام سناریو

دبی  

رهاسازی 

(CMS) 

 شروع رهاسازی

دبی 

رهاسازی 

(CMS) 

1 S (469)-K (1111) -1387/12/11 1387/12/11 469 1387/12/11 1111 

2 S (469)-K (1111) -1387/12/21 1387/12/21 469 1387/12/21 1111 

3 S (469)-K (1111) -1387/12/27 1387/12/27 469 1387/12/27 1111 

4 S (469)-K (711*) -1387/12/11 1387/12/11 469 1387/12/11 711* 

5 S (469)-K (711*) -1387/12/21 1387/12/21 469 1387/12/21 711* 

6 S (469)-K (711*) -1387/12/27 1387/12/27 469 1387/12/27 711* 

7 S (469**)-K (1111) -1387/12/11 1387/12/11 469** 1387/12/11 1111 

9 S (469**)-K (1111) -1387/12/21 1387/12/21 469** 1387/12/21 1111 

8 S (469**)-K (1111) -1387/12/27 1387/12/27 469** 1387/12/27 1111 

11 S (469**)-K (711*) -1387/12/11 1387/12/11 469** 1387/12/11 711* 

11 S (469**)-K (711*) -1387/12/21 1387/12/21 469** 1387/12/21 711* 

12 S (469**)-K (711*) -1387/12/27 1387/12/27 469** 1387/12/27 711* 

13 S (79)-K (91) -1389/11/13 
1387/12/28 621 1387/11/11 1111 

1389/11/13 79 1389/11/13 91 

مترمکعب بر ثانیه  1111مترمکعب بر ثانیه به  711متر از سطح دریا، دبی خروجی از  221* با رسیدن تراز آب مخزن به تراز 

 یابد.تغییر می

 شود.یک دهانه از سرریز سد سیمره بسته می 1/1/1389** از تاریخ 

 

 هانتایج اجرای سناریو -4-8-2-2

 شود.در این بخش به بررسی نتایج حاصل از سناریوهای مختلف در حوضه کرخه پرداخته می

 

 سناریوی صفر 

برداری مد نظر قرار گرفتهه اسهت. بهه به جهت بررسی امکان ایجاد شرایط بهتر بهرههمانگونه که عنوان شد، سناریوهای متعددی 

های مربوط به شرایط عملکرد واقعی )سناریوی صهفر( نیهز بررسهی شهود. بهه ایهن منظور بررسی نتایج این سناریوها لازم است شاخص

 ( نمایش داده شده است. 25-4( تا )23-4)جدولهای سد سیمره، کرخه و کل حوضه کرخه در منظور نتایج مربوط به شاخص

  



232         هیأت ویژۀ کارگروه هیدرولوژی و منابع آب 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

o سد سیمره 

 

 های مورد بررسی در سد سیمره در سناریوی صفرنتایج شاخص -28-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

2361 CMS  بییشینه دبی ورودی 
 تسکین دبی اوج   درصد 43

1336 CMS بیشینه دبی خروجی 

2315 MCM مجموع حجم ورودی 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 35

1514 MCM مجموع حجم خروجی 

 تاریخ وقوع دبی اوج ورودی - 89/11/12
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 4

 تاریخ وقوع دبی اوج خروجی - 89/11/16

375 MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 16 حجم خالی مخزن در روز قبل از وقوع سیلاب 

22  -  اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 76 خروجی کمتر از دبی ایمنتعداد دفعات  

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 14 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن روز 1

716 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 115 بیشینه مقدار تخطی از دبی ایمن 

 
 

o سد کرخه 

 

 های مورد بررسی در سد کرخه در سناریوی صفرنتایج شاخص -24-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

5818 CMS  بیشینه دبی ورودی 
 تسکین دبی اوج   درصد 59

2498 CMS بیشینه دبی خروجی 

4641 MCM مجموع حجم ورودی 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 24

3537 MCM مجموع حجم خروجی 

 تاریخ وقوع دبی اوج ورودی - 89/11/12
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 5

 تاریخ وقوع دبی اوج خروجی - 89/11/17

557 MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 12 حجم خالی مخزن در روز قبل از وقوع سیلاب 

11  -  اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 34 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن 

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 1 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن روز 1

1498 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 148 بیشینه مقدار تخطی از دبی ایمن 
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 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

o سامانه مخازن 

 

 های مورد بررسی در حوضه کرخه در سناریوی صفرنتایج شاخص -21-4جدول 

 

  1سناریوی 

) دبهی خروجهی  بوده و سد سیمره با ظرفیت بیشهینه نیروگهاه 1387ها از اول اسفند سازیرهادر این سناریو ، زمان شروع پیش

 مترمکعب بر ثانیه رهاسازی خواهند داشت. 1111مترمکعب بر ثانیه( و سد کرخه با دبی  469

 

o سد سیمره 

مترمکعهب بهر  469سهاعته نیروگهاه معهادل  24گردد، با رهاسازی دبی ( ملاحظه می33-4( و )32-4های )همانگونه که در شکل

برداری رسهیده کهه از آن پهس عملهاً خروجهی مخهزن بهره اسفند به تراز کمینه 12ثانیه از ابتدای اسفند، تراز مخزن سیمره در حدود 

( حجم خالی مخزن معهادل کهل حجهم مفیهد 26-4جدول معادل ورودی لحاظ شده است. با این شرایط در ابتدای وقوع سیلاب، طبق 

مترمکعب بهر ثانیهه  811با مقدار روزانه معادل  1389فروردین  21ای خواهد شد که بیشینه خروجی در به گونه بوده و عملکرد مخزن

مترمکعب بر ثانیه بهوده  1336گردد که بیشینه خروجی مخزن سیمره در عملکرد واقعی )تاریخی( معادل اتفاق افتاده است. ملاحظه می

درصهد افهزایش  61ثانیه خروجی مخزن کاهش یافته است و درصد تسهکین دبهی اوج بهه  مترمکعب بر 411که در این سناریو بیش از 

 35درصد خواهد شد کهه در شهرایط تهاریخی ایهن مقهدار  28گردد که میزان تسکین حجمی سیلاب یافته است. همچنین ملاحظه می

ریخی کمتر بوده که عمده آن بهه زمهان شهاخه درصد بوده است به عبارت دیگر در این سناریو میزان ذخیره سیلاب به نسبت شرایط تا

گردد. همچنین در این سناریو به جهت اعتماد پذیری به عدم خسارت شرایط بدتر از شهرایط تهاریخی شهده و نزولی هیدروگراف باز می

 دست بوده است افزایش یافته است.تعداد روزهایی که دبی خروجی از مخزن بیش از دبی ایمن پایین

 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

7761 CMS بیشینه دبی ورودی غیرتنظیمی به سد کرخه 
 تسکین دبی اوج   درصد 69

2498 CMS بیشینه دبی خروجی سد کرخه 

5442 MCM مجموع حجم غیرتنظیمی ورودی به سد کرخه 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 35

3537 MCM مجموع حجم خروجی از سد کرخه 

 غیرتنظیمی به سد کرخهزمان وقوع دبی اوج ورودی  - 89/11/12
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 5

 زمان وقوع دبی اوج خروجی از سد کرخه - 89/11/17

832 MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 17 حجم خالی سامانه مخازن در روز قبل از وقوع سیلاب 

11  -  خسارتاعتمادپذیری به عدم  درصد 34 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن 

 برگشت پذیری به عدم خسارت درصد 1 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن روز 1

2187 CMS آسیب پذیری به خسارت درصد 136 بیشینه مقدار تخطی از دبی ایمن 
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 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 
 1تغییرات روزانه دبی آب ورودی به و خروجی از مخزن سد سیمره در سناریوی  -82-4شکل 

 

 
 1تغییرات روزانه حجم آب مخزن سد سیمره در سناریوی  -88-4شکل 
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 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 1های مورد بررسی در سد سیمره در سناریوی نتایج شاخص -26-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

2361 CMS  بیشینه دبی ورودی 
 تسکین دبی اوج   درصد 61

811 CMS بیشینه دبی خروجی 

2315 MCM مجموع حجم ورودی 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 28

1634 MCM مجموع حجم خروجی 

 تاریخ وقوع دبی اوج ورودی - 89/11/12
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 8

 تاریخ وقوع دبی اوج خروجی - 89/11/21

452 MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 21 مخزن در روز قبل از وقوع سیلاب حجم خالی 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 41 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن روز 12

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 1 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - -

  CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 47 بیشینه مقدار تخطی از دبی ایمن 

 

o سد کرخه 

( تغییرات خروجی مخزن سد کرخه به همراه تغییرات حجم و تراز مخزن در این سناریو مشهاهده 35-4( و )34-4های )در شکل

مترمکعهب بهر ثانیهه رسهانده شهده و  1111گردد. همانگونه که عنوان شد در این سناریو از ابتدای اسفند خروجی مخزن کرخه بهه می

مترمکعب حجم خالی  میلیون 1745، 27-4جدول ای که در شروع سیلاب، طبق گونهگردد بهمخزن شدیداً تا پیش از سیلاب تخلیه می

خیهره مترمکعب بیشتر امکهان ذ میلیون 1211برداری تاریخی حدود در مخزن وجود خواهد داشت. در این حالت نسبت به شرایط بهره

گردد که بیشهینه خروجهی مخهزن حتهی در شهرایط وقهوع سهیلاب مخزن و تسکین آن وجود خواهد داشت. به این ترتیب ملاحظه می

مترمکعهب بهر ثانیهه کمتهر  1481مترمکعب بر ثانیه خواهد بود که به این ترتیب دبی اوج خروجی مخزن حدود  1111همچنان همان 

توانست بسهیار درصد رسیده است. این سناریو می 47درصد و درصد تسکین حجمی آن به  93ه بوده و درصد تسکین دبی اوج مخزن ب

شهد. البتهه نزدیهک نمی 226به شرایط سد کرخه کمک نماید چراکه علاوه بر تسکین بهتر سیلاب در مخزن، تراز مخزن نیز چندان بهه 

دسهت شهرایط حفاظهت نی بیش از یهک مهاه در صهورتی کهه پایینمترمکعب بر ثانیه در بازه زما 1111لازم به ذکر است که رهاسازی 

 دست ایجاد نماید.توانست آبگرفتگی و به عبارت دیگر خستگی در پایینمناسبی نداشت می
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 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 
 1تغییرات روزانه دبی آب ورودی به و خروجی از مخزن سد کرخه در سناریوی  -84-4شکل 

 

 
 1تغییرات روزانه حجم آب مخزن سد کرخه در سناریوی  -81-4شکل 
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 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 

 1های مورد بررسی در سد کرخه در سناریوی نتایج شاخص -21-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

5968 CMS  بیشینه دبی ورودی 
 تسکین دبی اوج   درصد 93

1111 CMS بیشینه دبی خروجی 

4771 MCM مجموع حجم ورودی 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 47

2516 MCM مجموع حجم خروجی 

 تاریخ وقوع دبی اوج ورودی - 89/11/12
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 1

 تاریخ وقوع دبی اوج خروجی - 89/11/12

1745 MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 37 حجم خالی مخزن در روز قبل از وقوع سیلاب 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 111 خروجی کمتر از دبی ایمنتعداد دفعات  روز 28

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 111 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - -

1 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 1 بیشینه مقدار تخطی از دبی ایمن 

 

o سامانه مخازن 

حوضه منظور شده اسهت. در  یخروج ندهیدر حوضه کرخه به عنوان نما ییهمانگونه که عنوان شد، سد کرخه به عنوان سد انتها

و  97 بیهبهه ترت لابیس یدبی و حجم نیگردد که تسکداده شده است. ملاحظه می شینما ویسنار نیا یهاشاخص جینتا 29-4جدول 

 اریبسه طیشهرا زیهن یریپذبیآس نهیدر زم نیدهد. همچنصفر را نشان می یویبه سنار نسبت یخوب اریبس شرفتیدرصد بوده که پ 54

 نسبت به سناریوی صفر اتفاق افتاده بهتر شده است.

 

 1های مورد بررسی در حوضه کرخه در سناریوی نتایج شاخص -23-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

7761 CMS بیشینه دبی ورودی به سامانه مخازن 
 تسکین دبی اوج   درصد 97

1111 CMS  دبی خروجی از سامانه مخازنبیشینه 

5442 MCM مجموع حجم ورودی به سامانه مخازن 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 54

2516 MCM مجموع حجم خروجی از سامانه مخازن 

 زمان وقوع دبی اوج ورودی به سامانه مخازن - 89/11/12
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 1

 خروجی از سامانه مخازنزمان وقوع دبی اوج  - 89/11/12

3213 MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 41 حجم خالی سامانه مخازن در روز قبل از وقوع سیلاب 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 41 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن روز 12

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 1 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - 1

281 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 19 بیشینه مقدار تخطی از دبی ایمن 
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 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

  2سناریوی 

o سد سیمره 

-37( و  )36-4های )اسفند شروع شده اسهت. در شهکل 21سازی از رهادر این سناریو همانگونه که پیش از این عنوان شد پیش

برداری رسیده و پس از آن خروجی برابر ورودی شده بهره به تراز کمینهگردد که باز هم در اسفند ماه تراز مخزن سیمره ( ملاحظه می5

صورت گیرد )معادل سهناریوی  1است. به عبارت دیگر لازم نبوده که از ابتدای اسفند خروجی مخزن با شرایط کارکرد تمام وقت نیروگاه

اب همان حجم مفید مخزن خواهد بود و تسهکین اسفند نیز حجم خالی مخزن پیش از شروع سیل 21( بلکه حتی با خروجی کامل از 1

 است. 1معادل سناریوی  28-4جدول ها نیز طبق خواهد رسید. سایر شاخص 1دبی اوج نیز به همان مقدار سناریوی 
 

 
 2تغییرات روزانه دبی آب ورودی به و خروجی از مخزن سد سیمره در سناریوی  -86-4شکل 

 

________________________________________________________________________________________________________ 
1- Must Run 



      238  مدیریت مخازن سدها   تحلیل -فصل چهارم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 
 2تغییرات روزانه حجم آب مخزن سد سیمره در سناریوی  -81-4شکل 

 

 2های مورد بررسی در سد سیمره در سناریوی نتایج شاخص -29-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

2361 CMS  بیشینه دبی ورودی 
 تسکین دبی اوج   درصد 61

811 CMS بیشینه دبی خروجی 

2315 MCM مجموع حجم ورودی 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 28

1634 MCM مجموع حجم خروجی 

 تاریخ وقوع دبی اوج ورودی - 89/11/12
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 8

 تاریخ وقوع دبی اوج خروجی - 89/11/21

452 MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 21 حجم خالی مخزن در روز قبل از وقوع سیلاب 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 41 خروجی کمتر از دبی ایمنتعداد دفعات  روز 12

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 1 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - 1

281 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 47 بیشینه مقدار تخطی از دبی ایمن 

 

o سد کرخه 

گردد و به این ترتیهب اسفند آغاز می 21مترمکعب بر ثانیه از سد کرخه از  1111خروجی  39-4شکل در این سناریو با توجه به 

 1271حهدود  1مترمکعب رسیده که نسهبت بهه سهناریوی  میلیون 826حجم خالی مخزن پیش از شروع سیلاب به  38-4شکل طبق 

مترمکعهب  میلیون 371ده همچنان حدود مترمکعب از حجم قابل ذخیره سیلاب کم شده اما نسبت به شرایط تاریخی اتفاق افتا میلیون



241         هیأت ویژۀ کارگروه هیدرولوژی و منابع آب 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

متر از سهطح  226گردد که در این سناریو در روزهای پایانی سیلاب دوم به جهت آنکه تراز مخزن کرخه به بیشتر است. لذا ملاحظه می

مکعهب بهر متر 1619اشل سرریز صورت گرفته و بیشینه خروجی مخزن بهه -رسد، خروجی مخزن کنترل نشده و بر اساس دبیدریا می

، شرایط تسکین دبی اوج و تسکین حجمهی ایهن سهناریو بهه نسهبت شهرایط 31-4جدول ثانیه رسیده است. البته همچنان طبق اعداد 

تواند در خصوص ایمنی سد محل واقعی عملکرد بهتر است. با این حال به جهت آنکه تراز مخزن به تراز بیشینه سیلاب خواهد رسید می

 ها داشته باشد.شکل

 

 
 2تغییرات روزانه دبی آب ورودی به و خروجی از مخزن سد کرخه در سناریوی  -83-4شکل 

 



      241  مدیریت مخازن سدها   تحلیل -فصل چهارم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 
 2تغییرات روزانه حجم آب مخزن سد کرخه در سناریوی  -89-4شکل 

 

 2های مورد بررسی در سد کرخه در سناریوی نتایج شاخص -81-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

5968 CMS  بیشینه دبی ورودی 
 تسکین دبی اوج   درصد 73

1619 CMS بیشینه دبی خروجی 

4771 MCM مجموع حجم ورودی 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 43

2741 MCM مجموع حجم خروجی 

 تاریخ وقوع دبی اوج ورودی - 89/11/12
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 16

 تاریخ وقوع دبی اوج خروجی - 89/11/29

826 MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 18 حجم خالی مخزن در روز قبل از وقوع سیلاب 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 93 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن روز 24

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 1 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - -

619 CMS  پذیری به خسارتآسیب درصد 61 ایمنبیشینه مقدار تخطی از دبی 

 

  



242         هیأت ویژۀ کارگروه هیدرولوژی و منابع آب 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

o سامانه مخازن 

بهه  لابیسه یدبهی و حجمه نیگردد که تسهکداده شده است. ملاحظه می شینما ویسنار نیا یهاشاخص جینتا 31-4جدول در 

تر اسهت. بها نامناسب 1 یویآن از سنار جیدهد اما نتارا نشان می یبهتر طیصفر شرا یویدرصد بوده که نسبت به سنار 51و  78 بیترت

 داده است. شیرا نما یمناسب یریپذبیآس طیحال همچنان شرا نیا
 

 2های مورد بررسی در حوضه کرخه در سناریوی نتایج شاخص -81-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

7761 CMS بیشینه دبی ورودی به سامانه مخازن 
 تسکین دبی اوج   درصد 78

1619 CMS بیشینه دبی خروجی از سامانه مخازن 

5442 MCM مجموع حجم ورودی به سامانه مخازن 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 51

2741 MCM مجموع حجم خروجی از سامانه مخازن 

 زمان وقوع دبی اوج ورودی به سامانه مخازن - 89/11/12
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 16

 اوج خروجی از سامانه مخازنزمان وقوع دبی  - 89/11/29

1379 MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 25 حجم خالی سامانه مخازن در روز قبل از وقوع سیلاب 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 41 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن روز 12

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 1 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - -

763 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 47 بیشینه مقدار تخطی از دبی ایمن 

 

  8سناریوی 

o سد سیمره 

اسهفند آغهاز شهده بها  27سازی معادل بیشینه کارکرد نیروگاه است از رها، در این سناریو که میزان پیش41-4شکل با توجه به 

ها در برداری خواهد رسهید کهه لهذا نتهایج شهاخصبهره باز هم پیش از شروع سیلاب مخزن سیمره به تراز کمینه 41-4شکل توجه به 

بینهی دهد که حتی یک هفته پهیش از شهروع سهیلاب و بها پیشخواهد بود. این مساله نشان می 2و  1همچون سناریوی  32-4جدول 

 خروجی و به تبع آن ایجاد حجم ذخیره لازم سیلاب ایجاد نمود.شد در سد سیمره امکان افزایش مدت مناسب میکوتاه

 



      243  مدیریت مخازن سدها   تحلیل -فصل چهارم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 
 8تغییرات روزانه دبی آب ورودی به و خروجی از مخزن سد سیمره در سناریوی  -41-4شکل 

 

 
 8تغییرات روزانه حجم آب مخزن سد سیمره در سناریوی  -41-4شکل 

 



244         هیأت ویژۀ کارگروه هیدرولوژی و منابع آب 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 

 8های مورد بررسی در سد سیمره در سناریوی نتایج شاخص -82-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

2361 CMS  بیشینه دبی ورودی 
 تسکین دبی اوج   درصد 61

811 CMS بیشینه دبی خروجی 

2315 MCM مجموع حجم ورودی 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 28

1634 MCM مجموع حجم خروجی 

 تاریخ وقوع دبی اوج ورودی - 89/11/12
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 8

 تاریخ وقوع دبی اوج خروجی - 89/11/21

433 MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 18 حجم خالی مخزن در روز قبل از وقوع سیلاب 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 41 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن روز 12

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 1 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - 1

281 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 47 بیشینه مقدار تخطی از دبی ایمن 

 

o سد کرخه 

اسفند آغاز شده است کهه بهه تبهع  27مترمکعب بر ثانیه مخزن کرخه از  1111، خروجی 42-4شکل در این سناریو، با توجه به 

بوده اما به هر حال باز هم نسبت به شرایط تهاریخی حهدود  1و  2آن در شروع سیلاب حجم ذخیره سیلاب در مخزن کمتر از سناریوی 

گهردد در شهاخه ملاحظهه می 43-4شهکل در مترمکعب امکان ذخیره بیشتر ایجاد شده است. با این اوصاف همانگونه کهه  میلیون 114

اشل سرریز خروجی برابر ورودی شده و بها توجهه -رسیده و پس از آن با توجه به دبی 226ماه تراز مخزن به نزولی سیلاب دوم فروردین

جمی سهیلاب مترمکعب بر ثانیه رسیده است که باز هم شرایط تسکین دبی اوج و تسکین ح 1837، بیشینه خروجی به 33-4جدول به 

 نسبت به شرایط واقعی بهتر است.
 



      245  مدیریت مخازن سدها   تحلیل -فصل چهارم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 
 8تغییرات روزانه دبی آب ورودی به و خروجی از مخزن سد کرخه در سناریوی  -42-4شکل 

 

 
 8تغییرات روزانه حجم آب مخزن سد کرخه در سناریوی  -48-4شکل 

 

 

 



246         هیأت ویژۀ کارگروه هیدرولوژی و منابع آب 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 

 8های مورد بررسی در سد کرخه در سناریوی نتایج شاخص -88-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

5968 CMS  بیشینه دبی ورودی 
 تسکین دبی اوج   درصد 67

1837 CMS بیشینه دبی خروجی 

4771 MCM مجموع حجم ورودی 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 37

3124 MCM مجموع حجم خروجی 

 تاریخ وقوع دبی اوج ورودی - 89/11/12
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 11

 تاریخ وقوع دبی اوج خروجی - 89/11/23

661 MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 14 حجم خالی مخزن در روز قبل از وقوع سیلاب 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 66 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن روز 18

 خسارتپذیری به عدم برگشت درصد 1 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - 1

837 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 84 بیشینه مقدار تخطی از دبی ایمن 

 

o سامانه مخازن 

تهأخیر افتهادن در زمهان  گردد بهاداده شده است. همانگونه که ملاحظه می شینما ویسنار نیا یهاشاخص جینتا 34-4جدول در 

 دهد.را نشان می یبهتر جینتا یعملکرد واقع طیبدتر شده اما همچنان نسبت به شرا طیشرا 1 یویسازی به نسبت سناررهاپیش

 

 8های مورد بررسی در حوضه کرخه در سناریوی نتایج شاخص -84-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

7761 CMS بیشینه دبی ورودی به سامانه مخازن 
 تسکین دبی اوج   درصد 75

1837 CMS دبی خروجی از سامانه مخازن بیشینه 

5442 MCM مجموع حجم ورودی به سامانه مخازن 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 44

3124 MCM مجموع حجم خروجی از سامانه مخازن 

 زمان وقوع دبی اوج ورودی به سامانه مخازن - 89/11/12
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 11

 خروجی از سامانه مخازنزمان وقوع دبی اوج  - 89/11/23

1184 MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 21 حجم خالی سامانه مخازن در روز قبل از وقوع سیلاب 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 41 تعداد روزهای تجاوز از دبی ایمن روز 12

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 1 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - 1

1211 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 74 بیشینه مقدار تجاوز از دبی ایمن 

 

  



      247  مدیریت مخازن سدها   تحلیل -فصل چهارم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

  4سناریوی 

بیشهینه  تیهبها ظرف مرهیها از اول اسهفند بهوده و سهد سهسازیرهاصورت گرفته، زمان شروع پیش فیمطابق تعر ویسنار نیدر ا

خواهند داشهت. البتهه بهه محهض  یرهاساز هیمترمکعب بر ثان 711( و سد کرخه با دبی هیمترمکعب بر ثان 469 ی) دبی خروج روگاهین

 .افتیخواهد  شیافزا هیمترمکعب بر ثان 1111 هکرخه ب یبه تراز نرمال خروج دنیرس

 

o سد سیمره 

 چیهه 1 یوینسهبت بهه سهنار ویسنار نی(، واضح است که در ا35-4) جدول نی( و همچن45-4( و )44-4) یهابا توجه به شکل

 است. 1 یویکاملا معادل سنار مرهیآن در سد س جیلذا نتا فتادهیاتفاق ن مرهیدر سد س یرییتغ

 

 
 4تغییرات روزانه دبی آب ورودی به و خروجی از مخزن سد سیمره در سناریوی  -44-4شکل 

 



249         هیأت ویژۀ کارگروه هیدرولوژی و منابع آب 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 
 4تغییرات روزانه حجم آب مخزن سد سیمره در سناریوی  -41-4شکل 

 

 4های مورد بررسی در سد سیمره در سناریوی نتایج شاخص -81-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

2361 CMS  بیشینه دبی ورودی 
 تسکین دبی اوج   درصد 61

811 CMS بیشینه دبی خروجی 

2315 MCM مجموع حجم ورودی 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 28

1634 MCM مجموع حجم خروجی 

 تاریخ وقوع دبی اوج ورودی  - 89/11/12
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 8

89/11/21  -  تاریخ وقوع دبی اوج خروجی 

452 MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 21 حجم خالی مخزن در روز قبل از وقوع سیلاب 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 41 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن روز 12

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 1 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - -

281 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 47 بیشینه مقدار تخطی از دبی ایمن 

 

o سد کرخه 

مترمکعب بر ثانیهه بهه  1111بوده با این تفاوت که مقدار آن به جای  1رهاسازی همچون سناریوی این سناریو از نظر زمان پیش

برداری گردد که بنا به دستورالعمل بهره(، ملاحظه می47-4( و )46-4های )مترمکعب بر ثانیه کاهش یافته است. با توجه به شکل 711



      248  مدیریت مخازن سدها   تحلیل -فصل چهارم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

ههت مترمکعب بر ثانیه افزایش یافته اسهت امها بهه ج 1111متر از سطح دریا مقدار خروجی به  221طرح پس از رسیدن به تراز نرمال 

، تهراز مخهزن در 1سازی و به تبع آن کاهش حجم قابل ذخیره سیلاب پیش از شروع سیلاب نسبت به سهناریوی رهاکاهش حجم پیش

بیشهینه آن  36-4جهدول رسیده و خروجی مخزن در آن روزها معادل ورودی شده که با توجهه بهه  226روزهای پایانی سیلاب دوم به 

 و البته باز هم تسکین دبی اوج و حجم سیلاب نسبت به شرایط واقعی بهتر بوده است.مترمکعب بر ثانیه شده است  1722

 
 4تغییرات روزانه دبی آب ورودی به و خروجی از مخزن سد کرخه در سناریوی  -46-4شکل 

 

 
 4تغییرات روزانه حجم آب مخزن سد کرخه در سناریوی  -41-4شکل 



251         هیأت ویژۀ کارگروه هیدرولوژی و منابع آب 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 4های مورد بررسی در سد کرخه در سناریوی نتایج شاخص -86-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

5968 CMS  بیشینه دبی ورودی 
 تسکین دبی اوج   درصد 71

1722 CMS بیشینه دبی خروجی 

4771 MCM مجموع حجم ورودی 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 43

2725 MCM مجموع حجم خروجی 

89/11/12  -  تاریخ وقوع دبی اوج ورودی 
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 12

89/11/24  -  تاریخ وقوع دبی اوج خروجی 

869 MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 21 حجم خالی مخزن در روز قبل از وقوع سیلاب 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 68 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن روز 21

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 1 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - -

722 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 72 بیشینه مقدار تخطی از دبی ایمن 

 

o سامانه مخازن 

 ییویبهه سهنار هیها شهبشاخص جیرا در خصوص نتا ویسنار نیبتوان ا دیداده شده است شا شینما 37-4جدول همانگونه که در 

 1111سهازی رهابهه پیش هیتهوان شهباسهفند را می یاز ابتدا هیمترمکعب بر ثان 711سازی رهاپیش گریدانست. به عبارت د 3و  2 نیب

 اسفند دانست. 21از پس از  هیمترمکعب بر ثان
 

 4های مورد بررسی در حوضه کرخه در سناریوی نتایج شاخص -81-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

7761 CMS بیشینه دبی ورودی به سامانه مخازن 
 تسکین دبی اوج   درصد 79

1722 CMS بیشینه دبی خروجی از سامانه مخازن 

5442 MCM مجموع حجم ورودی به سامانه مخازن 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 51

2725 MCM مجموع حجم خروجی از سامانه مخازن 

89/11/12  -  ورودی به سامانه مخازنزمان وقوع دبی اوج  
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 12

89/11/24  -  زمان وقوع دبی اوج خروجی از سامانه مخازن 

1421 MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 26 حجم خالی سامانه مخازن در روز قبل از وقوع سیلاب 

 به عدم خسارتاعتمادپذیری  درصد 41 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن روز 12

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 1 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - 1

871 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 61 بیشینه مقدار تخطی از دبی ایمن 

 

  



      251  مدیریت مخازن سدها   تحلیل -فصل چهارم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

  1سناریوی 

بیشهینه  تیهبها ظرف مرهیاسهفند بهوده و سهد سه 21ها از سازیرهاصورت گرفته، زمان شروع پیش فیمطابق تعر ویسنار نیدر ا

خواهنهد داشهت. البتهه بهه محهض  یرهاساز هیمترمکعب بر ثان 711( و سد کرخه با دبی هیمترمکعب بر ثان 469 ی)دبی خروج روگاهین

 .افتیخواهد  شیافزا هیمترمکعب بر ثان 1111کرخه به  یبه تراز نرمال خروج دنیرس

 

o سد سیمره 

 چیهه 2 یوینسهبت بهه سهنار ویسهنار نی( واضح است که در ا39-4)جدول  نی( و همچن48-4( و )49-4) یهابا توجه به شکل

 است. 2 یویمعادل سنار کاملاً مرهیآن در سد س جیلذا نتا فتادهیاتفاق ن مرهیدر سد س یرییتغ

 

 
 1تغییرات روزانه دبی آب ورودی به و خروجی از مخزن سد سیمره در سناریوی  -43-4شکل 

 



252         هیأت ویژۀ کارگروه هیدرولوژی و منابع آب 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 
 1تغییرات روزانه حجم آب مخزن سد سیمره در سناریوی  -49-4شکل 

 

 1های مورد بررسی در سد سیمره در سناریوی نتایج شاخص -83-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

2361 CMS  بیشینه دبی ورودی 
 تسکین دبی اوج   درصد 61

811 CMS بیشینه دبی خروجی 

2315 MCM ورودی مجموع حجم 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 28

1634 MCM مجموع حجم خروجی 

89/11/12  -  تاریخ وقوع دبی اوج ورودی 
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 8

89/11/21  -  تاریخ وقوع دبی اوج خروجی 

452 MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 21 حجم خالی مخزن در روز قبل از وقوع سیلاب 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 41 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن روز 12

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 1 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - 1

281 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 47 بیشینه مقدار تجاوز از دبی ایمن 

 

o سد کرخه 

اسفند شروع شده و باز ههم  21مترمکعب بر ثانیه از  711سازی رها(، پیش51-4)( و 51-4های )در این سناریو با توجه به شکل

مترمکعب بر ثانیه افزایش یافته و با رسیدن تهراز  1111، به محض رسیدن تراز مخزن به تراز نرمال این خروجی به 4همچون سناریوی 



      253  مدیریت مخازن سدها   تحلیل -فصل چهارم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

گردد که بیشهینه خروجهی مخهزن بسهیار ، ملاحظه می38-4جدول ، خروجی سرریز بدون کنترل شده است. با توجه به 226مخزن به 

نزدیک به خروجی تاریخی شده است. البته همچنان این بیشینه خروجی و همچنین تسکین حجمی سیلاب نسهبت بهه شهرایط واقعهی 

 اندکی بهتر بوده است.
 

 
 1تغییرات روزانه دبی آب ورودی به و خروجی از مخزن سد کرخه در سناریوی  -11-4شکل 

 



254         هیأت ویژۀ کارگروه هیدرولوژی و منابع آب 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 
 1تغییرات روزانه حجم آب مخزن سد کرخه در سناریوی  -11-4شکل 

 

 1های مورد بررسی در سد کرخه در سناریوی نتایج شاخص -89-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

5968 CMS  بیشینه دبی ورودی 
 تسکین دبی اوج   درصد 61

2278 CMS بیشینه دبی خروجی 

4771 MCM  حجم ورودیمجموع 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 36

3166 MCM مجموع حجم خروجی 

89/11/12  -  تاریخ وقوع دبی اوج ورودی 
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 9

 تاریخ وقوع دبی اوج خروجی  - 89/11/21

627 MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 13 حجم خالی مخزن در روز قبل از وقوع سیلاب 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 55 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن روز 16

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 1 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - 1

1278 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 129 بیشینه مقدار تجاوز از دبی ایمن 

 

o سامانه مخازن 

نسهبت بهه سهناریوی صهفر  یبهتهر طیشرا ویسنار نیتوان گفت که ایگردد، چندان نمملاحظه می 41-4جدول همانطور که در 

 بهاًیتقر زیاز حوضه ن یاوج خروج نیاست و همچن ییپذیری به خسارت در حوضه عدد بالاکند چون به هر حال شاخص آسیبمی جادیا

 به اوج اتفاق افتاده است. کینزد



      255  مدیریت مخازن سدها   تحلیل -فصل چهارم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 1های مورد بررسی در حوضه کرخه در سناریوی نتایج شاخص -41-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

7761 CMS بیشینه دبی ورودی به سامانه مخازن 
 تسکین دبی اوج   درصد 71

2278 CMS بیشینه دبی خروجی از سامانه مخازن 

5442 MCM مجموع حجم ورودی به سامانه مخازن 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 44

3166 MCM مجموع حجم خروجی از سامانه مخازن 

89/11/12  -  زمان وقوع دبی اوج ورودی به سامانه مخازن 
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 9

89/11/21  -  زمان وقوع دبی اوج خروجی از سامانه مخازن 

1179 MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 21 حجم خالی سامانه مخازن در روز قبل از وقوع سیلاب 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 41 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن روز 12

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 1 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - 1

1565 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 87 بیشینه مقدار تجاوز از دبی ایمن 

 

  6سناریوی 

بیشهینه  تیهبها ظرف مرهیاسهفند بهوده و سهد سه 27ها از سازیرهاصورت گرفته، زمان شروع پیش فیمطابق تعر ویسنار نیادر 

خواهنهد داشهت. البتهه بهه محهض  یرهاساز هیمترمکعب بر ثان 711( و سد کرخه با دبی هیمترمکعب بر ثان 469 ی)دبی خروج روگاهین

 .افتیخواهد  شیافزا هیمترمکعب بر ثان 1111کرخه به  یبه تراز نرمال خروج دنیرس

 

o سد سیمره 

در  یرییهتغ چیهه 3 یوینسبت به سهنار ویسنار نیدر ا نکهی( ا41-4)جدول  نی( و همچن53-4( و )52-4) یهابا توجه به شکل

 است. 3 یویکاملا معادل سنار مرهیآن در سد س جیلذا نتا فتادهیاتفاق ن مرهیسد س

 



256         هیأت ویژۀ کارگروه هیدرولوژی و منابع آب 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 
 6تغییرات روزانه دبی آب ورودی به و خروجی از مخزن سد سیمره در سناریوی  -12-4شکل 

 

 
 6تغییرات روزانه حجم آب مخزن سد سیمره در سناریوی  -18-4شکل 



      257  مدیریت مخازن سدها   تحلیل -فصل چهارم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 6های مورد بررسی در سد سیمره در سناریوی نتایج شاخص -41-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

2361 CMS  بیشینه دبی ورودی 
 تسکین دبی اوج   درصد 61

811 CMS بیشینه دبی خروجی 

2315 MCM مجموع حجم ورودی 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 28

1647 MCM مجموع حجم خروجی 

 تاریخ وقوع دبی اوج ورودی   89/11/12
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 8

 تاریخ وقوع دبی اوج خروجی   89/11/21

416 MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 19 مخزن در روز قبل از وقوع سیلاب حجم خالی 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 41 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن روز 12

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 1 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - 1

281 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 47 بیشینه مقدار تجاوز از دبی ایمن 
 

o سد کرخه 

مترمکعب بر ثانیه حدوداً یهک  711سازی رها(، با وجود اینکه خروجی پیش55-4( و )54-4های )در این سناریو با توجه به شکل

(، به جههت نسهبت حجهم پهایین رهاسهازی پهیش از 42-4)جدول های هفته پیش از سیلاب صورت گرفته است اما با توجه به شاخص

 نداشته است. 5سیلاب، تفاوت چندانی با سناریوی 

 

 
 6تغییرات روزانه دبی آب ورودی به و خروجی از مخزن سد کرخه در سناریوی  -14-4شکل 

 



259         هیأت ویژۀ کارگروه هیدرولوژی و منابع آب 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 
 6تغییرات روزانه حجم آب مخزن سد کرخه در سناریوی  -11-4شکل 

 

 6های مورد بررسی در سد کرخه در سناریوی نتایج شاخص -42-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

5968 CMS  بیشینه دبی ورودی 
 تسکین دبی اوج   درصد 61

2278 CMS بیشینه دبی خروجی 

4794 MCM مجموع حجم ورودی 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 34

3153 MCM مجموع حجم خروجی 

 تاریخ وقوع دبی اوج ورودی  - 89/11/12
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 9

89/11/21  -  تاریخ وقوع دبی اوج خروجی 

574 MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 12 حجم خالی مخزن در روز قبل از وقوع سیلاب 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 52 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن روز 15

 خسارتپذیری به عدم برگشت درصد 1 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - 1

1278 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 129 بیشینه مقدار تجاوز از دبی ایمن 

 

  



      258  مدیریت مخازن سدها   تحلیل -فصل چهارم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

o سامانه مخازن 

 

 6های مورد بررسی در حوضه کرخه در سناریوی نتایج شاخص -48-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

7761 CMS بیشینه دبی ورودی به سامانه مخازن 
 تسکین دبی اوج   درصد 71

2278 CMS بیشینه دبی خروجی از سامانه مخازن 

5442 MCM مجموع حجم ورودی به سامانه مخازن 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 42

3153 MCM مجموع حجم خروجی از سامانه مخازن 

 زمان وقوع دبی اوج ورودی به سامانه مخازن - 89/11/12
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 9

 وقوع دبی اوج خروجی از سامانه مخازن زمان - 89/11/21

881 MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 19 حجم خالی سامانه مخازن در روز قبل از وقوع سیلاب 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 41 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن روز 12

 عدم خسارتپذیری به برگشت درصد 1 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - 1

1565 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 87 بیشینه مقدار تجاوز از دبی ایمن 

 

 12 یال 1 یوهایسنار 

تنها در زمان  6 یال 1 یوهاینسبت به سنار 12 یال 7 یوهایعنوان شد، تفاوت سنار وهایسنار فیدر تعر نیاز ا شیکه پ همانگونه

بسهته  نیفرورد 18در  زیدهانه سرر کی ،یواقع طیهمچون شرا 1سناریوی  6که در  بیترت نیاست. به ا مرهیس زیدهانه سرر کیبستن 

استفاده شهده  زیدهانه سرر کیاشل -بسته خواهد شد و تنها از دبی نیدر اول فرورد مرهیس زیدهانه سرر کی 2سناریوی  6شده اما در 

 است. 

 

o سد سیمره 

 یشده و اندک جادیا هیمترمکعب بر ثان 143حدود  مرهیاز س یامکان کاهش دبی اوج خروج وهایسنار نیکه در ا گرددملاحظه می

 اضافه شده است. مرهیبه تراز بیشینه مخزن س

 



261         هیأت ویژۀ کارگروه هیدرولوژی و منابع آب 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 
 1تغییرات روزانه دبی آب ورودی به و خروجی از مخزن سد سیمره در سناریوی  -16-4شکل 

 

 
 1تغییرات روزانه حجم آب مخزن سد سیمره در سناریوی  -11-4شکل 



      261  مدیریت مخازن سدها   تحلیل -فصل چهارم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 1های مورد بررسی در سد سیمره در سناریوی نتایج شاخص -44-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

2361 CMS  بیشینه دبی ورودی 
 تسکین دبی اوج   درصد 67

769 CMS بیشینه دبی خروجی 

2315 MCM مجموع حجم ورودی 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 35

1498 MCM مجموع حجم خروجی 

 تاریخ وقوع دبی اوج ورودی - 89/11/12
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 12

 تاریخ وقوع دبی اوج خروجی - 89/11/24

452 MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 21 حجم خالی مخزن در روز قبل از وقوع سیلاب 

خروجی کمتر از دبی ایمنتعداد دفعات  روز 14  اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 49 

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 1 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - 1

149 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 24 بیشینه مقدار تجاوز از دبی ایمن 

 

o سد کرخه 

رفت که با بستن زودتهر شاید این انتظار می 6الی  1به نسبت  12الی  7بر اساس توضیح داده شده در خصوص تغییر سناریوهای 

دهد که تفهاوتی در اوج ورودی بهه کرخهه ایجهاد نشهده و یک دهانه سرریز سیمره کمکی به سد کرخه صورت گیرد. اما نتایج نشان می

نشهده شهاخه بی بسیار بالهای تنظیممقدار نسبی بسیار کمی در کاهش حجم ورودی به سد کرخه اثرگذار بوده است. دلیل آن حجم و د

 خصوص سیلاب دوم بوده که بسیار تاثیر گذار بوده است.ماه بهکشکان در سیلاب فروردین

 

 
 1تغییرات روزانه دبی آب ورودی به و خروجی از مخزن سد کرخه در سناریوی  -13-4شکل 



262         هیأت ویژۀ کارگروه هیدرولوژی و منابع آب 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 
 1تغییرات روزانه حجم آب مخزن سد کرخه در سناریوی  -19-4شکل 

 

 1های مورد بررسی در سد کرخه در سناریوی نتایج شاخص -41-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

5968 CMS  بیشینه دبی ورودی 
 تسکین دبی اوج   درصد 93

1111 CMS بیشینه دبی خروجی 

4626 MCM مجموع حجم ورودی 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 46

2516 MCM مجموع حجم خروجی 

 تاریخ وقوع دبی اوج ورودی - 89/11/12
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 1

 تاریخ وقوع دبی اوج خروجی - 89/11/12

1745 MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 39 حجم خالی مخزن در روز قبل از وقوع سیلاب 

 خسارتاعتمادپذیری به عدم  درصد 111 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن روز 28

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 111 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - 1

1 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 1 بیشینه مقدار تجاوز از دبی ایمن 

 

  



      263  مدیریت مخازن سدها   تحلیل -فصل چهارم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

o سامانه مخازن 

 

 1های مورد بررسی در حوضه کرخه در سناریوی نتایج شاخص -46-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

7761 CMS بیشینه دبی ورودی به سامانه مخازن 
 تسکین دبی اوج   درصد 97

1111 CMS بیشینه دبی خروجی از سامانه مخازن 

5442 MCM مجموع حجم ورودی به سامانه مخازن 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 54

2516 MCM مجموع حجم خروجی از سامانه مخازن 

 ورودی به سامانه مخازنزمان وقوع دبی اوج  - 89/11/12
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 1

 زمان وقوع دبی اوج خروجی از سامانه مخازن - 89/11/12

2187 MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 41 حجم خالی سامانه مخازن در روز قبل از وقوع سیلاب 

 عدم خسارتاعتمادپذیری به  درصد 49 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن روز 14

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 1 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - 1

149 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 8 بیشینه مقدار تجاوز از دبی ایمن 

 

o سد سیمره 

 

 
 3تغییرات روزانه دبی آب ورودی به و خروجی از مخزن سد سیمره در سناریوی  -61-4شکل 

 



264         هیأت ویژۀ کارگروه هیدرولوژی و منابع آب 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 
 3تغییرات روزانه حجم آب مخزن سد سیمره در سناریوی  -61-4شکل 

 

 3های مورد بررسی در سد سیمره در سناریوی نتایج شاخص -41-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

2361 CMS  بیشینه دبی ورودی 
 تسکین دبی اوج   درصد 67

769 CMS بیشینه دبی خروجی 

2315 MCM مجموع حجم ورودی 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 35

1498 MCM مجموع حجم خروجی 

 تاریخ وقوع دبی اوج ورودی - 89/11/12
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 12

 تاریخ وقوع دبی اوج خروجی - 89/11/24

452 MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 21 حجم خالی مخزن در روز قبل از وقوع سیلاب 

خروجی کمتر از دبی ایمنتعداد دفعات  روز 14  اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 49 

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 1 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - 1

149 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 56 بیشینه مقدار تجاوز از دبی ایمن 

 

  



      265  مدیریت مخازن سدها   تحلیل -فصل چهارم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

o سد کرخه 

 

 
 3تغییرات روزانه دبی آب ورودی به و خروجی از مخزن سد کرخه در سناریوی  -62-4شکل 

 

 
 3تغییرات روزانه حجم آب مخزن سد کرخه در سناریوی  -68-4شکل 

 



266         هیأت ویژۀ کارگروه هیدرولوژی و منابع آب 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 

 3های مورد بررسی در سد کرخه در سناریوی نتایج شاخص -43-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

5968 CMS  بیشینه دبی ورودی 
 تسکین دبی اوج   درصد 73

1557 CMS بیشینه دبی خروجی 

4626 MCM مجموع حجم ورودی 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 44

2586 MCM مجموع حجم خروجی 

 تاریخ وقوع دبی اوج ورودی - 89/11/12
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 18

 تاریخ وقوع دبی اوج خروجی - 89/11/31

826 MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 21 مخزن در روز قبل از وقوع سیلاب حجم خالی 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 83 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن روز 27

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 1 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - 1

557 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 56 بیشینه مقدار تجاوز از دبی ایمن 

 

o سامانه مخازن 

 

 3های مورد بررسی در حوضه کرخه در سناریوی نتایج شاخص -49-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

7761 CMS بیشینه دبی ورودی به سامانه مخازن 
 تسکین دبی اوج   درصد 91

1557 CMS بیشینه دبی خروجی از سامانه مخازن 

5442 MCM مجموع حجم ورودی به سامانه مخازن 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 52

2586 MCM مجموع حجم خروجی از سامانه مخازن 

 زمان وقوع دبی اوج ورودی به سامانه مخازن - 89/11/12
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 18

 زمان وقوع دبی اوج خروجی از سامانه مخازن - 89/11/31

1379 MCM  آمادگی کنترل سیلاب درصد 25 خالی سامانه مخازن در روز قبل از وقوع سیلابحجم 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 49 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن روز 14

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 1 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - 1

639 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 38 بیشینه مقدار تجاوز از دبی ایمن 

 

o سد سیمره 

 



      267  مدیریت مخازن سدها   تحلیل -فصل چهارم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 
 9تغییرات روزانه دبی آب ورودی به و خروجی از مخزن سد سیمره در سناریوی  -64-4شکل 

 

 
 9تغییرات روزانه حجم آب مخزن سد سیمره در سناریوی  -61-4شکل 

 



269         هیأت ویژۀ کارگروه هیدرولوژی و منابع آب 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 9های مورد بررسی در سد سیمره در سناریوی نتایج شاخص -11-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

2361 CMS  بیشینه دبی ورودی 
 تسکین دبی اوج   درصد 67

769 CMS بیشینه دبی خروجی 

2315 MCM مجموع حجم ورودی 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 35

1498 MCM مجموع حجم خروجی 

 تاریخ وقوع دبی اوج ورودی - 89/11/12
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 12

 تاریخ وقوع دبی اوج خروجی - 89/11/24

433 MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 18 حجم خالی مخزن در روز قبل از وقوع سیلاب 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 49 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن روز 14

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 1 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - 1

149 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 24 بیشینه مقدار تجاوز از دبی ایمن 

 

o سد کرخه 

 

 
 9تغییرات روزانه دبی آب ورودی به و خروجی از مخزن سد کرخه در سناریوی  -66-4شکل 

 



      268  مدیریت مخازن سدها   تحلیل -فصل چهارم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 
 9تغییرات روزانه حجم آب مخزن سد کرخه در سناریوی  -61-4شکل 

 

 9های مورد بررسی در سد کرخه در سناریوی نتایج شاخص -11-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

5968 CMS  بیشینه دبی ورودی 
 تسکین دبی اوج   درصد 73

1619 CMS بیشینه دبی خروجی 

4626 MCM مجموع حجم ورودی 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 39

2978 MCM مجموع حجم خروجی 

 تاریخ وقوع دبی اوج ورودی - 89/11/12
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 13

 تاریخ وقوع دبی اوج خروجی - 89/11/25

661 MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 14 حجم خالی مخزن در روز قبل از وقوع سیلاب 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 72 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن روز 21

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 1 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - 1

619 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 61 بیشینه مقدار تجاوز از دبی ایمن 

 

o سامانه مخازن 

 

 



271         هیأت ویژۀ کارگروه هیدرولوژی و منابع آب 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 

 9های مورد بررسی در حوضه کرخه در سناریوی نتایج شاخص -12-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

7761 CMS بیشینه دبی ورودی به سامانه مخازن 
 تسکین دبی اوج   درصد 78

1619 CMS بیشینه دبی خروجی از سامانه مخازن 

5442 MCM مجموع حجم ورودی به سامانه مخازن 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 47

2978 MCM مجموع حجم خروجی از سامانه مخازن 

 سامانه مخازنزمان وقوع دبی اوج ورودی به  - 89/11/12
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 13

 زمان وقوع دبی اوج خروجی از سامانه مخازن - 89/11/25

1184 MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 21 حجم خالی سامانه مخازن در روز قبل از وقوع سیلاب 

 خسارتاعتمادپذیری به عدم  درصد 49 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن روز 14

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 1 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - 1

752 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 46 بیشینه مقدار تجاوز از دبی ایمن 

 

o سد سیمره 

 

 
 11تغییرات روزانه دبی آب ورودی به و خروجی از مخزن سد سیمره در سناریوی  -63-4شکل 

 



      271  مدیریت مخازن سدها   تحلیل -فصل چهارم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 
 11تغییرات روزانه حجم آب مخزن سد سیمره در سناریوی  -69-4شکل 

 

 11های مورد بررسی در سد سیمره در سناریوی نتایج شاخص -18-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

2361 CMS  بیشینه دبی ورودی 
 تسکین دبی اوج   درصد 67

769 CMS بیشینه دبی خروجی 

2315 MCM مجموع حجم ورودی 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 35

1498 MCM مجموع حجم خروجی 

 تاریخ وقوع دبی اوج ورودی - 89/11/12
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 12

 تاریخ وقوع دبی اوج خروجی - 89/11/24

452 MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 21 حجم خالی مخزن در روز قبل از وقوع سیلاب 

خروجی کمتر از دبی ایمنتعداد دفعات  روز 14  اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 49 

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 1 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - 1

149 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 8 بیشینه مقدار تجاوز از دبی ایمن 

 

  



272         هیأت ویژۀ کارگروه هیدرولوژی و منابع آب 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

o سد کرخه 

 

 
 11تغییرات روزانه دبی آب ورودی به و خروجی از مخزن سد کرخه در سناریوی  -11-4شکل 

 



      273  مدیریت مخازن سدها   تحلیل -فصل چهارم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 
 11تغییرات روزانه حجم آب مخزن سد کرخه در سناریوی  -11-4شکل 

 

 11های مورد بررسی در سد کرخه در سناریوی نتایج شاخص -14-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

5968 CMS  بیشینه دبی ورودی 
 تسکین دبی اوج   درصد 73

1591 CMS بیشینه دبی خروجی 

4626 MCM مجموع حجم ورودی 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 44

2591 MCM مجموع حجم خروجی 

 تاریخ وقوع دبی اوج ورودی - 89/11/12
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 14

 تاریخ وقوع دبی اوج خروجی - 89/11/26

869 MCM  آمادگی کنترل سیلاب درصد 21 خالی مخزن در روز قبل از وقوع سیلابحجم 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 76 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن روز 22

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 1 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - 1

591 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 59 بیشینه مقدار تجاوز از دبی ایمن 

 

  



274         هیأت ویژۀ کارگروه هیدرولوژی و منابع آب 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

o سامانه مخازن 
 

 11های مورد بررسی در حوضه کرخه در سناریوی نتایج شاخص -11-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

7761 CMS بیشینه دبی ورودی به سامانه مخازن 
 تسکین دبی اوج   درصد 91

1591 CMS بیشینه دبی خروجی از سامانه مخازن 

5442 MCM مجموع حجم ورودی به سامانه مخازن 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 53

2591 MCM مجموع حجم خروجی از سامانه مخازن 

 زمان وقوع دبی اوج ورودی به سامانه مخازن - 89/11/12
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 14

 زمان وقوع دبی اوج خروجی از سامانه مخازن - 89/11/26

1421 MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 26 خالی سامانه مخازن در روز قبل از وقوع سیلاب حجم 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 49 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن روز 14

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 1 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - 1

719 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 44 بیشینه مقدار تجاوز از دبی ایمن 

 

o سد سیمره 

 

 
 11تغییرات روزانه دبی آب ورودی به و خروجی از مخزن سد سیمره در سناریوی  -12-4شکل 

 



      275  مدیریت مخازن سدها   تحلیل -فصل چهارم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 
 11تغییرات روزانه حجم آب مخزن سد سیمره در سناریوی  -18-4شکل 

 



276         هیأت ویژۀ کارگروه هیدرولوژی و منابع آب 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 11های مورد بررسی در سد سیمره در سناریوی نتایج شاخص -16-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

2361 CMS  بیشینه دبی ورودی 
 تسکین دبی اوج   درصد 67

769 CMS بیشینه دبی خروجی 

2315 MCM مجموع حجم ورودی 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 35

1498 MCM مجموع حجم خروجی 

 تاریخ وقوع دبی اوج ورودی - 89/11/12
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 12

 تاریخ وقوع دبی اوج خروجی - 89/11/24

452 MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 21 حجم خالی مخزن در روز قبل از وقوع سیلاب 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 49 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن روز 14

 خسارتپذیری به عدم برگشت درصد 1 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - 1

149 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 24 بیشینه مقدار تجاوز از دبی ایمن 

 

o سد کرخه 

 

 
 11تغییرات روزانه دبی آب ورودی به و خروجی از مخزن سد کرخه در سناریوی  -14-4شکل 
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 11تغییرات روزانه حجم آب مخزن سد کرخه در سناریوی  -11-4شکل 

 

 11های مورد بررسی در سد کرخه در سناریوی نتایج شاخص -11-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

5968 CMS  بیشینه دبی ورودی 
 تسکین دبی اوج   درصد 68

1921 CMS بیشینه دبی خروجی 

4626 MCM مجموع حجم ورودی 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 37

2816 MCM مجموع حجم خروجی 

 تاریخ وقوع دبی اوج ورودی - 89/11/12
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 11

 تاریخ وقوع دبی اوج خروجی - 89/11/23

641 MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 14 حجم خالی مخزن در روز قبل از وقوع سیلاب 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 58 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن روز 17

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 1 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - 1

921 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 92 بیشینه مقدار تجاوز از دبی ایمن 
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o سامانه مخازن 

 

 11های مورد بررسی در حوضه کرخه در سناریوی نتایج شاخص -13-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

7761 CMS بیشینه دبی ورودی به سامانه مخازن 
 تسکین دبی اوج   درصد 77

1921 CMS بیشینه دبی خروجی از سامانه مخازن 

5442 MCM مجموع حجم ورودی به سامانه مخازن 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 47

2816 MCM مجموع حجم خروجی از سامانه مخازن 

 سامانه مخازنزمان وقوع دبی اوج ورودی به  - 89/11/12
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 11

 زمان وقوع دبی اوج خروجی از سامانه مخازن - 89/11/23

1183 MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 21 حجم خالی سامانه مخازن در روز قبل از وقوع سیلاب 

 خسارتاعتمادپذیری به عدم  درصد 49 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن روز 14

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 1 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - 1

867 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 61 بیشینه مقدار تجاوز از دبی ایمن 

 

o سد سیمره 

 

 
 12تغییرات روزانه دبی آب ورودی به و خروجی از مخزن سد سیمره در سناریوی  -16-4شکل 
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 12تغییرات روزانه حجم آب مخزن سد سیمره در سناریوی  -11-4شکل 

 

 12های مورد بررسی در سد سیمره در سناریوی نتایج شاخص -19-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

2361 CMS  بیشینه دبی ورودی 
 تسکین دبی اوج   درصد 67

769 CMS بیشینه دبی خروجی 

2315 MCM مجموع حجم ورودی 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 35

1498 MCM مجموع حجم خروجی 

 تاریخ وقوع دبی اوج ورودی - 89/11/12
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 12

 تاریخ وقوع دبی اوج خروجی - 89/11/24

433 MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 18 حجم خالی مخزن در روز قبل از وقوع سیلاب 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 49 خروجی کمتر از دبی ایمنتعداد دفعات  روز 14

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 1 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - 1

149 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 24 بیشینه مقدار تجاوز از دبی ایمن 
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o سد کرخه 

 

 
 12تغییرات روزانه دبی آب ورودی به و خروجی از مخزن سد کرخه در سناریوی  -13-4شکل 

 

 
 12تغییرات روزانه حجم آب مخزن سد کرخه در سناریوی  -19-4شکل 
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 12های مورد بررسی در سد کرخه در سناریوی نتایج شاخص -61-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

5968 CMS  بیشینه دبی ورودی 
 تسکین دبی اوج   درصد 64

2113 CMS بیشینه دبی خروجی 

4626 MCM مجموع حجم ورودی 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 35

3119 MCM مجموع حجم خروجی 

 تاریخ وقوع دبی اوج ورودی - 89/11/12
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 9

 تاریخ وقوع دبی اوج خروجی - 89/11/21

559 MCM  آمادگی کنترل سیلاب درصد 12 خالی مخزن در روز قبل از وقوع سیلابحجم 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 55 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن روز 16

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 1 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - 1

1113 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 111 بیشینه مقدار تجاوز از دبی ایمن 

 

o سامانه مخازن 

 

 12های مورد بررسی در حوضه کرخه در سناریوی نتایج شاخص -61-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

7761 CMS بیشینه دبی ورودی به سامانه مخازن 
 تسکین دبی اوج   درصد 76

2113 CMS بیشینه دبی خروجی از سامانه مخازن 

5442 MCM مجموع حجم ورودی به سامانه مخازن 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 45

3119 MCM مجموع حجم خروجی از سامانه مخازن 

 زمان وقوع دبی اوج ورودی به سامانه مخازن - 89/11/12
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 9

 زمان وقوع دبی اوج خروجی از سامانه مخازن - 89/11/21

881 MCM  آمادگی کنترل سیلاب درصد 19 سامانه مخازن در روز قبل از وقوع سیلابحجم خالی 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 49 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن روز 14

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 1 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - 1

1235 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 76 بیشینه مقدار تجاوز از دبی ایمن 

 

  آل( )ایده 18سناریوی 

همانگونه که پیش از این عنوان شد این سناریو یک سناریوی حدی و غیر منطقی بهوده و تنهها نمهایش دهنهده شهرایط بیشهینه 

را  6تها  1سهناریوهای ذخیره و تسکین سیلاب خواهد بود. البته این موضوع برای سد کرخه صادق بوده و عملاً برای سد سیمره همهان 

فهروردین تها  3توان معادل همین سناریوی حدی دانست. در این سناریو کلیه نمودارهای تغییرات ورودی و خروجی و تراز مخزن از می

 اند.فروردین رسم شده 31
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o سد سیمره 

ه جهت حجم مفید انهدک گردد که ب، ملاحظه می(62-4) جدولهای ( و همچنین شاخص91-4( و )91-4های )با توجه به شکل

را بتوان بهترین شرایط دانست. در این شهرایط تسهکین  6تا  1میلیون متر مکعب(، شاید همان سناریوهای  451در مخزن سد سیمره )

 درصد خواهد بود. 37حجمی سیلاب در مخزن سیمره معادل 
 

 
 18سناریوی  تغییرات روزانه دبی آب ورودی به و خروجی از مخزن سد سیمره در -31-4شکل 
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 18تغییرات روزانه حجم آب مخزن سد سیمره در سناریوی  -31-4شکل 

 

 18های مورد بررسی در سد سیمره در سناریوی نتایج شاخص -62-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

2361 CMS  بیشینه دبی ورودی 
 تسکین دبی اوج   درصد 55

1162 CMS بیشینه دبی خروجی 

2315 MCM مجموع حجم ورودی 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 37

1453 MCM مجموع حجم خروجی 

 تاریخ وقوع دبی اوج ورودی - 89/11/12
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 7

 تاریخ وقوع دبی اوج خروجی - 89/11/18

1461 MCM سیلابآمادگی کنترل  درصد 21 حجم خالی مخزن در روز قبل از وقوع سیلاب 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 41 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن - 12

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 1 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - 1

442 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 71 بیشینه مقدار تخطی از دبی ایمن 

 

o سد کرخه 

گهردد کهه بهه جههت ، ملاحظه می(63-4) جدولهای ( و همچنین شاخص93-4( و )92-4های )در این سناریو با توجه به شکل

میلیارد مترمکعب حجم خالی مخزن سد کرخه، امکان ذخیره و تسکین کامل سیلاب ورودی به مخزن با حتهی خروجهی  4وجود حدود 

خود قهرار  اگر تحت هر شرایطی مخزن سد کرخه پیش از شروع سیلاب در حجم کمینهاوج نیروگاه وجود خواهد داشت به عبارت دیگر 

گردد که در این شرایط درصد تسکین حجمهی ماه به راحتی قابل ذخیره و تسکین بوده است. ملاحظه میداشت، سیلاب عظیم فروردین

 درصد خواهد بود. 86سیلاب در مخزن کرخه معادل 
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 18دبی آب ورودی به و خروجی از مخزن سد کرخه در سناریوی  تغییرات روزانه -32-4شکل 

 

 
 18تغییرات روزانه حجم آب مخزن سد کرخه در سناریوی  -38-4شکل 
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 18های مورد بررسی در سد کرخه در سناریوی نتایج شاخص -68-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

5541 CMS  بیشینه دبی ورودی 
 تسکین دبی اوج   درصد 88

91 CMS بیشینه دبی خروجی 

4581 MCM مجموع حجم ورودی 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 86

211 MCM مجموع حجم خروجی 

 تاریخ وقوع دبی اوج ورودی - 89/11/12
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 1

 تاریخ وقوع دبی اوج خروجی - 89/11/12

4335 MCM  آمادگی کنترل سیلاب درصد 84 روز قبل از وقوع سیلابحجم خالی مخزن در 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 111 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن روز 28

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 111 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - 1

1 CMS خسارتپذیری به آسیب درصد 1 بیشینه مقدار تخطی از دبی ایمن 

 

o سامانه مخازن 

 یقهرار دارنهد و حته یخهوب اریبسه طیها در شهراشاخص یگردد که تماممشاهده می 64-4جدول ها در شاخص جیبا توجه به نتا

است. البته همچنان لازم به ذکهر اسهت کهه در خصهوص سهد کرخهه کهه  دهیدرصد رس 81 یبه بالا یحجم نیدبی اوج و تسک نیتسک

 است. یمنطق ریو غ یحد یویسنار کی ویسنار نیحوضه است ا یای شاخص خروجگونهبه

 

 18های مورد بررسی در حوضه کرخه در سناریوی نتایج شاخص -64-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

7761 CMS بیشینه دبی ورودی به سامانه مخازن 
 تسکین دبی اوج   درصد 88

91 CMS  مخازنبیشینه دبی خروجی از سامانه 

5442 MCM مجموع حجم ورودی به سامانه مخازن 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 86

211 MCM مجموع حجم خروجی از سامانه مخازن 

 زمان وقوع دبی اوج ورودی به سامانه مخازن - 89/11/12
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 1

 زمان وقوع دبی اوج خروجی از سامانه مخازن - 89/11/12

4797 MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 99 حجم خالی سامانه مخازن در روز قبل از وقوع سیلاب 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 41 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن روز 12

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 1 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - 1

442 CMS  پذیری به خسارتآسیب درصد 27 از دبی ایمنبیشینه مقدار تخطی 

 

 کارون حوضه -4-8-8

در  لاب،یسه نیو حه شینحوه عملکرد مخهازن در په یبه جهت بررس د،یدر مراحل انجام کار عنوان گرد نیاز ا شیهمانگونه که پ

 گردد. یبهتر بررس طیبه شرا دنیبرداری به جهت رسبهره طیشرا رییامکان تغ ییوهایسنار فیشده با تعر یبخش سع نیا
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 های مورد بررسیتشریح سناریو -4-8-8-1

برداری بها توجهه بهه امکانهات، ای حوضه کارون لازم است که حالات مختلف ممکن بهرهبه منظور ارزیابی عملکرد سدهای زنجیره

برداری انجهام شهده بررسی شده و با مقایسه نتایج این سناریوها با بهره برداری در قالب سناریوهای مختلفهای بهرهشرایط و محدودیت

برداری در زمان وقهوع سهیلاب تحهت برداران مورد قواوت قرار گیرد. البته لازم به ذکر است که بهرهدر زمان وقوع سیلاب، عملکرد بهره

 ده است.تاثیر مسائل مختلفی بوده که عملکرد مخازن را به شدت تحت تاثیر قرار دا

ترین عاملی کهه رسد مهمبرداری از سدها در این حوضه، به نظر میبا توجه به جلسات و بازدیدهای صورت گرفته با مسولین بهره 

بهرداری را گیری را از متخصصین بهرهبرداری از مخازن در زمان وقوع سیلاب را از مسیر فنی خارج کرده و آزادی تصمیمتا حدودی بهره

سلب نموده باشد، اعمال سلیقه مسئولین محترم بازدیدکننده از اتاق کنترل سیلاب بوده که بعواً اشراف کافی به مسهائل فنهی در ایهن 

بها مقهدار بهه  اند. همین امر سبب شده که بعواً رهاسازی در زمانی که باید، انجام نشده و پس از آن به اجبار رهاسهازیخصوص نداشته

 بیشتری انجام شده است. مراتب 

ای تعریف شهود کهه تها حهد گونهبرداری سیلابی بهعلیرغم وجود برخی مسائل در این قسمت سعی شده سناریوهای مختلف بهره

برداری لهازم اسهت کهه ابتهدا برداری سیلابی در نظر گرفته شود. برای تعریف و اجرای سناریوهای مختلف بهرهممکن شرایط واقعی بهره

صورت ایمن از رودخانهه دست و بهتخلیه سدها از مجاری مختلف با در نظر گرفتن بیشینه دبی که بدون ایجاد خسارت به پایینظرفیت 

 کند بررسی شود.عبور می

دههد. مقهادیر و گتوند را نشان می 1، کارون 3، کارون 4مقادیر بیشینه دبی عبوری از آبگیر نیروگاه سدهای کارون  65-4جدول 

شهود. بها توجهه بهه دسهت رهاسهازی میل بیانگر مقدار دبی است که در صورتی که تمام واحدهای نیروگاه کار کنند، بهه پاییناین جدو

بهرداری ( ، و همچنین بنا بر نظر کارشناسان بهره1و کارون  3، کارون 4شرایط منطقه و فاصله کم سدهای بالادستی از یکدیگر )کارون 

دست ندارند. در این جهدول میهزان ی حوضه کارون عملاً محدودیت جدی در میزان رهاسازی آب به پاییناز این سدها، سدهای بالادست

(. سازمان آب و برق خوزسهتان یشرکت سهامدست سد گتوند به عنوان سد انتهایی حوضه کارون ارائه داده شده است )دبی ایمن پایین

دهنهد، مقهدار ازی شده از سدهای گتوند و دز، دبی کارون بزرگ را تشهکیل میلازم به ذکر است که با توجه به اینکه مجموع دبی رهاس

 این مجموع باید از دبی ایمن رودخانه کارون در مقطع شهر اهواز کوچکتر باشد. 

هایی که در فوق به آنها اشاره شد، به منظور بررسی عملکرد سدهای حوضه کارون در مواجهه با سهیلاب با توجه به مطالب و داده

خلاصهه  4-65 ای حوضه کارون در نظر گرفته شهده اسهت کهه در جهدولبرداری از سدهای زنجیره، سه سناریوی بهره1389فروردین 

 مدت تعریف شده اند. های کوتاهبینیاند. در این جدول سناریوهای اول و دوم بر اساس استفاده و اعتماد به نتیجه پیششده

های اخیهر، بینی سهیلاب در سهالمدت بارش و به تبع آن پیشهای کوتاهبینیزمینه پیشهای حاصل شده در به واسطه پیشرفت

برداری از منابع آب افزایش یافته است. یکهی از مهوارد بسهیار مههم کهاربرد ایهن ریزی بهرهبینی، در برنامههای پیشاستفاده از این مدل

ها داشهته باشهد. لهازم بهه توجهی بر عملکرد مخازن در مهار سیلابمثبت قابلتواند اثر برداری از مخازن سدها است که میها، بهرهمدل

سازی سدها با استفاده از اعداد موجود در سایت ایراندمز پرداخته شهده کهه در واقهع ایهن ذکر است که در سناریوی صفر، صرفاً به مدل

 است. 1389یان فروردین تا پا 1387سناریو بیانگر عملکرد ماوقع در سدها در بازه زمانی اول مهر 

 

  1سناریوی 

مدت قادرند نتایج قابل اعتمهادی بینی کوتاههای پیشدر این سناریو فرض شده است که در بازه دو هفته قبل از وقوع واقعه، مدل

در زمهان سهیلاب بهرداری مخهازن توان از نتهایج آن در بههرهتولید کنند و بر این اساس و با توجه به دقت مدل در برآوردهای قبلی، می

مهدت وجهود دارد کهه بینی کوتاهبرداری از مخازن حوضه کارون، فرض بر این است که یک مدل پیشبهره 1استفاده کرد. در سناریوی 

 21) 89مهاه کند. بر این اساس از دو هفته قبل از وقوع سیلاب فروردینای نتایج قابل اعتمادی تولید میقادر است با پیش دید دو هفته

تواند نسبت به ایجهاد حجهم خهالی در مخهازن بهرای بردار در مورد وقوع سیلاب بزرگ در این حوضه آگاه است و می( بهره87فندماه اس
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بهردار بها ای تها وقهوع سهیل وجهود دارد بهرهکنترل سیلاب اقدام لازم را انجام دهد. البته در این سناریو با توجه به اینکه فاصله دو هفته

بینی دو هفته کند. بنابراین، در ابتدای دریافت گزارش پیششتری نسبت به ایجاد ظرفیت خالی کنترل سیلاب اقدام میکاری بیمحافظه

با نصف ظرفیت نیروگاه اقدام به رهاسازی آب بهه  1و کارون  3، کارون 4( سدهای کارون 87قبل از وقوع واقعه )تاریخ بیستم اسفندماه 

کند. لازم به ذکر اسهت کهه دست میسد گتوند با تمام ظرفیت نیروگاه اقدام به رهاسازی آب به پایین کنند. در این مدتدست میپایین

شهوند. )طهی برگهزاری برداری از درآمد حاصل از فروش بهرق منتفهع میدست، بهرهبا اجرای این سناریو در قبال رهاسازی آب به پایین

ع سیلاب امکان پذیر بوده و اتفاق افتاده است(. با نزدیک شهدن بهه وقهوع سهیل و جلسات کارشناسی اشاره شد که این امر در دوره وقو

کنهد. در بردار با اطمینان بیشتری نسبت به تخلیه مخهازن اقهدام میبینی در برآورد میزان بارش و سیلاب، بهرهافزایش دقت مدل پیش

ها با استفاده از کل ظرفیهت نیروگهاه اقهدام بهه رهاسهازی آب ( تمام سد87اسفند  27این هنگام )یک هفته قبل از وقوع واقعه سیلاب، 

توانند از ظرفیت خالی ایجاد شده برای کنتهرل سهیلاب یابد. با شروع سیلاب، سدها مینموده و این عمل تا زمان شروع سیلاب ادامه می

گاه رهاسازی را انجام داده و بقیه حجم سهیلاب استفاده کنند و بنابراین، مجدداً همه سدها به جز گتوند با استفاده از نصف ظرفیت نیرو

 کنند. را ذخیره می

 

  2سناریوی 

بینی قابل اعتمادی وجود دارند که مقدار بارش را در بازه زمانی یک هفته قبل از وقوع واقعه با دقهت قابهل قبهولی های پیشمدل

ههای آن تعریهف برداری از سدهای کارون با فرض در اختیار داشتن چنین مدلی و اعتماد بهه خروجیبهره 2زنند. سناریوی تخمین می

بهرداران نسهبت بینی، بهرههای پیش( و با اتکا به نتایج مدل87اسفندماه  27شده است. با این فرض، به فاصله یک هفته از وقوع واقعه )

نشان داده شهده در مهدت یهک هفتهه  65-4جدول کنند. همانطور که در ی اقدام میبه تخلیه مخزن با استفاده از تمام ظرفیت نیروگاه

نمایند. با توجه به ظرفیت خالی بر نیروگاه اقدام به رهاسازی آب میقبل از وقوع سیل، تمام سدهای حوضه کارون با استفاده از تونل آب

توجهی از آب ورودی را ذخیره کنند و بنابراین در این مدت قابل توانند بخشایجاد شده برای کنترل سیلاب، با شروع سیلاب مخازن می

توانند در زمان سیلاب با استفاده از نصف ظرفیت واحدهای نیروگاه نسهبت بهه تخلیهه دست، سدها میو به منظور حفاظت مناطق پایین

اسفتد مهاه  27این سد در تمام این مدت )از دست، مخزن اقدام کنند. لازم به ذکر است با توجه به حساسیت سد خاکی گتوند در پایین

 ( با استفاده از تمام ظرفیت نیروگاهی نسبت به تخلیه مخزن اقدام کند. 1389تا پایان سیلاب  87

 

  (آل دهیا برداریبهره) 8سناریوی 

کرد مخازن تعریهف منظور پاسخگویی به یکی از سوالات ریاست محترم جمهور در خصوص بهترین شرایط عملاین سناریو صرفاً به

برداری از مخازن های زیاد در بهرهقطعیتبرداری ایده آل(، با توجه به عدمآید )بهرهگونه که از عنوان این سناریو بر میشده است. همان

اسهت. در ایهن  پذیر نیست و صرفاً به منظور نشان دادن شرایط ایده آل تعریف و اجهرا شهدهبرداری با این سناریو امکانسدها، عملاً بهره

ریزی مناسب، در ابتدای سیلاب، سدها ظرفیت خالی برای کنترل همه حجم سهیلاب در اختیهار داشهته سناریو سعی شده است با برنامه

باشند. بنابراین، با توجه به حجم سد و همچنین ذخیره موجود در سد، از مدتی قبل از شروع سهیلاب رهاسهازی از مخهزن انجهام شهده 

ای هستند، به منظور کنتهرل حجم خالی کافی برای کنترل سیلاب ایجاد نمود. در سدهای حوضه کارون که از نوع زنجیرهاست تا بتوان 

که به عنوان بالادست ترین سد در حوضه کهارون  4عنوان مثال سد کارون سیلاب باید سدها با اولویت سدهای بالادست تخلیه شوند. به

ترین سد حوضه کارون است الزاماً نباید تخلیه شود. دستب باید خالی باشد ولی سد گتوند که پایینشود، در شروع سیلابرداری میبهره

از  یریگو با بهره یبلندمدت آبده یهایبه مخازن سدها با استفاده از سر ماهنیفرورد یورود یآبده ینیبشیاساس با توجه به پ نیبر ا

شهده در  یقهرار دارنهد، سهع رانیمهد اریه( که در اخترهیو غ ی)مانند شبکه عصب یکاوداده یهاروش ریسا ای یونیساده رگرس یهاروش

و در  یبهرداربهره نههیبهر تهراز کم لابیقبل از وقوع س قاًیاز حجم مخزن باشد، مخازن دق شیب ماه،نیدر فرورد یهکه حجم آبد یصورت

 نهیشیمخزن بر تراز ب ن،یفرورد یدر انتها جهیباشند که در نت یخالبه مخزن  یصورت کمتر بودن حجم آورد، به اندازه حجم آورد ورود
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 یهیاجرا ریهو غ یرقطعهیغ ،ینهیبشیو پ یکاوداده یهااستفاده از روش لیدلبه و،یسنار نیاست که ا ر. لازم به ذکردیقرار گ یبرداربهره

 بوده است. ریاخ لابیعملکرد سدها در س ییتوانا نهیشیب شیمنظور نماشده و صرفاً به یتلق

 

 های مورد استفاده در حوضه کارونبرداری از سدها به همراه دادهسناریوهای مورد بررسی برای نحوه عملکرد و بهره -61-4جدول 

 گتوند مسجد سلیمان  1کارون  8کارون  4کارون  نام سد

دبی طراحی نیروگاه  

(CMS) 
694 1371 1471 1615 943 

دست دبی ایمن پایین 

(CMS) 
*3111 *3111 *3111 *3111 1511 

 3111-3211 (CMSدبی ایمن اهواز ) 

شماره 

 سناریو
 نام سناریو

شروع 

 رهاسازی

دبی  

رهاسازی 

(CMS) 

شروع 

 رهاسازی

دبی  

رهاسازی 

(CMS) 

شروع 

 رهاسازی

دبی  

رهاسازی 

(CMS) 

شروع 

 رهاسازی

دبی  

رهاسازی 

(CMS) 

شروع 

 رهاسازی

دبی  

رهاسازی 

(CMS) 

1 

K4(342)-

K3( 5/695 )-

K1(735/5)-

MS(ورودی)-

GO(943) -

87/12/21 

 943 87/12/21 ورودی 87/12/21 735/5 87/12/21 695/5 87/12/21 342 87/12/21

 943 87/12/27 ورودی 87/12/27 1471 87/12/27 1371 87/12/27 694 87/12/27

 943 89/11/3 ورودی 89/11/3 735/5 89/11/3 695/5 89/11/3 342 89/11/3

2 

K4(694)-

K3(1371)-

K1(1471)-

MS(ورودی)-

GO(943)  

-87/12/27 

 943 87/12/27 ورودی 87/12/27 1471 87/12/27 1371 87/12/27 694 87/12/27

 943 89/11/13 ورودی 87/17/11 735/5 89/11/13 695/5 89/11/13 342 89/11/13

3 

K4(694)-

K3(1371)-

K1(1471)-

MS(1615)-

GO(943) - 

89/11/13 

87/12/28 694 87/12/18 1371 87/12/11 1471 87/12/27 1615 87/11/12 943 

89/11/13 94/8  89/11/13 229/5 89/11/13 16/245  89/11/13 267/5 89/11/13 141/5 

 * با تحقیقات محلی و مشاوره با کارشناسان مربوطه این عدد به عنوان دبی ایمن در نظر گرفته شده است.

 

 هانتایج اجرای سناریو -4-8-8-2

 شود.برداری در حوضه کارون پرداخته میدر این بخش به بررسی نتایج سناریوهای بهره
 

 سناریوی صفر 

o  4سد کارون 

سهد  نیا یبرا یفیک یعملکرد یها، شاخص89 نیفرورد لابیدر مواجهه با س 4سد کارون  یبرداربهره تیوضع یمنظور بررسبه

جهدول  نیهشده است. همانطور کهه در ا ارائه 66-4جدول محاسبه شده و در  ماهنیفرورد یتا انتها 1389 ماهنیوردفر 3 یدر بازه زمان
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 نیبهوده کهه مخهزن سهد توانسهته پهس از تسهک هیمترمکعب بر ثان 2546، برابر 4به سد کارون  یاوج ورود ینشان داده شده است، دب

 یدرصد دب 66، در کاهش 4کارون  یاست که دب یمعن نیارقام به ا نیکاهش دهد. ا هیمترمکعب بر ثان 958را به  یخروج یدب لاب،یس

کهرده  رهیهبهه مخهزن را در خهود ذخ یورود لابیدرصد حجم س 29 ،4مدت، سد کارون  نیدر ا نیموفق بوده است. همچن لابیاوج س

سهد  نیها نچنهیرها شده است. هم دستنییپامترمکعب به  ونیلیم 1294به مخزن،  یمترمکعب آب ورود ونیلیم 1777از  کهیطوربه

 یمترمکعهب حجهم خهال ونیهلیم 697  لابیدر شروع س 4. مخزن کارون دینما جادیاوج ا یروزه در انتقال دب 13 یتأخیر قادر بوده که

 به مخزن بوده است. یورود لابیدرصد حجم س 38رقم معادل  نیداشته که ا اریدر اخت لابیکنترل س یبرا
 

 در سناریوی صفر 4های مورد بررسی در سد کارون نتایج شاخص -66-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

2546 CMS  بیشینه دبی ورودی 
 تسکین دبی اوج   درصد 66

958 CMS بیشینه دبی خروجی 

1777 MCM مجموع حجم ورودی 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 29

1294 MCM مجموع حجم خروجی 

 تاریخ وقوع دبی اوج ورودی - 89/11/16
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 13

 تاریخ وقوع دبی اوج خروجی - 89/11/18

697 MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 38 حجم خالی مخزن در روز قبل از وقوع سیلاب 

 خسارتاعتمادپذیری به عدم  درصد 111 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن روز 28

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 111 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - 1

1 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 1 بیشینه مقدار تجاوز از دبی ایمن 

 

o  8سد کارون 

نشهان اند را مهاه، محاسهبه شهدهکه در بازه سهوم تها انتههای فروردین 3های کمی عملکردی مخزن کارون ، شاخص67-4جدول 

درصد دبی اوج سهیلاب را تسهکین داده اسهت. ایهن  3تنها حدود  3دهد. همانطور که در جدول نشان داده شده است، مخزن کارون می

مترمکعب بر ثانیه در خروجی کاهش یافته  2241ای در ورودی مخزن به مترمکعب بر ثانیه 2311بدان معنی است که دبی اوج سیلاب 

دست رها شده است. همانطور کهه در جهدول حجم سیلاب ورودی به مخزن ذخیره شده و مابقی به پایین درصد 13است. در این مدت 

 روزه در دبی اوج سیلاب ایجاد کرده است. 9تأخیری  نشان داده شده، این مخزن
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 در سناریوی صفر 8های مورد بررسی در سد کارون نتایج شاخص -61-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

2311 CMS  بیشینه دبی ورودی 
62/2  تسکین دبی اوج   درصد 

2241 CMS بیشینه دبی خروجی 

2797 MCM مجموع حجم ورودی 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 13

2429 MCM مجموع حجم خروجی 

 تاریخ وقوع دبی اوج ورودی - 89/11/16
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 9

 تاریخ وقوع دبی اوج خروجی - 89/11/14

456 MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 16 حجم خالی مخزن در روز قبل از وقوع سیلاب 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 111 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن روز 28

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 111 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - 1

- CMS پذیری به خسارتآسیب درصد . بیشینه مقدار تجاوز از دبی ایمن 

 

o  1سد کارون 

عملهاً در کهاهش دبهی اوج سهیلاب نتوانسهته نقهش  1دهد، سد کارون می نشان 69-4جدول همانطور که نتایج ارائه شده در 

موضوع در حجم سیلاب نیز مشههود اسهت. بطوریکهه موثری ایفا کند و تقریباً دبی خروجی از سد برابر دبی ورودی به مخزن است. این 

درصد حجم ورودی بوده اسهت.  11، فقط 1، حجم سیلاب مستهلک شده توسط مخزن کارون 1رغم مخزن نسبتاً بزرگ سد کارون علی

در شروع سهیلاب  1 تأخیر بیاندازد. لازم به ذکر است که حجم خالی مخزن کارون روز دبی اوج را به 9با این حال مخزن موفق بوده که 

 درصد حجم سیلاب ورودی به مخزن است. 12مترمکعب بوده که این رقم  میلیون 456برابر 

 

 در سناریوی صفر 1های مورد بررسی در سد کارون نتایج شاخص -63-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

2245 CMS  بیشینه دبی ورودی 
 تسکین دبی اوج   درصد 1

2222 CMS بیشینه دبی خروجی 

3172 MCM مجموع حجم ورودی 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 11

2779 MCM مجموع حجم خروجی 

 تاریخ وقوع دبی اوج ورودی - 89/11/14
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 1

 تاریخ وقوع دبی اوج خروجی - 89/11/13

366 MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 12 حجم خالی مخزن در روز قبل از وقوع سیلاب 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 111 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن روز 28

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 111 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - 1

- CMS پذیری به خسارتآسیب درصد . بیشینه مقدار تجاوز از دبی ایمن 
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o  سلیمانسد مسجد 

توان دریافت، سد مسجدسلیمان نهه در کهاهش دبهی اوج ورودی و نهه در تسهکین می 68-4ها در جدول همانطور که از شاخص

برداری از این سهد اسهت. ایهن سهد بهه حجم ورودی سیلاب به مخزن نقشی ایفا نکرده است. البته دلیل اصلی این امر، هدف اصلی بهره

 کند.برق را بیش از هدف کنترل سیلاب دنبال میعنوان یک سد جریانی هدف تولید 
 

 های مورد بررسی در سد مسجد سلیمان در سناریوی صفرنتایج شاخص -69-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

2222 CMS  بیشینه دبی ورودی 
 تسکین دبی اوج   درصد 1

2214 CMS بیشینه دبی خروجی 

2993 MCM مجموع حجم ورودی 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 1

2942 MCM مجموع حجم خروجی 

 تاریخ وقوع دبی اوج ورودی - 89/11/13
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 1

 تاریخ وقوع دبی اوج خروجی - 89/11/13

42 MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 1 حجم خالی مخزن در روز قبل از وقوع سیلاب 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 111 کمتر از دبی ایمن تعداد دفعات خروجی روز 28

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 111 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - 1

1 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 1 بیشینه مقدار تجاوز از دبی ایمن 

 

o سد گتوند 

خوبی در کاهش دبی اوج سیلاب داشته است )دبی اوج سهیلاب رغم اینکه سد گتوند عملکرد بسیار ، علی71-4جدول با توجه به 

درصد در تسهکین سهیلاب نقهش ایفها کهرده  8مترمکعب بر ثانیه کاهش داده است(، تنها  1648مترمکعب بر ثانیه را به  3131ورودی 

 میلیهون 311مترمکعب بوده ولی مخزن تنهها حهدود  میلیون 781است. این در حالیست که حجم خالی مخزن در ابتدای سیلاب برابر 

 روزه در دبی اوج سیلاب موثر واقع شده است. 21تأخیر  مترمکعب از حجم سیلاب را ذخیره کرده و مخزن در ایجاد

 

 های مورد بررسی در سد گتوند در سناریوی صفرنتایج شاخص -11-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

3131 CMS  بیشینه دبی ورودی 
 تسکین دبی اوج   درصد 47

1648 CMS بیشینه دبی خروجی 

3395 MCM مجموع حجم ورودی 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 8

3173 MCM مجموع حجم خروجی 

 تاریخ وقوع دبی اوج ورودی - 89/11/16
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 21

 تاریخ وقوع دبی اوج خروجی - 89/11/26

781 MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 23 حجم خالی مخزن در روز قبل از وقوع سیلاب 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 78 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن روز 23

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 33 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - 1

148 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 11 ایمن بیشینه مقدار تجاوز از دبی 
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o سامانه مخازن 

جدول حوضه محاسبه شده و در  یمختلف برا یهاشاخص جی، نتادر سناریوی صفرسامانه مخازن حوضه کارون  یابیبه منظور ارز

بالادسهت  یبه حوضه کارون بدون در نظر گرفتن اثهر سهدها یورود دبی نهیشیاوج ب یجدول، دب نیارائه شده است. با توجه به ا 4-71

از  یکهه حهاک افتههیکهاهش  هیهمترمکعهب بهر ثان 1648به  یدب نیبوده که با استفاده از سامانه مخازن ا هیمترمکعب بر ثان 7716برابر 

مهاه، فروردین یتها انتهها 89ه مهافروردین 3در حوضه کارون است. لازم به ذکر است که در مهدت  نهیشیاوج ب یدب یدرصد 78کاهش 

در سهامانه مخهازن  یدست رها شهده و مهابقمترمکعب به پایین ونیلیم 3173که  دهحوضه کارون ش واردمترمکعب آب  ونیلیم 4578

 شده است.  رهیدرصد از حجم آورد به حوضه کارون در سامانه مخازن ذخ 33توان گفت که می نیشده است. بنابرا رهیذخ

 

 های مورد بررسی در حوضه کارون در سناریوی صفرنتایج شاخص -11-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

7716 CMS بیشینه دبی ورودی به سامانه مخازن 
 تسکین دبی اوج   درصد 78

1648 CMS بیشینه دبی خروجی از سامانه مخازن 

4578 MCM مجموع حجم ورودی به سامانه مخازن 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 33

3173 MCM مجموع حجم خروجی از سامانه مخازن 

 زمان وقوع دبی اوج ورودی به سامانه مخازن - 89/11/16
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 21

 زمان وقوع دبی اوج خروجی از سامانه مخازن - 89/11/26

2314 MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 51 حجم خالی سامانه مخازن در روز قبل از وقوع سیلاب 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 78 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن روز 23

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 33 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - 2

148 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 1 بیشینه مقدار تجاوز از دبی ایمن 

 

  1سناریوی 

o  4کارون سد 

طهور کهه در شهکل نشهان داده . همهاندهدیرا نشان م 1 یویدر سنار 4سد کارون  یو خروج یورود یدب راتییتغ 94-4شکل 

تونل  تیمعادل نصف ظرف یبا دب 4، سد کارون 87اسفندماه  21 خیداده شد، از تار حیتوض 1 یویشده، مطابق با آنچه که در مورد سنار

 4از سد کهارون  یخروج یاست که دب یدر حال نی. ادهدیادامه م یرهاساز نیهفته به ا کیو تا  کرده یاسازاقدام به ره روگاهیآب بر ن

از  یرهاسهاز زانیهاسفندماه م 29 خیاست. در تار افتهیکاهش  زین هیمترمکعب بر ثان 251مدت به کمتر از  نیدر ا یواقع یبرداردر بهره

 یویآب استفاده شده است. براسهاس سهنار یرهاساز یبرا روگاهیبر نآب یهاتونل تیرفکه از تمام ظ یبه نحو ابدییم شیافزا 4کارون 

در  رهیهذخ زانیهم ،یروگهاهین نهیشهیب تیهبها ظرف یپس از دو روز رهاساز یول ابدییهفته ادامه م کیبه مدت  یرهاساز زانیم نی، ا1

 راتییه. تغشهودیبرابهر مه یبا مقدار خروج بایاز سد تقر یوجشده( و مقدار خر یشده )مخزن خال یبرداربهره نهیمخزن برابر حجم کم

نشان داده شده است. با شروع  95-4شکل در  یخیتار یبردارحجم مخزن در حالت بهره راتییبه همراه تغ 1 یویحجم مخزن در سنار

اسهت  یهی. بهدابدییکاهش م هیمترمکعب بر ثان 342از مخزن به  یدر مخزن، مقدار رهاساز لابیاز س یبخش نیمنظور تسکو به لابیس

 نیهنشان داده شده است. هر چند که ههدف ا 95-4شکل در  یخوبموضوع به نیاست که ا شیمدت تراز مخزن در حال افزا نیکه در ا

 اسهتیس نیشهده اسهت. اگهر همه میترسه نیفهرورد یاست، نمودارهها تها انتهها (ماهنیفرورد 14) لابیس یتا انتها یبرداربهره ویسنار

نخواههد  زیسهرر مهاهنیفرورد یتها انتهها یوله شهودیپر م کاملاً ماهنیفرورد 23دنبال شود، مخزن در  ماهنیفرورد یتا انتها یبرداربهره
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مقهدار ممکهن قهرار دارد )بهر اسهاس  نیآبی است که در آن تراز آب در مخزن در بالهاتربرق یبرداربهره یحالت برا نیبهتر نیداشت. ا

 (.ماهنیفرورد یتا انتها ماهنیفرورد 23از  1 یویسنار

گزارش شده است. همهانطور کهه  72-4جدول در  یابیارز یها، شاخص4سد کارون  یبرداردر بهره 1 یویسنار یابیمنظور ارز به

 هیهمکعب بر ثانمتر 2546برابر  لابیدر مدت س 4سد کارون  به مخزن یورود یدب نهیشیاز اطلاعات جدول مذکور قابل مشاهده است، ب

 یدرصهد دبه 77حدود  4مخزن کارون  گریمحدود شده است. به عبارت د هیمترمکعب بر ثان 585به  یوجاوج خر یکه دب یبوده در حال

و  رهیدرصد ذخ 47که وارد مخزن شده حدود  یمکعب آبمتر ونیلیم 1777است که از  یبدان معن نیرا کاهش داده است. ا لابیاوج س

، 4از مخزن کارون  یبرداردر بهره 1 یویاز سنار یرویرها شده است. لازم به ذکر است که با پ دستنییمکعب آن به پامتر ونیلیم 841

 بوده است. یخال لابیس نیتسک یدرصد حجم مخزن برا 47
 

 
 1در سناریوی  4تغییرات روزانه دبی آب ورودی به و خروجی از مخزن کارون  -34-4شکل 

 



284         هیأت ویژۀ کارگروه هیدرولوژی و منابع آب 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 
 1در سناریوی  4تغییرات روزانه حجم آب مخزن سد کارون  -31-4شکل 

 

 1در سناریوی  4های مورد بررسی در سد کارون نتایج شاخص -12-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

2546 CMS  بیشینه دبی ورودی 
 تسکین دبی اوج   درصد 77

585 CMS بیشینه دبی خروجی 

1777 MCM مجموع حجم ورودی 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 47

841 MCM مجموع حجم خروجی 

 تاریخ وقوع دبی اوج ورودی - 89/11/16
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 24

 تاریخ وقوع دبی اوج خروجی - 89/11/31

934 MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 47 حجم خالی مخزن در روز قبل از وقوع سیلاب 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 111 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن روز 28

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 111 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - 1

1 CMS  پذیری به خسارتآسیب درصد 1 ایمنبیشینه مقدار تخطی از دبی 

 

o  8سد کارون 

 یخروجه یدبه راتییهبهه همهراه تغ یخیو تهار یشهنهادیپ یورود یدبه راتغییهدر قالهب ت 3سد کارون  یبرا 1 یویسنار جینتا

 87اسفندماه  21 خیاز تار 3از سد کارون  یخروج یدب 1 یوینشان داده شده است. بر اساس سنار 96-4شکل در  یخیو تار یشنهادیپ

شکل ( در نظر گرفته شده است. بر اساس هیمترمکعب بر ثان 5/695) برابر  3روگاه سد کارون ین تیهفته، برابر نصف ظرف کیو به مدت 
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کهردن  یاشهاره شهد، خهال زیهن است. همانگونه که قبلاً ادیمدت ز نیدر ا یخیتار یخروج یو دب یشنهادیپ یخروج یاختلاف دب 4-96

شدن بهه زمهان  کتریاسفندماه و با نزد 29 خی. پس از آن، از تارستقابل اعتماد ا ینیبشیمدل پ کیصورت مستلزم وجود  نیمخزن به ا

 تیه)ظرف هیهمترمکعهب بهر ثان 1371بهه  3از مخهزن کهارون  یمقدار خروجه ،ینیبشیبه مدل پ نانیاطم تیقابل شیو افزا لیوقوع س

 اردیهلیم کیهاز  شیمهدت به نینشان داده شده، در ا زین 97-4شکل است. بر اساس آنچه که در  افتهی شی( افزاروگاهیبر نآب یهاتونل

 مجهدداً لابی. بها شهروع سهشهودیم ایمه لابیکنترل س یلازم برا یشده و فوا یخال 4مترمکعب از حجم آب موجود در مخزن کارون 

. شودیم تهثابت نگه داش ماهنیفرورد یتا انتها یرهاساز زانیم نیکاهش و ا یهروگاین تیبه نصف ظرف 3از سد کارون  یرهاساز زانیم

 شیبه سهرعت افهزا 3مدت تراز آب در مخزن کارون  نیاست، در ا یاز خروج شیب یتوجهقابل زانیبه م یورود زانیم نکهیبا توجه به ا

 .  ابدییم

 نیهارائهه شهده اسهت. بهر اسهاس ا 73-4جهدول محاسهبه شهده و در  3سد کارون  1 یویسنار یلابیس یبرداربهره یهاشاخص

درصهد  36داشته کهه معهادل  لابیکنترل س یبرا یمترمکعب حجم خال ونیلیم 971از  شیب 3سد کارون  لابیس یها در ابتداشاخص

به مخهزن  یمترمکعب آب ورود ونیلیم 2445 زانیتوانسته از م 3در مخزن، کارون  یحجم خال نیسد بوده است. با وجود ا دیحجم مف

 نیدر تسهک 3مخهزن کهارون  تیهموفق نیکند. همچن هیتخل دستنییمترمکعب را به پا ونیلیم 1719و حدود  رهیدرصد آن را ذخ 31

در  نههیثا مترمکعهب بهر 696بهه  هیهمکعهب بهر ثانمتر 2383را از  یاوج ورود یکه توانسته دب یطوردرصد بوده به 71 لابیاوج س یدب

 کند. لیتبد یخروج
 

 
 1در سناریوی  8تغییرات روزانه دبی آب ورودی به و خروجی از مخزن سد کارون  -36-4شکل 
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 1در سناریوی  8تغییرات روزانه حجم آب مخزن سد کارون  -31-4شکل 

 

 1در سناریوی  8های مورد بررسی در سد کارون نتایج شاخص -18-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

2383 CMS  بیشینه دبی ورودی 
 تسکین دبی اوج   درصد 71

696 CMS بیشینه دبی خروجی 

2445 MCM مجموع حجم ورودی 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 31

1719 MCM مجموع حجم خروجی 

 تاریخ وقوع دبی اوج ورودی - 89/11/16
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 1

 تاریخ وقوع دبی اوج خروجی - 89/11/16

975 MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 36 حجم خالی مخزن در روز قبل از وقوع سیلاب 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 111 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن روز 28

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 111 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - 1

1 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 1 بیشینه مقدار تخطی از دبی ایمن 

 

o  1سد کارون  

در بهازه  1مخزن سد کهارون  یبرا یخیتار یبردارو بهره 1 یویسنار یشنهادیپ یبرداردر حالات بهره یو خروج یورود راتییتغ

شهکل مشهخص اسهت، بهر  نیهاست. همانطور کهه در انشان داده شده  99-4شکل در  89 نیفرورد یتا انتها 87مهرماه  یابتدا یزمان

 5/735از مخهزن بهه  یخروجه زانیهم 87اسهفندماه  21 خیاز تهار کند،یای کار مدو هفته ینیبشیمدل پ کیکه با  1 یویاساس سنار

نمهودار مقهدار  نیهاست. لازم به ذکهر اسهت کهه در ا یروگاهیبر نآب یهاتونل تیکه برابر نصف ظرف ابدییم شیافزا هیمترمکعب بر ثان
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 دسهتنییپا یسهدها یبالادسهت بهر ورود یاز اثر سهدها یموضوع ناش نیمتفاوت بوده که ا یخیتار یبا مقدار ورود یشنهادیپ یورود

برابهر  1ز مخزن کارون ا یاسفندماه رهاساز 27 خیدر تار ،یروگاهین تینصف ظرفبه اندازه  یبا رهاساز یهفته رهاساز کیاست. پس از 

 راتییه. تغابهدیی( ادامهه م89 نیفهرورد 3) لابیس یشده و تا ابتدا هیمترمکعب بر ثان 1471و معادل  یروگاهیبر نآب یهاتونل تیظرف

از مخزن،  یرهاساز زانیم شیافزا رغمینشان داده شده و بر خلاف انتظار معمول و عل 98-4شکل مدت در  نیدر ا 1تراز مخزن کارون 

شهوند کهه  یخهال یشده مخازن بالادست یسع لابیقبل از شروع س قتیست که در حقا امر آن نیا لیاست. دل افتهیتراز مخزن کاهش ن

از سد را جبران کرده اسهت. بها  یخروج زانیم شیبه سد افزا یورود زانیم شیافزا نیسد شده است. بنابرا نیبه ا یورود شیباع  افزا

و برابهر نصهف  افتههیکاهش  1از کارون  یخروج یسد واقع شده، دب نیا دستنییمنظور کمک به سد گتوند که در پاو به لابیشروع س

از روزهها  یسهد در برخه نیاز ا یخروج زانیم لابیسد، پس از س نی. به منظور کنترل تراز مخزن در اشودیلحاظ م یروگاهین تیظرف

 برابر صفر است. ماهنیفرورد یتا انتها 1از مخرن سد کارون  زیسرر زانیست که ما یاگونهبه 1 یویسنار یول ابدییم شیافزا

ارائهه شهده اسهت. نسهبت  74-4جهدول در  یابیهارز یها، شهاخص1 یویسنار یدر اجرا 1عملکرد سد کارون  یابیمنظور ارز به

اسهت.  افتههیکاهش  هیمترمکعب بر ثان 885به  1412اوج از  یدرصد است که بر اساس آن دب 31مخزن حدود  نیاوج در ا یدب نیتسک

سهد  نیکمک ا ،امر نیا لیآن کمتر است. دل یبلادست ینسبت به سدها 1اوج سد کارون  یدب نیکرود درصد تسهمانطور که انتظار می

بهه  یورود لابیدرصهد حجهم سه 13سد توانسته حدود  نیاساس ا نیبوده است. بر ا یبالادست یرهاسازی سدهاپیش حجم شیبه افزا

 کرده است. هیتخل دستنییرا به پا یورود انیجر یقکند و ماب رهیذخ ماهنیسوم تا چهاردهم فرورد یمخزن را در بازه زمان
 

 

 
 1در سناریوی  1تغییرات روزانه دبی آب ورودی به و خروجی از مخزن سد کارون  -33-4شکل 
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 1در سناریوی  1تغییرات روزانه حجم آب مخزن سد کارون  -39-4شکل 

 

 1در سناریوی  1های مورد بررسی در سد کارون نتایج شاخص -14-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

1412 CMS  بیشینه دبی ورودی 
 تسکین دبی اوج   درصد 31

885 CMS بیشینه دبی خروجی 

2366 MCM مجموع حجم ورودی 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 13

2151 MCM مجموع حجم خروجی 

 تاریخ وقوع دبی اوج ورودی - 89/11/16
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 13

 تاریخ وقوع دبی اوج خروجی - 89/11/18

318 MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 13 حجم خالی مخزن در روز قبل از وقوع سیلاب 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 111 خروجی کمتر از دبی ایمن تعداد دفعات روز 28

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 111 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - 1

1 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 1 بیشینه مقدار تخطی از دبی ایمن 

 

o سد مسجد سلیمان 

سهد مسهجد  یرا بهرا یخیو تهار 1 یویحجم در دو حالهت سهنار راتییو تغ یدب راتییتغ بی( به ترت81-4( و )81-4) یهاشکل

بهه  نیبرابر و ا باًیتقر یو خروج یورود یدب یختاری حالت در است، شده داده نشان هاشکل نی. همانطور که در ادندهینشان م مانیسل

( و حجم کهم یبرقاب یانرژ دی)تول یبه هدف اصل توانیامر م نیا لیدلا نیتراست. از مهم لابیس انسد در زم نیا یانیعملکرد جر یمعن

 راتییهتغ نیقرار داده شهده و بنهابرا یخروج یاز سد برابر دب یخروج یدب ،یشنهادیپ 1 یویسنار یدر اجرا نیمخزن اشاره نمود. بنابرا
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سهد  نیهکهه ا کنهدیم نییرا تب تیواقع نیا زین 75-4جدول شده در  محاسبه یهااست. شاخص زی( ناچ81-4شکل حجم سد )مطابق 

 نکرده است. فایا لابیدر کنترل س ینقش چگونهیه
 

 
 1تغییرات روزانه دبی آب ورودی به و خروجی از مخزن سد مسجد سلیمان در سناریوی  -91-4شکل 

 

 
 1تغییرات روزانه حجم آب مخزن سد مسجد سلیمان در سناریوی  -91-4شکل 
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 1های مورد بررسی در سد مسجد سلیمان در سناریوی نتایج شاخص -11-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

1124 CMS  بیشینه دبی ورودی 
 تسکین دبی اوج   درصد 1

1124 CMS بیشینه دبی خروجی 

2156 MCM 1 مجموع حجم ورودی 
 تسکین حجم سیلاب  درصد

2156 MCM مجموع حجم خروجی 

 1 تاریخ وقوع دبی اوج ورودی - 89/11/16
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز

 تاریخ وقوع دبی اوج خروجی - 89/11/16

32 MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 7 حجم خالی مخزن در روز قبل از وقوع سیلاب 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 111 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن روز 28

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 111 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - 1

1 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 1 بیشینه مقدار تجاوز از دبی ایمن 

 

o سد گتوند 

 یبردارسد، شهر اهواز واقع شده بهره نیا دستنییدر پا نکهیسد در حوضه کارون است و با توجه به ا نیتردستنییسد گتوند پا

 خیداده شهده اسهت، از تهار شینما 82-4شکل برخوردار است. همانگونه که در  ییبسزا تیاز اهم یلابیسد بخصوص در مواقع س نیاز ا

اسهت. بهه  افتههی شیدر مدت مشابه افهزا یخیتار یسد نسبت به ورود نیبه ا یورود زانی( م1 یویسنار روع)زمان ش 87اسفندماه  21

 یههاتونل تیهظرف نهیشهیبرابهر ب یرهاساز زانیسد، م نیدر ا 1 یویبالادست حوضه، با شروع سنار یسدها ریمنظور برخلاف سا نیهم

شکل مشخص اسهت، بها در نظهر گهرفتن  نی. همانگونه که در اابدییادامه م لابیس انیروند تا پا نیدر نظر گرفته شده و ا روگاهیبر نآب

 ی. در طهرسهدیمه هیمترمکعب بر ثان 1111از آن به حدود  یخروج یو دب کندیم زیسررسد گتوند  ماهنیفرورد یدر انتها و،یسنار نیا

سهد  زیسهرر رغهمیذکهر اسهت عله انی. شاشودیم زیسرر سد نیمترمکعب آب از ا ونیلیم 31حدود  89 ماهنیفرورد 31تا  28سه روز 

تهراز  راتییهدارد. تغ یتوجهاتفاق افتاده تفهاوت قابهل یخیاز سد با آنچه که در حالت تار یشنهادیپ یخروج یدب و،یسنار نیگتوند در ا

خهود بهه تهراز نرمهال  ییانتها ییشکل مخزن در روزها نینشان داده شده است. بر اساس ا 83-4شکل در  1 یویمخزن گتوند در سنار

 .  کندیرا متوجه سد نم یامر خطر نیمخزن سد گتوند اموجود در  لابیتوجه کنترل سشده است، با توجه به حجم قابل کینزد

اوج  یتوانسهته دبه 76-4جدول مخزن با توجه به  نیمخزن در حوضه کارون است، ا نیمخزن سد گتوند بزرگتر نکهیتوجه به ا با

 نیتسهک زانیهاسهاس م نیاست(. بهر همه افتهیکاهش  هیمترمکعب بر ثان 943به  3118 یورود یدرصد کاهش دهد )دب 73را  یورود

اسهت.  یمترمکعب آب خروج ونیلیم 2112به  یمترمکعب آب ورود ونیلیم 2688 لیتبد انگریدرصد بوده که ب 22برابر  لابیحجم س

 اریهدر اخت لابیکنترل س یبرا یمترمکعب حجم خال ونیلیم 611حدود  لابیمخزن سد گتوند در هنگام وقوع س و،یسنار نیبر اساس ا

 داشته است.
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 1تغییرات روزانه دبی آب ورودی به و خروجی از مخزن سد گتوند در سناریوی  -92-4شکل 

 

 
 1تغییرات روزانه حجم آب مخزن سد گتوند در سناریوی  -98-4شکل 
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 1های مورد بررسی در سد گتوند در سناریوی نتایج شاخص -16-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

3118 CMS  بیشینه دبی ورودی 
 تسکین دبی اوج   درصد 73

943 CMS بیشینه دبی خروجی 

2688 MCM مجموع حجم ورودی 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 22

2112 MCM مجموع حجم خروجی 

 تاریخ وقوع دبی اوج ورودی - 89/11/16
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 1

 تاریخ وقوع دبی اوج خروجی - 89/11/16

589 MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 22 حجم خالی مخزن در روز قبل از وقوع سیلاب 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 111 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن روز 28

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 111 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - 1

1 CMS  پذیری به خسارتآسیب درصد 1 ایمنبیشینه مقدار تخطی از دبی 

 

o سامانه مخازن 

حوضه محاسبه  یمختلف برا یهاشاخص جیاول، نتا یبرداربهره یویسامانه مخازن حوضه کارون بر اساس سنار یابیبه منظور ارز

 یبه حوضهه کهارون بهدون در نظهر گهرفتن اثهر سهدها یاوج ورود یجدول، دب نیارائه شده است. با توجه به ا 77-4جدول شده و در 

 یکهه حهاک افتهیکاهش  هیمترمکعب بر ثان 943به  یدب نیبوده که با استفاده از سامانه مخازن ا هیثانمترمکعب بر  7716بالادست برابر 

 مهاه،نیفرورد یتها انتهها 89 اهمهنیفرورد 3در حوضه کارون است. لازم به ذکر است که در بازه  نهیشیاوج ب یدب یدرصد 98از کاهش 

رهها شهده و  دسهتنییمترمکعهب بهه پا ونیهلیم 2112، 1 یویبر اساس سنار همترمکعب آب وارد حوضه کارون شده ک ونیلیم 4578

 رهیهدرصد از حجم آورد به حوضه کارون در سامانه مخازن ذخ 54گفت که  توانیم نیشده است. بنابرا رهیدر سامانه مخازن ذخ یمابق

 دسهتنییدر بالادسهت را در همهان روز بهه پا لابیاوج سه ی، سامانه مخازن توانسهته دبه1 یویذکر است که در سنار انیشده است. شا

 منتقل کند.
 

 1های مورد بررسی در حوضه کارون در سناریوی نتایج شاخص -11-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

7716 CMS  سامانه مخازنبیشینه دبی ورودی به 
 تسکین دبی اوج   درصد 98

943 CMS بیشینه دبی خروجی از سامانه مخازن 

4578 MCM مجموع حجم ورودی به سامانه مخازن 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 54

2112 MCM مجموع حجم خروجی از سامانه مخازن 

 زمان وقوع دبی اوج ورودی به سامانه مخازن - 89/11/16
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 1

 زمان وقوع دبی اوج خروجی از سامانه مخازن - 89/11/16

2649 MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 59 حجم خالی سامانه مخازن در روز قبل از وقوع سیلاب 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 111 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن روز 28

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 111 بازگشت به دبی ایمنتعداد دفعات  - 1

1 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 1 بیشینه مقدار تخطی از دبی ایمن 
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  2سناریوی 

o  4سد کارون 

از مخهزن آغهاز  یرهاسهاز یاهفته کی دیدشیکه با پ 2داده شد، در سناریوی  حیتوض زین وهایسنار حیکه در بخش تشر همانطور

 یبهرا یمناسهب یشود تها مخهزن حجهم خهالاستفاده می روگاهیبر نهای آبتونل تیهمه ظرف لابیهفته قبل از وقوع س کیشود، از می

بردار قادر است با استفاده شده بهره یاهفته کیبینی از مدل پیش نکهیبا توجه به ا ویسنار نیداشته باشد. در ا اریدر اخت لابیکنترل س

و  یشهنهادیو پ یخیتهار یورود انیهرونهد جر 84-4شهکل . دیمخزن اقدام نما هیمدل، نسبت به تخل ینسبت به خروج شتریب نانیاطم

 انیهشهکل نما نیهمخهزن، در ا هیهتخل یبرا یشنهادیپ یویدهد. طبق سنارمی شیاز سد را نما ینهادیشو پ یخیتار یخروج نیهمچن

مخهزن  هیهشهروع بهه تخل هیمترمکعب بر ثان 694و با دبی  روگاهیبر نهای آببردار با استفاده از تونلاسفتدماه بهره 27 خیاست که از تار

پس از سهه روز  یول دینما یدبی اقدام به رهاساز نیهفته با ا کیبه مدت  دیحالت مخزن با نیشده، در ا فیتعر یویکند. طبق سنارمی

از مخهزن کهاهش  یدبهی خروجه نی. بنابراستین شتریب هیرسد و مجاز به تخلبرداری میتراز بهره مخزن به کمینه ،دبی نیبا ا یرهاساز

حالهت ممکهن قهرار داشهته و  نیتراز مخهزن در کمتهر لابینشان داده شده است، با شروع س 85-4شکل گونه که در است. همان افتهی

از  یرهاساز لاب،یکنترل س یمخزن برا تیحالت با هدف استفاده از ظرف نیدر ا نیدارد. بنابرا لابیس نیتسک یبرا ییبالا ییمخزن توانا

دبهی  زانیهم نیشود. امحدود می روگاهین یهاتونل یعبورده تیاز مخزن به نصف ظرف یکه دبی خروج ییابد به طورمخزن کاهش می

ماه تراز آب در مخزن برابر تراز نرمال شده، مقهدار فروردین یهاتدر ان کهینشود. البته با توجه به اماه حفظ میفروردین انیتا پا یخروج

 است.  فتادهیاتفاق ن 4از سد کارون  یزیسرر چگونهیمدت ه نیاست. لازم به ذکر است که در ا افتهی شیافزا یاندک یدبی خروج

-4جدول آن در  جیمحاسبه شده و نتا یمتعدد یهاشاخص 4برداری از سد کارون بهره 2ریوی سنا یابیارز یسازیمنظور کم به

جهدول،  نیماه استفاده شده است. بر اساس افروردین یسوم تا انتها خیتار یهاها از دادهشاخص نیارائه شده است. جهت محاسبه ا 79

 77که معهادل  دهدکاهش  هنیمترمکعب بر ثا 585را به دبی  هیمترمکعب بر ثان 2546 یتوانسته دبی ورود 4سد کارون  ویسنار نیدر ا

درصهد  53مخهزن فقهط  نیه، ا4به مخزن کهارون  یورود لابیحجم س نیاز منظر تسک نیاست. همچن لابیدبی اوج س نیدرصد تسک

 ونیهلیم 934 یعنهیخهود  دیهنهدازه حجهم مفمخزن بهه ا لاب،یدست رها کرده است. در زمان شروع سرا به پایین یورود لابیحجم س

 استفاده کرده است.  لابیس رهیکنترل و ذخ یحجم برا نیداشته که از همه ا اریدر اخت لابیکنترل س یبرا یخال یمترمکعب فوا
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 2در سناریوی  4تغییرات روزانه دبی آب ورودی به و خروجی از مخزن سد کارون  -94-4شکل 

 

 
 2در سناریوی  4تغییرات روزانه حجم آب مخزن سد کارون  -91-4شکل 
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 2در سناریوی  4های مورد بررسی در سد کارون نتایج شاخص -13-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

2546 CMS بیشینه دبی ورودی 
 تسکین دبی اوج درصد 77

585 CMS بیشینه دبی خروجی 

1777 MCM مجموع حجم ورودی 
 تسکین حجم سیلاب درصد 47

841 MCM مجموع حجم خروجی 

 تاریخ وقوع دبی اوج ورودی - 89/11/16
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 24

 تاریخ وقوع دبی اوج خروجی - 89/11/31

934 MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 47 حجم خالی مخزن در روز قبل از وقوع سیلاب 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 111 خروجی کمتر از دبی ایمنتعداد دفعات  روز 28

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 111 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - 1

1 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 1 بیشینه مقدار تخطی از دبی ایمن 

 

o  8سد کارون 

دهد. همانطور که در شکل نشان داده شهده، را نشان می 2سناریوی در  3تغییرات دبی ورودی و خروجی سد کارون  86-4شکل 

، 87اسهفندماه  27ای، از تهاریخ بینی یهک هفتههتوضیح داده شد، با اطمینان به نتایج مدل پیش 2مطابق با آنچه که در مورد سناریوی 

است اقدام به رهاسازی آب کرده و تا یک هفتهه بر نیروگاه مترمکعب بر ثانیه که معادل کل ظرفیت تونل آب 1371با دبی  3سد کارون 

برداری تاریخی در ایهن مهدت بهه در بهره 3دهد. این در حالی است که دبی خروجی از سد کارون با همین شدت به رهاسازی ادامه می

 511یروگهاه، حهدود با ظرفیت ن 3رهاسازی از مخزن کارون پیش ایدرصد این مقدار محدود شده است. در مدت یک هفته 31کمتر از 

بهرداری مطهابق بها سهناریوی در بهره 3تغییرات حجم مخزن کارون  87-4شکل شود. میلیون مترمکعب حجم کنترل سیلاب ایجاد می

بهرداری پیشهنهادی منطبهق بهر طور که در این شکل مشهود اسهت، در بههرهدهد. همانبرداری تاریخی نشان میپیشنهادی دوم و بهره

برداری واقعی نشان داده شده هفته قبل از وقوع واقعه مخزن در حال کم کردن حجم موجود است در حالی که در بهره، یک 2سناریوی 

 در این شکل، هیچگونه واکنشی به هشدارها اتفاق نیفتاده است. 

یابهد. بها کهاهش می دستبه منظور کمک به پایین 3ماه میزان رهاسازی از کارون فروردین 3پس از شروع سیلاب یعنی در تاریخ 

مترمکعهب بهر  5/695توجه به حجم مخزن ایجاد شده برای کنترل سیلاب، دبی خروجی به نصف ظرفیت نیروگاه محدود شهده و برابهر 

 87-4شهکل خوبی در شود. بدیهی است که در این مدت تراز مخزن در حال افزایش است کهه ایهن موضهوع بههثانیه در نظر گرفته می

ماه است، به منظهور امکهان بررسهی فروردین 14برداری تا انتهای سیلاب، یعنی است. هر چند که هدف این سناریو بهرهنشان داده شده 

عملکرد مخزن پس از سیلاب نمودارها تا انتهای فروردین ترسیم شده است. بها ادامهه رهاسهازی بها نصهف ظرفیهت نیروگهاه تها انتههای 

بهرداری تهاریخی قهرار یش یافته و در انتهای فرودین ماه کمی بالاتر از تراز مخزن در حالهت بههرهماه، تراز مخزن رفته رفته افزافروردین

با اسهتفاده از سهناریوی پیشهنهادی  3برداری مخزن کارون استنباط نمود، بهره 87-4شکل توان از گیرد. همانطور که به سادگی میمی

 نشده است.  3دوم موجب سرریز سد کارون 

 ویسهنار نیها یبهرا شهد فیتعر نیا از شیپکه  یعملکرد یها، شاخص3برداری سد کارون در بهره 2سناریوی  یابیمنظور ارز به

دبهی  نهیشهیب اسهت، اسهتخراج قابل مذکور جدول اطلاعات از که همانطور. است شده گزارش 78-4جدول  درآن  جینتا و شده محاسبه

مترمکعهب بهر  696به  یکه دبی اوج خروج یدر حال ودهب هیمترمکعب بر ثان 2383برابر  لابیدر مدت س 3 کارون سد مخزن به یورود

 کهه است یمعن بدان نیا. استرا کاهش داده  لابیدبی اوج س درصد 71حدود  3مخزن کارون  گریعبارت د بهمحدود شده است.  هیثان
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دسهت رهها شهده مترمکعهب آن بهه پایین ونیلیم 1719و  رهیدرصد ذخ 31 حدود شده مخزن وارد که یآبمترمکعب  ونیلیم 2444 از

 یبهرا مخهزن حجهم درصهد 31 لابی، در شروع سه3برداری از مخزن کارون در بهره 2از سناریوی  یرویاست. لازم به ذکر است که با پ

 .است بوده یخال لابیس نیتسک
 

 
 2در سناریوی  8تغییرات روزانه دبی آب ورودی به و خروجی از مخزن سد کارون  -96-4شکل 
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 2در سناریوی  8تغییرات روزانه حجم آب مخزن سد کارون  -91-4شکل 

 

 2در سناریوی  8های مورد بررسی در سد کارون نتایج شاخص -19-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

2383 CMS  بیشینه دبی ورودی 
 تسکین دبی اوج   درصد 71

696 CMS بیشینه دبی خروجی 

2444 MCM مجموع حجم ورودی 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 31

1719 MCM مجموع حجم خروجی 

 تاریخ وقوع دبی اوج ورودی - 89/11/16
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 1

 تاریخ وقوع دبی اوج خروجی - 89/11/16

725 MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 31 حجم خالی مخزن در روز قبل از وقوع سیلاب 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 111 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن روز 28

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 111 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - 1

1 CMS  پذیری به خسارتآسیب درصد 1 ایمنبیشینه مقدار تخطی از دبی 

 

o  1سد کارون  

 یو خروجه یدبهی ورود راتییهدوم به همهراه تغ ینهادیشپ یویسنار یاجرا اساس بر 1 کارون مخزن به یخروج و یورود دبی 

 کیهبینهی مهدل پیش جیگفته شد، بر اساس نتا 2چه که در مورد سناریوی آنتوجه به  باداده شده است.  نشان 89-4شکل در  یخیتار

 هیهثان بهر مترمکعهب 1471 برابر و ثابتصورت هفته، به کیو به مدت  87اسفندماه  27 خیتار از 1از سد کارون  یدبی خروج ،یاهفته

دبهی  اختلهاف شهده داده نشهان زیهن 89-4شکل . همانطور که در شودیم گرفته نظر در( است روگاهین برهای آبتونل تیظرف برابر)که 
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 ایحهدود سهه برابهر دبهی یشنهادیپ یکه دبی خروج یطوراست به ریمدت چشمگ نیدر ا یخیتار یخروجدبی  و یشنهادیپ یخروج

بینهی مهدل پیش کیهسهرعت مسهتلزم  نیمخزن با ا هیذکر است که تخل انیاز مخزن رها کرده است. شا تیبردار در واقعاست که بهره

با توجه بهه حجهم  یشدن است ول هیدر حال تخل یادیمخزن با سرعت ز ،برداریبهره یویرسنا نیو قابل اعتماد است. اگرچه در ا قیدق

 نیهاسهت. ا زینهاچ بهاًیتقر 1تراز مخزن سهد کهارون  راتییشود تغمخزن وارد می نیلادست به ااب یکه از سدها یاقابل ملاحظه یورود

 لاب،یسه نیتسهک یمخزن بهرا یخال تیبه منظور استفاده از ظرف و لابیشروع س باقابل مشاهده است.  88-4شکل در  یخوبموضوع به

مهاه فروردین یاز مخزن تها انتهها یدبی خروج وشود کاهش داده می یروگاهین تینصف ظرف به 1از سد کارون  یرهاساز زانیم مجدداً

است واضهح اسهت  یاز خروج شیب یتوجهلقاب زانیبه م یورود زانیم نکهیتوجه به ا باشود. در نظر گرفته می 5/735برابر مقدار ثابت 

ماه تراز آب در مخزن برابر تراز نرمال فروردین 21که در  یطوریابد بهمی شیافزا سرعتبه  1 کارونمدت تراز آب در مخزن  نیکه در ا

 یابد. می شیافزا روگاهین برآب یهاتونل تیاز نصف ظرف شیبه ب 1از سد کارون  یماه دبی خروجفروردین یتا انتها خیتار نیشده و از ا

 فیهتعر یعملکرد یهاشاخص ،2سناریوی  برداریبهره اساس بر و لابیس با مواجهه در 1 کارون مخزن عملکرد یابیارز منظور به

از  شیبه 1 کهارون سهد لابیسه یها در ابتهداشاخص نیشده است. بر اساس ا ارائه 91-4جدول سد محاسبه شده و در  نیا یشده برا

 طیشهرا نیها بهه توجهسد بوده است. با  دیحجم مف درصد 14 معادل که داشته لابیس کنترل یبرا یخال حجم مکعبمتر ونیلیم 331

را به  آنمترمکعب  ونیلیم 2126 حدود مخزنبه  یمترمکعب آب ورود ونیلیم 2366 مقدار از توانسته 1 کارون مخزن، در یخال حجم

 بهوده درصهد 31 لابیدبهی اوج سه نیدر تسهک 1 کهارون مخهزن تیهموفق نیهمچن. دینما رهیآن را ذخ هیکرده و بق هیدست تخلپایین

 .کند لیتبد یخروج در هیثان برمترمکعب  897به  هیمترمکعب بر ثان 1412 از را یورود اوجدبی  توانسته که یطوربه
 

 
 2در سناریوی  1تغییرات روزانه دبی آب ورودی به و خروجی از مخزن سد کارون  -93-4شکل 
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 2در سناریوی  1تغییرات روزانه حجم آب مخزن سد کارون  -99-4شکل 

 

 2در سناریوی  1های مورد بررسی در سد کارون نتایج شاخص -31-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

1412 CMS  بیشینه دبی ورودی 
 تسکین دبی اوج   درصد 31

897 CMS بیشینه دبی خروجی 

2366 MCM مجموع حجم ورودی 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 14

2126 MCM مجموع حجم خروجی 

 تاریخ وقوع دبی اوج ورودی - 89/11/16
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 14

 تاریخ وقوع دبی اوج خروجی - 89/11/21

334 MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 14 حجم خالی مخزن در روز قبل از وقوع سیلاب 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 111 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن روز 28

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 111 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - 1

1 CMS  پذیری به خسارتآسیب درصد 1 ایمنبیشینه مقدار تخطی از دبی 
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o سد مسجد سلیمان 

و تهاریخی را بهرای سهد  2( به ترتیهب تغییهرات دبهی و تغییهرات حجهم در دو حالهت سهناریوی 111-4( و )111-4های )شکل

ها نشان داده شده است، در حالت تاریخی دبی ورودی و خروجهی تقریبهاً برابهر دهند. همانطور که در این شکلمسجدسلیمان نشان می

توان به هدف اصلی )که تولیهد انهرژی ترین دلایل این امر میدر زمان سیلاب است. از مهم است و این به معنی عملکرد جریانی این سد

پیشنهادی، دبی خروجی از سد برابر دبی خروجی قهرار داده  2آبی است( و حجم کم مخزن اشاره نمود. بنابراین در اجرای سناریوی برق

نیهز ایهن واقعیهت را  91-4جهدول های محاسبه شده در ست. شاخص( ناچیز ا111-4شکل شده و بنابراین تغییرات حجم سد )مطابق 

 کند که این سد هیچگونه نقشی در کنترل سیلاب ایفا نکرده است. تبیین می

 

 
 2تغییرات روزانه دبی آب ورودی به و خروجی از مخزن سد مسجد سلیمان در سناریوی  -111-4شکل 

 



      311  مدیریت مخازن سدها   تحلیل -فصل چهارم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 
 2تغییرات روزانه حجم آب مخزن سد مسجد سلیمان در سناریوی  -111-4شکل 

 

 2های مورد بررسی در سد مسجد سلیمان در سناریوی نتایج شاخص -31-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

1124 CMS  بیشینه دبی ورودی 
 تسکین دبی اوج   درصد 1

1124 CMS بیشینه دبی خروجی 

2131 MCM  1 حجم ورودیمجموع 
 تسکین حجم سیلاب  درصد

2131 MCM مجموع حجم خروجی 

 1 تاریخ وقوع دبی اوج ورودی - 89/11/16
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز

 تاریخ وقوع دبی اوج خروجی - 89/11/16

41 MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 2 حجم خالی مخزن در روز قبل از وقوع سیلاب 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 111 دفعات خروجی کمتر از دبی ایمنتعداد  روز 28

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 111 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - 1

1 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 1 بیشینه مقدار تجاوز از دبی ایمن 

 

o سد گتوند 

در بهازه  گتونهدمخهزن سهد  یبهرا یخیبرداری تارو بهره 2سناریوی  یشنهادیبرداری پحالات بهره در یو خروج یورود راتییتغ

 بهرشهکل مشهخص اسهت،  نیهداده شده است. همانطور که در ا نشان 112-4شکل در  89 نیفرورد یانتها تا 87 مهرماه یابتدا یزمان

 943از مخهزن بهه  یخروجه زانیهم 87اسهفندماه  27 خیکنهد، از تهارکار می یاهفته کیبینی مدل پیش کیکه با  2اساس سناریوی 

 بههشهود شهکل ملاحظهه می نیاست. همانطور که در ا یروگاهیبر نهای آبتونل تیظرف کلیابد که برابر می شیافزا هیمترمکعب بر ثان
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 نیهاست. لهازم بهه ذکهر اسهت کهه در ا گتونداز مخزن  یخیتار یخروجدبی  زانیم از شیب یرهاساز زانیم نیامناسب،  دیدشیعلت پ

بالادسهت بهر  یسدهامتفاوت  یخروجاز اثر  یموضوع ناش نیمتفاوت است که ا یخیتار یبا مقدار ورود یشنهادیپ یودنمودار مقدار ور

 ده است. ثابت در نظر گرفته ش نیفرورد یتا انتها 2از مخزن سد گتوند در سناریوی  یرهاساز زانیمدست است. پایین یسدها یورود

نشان داده شده و بهر  113-4شکل مدت در  نیا در یخیتار برداریبهره و 2سناریوی  برداریبهره در گتوند مخزن حجم راتییتغ

امهر  نیها لیاست. دل افتهیمخزن کاهش ن حجم ،یخیبرداری تاراز مخزن نسبت به بهره یرهاساز زانیم شیافزا رغمیخلاف انتظار و عل

سهد  نیهبهه ا یورود شیامهر سهبب افهزا نیهشوند که ا یخال یشده مخازن بالادست یسع لابیقبل از شروع س قتیست که در حقا آن

، 2اسهاس سهناریوی  براز سد را جبران کرده است.  یخروج زانیم شیبه سد افزا یورود زانیم شیافزا نیاست. بنابرا شده یدستپایین

ذکر است کهه در  انیماند. شامی یتراز باق نیدر ا نیفرورد یو تا انتها دهیبه تراز نرمال رس نیفرورد 23 خیتراز آب در مخزن سد در تار

با آنچه در  یتوجهرسد که اختلاف قابلمی هیمترمکعب بر ثان 1127از سد به  یسد گتوند وارد عمل شده و دبی خروج زیمدت سرر نیا

 مترمکعب است.  ونیلیم 41مدت حدود  نیاز سد گتوند در ا زیسرر زانیرها شده است دارد. کل م یخیبرداری تاربهره

سهد  نیا یبود، برا شده فیتعر نیاز ا شیکه پ یعملکرد یهاشاخص ،2سناریوی  یدر اجرا گتوندعملکرد سد  یابیمنظور ارز به

اوج  یکه بر اساس آن دبه است درصد 67مخزن حدود  نیاوج در ا یدب نیتسک نسبت. است شده ارائه 92-4جدول محاسبه شده و در 

به مخهزن  یورود لابیحجم س درصد 21سد توانسته حدود  نیاساس ا نیا بر. است افتهی کاهش هیثان برمترمکعب  1127به  3118از 

 کرده است. هیدست تخلرا به پایین یورود انیجر یکند و مابق رهیماه ذخفروردین 14تا  3 یرا در بازه زمان
 

 
 2تغییرات روزانه دبی آب ورودی به و خروجی از مخزن سد گتوند در سناریوی  -112-4شکل 
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 2تغییرات روزانه حجم آب مخزن سد گتوند در سناریوی  -118-4شکل 

 

 2های مورد بررسی در سد گتوند در سناریوی نتایج شاخص -32-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

3118 CMS  بیشینه دبی ورودی 
 تسکین دبی اوج   درصد 67

1127 CMS بیشینه دبی خروجی 

2674 MCM مجموع حجم ورودی 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 21

2153 MCM مجموع حجم خروجی 

 تاریخ وقوع دبی اوج ورودی - 89/11/16
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 24

 تاریخ وقوع دبی اوج خروجی - 89/11/31

511 MCM  آمادگی کنترل سیلاب درصد 18 خالی مخزن در روز قبل از وقوع سیلابحجم 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 111 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن روز 28

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 111 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - 1

1 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 1 بیشینه مقدار تخطی از دبی ایمن 

 

o سامانه مخازن 

های مختلف برای حوضه محاسبه نتایج شاخص، دومبرداری بهره یویمخازن حوضه کارون بر اساس سنارسامانه  یابیمنظور ارز به

مترمکعهب  1127ارائه شده است. با توجه به این جدول، دبی اوج خروجی از سامانه مخازن در این سناریو برابر  93-4جدول شده و در 
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بهرداری توان گفت که در بههرهمترمکعب بر ثانیه بوده است. بنابراین می 7716بر ثانیه بوده در حالی که دبی اوج ورودی به سامانه برابر 

درصد کهاهش دههد.  97، سامانه مخازن موفق شده دبی اوج سیلاب وودی به سامانه را به میزان 2ز سناریوی سامانه مخازن با استفاده ا

مترمکعهب آب وارد حوضهه کهارون شهده کهه بها  میلیون 4577ماه، تا انتهای فروردین 89ماه فروردین 3لازم به ذکر است که در مدت 

دست رها شده و مابقی در سامانه مخازن حوضه کارون ذخیره شهده اسهت. پایین مترمکعب آن به میلیون 2135، 2پیروی از سناریوی 

درصد از حجم آورد به حوضه کارون در سامانه مخازن ذخیره شده است. شایان ذکر است که در سناریوی  53توان گفت که بنابراین می

 دست منتقل کند.وزه به پایینر 24تأخیر  ، سامانه مخازن توانسته دبی اوج سیلاب در بالادست را را با2
 

 2های مورد بررسی در حوضه کارون در سناریوی نتایج شاخص -38-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

6771  CMS بیشینه دبی ورودی به سامانه مخازن 
 تسکین دبی اوج   درصد 97

1127 CMS بیشینه دبی خروجی از سامانه مخازن 

4577 MCM  حجم ورودی به سامانه مخازنمجموع 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 53

2135 MCM مجموع حجم خروجی از سامانه مخازن 

 زمان وقوع دبی اوج ورودی به سامانه مخازن - 89/11/16
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 24

 زمان وقوع دبی اوج خروجی از سامانه مخازن - 89/11/31

2444 MCM  آمادگی کنترل سیلاب درصد 53 سامانه مخازن در روز قبل از وقوع سیلابحجم خالی 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 111 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن روز 28

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 111 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - 1

1 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 1 بیشینه مقدار تخطی از دبی ایمن 

 

  ایده آل( 8سناریوی( 

 برداریبهره حالت نیبهتر مورد در جمهور محترم استیر سوال به پاسخ یبرا صرفاً ویسنار نیا شد اشاره نیا از شیپ که همانطور

مخهزن  تیشده است که کل ظرف یسع ویسنار نیدارد. در ا یادیفاصله ز تیاست و با واقع شده گرفته نظر در لابیس زمان در سدها از

ترین حالهت ای مطلوبدر سدهای زنجیرهشده است.  یخال مخزن کاملاً لیقبل از وقوع س نیدر نظر گرفته شود بنابرا لیکنترل س یبرا

شوند و حجم آب در برداری سیلابی، تخلیه سدها با اولویت سدهای بالادست است به این معنی که ابتدا سدهای بالادست تخلیه میبهره

 دیهکأت مهورد ویسنار نیا در مخزن هیتخل نحوه و لابیس از قبل برداریبهره که است ذکر به لازمشود. دستی نگهداری میسدهای پایین

 مخازن بالادستی در ابتدای سیلاب مدنظر قرار دارد.فقط خالی بودن  و ستین

 

o  4سد کارون 

نشهان داده شهده  114-4شکل خالی بودن مخزن در ابتدای شروع سیل است، همانطور که در  ویسنار نیا هدف نکهیتوجه به ا با

مترمکعب بر ثانیه( افزایش یافتهه اسهت. بها ایهن  694بر نیروگاه ) های آباست، میزان رهاسازی از مخزن به اندازه بیشینه ظرفیت تونل

به عنوان بالادست ترین مخزن در حوضه کارون، در ابتهدای سهیلاب تخلیهه بهوده و بنهابراین قهادر  4میزان رهاسازی مخزن سد کارون 

ده که در آن، با شهروع نشان داده ش 115-4شکل خواهد بود حجم زیادی از سیلاب را در داخل خود ذخیره نماید. این امر به خوبی در 

رسد. پس از آن با توجهه بهه جریهان ماه به تراز نرمال میسیلاب تراز آب در مخزن به سرعت افزایش یافته و در انتهای سیلاب فروردین

تمی در برداری سیسهسریز خواهد شد. البته با توجه به اینکه بهره 4ماه، آب از مخزن سد کارون ورودی به مخزن در نیمه دوم فروردین
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دست را دارند، ایهن میهزان دستی ظرفیت خالی کافی برای کنترل سیلاب پاییناینجا ملاک است، و با در نظر گرفتن اینکه مخازن پایین

 کند. دست نمیسرریز مشکلی را متوجه پایین

جهدول و نتهایج آن در  های عملکردی مختلف محاسبه شده، شاخص3طبق سناریوی  4برداری سد کارون به منظور ارزیابی بهره

درصهد بهوده  46و  66بهه ترتیهب برابهر  4ارائه شده است. بر این اساس درصد تسکین دبی اوج و حجم سیلاب در مخزن کارون  4-94

دست رها کند. با توجهه بهه حجهم تأخیر و دبی به مراتب کمتر به پایین روز 13است. همچنین این مخزن توانسته دبی اوج ورودی را با 

درصهد  46برابهر  4میلیون متر مکعب(، آمهادگی کنتهرل سهیلاب بهرای مخهزن کهارون  916ی مخزن در روز قبل از شروع سیلاب )خال

 محاسبه است. 
 

 
 8در سناریوی  4تغییرات روزانه دبی آب ورودی به و خروجی از مخزن سد کارون  -114-4شکل 
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 8در سناریوی  4تغییرات روزانه حجم آب مخزن سد کارون  -111-4شکل 

 

 8در سناریوی  4های مورد بررسی در سد کارون نتایج شاخص -34-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

2546 CMS بیشینه دبی ورودی 
 تسکین دبی اوج درصد 66

962 CMS بیشینه دبی خروجی 

1777 MCM مجموع حجم ورودی 
 تسکین حجم سیلاب درصد 46

859 MCM مجموع حجم خروجی 

 تاریخ وقوع دبی اوج ورودی - 89/11/16
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 13

 تاریخ وقوع دبی اوج خروجی - 89/11/18

916 MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 46 حجم خالی مخزن در روز قبل از وقوع سیلاب 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 111 خروجی کمتر از دبی ایمنتعداد دفعات  روز 28

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 111 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - 1

1 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 1 بیشینه مقدار تخطی از دبی ایمن 

 

o  8سد کارون 

که به عنوان یک سناریوی ایده آل و با ههدف تخلیهه  3نیز توضیح داده شد، در سناریوی  وهایسنار حیتشر بخش در که همانطور

بر نیروگهاهی اقهدام بهه رهاسهازی های آببا استفاده از کل ظرفیت تونل 3مخازن بالادستی قبل از شروع سیلاب تعریف شد، سد کارون 
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ن تا روز قبل از سیلاب، مخزن بایهد از حهدود دو هفتهه قبهل از نشان داده شده است که برای تخلیه مخز 116-4شکل نموده است. در 

نشهان داده  117-4شهکل مترمکعب بر ثانیه را در دستور کار قرار دهد. بنابراین همانطور کهه در  1371شروع سیلاب، رهاسازی با دبی 

مترمکعهب رسهیده  ردامیلیه 5/1ود در ابتدای سیلاب حجم خالی برای کنترل سیلاب در این مخزن بهه حهد 3شده است، مخزن کارون 

توجهی است. پس از این و با شروع سیلاب بهاری و با هدف تسکین سیلاب ورودی به مخزن، دبهی خروجهی از مخهزن بهه میهزان قابهل

ه مهادر انتههای فروردین 4، مخهزن کهارون 3رسد. لازم به ذکر است کهه در سهناریوی کاهش یافته و در نهایت مخزن به تراز نرمال می

 سرریز میکند. 

جهدول آن در  جیشهده و نتها اسبههای متعددی محشاخص 3برداری از سد کارون بهره 3منظور کمی سازی ارزیابی سناریوی  به

 نیها اسهاس بهر. اسهت شهده اسهتفادهماه فروردین یانتها تا سوم خیتار یهاداده ازها شاخص نیا محاسبه جهت. است شده ارائه 4-95

مترمکعب بر ثاینه کاهش دهد که  847مترمکعب بر ثانیه را به دبی  2165توانسته دبی اوج ورودی  3سناریو سد کارون ول، در این جد

 درصهد 42، این مخزن فقط 3ین حجم سیلاب ورودی به مخزن کارون تسک منظر از نیهمچن. است لابیس اوجدبی  نیتسک درصد 56

 یبرا یخال یمترمکعب فوا ونیلیم 1433زمان شروع سیلاب، مخزن به اندازه  در. است کرده رهادست پایین به را یورود لابیس حجم

 استفاده کرده است.  لابیس رهیکنترل و ذخ یحجم برا نیداشته که از همه ا اریدر اخت لابیکنترل س
 

 
 8در سناریوی  8تغییرات روزانه دبی آب ورودی به و خروجی از مخزن سد کارون  -116-4شکل 
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 8در سناریوی  8تغییرات روزانه حجم آب مخزن سد کارون  -111-4شکل 

 

 8در سناریوی  8های مورد بررسی در سد کارون نتایج شاخص -31-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

2165 CMS  بیشینه دبی ورودی 
 تسکین دبی اوج   درصد 56

847 CMS بیشینه دبی خروجی 

2463 MCM حجم ورودی مجموع 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 59

1125 MCM مجموع حجم خروجی 

 تاریخ وقوع دبی اوج ورودی - 89/11/16
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 24

 تاریخ وقوع دبی اوج خروجی - 89/11/31

1433 MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 59 حجم خالی مخزن در روز قبل از وقوع سیلاب 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 111 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن روز 28

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 111 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - 1

1 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 1 بیشینه مقدار تخطی از دبی ایمن 

 

o  1سد کارون  

دههد. همهانطور کهه در شهکل نشهان داده را نشان می 3در سناریوی  1تغییرات دبی ورودی و خروجی سد کارون  119-4شکل 

توضیح داده شد، هدف این سناریوی ایده آل ایجاد فوای خالی کنترل سهیلاب بها اولویهت  3شده، مطابق با آنچه که در مورد سناریوی 
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بها اسهتفاده از همهه ظرفیهت  1توضیح به فاصله سه هفته از شروع سیلاب، مخهزن کهارون  تر است. با اینرهاسازی از سدهای بالادست

کند. لازم به توضیح است کهه در ایهن دست میمترمکعب بر ثانیه اقدام به رهاسازی آب به پایین 1471بر نیروگاه و با دبی های آبتونل

انهد، ( حجم خالی مناسبی برای کنترل سیلاب ایجاد کرده3و کارون  4 سناریو با توجه به اینکه سدهای بالادستی )یعنی سدهای کارون

نشان داده شده پس از شهروع سهیلاب  119-4شکل وجود ندارد. بنابراین همانطور که در  1الزاماً نیازی به تخلیه کل مخزن سد کارون 

یابهد. مترمکعهب بهر ثانیهه کهاهش می 245دست به به منظور کمک به پایین 1ماه میزان رهاسازی از کارون فروردین 3یعنی در تاریخ 

نشان داده شهده اسهت.  118-4شکل بدیهی است که در این مدت حجم ذخیره مخزن در حال افزایش است که این موضوع بخوبی در 

ی تها انتههای بهرداریابد. هر چند که هدف این سناریو بهرهمترمکعب افزایش می میلیون 811حدود  1در این مدت حجم ذخیره کارون 

ماه است، به منظور امکان بررسی عملکرد مخزن پس از سیلاب نمودارهها تها انتههای فهروردین ترسهیم شهده فروردین 14سیلاب، یعنی 

بها اسهتفاده از سهناریوی پیشهنهادی سهوم  1برداری مخزن کهارون دریافت، بهره 118-4شکل توان از است. همانطور که به سادگی می

 نشده است.  1رون موجب سرریز سد کا

 3سهناریوی  یبهرا شد فیتعر نیا از شیپ که یعملکرد یهاشاخص ،1برداری سد کارون این سناریوی در بهره یابیمنظور ارز به

ینه دبهی شهیب اسهت، اسهتخراج قابل مذکور جدول اطلاعات از که. همانطور است شده گزارش 96-4جدول آن در  جیمحاسبه شده و نتا

مترمکعهب بهر  512 به یکه دبی اوج خروج یبوده در حال هیبر ثانمترمکعب  1221برابر  لابیمدت س در 1ورودی به مخزن سد کارون 

است کهه  یبدان معن نیرا کاهش داده است. ا لابیدرصد دبی اوج س 59 حدود 1 مخزن کارون گریمحدود شده است. به عبارت د هیثان

دست رها شده اسهت. مترمکعب آن به پایین ونیلیم 637 و رهیذخ درصد 62آبی که وارد مخزن شده حدود رمکعب مت ونیلیم 1674 از

 رود عملکرد این سد در مقایسه با سدهای بالادستی در کنترل سیلاب به مراتب بهتر است. همانگونه که انتظار می
 

 
 8در سناریوی  1تغییرات روزانه دبی آب ورودی به و خروجی از مخزن سد کارون  -113-4شکل 
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 8در سناریوی  1تغییرات روزانه حجم آب مخزن سد کارون  -119-4شکل 

 

 8در سناریوی  1های مورد بررسی در سد کارون نتایج شاخص -36-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

1221 CMS  بیشینه دبی ورودی 
 تسکین دبی اوج   درصد 59

512 CMS بیشینه دبی خروجی 

1674 MCM مجموع حجم ورودی 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 62

637 MCM مجموع حجم خروجی 

 تاریخ وقوع دبی اوج ورودی - 89/11/24
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 7

 تاریخ وقوع دبی اوج خروجی - 89/11/31

1131 MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 62 حجم خالی مخزن در روز قبل از وقوع سیلاب 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 111 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن روز 28

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 111 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - 1

1 CMS  پذیری به خسارتآسیب درصد 1 ایمنبیشینه مقدار تخطی از دبی 

 

o سد مسجد سلیمان 

سهد مسهجد  یرا بهرا یخیو تار 3حجم در دو حالت سناریوی  راتییو تغ یدب راتییتغ بیبه ترت (111-4)و  (111-4) یهاشکل

برابهر اسهت و  بهاًیتقر یو خروج یورود یدب یخیها نشان داده شده است، در حالت تارشکل نیدهد. همانطور که در انشان می مانیسل

آبهی برق یانهرژ دی)که تول یتوان به هدف اصلامر می نیا لیترین دلااست. از مهم لابیدر زمان س دس نیا یانیعملکرد جر یبه معن نیا
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سهد قهرار داده  ورودی بهه یسد برابر دب از یخروج یدب ،یشنهادیپ 3سناریوی  یدر اجرا نیاست( و حجم کم مخزن اشاره نمود. بنابرا

 کیه یخیبهرداری تهارسد همانند بهره نیا گریاست. به عبارت د زی( ناچ111-4حجم مخزن سد )مطابق شکل  راتییتغ نیشده و بنابرا

را  تیهواقع نیها زیهن 97-4جهدول محاسبه شده در  یهانداشته است. شاخص لابیدر کنترل س یدر نظر گفته شده و نقش یانیسد جر

 نکرده است.  فایا لابیدر کنترل س ینقش چگونهیسد ه نیکند که امی نییتب

 

 
 8تغییرات روزانه دبی آب ورودی به و خروجی از مخزن سد مسجد سلیمان در سناریوی  -111-4شکل  

 



322         هیأت ویژۀ کارگروه هیدرولوژی و منابع آب 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 
 8تغییرات روزانه حجم آب مخزن سد مسجد سلیمان در سناریوی  -111-4شکل  

 

 8های مورد بررسی در سد مسجد سلیمان در سناریوی نتایج شاخص -31-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

633 CMS  بیشینه دبی ورودی 
 تسکین دبی اوج   درصد 1

633 CMS بیشینه دبی خروجی 

742 MCM مجموع حجم ورودی 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 1

742 MCM مجموع حجم خروجی 

 تاریخ وقوع دبی اوج ورودی - 89/11/16
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 1

 تاریخ وقوع دبی اوج خروجی - 89/11/16

28 MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 3 حجم خالی مخزن در روز قبل از وقوع سیلاب 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 111 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن روز 28

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 111 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - 1

1 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 1 بیشینه مقدار تخطی از دبی ایمن 

 

o سد گتوند 

 یو خروجه یدبهی ورود راتییهبهه همهراه تغ سهوم ینهادیشپ یویسنار یبر اساس اجراگتوند به مخزن  یو خروج یورود دبی 

ها قبهل مخهزن لازم است که از مدتگفته شد،  3وجه به آنچه که در مورد سناریوی نشان داده شده است. با ت 112-4شکل در  یخیتار

ای فراهم شود. با در نظر گرفتن های بالادست و همچنین کنترل جریان میان حوضهسد گتوند تخلیه شده و ظرفیت لازم برای رهاسازی
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نشهان داده شهده اسهت در مهدت سهیلاب دبهی خروجهی از سهد بهه میهزان  113-4شکل ور که در برداری ایده آل، همانطشرایط بهره

 شود. ای از سیلاب در مخزن ذخیره میتوجهی کاهش داده شده و بخش عمدهقابل

 فیهتعر یعملکهرد یهاشهاخص ،3برداری سناریوی و بر اساس بهره لابیدر مواجهه با س گتوندعملکرد مخزن  یابیمنظور ارز به

 811 حهدود گتونهدسهد  لابیسه یها در ابتداشاخص نیارائه شده است. بر اساس ا 99-4جدول سد محاسبه شده و در  نیا یشده برا

حجهم  طیشهرا نیهسد بوده است. با توجه به ا دیدرصد حجم مف 31رای کنترل سیلاب داشته که حدود ب یخال حجممترمکعب  ونیلیم

بهه مترمکعهب آن را  ونیهلیم 358آب ورودی بهه مخهزن حهدود مترمکعهب  ونیهلیم 1296دار ن، گتوند توانسهته از مقهدر مخز یخال

 یطهور به بوده درصد 81 لابیس اوجدبی  نیتسک دراید. همچنین موفقیت مخزن گتوند نم رهیذخ ار ندست تخلیه کرده و بقیه آپایین

 کند.  لیتبد یدر خروج همترمکعب بر ثانی 224 به هیثان برمترمکعب  2629 از را یورود اوجدبی  توانسته که
 

 
 8تغییرات روزانه دبی آب ورودی به و خروجی از مخزن سد گتوند در سناریوی  -112-4شکل 
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 8تغییرات روزانه حجم آب مخزن سد گتوند در سناریوی  -118-4شکل 

 

 8های مورد بررسی در سد گتوند در سناریوی نتایج شاخص -33-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

2629 CMS  بیشینه دبی ورودی 
 تسکین دبی اوج   درصد 81

224 CMS بیشینه دبی خروجی 

1296 MCM مجموع حجم ورودی 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 72

358 MCM مجموع حجم خروجی 

 تاریخ وقوع دبی اوج ورودی - 89/11/16
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 25

 تاریخ وقوع دبی اوج خروجی - 89/11/31

816 MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 71 حجم خالی مخزن در روز قبل از وقوع سیلاب 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 111 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن روز 28

 خسارتپذیری به عدم برگشت درصد 111 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - 1

1 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 1 بیشینه مقدار تخطی از دبی ایمن 

 

o سامانه مخازن 

های مختلهف بهرای حوضهه نتهایج شهاخص، سهومبهرداری بههره یویمخازن حوضه کارون بر اساس سنارسامانه  یابیمنظور ارز به

این سناریو، یک سناریوی ایده آل است که با هدف پاسهخ بهه شود که ارائه شده است. مجدداً تاکید می 98-4جدول محاسبه شده و در 

برداری قابل اجرا نیست. با توجه به ایهن جهدول، دبهی های بهرهسوال ریاست محترم جمهور در نظر گرفته شده و با توجه به محدودیت

 7716ی اوج ورودی بهه سهامانه برابهر مترمکعب بر ثانیه بوده در حهالی کهه دبه 224اوج خروجی از سامانه مخازن در این سناریو برابر 
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، سهامانه مخهازن موفهق 3برداری سامانه مخازن با اسهتفاده از سهناریوی توان گفت که در بهرهمترمکعب بر ثانیه بوده است. بنابراین می

تها انتههای  89مهاه فهروردین 3درصد کاهش دهد. لازم به ذکر است که در مدت  87شده دبی اوج سیلاب ورودی به سامانه را به میزان 

دست مترمکعب آن به پایین میلیون 358، 3مترمکعب آب وارد حوضه کارون شده که با پیروی از سناریوی  میلیون 4578ماه، فروردین

درصد از حجم آورد به حوضه کهارون  82توان گفت که رها شده و مابقی در سامانه مخازن حوضه کارون ذخیره شده است. بنابراین می

 امانه مخازن ذخیره شده است.در س
 

 8های مورد بررسی در حوضه کارون در سناریوی نتایج شاخص -39-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

7716 CMS بیشینه دبی ورودی به سامانه مخازن 
 تسکین دبی اوج   درصد 87

224 CMS بیشینه دبی خروجی از سامانه مخازن 

4578 MCM ورودی به سامانه مخازن مجموع حجم 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 82

358 MCM مجموع حجم خروجی از سامانه مخازن 

 زمان وقوع دبی اوج ورودی به سامانه مخازن - 89/11/16
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 25

 زمان وقوع دبی اوج خروجی از سامانه مخازن - 89/11/31

4216 MCM  آمادگی کنترل سیلاب درصد 82 مخازن در روز قبل از وقوع سیلابحجم خالی سامانه 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 111 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن روز 28

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 111 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - 1

1 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 1 بیشینه مقدار تخطی از دبی ایمن 

 

 دز حوضه -4-8-4

در  لاب،یسه نیو حه شینحوه عملکرد مخهازن در په یبه جهت بررس د،یدر مراحل انجام کار عنوان گرد نیاز ا شیهمانگونه که پ

 گردد. یبهتر بررس طیبه شرا دنیبرداری به جهت رسبهره طیشرا رییامکان تغ ییوهایسنار فیشده با تعر یبخش سع نیا
 

 های مورد بررسیتشریح سناریو-4-8-4-1

سازی سدها با استفاده از اعداد موجود در سایت ایراندمز پرداختهه شهده کهه لازم به ذکر است که در سناریوی صفر، صرفاً به مدل

 است. 1389پایان فروردین  تا 1387در واقع این سناریو بیانگر عملکرد ماوقع در سدها در بازه زمانی اول مهر 
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 های مورد استفاده در حوضه دزسناریوهای مورد بررسی برای نحوه عملکرد و بهرهبرداری از سدها به همراه داده -91-4جدول 

 دز رودبار لرستان نام سد

 116 357 (CMSدبی طراحی نیروگاه ) 

 461 1111 (CMSدست )دبی ایمن پایین 

 3111-3211 (CMSدبی ایمن اهواز ) 

شماره 

 سناریو
 نام سناریو

شروع 

 رهاسازی

دبی  

رهاسازی 

(CMS) 

شروع 

 رهاسازی

دبی  

رهاسازی 

(CMS) 

1 R(59)-D(1111) -1387/12/21 

1387/12/21 59 1387/12/21 1111 

1389/11/15 
خروجی 

 تاریخی
1389/11/15 

خروجی 

 تاریخی

2 R(59)-D(1111) -1387/12/27 

1387/12/27 59 1387/12/27 1111 

1389/11/15 
خروجی 

 تاریخی
1389/11/15 

خروجی 

 تاریخی

3 R( 33/18 )-D(1111) -33/18 1389/11/13 متغیر  1387/12/18 1111 

 

 هانتایج اجرای سناریو -4-8-4-2

 در این بخش به تحلیل و بررسی نتایج حاصل از اجراس سناریوها در حوضه دز پرداخته خواهد شد.

 

  صفرسناریوی 

o سد رودبار لرستان 

امکهان  مترمکعهب،ونیلیم 116 یو با حجهم خهال لابیمناسب قبل از س ی، سد رودبار لرستان به علت آمادگ81-4جدول با توجه به 

حوضهه،  یسهد در ابتهدا نیهواقهع شهدن ا لیهبهه دل گر،ید یماه را داشته است. از سو نیفرورد یدرصد از آورد رودخانه تا انتها 29 رهیذخ

 کند. رهیدر خود ذخ ماهنیفرورد یمترمکعب را تا انتها ونیلیم 53معادل  یخود، حجم آورد دستنییپا منیا یاز دب یتوانسته بدون تخط

 

 های مورد بررسی در سد رودبار لرستان در سناریوی صفرنتایج شاخص -91-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

419 CMS  بیشینه دبی ورودی 
 تسکین دبی اوج   درصد 33

278 CMS بیشینه دبی خروجی 

392 MCM مجموع حجم ورودی 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 14

328 MCM مجموع حجم خروجی 

89/11/12  -  تاریخ وقوع دبی اوج ورودی 
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 7

89/11/18  -  تاریخ وقوع دبی اوج خروجی 

116 MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 29 حجم خالی مخزن در روز قبل از وقوع سیلاب 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 111 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن روز 28

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 111 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - 1

1 CMS  پذیری به خسارتآسیب درصد 1 ایمنبیشینه مقدار تجاوز از دبی 
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o سد دز 

نمهوده  رهیهدر خهود ذخ ماهنیمترمکعب را از روز سوم فرورد ونیلیم 439در حدود  یسد دز حجم آورد 82-4جدول با توجه به 

 4158به مخزن بها حهدود  یاوج ورود یتوانسته دب نیحوضه دز واقع شده و در روز ششم فرورد دستنییسد در پا نیا نچنیاست. هم

 انتقال دهد. دستنییبه پا 3226تأخیر با مقدار  روز 9را با  هیمترمکعب بر ثان

 

 های مورد بررسی در سد دز در سناریوی صفرنتایج شاخص -92-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

4158 CMS  بیشینه دبی ورودی 
 تسکین دبی اوج   درصد 22

3226 CMS بیشینه دبی خروجی 

4364 MCM مجموع حجم ورودی 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 11

3826 MCM مجموع حجم خروجی 

89/11/16  -  تاریخ وقوع دبی اوج ورودی 
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 9

89/11/14  -  تاریخ وقوع دبی اوج خروجی 

713 MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 16 حجم خالی مخزن در روز قبل از وقوع سیلاب 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 21 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن روز 6

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 4 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - 1

2126 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 183 بیشینه مقدار تجاوز از دبی ایمن 

 

o سامانه مخازن 

 یهالابیبهروز سه یحوضه دز، واضح اسهت کهه از ابتهدا یها در سامانه مخازن سدهااز محاسبه شاخص 83-4جدول با توجه به 

روزه  2تهأخیر  داده و با نیرا تسک لابیدرصد از حجم س 11مترمکعب،  ونیلیم 481 رهیبا ذخ ماه،نیفرورد یتا انتها 1389سال  یبهار

 یهالابیاند. قبل از بروز سهکاهش داده زیاوج را ن یدرصد دب 26، 14/11/1389به روز  12/11/1389 روزاز  لاب،یاوج س یدب هیدر تخل

را تها  لابیکنترل سه یسامانه مخازن  آمادگ ب،یترت نیمترمکعب بوده که به ا ونیلیم 918سامانه مخازن،  ی، حجم خال1389 نیفرورد

تها  13/11/1389ها از روز روز محاسبات شاخص 28اند. در مجموع را داشته 31/11/1389تا  13/11/1389درصد آورد رودخانه از  19

بهه  یریاسهاس، اعتمادپهذ نیهبهوده اسهت.  بهر ا دسهتنییپا مهنیا یاز سدها کمتهر از دبه یخروج یشش روز دب ماه،نیفرورد یانتها

 مهنیا یاز دو برابر دب شیاز سامانه ب هیتخل یدب یعنیدرصد است.   136خسارت  یریپذبیبه شده اما آسدرصد محاس 21خسارت عدم

 سامانه مخازن بوده است.
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 های مورد بررسی در حوضه دز در سناریوی صفرنتایج شاخص -98-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

4343 CMS  مخازنبیشینه دبی ورودی به سامانه 
 تسکین دبی اوج   درصد 26

3226 CMS بیشینه دبی خروجی از سامانه مخازن 

4417 MCM مجموع حجم ورودی به سامانه مخازن 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 11

3826 MCM مجموع حجم خروجی از سامانه مخازن 

89/11/12  -  زمان وقوع دبی اوج ورودی به سامانه مخازن 
 دبی اوج سیلابتاخیر در  روز 2

89/11/14  -  زمان وقوع دبی اوج خروجی از سامانه مخازن 

918 MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 19 حجم خالی سامانه مخازن در روز قبل از وقوع سیلاب 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 21 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن روز 6

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 4 دبی ایمنتعداد دفعات بازگشت به  - 1

2126 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 136 بیشینه مقدار تجاوز از دبی ایمن 

 

  1سناریوی 

از سد رودبار لرستان به انهدازه  هیمقدار تخل لاب،یاز بروز س شیاز دو هفته پ یبینی مقدار آبدهبا فرض وجود پیش ویسنار نیدر ا

ادامهه  14/11/1389روز  یتا انتهها یقاعده رهاساز نیبوده است. ا هیثان بر مترمکعب 1111مترمکعب بر ثانیه و از سد دز به اندازه  59

 .گرددیبازم یخیروند تار بهداشته و پس از آن 

 

o سد رودبار لرستان 

 24صورت به روگاهین نیاگر فرض شود ا بیترت نیدارد. به ا هیمترمکعب برثان 116 یطراح یبا دب یروگاهین سد رودبار لرستان

و  افتهی شیافزا یصورت ناگهانبه یشنهادیپ یخروج زانیم د،ینمایم دستنییآب به پا هیخود اقدام به تخل تیاز ظرف یمیساعته و با ن

به اندازه  یناگهان هی. تخلکندینم دایپ یخیتار یهایبا مقدار خروج یادیتوجه، تفاوت زنه چندان قابل یودپس از آن با توجه به ور

روز  کی یداده شده، حجم مخزن به ناگهان و در ط شینما 115-4شکل طور که در سبب شده تا همان روگاه،ین یطراح یاز دب یمین

در سد رودبار لرستان فراهم شده است.  لابیس یترشیهرچه ب رهیامکان ذخ و،یرسنا نیخود برسد. در واقع در ا نهیبه حجم کم

درصد است که نسبت به حالت  31سد  نیا لابیکنترل س یداده شده است، شاخص آمادگ شینما زین 84-4جدول طور که در همان

از سد برداران مناسب بهره هیتخل نچنیلاب، همیاز س شیآورد اندک پ ب،یترت نیدارد. به ا یدرصد بوده، تفاوت اندک 29که  یخیتار

است. اما  اوردهیفراهم ن یشنهادیپ ریسد با لحاظ مقاد نیدر ا لابیکنترل س یرا در آمادگ یتفاوت چندان لاب،یاز س شیرودبار در بازه پ

ثابت به مدت  یدر مدار بوده و دب خود تیاز ظرف یمیبا ن روگاهیداده شده، ن شینما 114-4شکل طور که در نهما لاب،یدر بازه بروز س

با استفاده از  انیوارد مدار شده و اضافه جر یخی. پس از آن مجدداً سد رودبار مانند دوره تارشودیم هیتخل دستنییروز به پا 11حدود 

ت جه هاکنندههیتخل ریسا لاب،یاستفاده شده اما پس از س روگاهیتنها از ن لابیشده است. در واقع در بازه س هیتخل هاچهیدر ریسا

 21سد رودبار برابر  لابیحجم س نیحالت شاخص تسک نیاند. در اقرار گرفته یبردارمورد بهره روگاهیبه موازات ن هیتخل تیظرف شیافزا

 است.  ترشیدرصد را ارائه کرده ب 14متناظر که  یخیدرصد بوده که نسبت به شاخص تار

 منیا یاز دب شیب یدب ماه،نیفرورد یتا انتها لیس یاز ابتدا 1صفر و  یوهایاز سنار کیچیسد رودبار در ه گاهچیه ب،یترت نیا به

 لیمطلوب، به دل لابیکنترل س یامر، شاخص آمادگ نیهم نکرده است. علت ا زیسرر لاب،یدر بازه بروز س یننموده و حت هیرا تخل

 بوده است. یشنهادیپ یویو چه در سنار صفر یویسنار دررهاسازی مناسب چه پیش
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 1تغییرات روزانه دبی آب ورودی به و خروجی از مخزن سد رودبار لرستان در سناریوی  -114-4شکل 

 

 
 1تغییرات روزانه حجم آب مخزن سد رودبار لرستان در سناریوی  -111-4شکل 
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 1های مورد بررسی در سد رودبار لرستان در سناریوی نتایج شاخص -94-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

419 CMS  بیشینه دبی ورودی 
 تسکین دبی اوج   درصد 33

278 CMS بیشینه دبی خروجی 

392 MCM مجموع حجم ورودی 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 21

313 MCM مجموع حجم خروجی 

89/11/12  -  تاریخ وقوع دبی اوج ورودی 
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 7

89/11/18  -  دبی اوج خروجیتاریخ وقوع  

117 MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 31 حجم خالی مخزن در روز قبل از وقوع سیلاب 

28  -  اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 111 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن 

1  -  پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 111 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن 

1 CMS  پذیری به خسارتآسیب درصد 1 مقدار تخطی از دبی ایمنبیشینه 

 

o سد دز 

 یخیتهار یخروج یاز دب شیب یخروج یام اسفندماه دب21از روز  هیسد دز با تخل شود،یمشاهده م 116-4شکل همانطور که در 

اسفند ماه قابل مشاهده اسهت.  شهاخص  21حجم مخزن از روز  یروند کاهش 117-4شکل در  کهیرا در اسفند ماه ثبت نموده به طور

از  شیبه هیهتخل یهایدرصد است. اما با توجه به ثبت دب 16و  21 بیبه ترت یخیو تار یشنهادیپ یوهایدر سنار لابیکنترل س یآمادگ

 نیاسفند ماه سبب عهدم بهروز چنه 21رهاسازی از پیش ایآ ،صفر یویدر سنار (هیمترمکعب بر ثان 1111سد دز ) دستنییپا منیا یدب

 هیهمترمکعهب بهر ثان 3226 ،پایهدر حالت  لابیس یاوج خروج یشده، دب دهدا شینما 116-4شکل شده است  همانطور که در  یمورد

درصهد  38ا حهدود به هیهمترمکعب بر ثان 1856 لابیس یاوج خروج یصورت گرفته، دب یهایرهاسازشیبا پ ریاخ یویبوده که در سنار

درصد  15توانسته  1 یوی، سنار85-4جدول مطابق  لابیحجم س نیاست. اما در خصوص شاخص تسک پایهتر از مقدار مشابه حالت کم

در  یدرصد 5درصد بوده است. در واقع تفاوت  11برابر  صفر یویدر سنار یمقدار نیکه چن دینما رهیرا در سد دز ذخ لابیس انیاز جر

بها  سههیکهم در مقا تاًصورت مجزا اما نسهببه یتوجهخواهد بود که مقدار قابل مترمکعبونیلیم 211حدود  لابیس یحجم ورود رهیذخ

 لابیاز بهروز سه شیاگر سد دز، از دو هفته په یحت بیترت نیاست. به ا ماهنیفرورد یتا انتها لابیس یبه دز از ابتدا یحجم آورد ورود

 یاما دب نمودیم رهیدر خود ذخ ترشیآب ب مترمکعبونیلیم 211حدود  نمود،یدز م دستنییپا منیا یدب تیبا محدود هیاقدام به تخل

 پایه یریپذبیاست. شاخص آس دهیرس 1 یویدرصد سنار 53به  صفر یویدرصد سنار 22داشته و از  یاملاحظهکاهش قابل لابیاوج س

 یحهدود دو برابهر مقهدار دبه منیا یاز دب یتخط زانیم ،صفر یویدرصد است.  در واقع در سنار 79و  183برابر  بیبه ترت یشنهادیو پ

 است. منیا

وجهود دارد، در  صفرو  یشنهادیپ یهاویدر سنار منیا یاز دب یتخط زانیم نیب یتوجهتفاوت قابل ،یشنهادیپ یویاعمال سنار با

به  یخیو تار 1 یوینداشته و در سنار صفر یویبا سنار یتفاوت چندان من،یا یاز دب شیب یبا دب یخروج یهاانیتداوم وقوع جر کهیحال

 ثبت شده است. هیمترمکعب بر ثان 1111تر از کم یهایدب زرو 6و  4 ب،یترت

 لاب،یقبهل از سه لیس نیا یخال دیبه سد، حجم مف یورود ینمود که با توجه به حجم بالا یریگجهینت گونهنیا توانیم نیبنابرا

و فراهم آوردن حجهم  منیا یرهاسازی مناسب در حد دبپیش لاب،یاز دو هفته قبل از بروز س یآبده قیدق ینیبشیبا استفاده از پ یحت

 لاب،یاوج سه یوجود دارد. اما دبه یخی( نسبت به حالت تارمترمکعبونیلیم 211مواعف )در حدود  رهیذخ کاندر سد دز، تنها ام یخال
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درصهد  79بهه  یخیدرصهد تهار 183از  مهنیا یاز دبه یتخطه زانیداشته و م یمترمکعب 1111 منیا ینسبت به دب یتوجهقابل کاهش

 است. دهیرس یشنهادیپ یویسنار
 

 
 1تغییرات روزانه دبی آب ورودی به و خروجی از مخزن سد دز در سناریوی  -116-4شکل 
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 1تغییرات روزانه حجم آب مخزن سد دز در سناریوی  -111-4شکل 

 

 1های مورد بررسی در سد دز در سناریوی نتایج شاخص -91-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

4127 CMS  بیشینه دبی ورودی 
 تسکین دبی اوج   درصد 53

1856 CMS بیشینه دبی خروجی 

4399 MCM مجموع حجم ورودی 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 15

3677 MCM مجموع حجم خروجی 

89/11/16  -  تاریخ وقوع دبی اوج ورودی 
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 8

89/11/15  -  تاریخ وقوع دبی اوج خروجی 

831 MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 21 حجم خالی مخزن در روز قبل از وقوع سیلاب 

4  -  اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 14 کمتر از دبی ایمنتعداد دفعات خروجی  

1  -  پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 4 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن 

956 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 79 بیشینه مقدار تخطی از دبی ایمن 

 

o سامانه مخازن 

اوج توسهط  یدبه نیتسهک کههیطوربهه شهود،یبا سد دز مشاهده مه یمشابه تیوضع 86-4جدول مطابق  زیدز ن زیدر حوضه آبر

 یدر کهاهش دبه هیتوجه نحوه تخلقابل ریدرصد است که نشان از تأث 26 ،درصد و در سناریوی صفر 55برابر  1 یویسامانه مخازن سنار

روز  2 ،روز و در سهناریوی صهفر 3، 1 یویاوج ذکر شده در سهامانه مخهازن در سهنار یتأخیر در مشاهده دب نیدارد. همچن لابیاوج س
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 لابیسه نیاوج موثر باشد. امها شهاخص تسهک یدر کاهش دب تواندیروز هم م کی یاز آن حت یو مخاطرات ناش لابیاست که در بازه س

در سهد  یدر سد دز و مابق افتهی نیاعظم حجم تسک قسمتدرصد است که  11و  17سامانه مخازن برابر  صفرو  یشنهادیپسناریوهای 

 شده است. رهیرودبار ذخ
 

 1های مورد بررسی در حوضه دز در سناریوی نتایج شاخص -96-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

4343 CMS بیشینه دبی ورودی به سامانه مخازن 
 تسکین دبی اوج   درصد 55

1856 CMS بیشینه دبی خروجی از سامانه مخازن 

4417 MCM ورودی به سامانه مخازن مجموع حجم 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 17

3677 MCM مجموع حجم خروجی از سامانه مخازن 

89/11/12  -  زمان وقوع دبی اوج ورودی به سامانه مخازن 
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 3

89/11/15  -  زمان وقوع دبی اوج خروجی از سامانه مخازن 

1187 MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 24 مخازن در روز قبل از وقوع سیلاب حجم خالی سامانه 

4  -  اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 14 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن 

1  -  پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 4 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن 

856 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 55 بیشینه مقدار تخطی از دبی ایمن 

 

  2سناریوی 

رهاسازی پیش لاب،یهفته قبل از بروز س کی قیبینی دقوجود پیش یاشاره شد، بر مبنا زین ترشیطور که پ، همان2در سناریوی 

تا حد امکهان لحهاظ  منیمترمکعب بر ثانیه دبی ا 1111از  شیب هیشده تا توجه به عدم تخل یو سع دهیآغاز گرد 27/12/1387 خیاز تار

 .نیست سریامر م نیاز موارد )روزها( ا یاریحوضه دز، در بس یتوجه ورودشود. هرچند با توجه به دبی قابل

 

o سد رودبار لرستان 

خهود را داشهته و در  روگهاهین تیهاز ظرف یمیبه اندازه ن یانیجر هیتخل تیاسفند ماه قابل 27از  ویسنار نیسد رودبار لرستان، در ا

در  یداده شهده، تفهاوت انهدک شی( نما118-4( و )119-4) یهاطور که در شکل. هماندهدیادامه م هیروند تخل نیبه ا زین لابیبازه س

 3آنها تنها  لابیکنترل س یکه شاخص آمادگ یوجود دارد. به نحو 13/11/1389قبل از  یشنهادیو پ یخیتار یوهایسنار انیجر هیتخل

کهم،  یورود یآبده گر،ید انیبرابر است. به ب ری( در خصوص شاخص اخ87-4)مطابق جدول  2و  1 یویسنار جیدرصد تفاوت دارد و نتا

 شیاز نظر عملکهرد په یمختلف تفاوت چندان یوهایسنار جیباع  شده تا نتا لاب،یدر روز قبل از س ینسبت به ورود یحجم مناسب خال

سبب شده تها حجهم رودبهار لرسهتان، بها حجهم  یشنهادیپ یویدر سنار ترشیب هیشته باشد. اما همان تفاوت اندک و تخلندا لاب،یاز س

را در خهود  یتهرشیحجهم آب ب ،پایههرودبار نسبت به حالت  دتر سکم هیبا تخل لاب،یس نیبرابر گشته، اما در بازه ح یبرداربهره نهیکم

 رهیهحجم آب ذخ گر،ید انیاست. به ب ترشیب پایهدرصد باشد که نسبت به حالت  21آن،  لابیحجم س نینموده و شاخص تسک رهیذخ

 مترمکعهب ونیهلیم 53و  78، 78برابر  بیترت هب صفرو  2، 1 یویدر مخزن رودبار در سنار ماهنیفرورد یتا انتها لابیس یشده از ابتدا

سناریوی صفر سد رودبار لرستان، حهادث  لابیاوج س یکاهش دب زانیدر م یرییتغ گونهچیاسفندماه ه 27از  یرهاسازشیاست. اما با پ

 نشده است.



334         هیأت ویژۀ کارگروه هیدرولوژی و منابع آب 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 

 
 2تغییرات روزانه دبی آب ورودی به و خروجی از مخزن سد رودبار لرستان در سناریوی  -113-4شکل 

 

 
 2تغییرات روزانه حجم آب مخزن سد رودبار لرستان در سناریوی  -119-4شکل 



      335  مدیریت مخازن سدها   تحلیل -فصل چهارم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 

 2های مورد بررسی در سد رودبار لرستان در سناریوی نتایج شاخص -91-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

419 CMS  بیشینه دبی ورودی 
 تسکین دبی اوج   درصد 33

278 CMS بیشینه دبی خروجی 

392 MCM مجموع حجم ورودی 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 21

313 MCM مجموع حجم خروجی 

89/11/12  -  تاریخ وقوع دبی اوج ورودی 
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 7

89/11/18  -  تاریخ وقوع دبی اوج خروجی 

117 MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 31 حجم خالی مخزن در روز قبل از وقوع سیلاب 

28  -  اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 111 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن 

1  -  پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 111 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن 

1 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 1 بیشینه مقدار تخطی از دبی ایمن 

 

o سد دز 

روز  یمترمکعب بر ثانیه آغاز شده و تها انتهها 1111 منیا یاسفند ماه با دب 27 خیرهاسازی از سد دز، از تارپیش ،2در سناریوی 

شده و بر همان اساس انجهام شهده  کینزد یخیاز سد به روند تار هیتخل زانیم لاب،یس یادامه دارد. پس از اتمام بازه اصل 14/11/1389

 پایههنسبت به حالهت  2شده در سناریوی  یداده شده، حجم آب رهاساز شی( نما121-4( و )121-4) یهاشکل راست. همانطور که د

اول از  لابیاسهت. بها ورود سه صفردوم و  یوهایدر سنار بیدرصد به ترت 16و  18سد،  نیدر ا لابیکنترل س یو شاخص آمادگ ترشیب

 یشهنهادیپ هیهتخل ریو مقاد افتهی شیافزا زیاز مخزن ن یخروج ،یورود زانیم شیبا افزا مانز، هم19/11/1389تا  13/11/1389 خیتار

با توجهه بهه عبهور آب از  ،مترمکعب بر ثانیه 357 زانیبه م روگاهیبا خروج بیشینه آب از ن لاب،یاست. در ادامه س ترشیب سناریو صفراز 

 یخروجه هیهدروگرافاوج  یدبه تیهآب نمهوده و در نها هیهاقدام به تخل ،یدگدرصد گشو 51 زانیبا م زیسرر یهاچهیدر ز،یآستانه سرر

مترمکعهب بهر  3226برابهر  یخیاوج تهار یتر از دبکم اریاده که بسرخ د 16/11/1389مترمکعب بر ثانیه در روز  1856برابر  یشنهادیپ

درصهد  4تنهها  یرهاسهاز یالگهو ریی، تغ89-4جدول مطابق  زین لابیحجم س نیاست. در خصوص، تسک 14/11/1389 خیثانیه در تار

 .است دهیداده و بهبود بخش رییشاخص را تغ نیا زانیم
 



336         هیأت ویژۀ کارگروه هیدرولوژی و منابع آب 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 
 2تغییرات روزانه دبی آب ورودی به و خروجی از مخزن سد دز در سناریوی  -121-4شکل 

 

 
 2تغییرات روزانه حجم آب مخزن سد دز در سناریوی  -121-4شکل 



      337  مدیریت مخازن سدها   تحلیل -فصل چهارم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 

 2های مورد بررسی در سد دز در سناریوی نتایج شاخص -93-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

4127 CMS  بیشینه دبی ورودی 
 تسکین دبی اوج   درصد 53

1856 CMS بیشینه دبی خروجی 

4399 MCM مجموع حجم ورودی 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 14

3741 MCM مجموع حجم خروجی 

89/11/16  -  تاریخ وقوع دبی اوج ورودی 
 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 11

89/11/16  -  تاریخ وقوع دبی اوج خروجی 

936 MCM  آمادگی کنترل سیلاب درصد 18 مخزن در روز قبل از وقوع سیلابحجم خالی 

4  -  اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 14 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن 

1  -  پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 4 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن 

956 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 79 بیشینه مقدار تخطی از دبی ایمن 

 

o سامانه مخازن 

 طیارائه نموده و اگر در شهرا 1مشابه سناریوی  یجینتا باًیتقر زین 2(، سناریوی 88-4جدول مجموع در حوضه دز )مطابق  در

 توانسهتندیمه یرهاسهاز یالگهو رییدرصد آگاه بودند، تنها با تغ 111با دقت  لابیهفته قبل از س کی یدب زانیبرداران، از مبهره آلدهیا

 .ندیبه مجموعه سامانه مخازن کمک نما زین لابیحجم س رهیکاهش داده و به مقدار اندک، در ذخ ار لابیاوج س یدب
 

 2های مورد بررسی در حوضه دز در سناریوی نتایج شاخص -99-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

4343 CMS بیشینه دبی ورودی به سامانه مخازن 
 تسکین دبی اوج   درصد 55

1856 CMS بیشینه دبی خروجی از سامانه مخازن 

4417 MCM مجموع حجم ورودی به سامانه مخازن 
 تسکین حجم سیلاب  درصد 15

3741 MCM مجموع حجم خروجی از سامانه مخازن 

89/11/12  -  زمان وقوع دبی اوج ورودی به سامانه مخازن 
 سیلابتاخیر در دبی اوج  روز 4

89/11/16  -  زمان وقوع دبی اوج خروجی از سامانه مخازن 

854 MCM آمادگی کنترل سیلاب درصد 22 حجم خالی سامانه مخازن در روز قبل از وقوع سیلاب 

4  -  اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 14 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن 

1  -  پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 4 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن 

956 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 55 بیشینه مقدار تخطی از دبی ایمن 

 

  



339         هیأت ویژۀ کارگروه هیدرولوژی و منابع آب 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

  ایده آل( 8سناریوی( 

از  یبهرداربهره لاب،یاز وقهوع سه شیو دو هفته په کیاز  یدرصد 111و با دقت  لآدهیبینی ا، با هدف پیش2و  1 یوهایدر سنار

بهر آن اسهت  یمدنظر قرار گرفته که سع یبرداردر بهره یگرید آلدهی، حالت ا3سامانه مخازن حوضه دز انجام شده است. در سناریوی 

 یبهرا یحجهم مناسهب ،یآلدهیا طیشرا نیحد ممکن باشد، در چن نیتریدر خال لابیاز س شیدز در روز پ وضهمخازن ح دیکه حجم مف

بهه مخهازن سهدها بها  مهاهنیفرورد یورود یآبهده ینهیبشیاساس با توجه بهه پ نیبر افراهم خواهد آمد.  لابیدر بازه س لابیس رهیذخ

و  ی)ماننهد شهبکه عصهب یکاوداده یهاروش ریسا ای یونیساده رگرس یهااز روش یریگو با بهره یبلندمدت آبده یهایاستفاده از سر

 قهاًیاز حجم مخزن باشد، مخهازن دق شیب ماه،نیدر فرورد یهکه حجم آبد یده در صورتش یقرار دارند، سع رانیمد اری( که در اخترهیغ

باشند کهه  یبه مخزن خال یو در صورت کمتر بودن حجم آورد، به اندازه حجم آورد ورود یبرداربهره نهیبر تراز کم لابیقبل از وقوع س

 یهااستفاده از روش لیدلبه و،یسنار نیاست که ا ر. لازم به ذکردیقرار گ یبرداربهره نهیشیمخزن بر تراز ب ن،یفرورد یدر انتها جهیدر نت

بهوده  ریهاخ لابیعملکرد سدها در سه ییتوانا نهیشیب شیمنظور نماشده و صرفاً به یتلق ییاجرا ریو غ یرقطعیغ ،ینیبشیو پ یکاوداده

با توجهه بهه  تواندیماه، سد رودبار لرستان که در بالادست حوضه دز قرار دارد و مفروردین 14تا  3از  لابیدر بازه بروز س نیبنابرا است.

سهاعت در  4به انهدازه،  یاهیرا داشته باشد، تخل یمناسب یحوضه، حجم خال یهادر سرشاخه یریمحل قرارگ لیتر به دلآورد نسبتاً کم

را  یتهرشیبهرق ب دیهتول فههیو وظ دهدیرا از خود عبور م یتربزرگ اریقرار دارد، دبی بس دستنییشبانه روز داشته و سد دز که در پا

 یویسهنار نیدر ا لاب،یآب در بازه س هیعنوان تخل چیبه ه بیترت نی. به اندینمایم هیخود اقدام به تخل یروگاهین تیظرف یمدارد با تما

 14اسهت. پهس از روز  مهنیتهر از دبهی اکم یدبهی خروجه لاب،یبهازه سه یههادر همهه دوره نبوده و قطعاً روگاهیاز دبی ن شیب لآدهیا

را داشهته  منیاز دبی ا شیتا ب شیامکان افزا یاصل لابیاز سدها، پس از گذار از بازه س هیمقدار دبی تخل ،نیردفرو یماه تا انتهافروردین

 د شد.انجام خواه هیشده در مخزن تخل هیتعب یهاتیو بر اساس ظرف

 

o سد رودبار لرستان 

 یپرشهدگ زانیهم نیتهرنموده و بهه کم هیاقدام به تخل لاب،یاز س شیاشاره شد، سد رودبار لرستان، در بازه پ ترشیهمانطور که پ

در  یخیتهار ریبها مقهاد یمخزن که اندک تفاوت رهیحجم ذخ یروند نزول 123-4شکل است. در  دهیرس لابیاز س شیخود پ دیحجم مف

روز کهار سهاعت در شهبانه 4تنها به اندازه  روگاهی، ن122-4شکل مطابق  لاب،یش داده شده است. در بازه سیدارد، نما لابیروز قبل از س

و  دهیماه، حجم مخزن به حجهم نرمهال آن رسهفروردین 14پس از روز  کهیتا حد شودیم رهیدر سد ذخ یلابیس یورود انیکرده و جر

درصهد  111 یماه، حجم مخزن در حالت پرشهدگفروردین یتا انتها روگاهین یراحط یاز دب شیب یحت انیجر هیتخل رغمیپس از آن عل

 ارائه شده است. 111-4جدول ها در شاخص ریمقاد اتییقرار داشته دارد. جز
 



      338  مدیریت مخازن سدها   تحلیل -فصل چهارم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 
 8تغییرات روزانه دبی آب ورودی به و خروجی از مخزن سد رودبار لرستان در سناریوی  -122-4شکل 

 

 
 8تغییرات روزانه حجم آب مخزن سد رودبار لرستان در سناریوی  -128-4شکل 

 



341         هیأت ویژۀ کارگروه هیدرولوژی و منابع آب 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 8های مورد بررسی در سد رودبار لرستان در سناریوی نتایج شاخص -111-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

419 CMS  بیشینه دبی ورودی 
 شاخص تسکین دبی اوج   درصد 64

237 CMS  خروجیبیشینه دبی 

392 MCM مجموع حجم ورودی 
 شاخص تسکین حجم سیلاب  درصد 78

264 MCM مجموع حجم خروجی 

89/11/12  -  تاریخ وقوع دبی اوج ورودی 
 تأخیر در دبی اوج سیلاب شاخص روز 6

89/11/19  -  تاریخ وقوع دبی اوج خروجی 

117 MCM شاخص آمادگی کنترل سیلاب درصد 78 حجم خالی مخزن در روز قبل از وقوع سیلاب 

28  -  اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 111 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن 

1  -  پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 111 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن 

1 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 1 بیشینه مقدار تخطی از دبی ایمن 

 

o سد دز 

را  یاژهیهخهاص و و طیشهرا ،یجهار یماه بلکه در سال آبهفروردین لابیاست که نه تنها در دوره س ییاز سدها یکی دیشا سد دز

 تیهبها ظرف روگاهیفعال در مخزن، ن کنندههیمتعدد به مخزن سد دز از آبان و آذر ماه، وجود دو تخل یهاتجربه نموده است. ورود سیلاب

و عهدم امکهان اسهتفاده از  هیهتخل ،مترمکعهب بهر ثانیهه 3111 تیهظرف نهیشیبا ب دارچهیدر یتونل یهازیررمترمکعب بر ثانیه و س 357

ماه در حهدود فروردین 14تا  3توجه در بازه قابل اریبس لابیحجم س ،مشکل رسوب هستند ریو درگ نییکه در تراز پا یاریآب یهاچهیدر

سد  نیا ژهیو طیاز جمله شرا مترمکعب،ونیلیم 4311در حدود  1389ماه فروردین 31 ات 3از  ریگو آورد چشم مترمکعبونیلیم 2275

 یاز سد دز با هدف رهاساز هی، تخل3اساس، در سناریوی  نیهمراه ساخته است. بر ا ییهاتیاز آن را گاه با محدود یبرداراست که بهره

بیشهینه و  تیهبها ظرف روگهاهین یاز آذر ماه آغاز شده و از خروجه هیخلت وجودمترمکعب بر ثانیه با توجه به امکانات م 1111 من،یدبی ا

 روگهاه،یزمهان بها کهارکرد نحالهت، هم نیهاستفاده شده اسهت. در ا هیتخل نیترشیبه ب یابیدرصد، جهت دست 51 یبا گشودگ زهایسرر

طور همهان ب،یهترت نیشده است. به ا هیتخل یوجخر نیاآب از  ده،یرس زیبه عنوان تراز آستانه سرر یمتر 335چنانچه تراز آب بالاتر از 

 1111 مهنیتهر از دبهی او کم تهرشیب یخیتهار یدر غالب روزهها از خروجه ،یشنهادیپ یخروج شود،یمشاهده م 124-4شکل که در 

بها  زهایآب از سهرر هیهتخلروزها، عدم امکهان  ترشیمترمکعب در ب 1111تر از کم یانیآب با جر هیاست. علت تخل یامترمکعب بر ثانیه

بها تهداوم  تهوانیفرض شده م آلدهیا طیاگر با توجه به شرا گر،ید انیبوده است. به ب یشنهادیپ ریاز مقاد شیتوجه تراز آب در مخزن ب

. دههدینمه ربردارا به بهره یااجازه نیمخزن چن یواقع طینمود، اما شرا هیتخل دستنییبه پا یاهیثان بر عبکمترم 1111 انیجر یطولان

 رهیه، حجهم ذختوجه در مخزن، مجدداًقابل هیتخل رغمیتوجه در مخزن وارد شده، علبا احجام قابل یمتول یهالیچون س گر،ید یاز سو

دارد  یادیهفاصهله ز یخیبا حجم تار یشنهادی، حجم پ3 یوی، گرچه در سنار125-4شکل مانند  ت،یهمراه است. در نها یشیبا روند افزا

( و 111-4ها برای سهد دز و سهامانه مخهازن، در جهداول )جزئیات مقادیر شاخصشود.  کینزد یبرداربهره نهیته به حجم کماما نتوانس

 ( ارائه شده است.4-112)
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 8تغییرات روزانه دبی آب ورودی به و خروجی از مخزن سد دز در سناریوی  -124-4شکل 

 

 
 8تغییرات روزانه حجم آب مخزن سد دز در سناریوی  -121-4شکل 
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 8های مورد بررسی در سد دز در سناریوی نتایج شاخص -111-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

4199 CMS  بیشینه دبی ورودی 
 شاخص تسکین دبی اوج   درصد 52

1847 CMS بیشینه دبی خروجی 

4311 MCM مجموع حجم ورودی 
 شاخص تسکین حجم سیلاب  درصد 23

3325 MCM مجموع حجم خروجی 

 تاریخ وقوع دبی اوج ورودی - 89/11/16
 تأخیر در دبی اوج سیلاب شاخص روز 7

 تاریخ وقوع دبی اوج خروجی - 89/11/13

867 MCM شاخص آمادگی کنترل سیلاب درصد 22 حجم خالی مخزن در روز قبل از وقوع سیلاب 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 29 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن - 9

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 11 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - 2

947 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 77 بیشینه مقدار تخطی از دبی ایمن 

 

o سامانه مخازن 

 

 8های مورد بررسی در حوضه دز در سناریوی نتایج شاخص -112-4جدول 

 شاخص واحد مقدار متغیر واحد مقدار

4343 CMS بیشینه دبی ورودی به سامانه مخازن 
 شاخص تسکین دبی اوج   درصد 55

1885 CMS بیشینه دبی خروجی از سامانه مخازن 

4417 MCM مجموع حجم ورودی به سامانه مخازن 
 شاخص تسکین حجم سیلاب  درصد 25

3325 MCM مجموع حجم خروجی از سامانه مخازن 

 زمان وقوع دبی اوج ورودی به سامانه مخازن  - 89/11/12
 تأخیر در دبی اوج سیلاب شاخص روز 1

 زمان وقوع دبی اوج خروجی از سامانه مخازن  - 89/11/13

1194 MCM  شاخص آمادگی کنترل سیلاب درصد 25 از وقوع سیلابحجم خالی سامانه مخازن در روز قبل 

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 29 تعداد دفعات خروجی کمتر از دبی ایمن - 9

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 11 تعداد دفعات بازگشت به دبی ایمن - 2

985 CMS پذیری به خسارتآسیب درصد 54 بیشینه مقدار تخطی از دبی ایمن 

 

 بندیجمع -4-4

 گیرد.عملکرد سامانه مخازن در حوضه آبریز مرتیط در تمامی سناریوهای عنوان شده مورد مقایسه و تحلیل قرار می در این بخش
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 سو و گرگانقرهحوضه  -4-4-1

آب از  یرهاسهاز زانیهم زیهو ن لابیبینهی وقهوع سهبراساس زمان پیش یاچهارگانه یوهایشد، سنار انیب حیهمانگونه که به تشر

عملکهرد سهدها محاسهبه شهد.  یابیگانه ارزی هفتهااساس شاخص نیو برا فیتعر ریبوستان، گلستان و وشمگ یگانه سدهامخازن سه

شهده تها بیشهینه  فیتعر لیبودن سدها قبل از وقوع س یآل با فرض خال دهیا ایمرجع  ویسنار کیبه عنوان  4گردد سناریوی می دیتاک

 زیهو ن ویچههار سهنار نیهمحاسهبه شهده در ا یهاشهاخص ریاز مقهاد یامحاسهبه شهود. خلاصهه لابیس نیسدها در تسک نیا لیپتانس

نشهان داده شهده اسهت. همانگونهه کهه مشهخص اسهت،  رودحوضه گرگهان ی( برا113-4( در جدول شماره )یخی)تار یبرداری واقعبهره

 63آل( حهدود  دهیه)ا 4 یویو در سنار نیتسک زانیم به عنوان کمینهدرصد  21حدود  1در سناریوی  لابیدبی اوج س نیشاخص تسک

 لابیحجهم سه نیدرصد بوده است. در شاخص تسهک 17شاخص  نیبرداری صورت گرفته ااست که در عمل و بهره یدر حال نیدرصد، ا

شهاخص  نیهسهت کهه در عمهل اا یدر حهال نیهدرصد است، ا 32 ،4و در سناریوی  درصد به عنوان کمینه 3حدود  3در سناریوی  زین

 2 ،آل دهیها یویصهفر روز و در سهنار ،1روز بوده که در سناریوی  1 یخیتار یهادر داده لابیتأخیر در دبی اوج س درصد بوده است.13

آل محاسهبه  دهیا یویدرصد در سنار 32و بیشینه  3درصد در سناریوی  1 ،کمینه لابیکنترل س ی. شاخص آمادگباشدتوانسته روز می

 ،3بهه عهدم خسهارت در سهناریوی  یریشاخص اعتمادپذ نیدرصد بوده است. همچن 2 ی،خیتار یهاکه در عمل براساس داده یدر حال

در  پذیری کمینههدرصد بوده اسهت. شهاخص برگشهت 84 یخیدرصد و در عملکرد تار 111آل  دهیا یویدرصد و در سنار 84کم دست

پذیری بهه خسهارت در شاخص آسیب تاًیدرصد بوده است. نها 51درصد و در عمل  111 وهایسنا هیربقدرصد و د 51حدود  3سناریوی 

 کیهبوده است. لهذا در  درصد 27 یخیتار یهادرصد و در عمل براساس داده 37بیشینه  ،1صفر درصد در سناریوی  ،آل دهیا یویسنار

آل  دهیدر حالت ا یحت ،یدیحجم رواناب تول زیها و نتداوم و شدت بارشمود که با توجه به مشخصات ن انیتوان بمی یکل یریگ جهینت

 یوهایبهرداری براسهاس سهناربینی به موقع و بههرهبا پیش یوجود نداشته ول لابیکامل س نیتسک زیبودن مخازن سدها ن یبا فرض خال

 یبهتهر یعملکرد یهاو شاخص کردیم جادیگرگانرود ا یبرداری از سدهادر بهره یترمناسب طیتوانست در مجموع شراشده، می انیب

 دارد.  یبهتر یعملکرد یهادر مجموع شاخص 2آل(، سناریوی  دهی)ا 4 یوی. در مجموع پس از سنارآوردبه وجود میرا 

 

 برداری برای حوضه گرگانرودای در سناریوهای مختلف بهرههای حوضهمقادیر شاخص -118-4جدول 

 شماره سناریو
  

 شاخص واحد 1 2 3 4 صفر

 تسکین دبی اوج   درصد 21 42 38 63 17

 تسکین حجم سیلاب  درصد 17 21 3 32 13

 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 1 1 1 2 1

 آمادگی کنترل سیلاب درصد 14 17 1 32 2

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 87 87 84 111 84

 به عدم خسارتپذیری برگشت درصد 111 111 51 111 51

 پذیری به خسارتآسیب درصد 37 16 11 1 27

 

 حوضه کرخه -4-4-2

آن در  جیبهرداری در حوضهه کرخهه صهورت گرفتهه کهه نتهابههره واقعهی طیراشهو  وهایسنار یتمام نیای بسهیبخش مقا نیدر ا

 یویسهنار کیهتنها به عنوان  13 یویداده شده است. البته همانطور که عنوان شد سنار شینما 114-4جدول مختلف در  یهاشاخص

دبی اوج حهدود  نیتسک یدرصد و حد بالا 86 لابیس یحجم نیتسک یگردد که حد بالاملاحظه می ویسنار نیمد نظر است. در ا یحد

 .درصد بوده است 88
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حالهت دانسهت چهرا کهه ههم  نیرا بهتهر 1 یویتوان سنارمی ،یخیتار طیشرا یویبا سنار سهیدر مقا 12تا  1 یوهایسنار نیب در

بها دبهی بیشهینه کهارکرد  مرهیاسفند، سد سه یاز ابتدا ویسنار نیدر آن بیشینه است. در ا لابیحجم س نیدبی اوج و هم تسک نیتسک

بررسهی شهرایط منهابع آبهی  جلسهه تحهت عنهوان در رویهوزارت ن شهنهادیپ روی)پ هیمترمکعب بر ثان 1111و سد کرخه با دبی  روگاهین

 .اندداشته سازیرها( پیش87بهمن  23مورخ  ی آبریز کرخه و کارون بزرگهاحوضه

 یدر دبهی اوج خروجه یراتهییتنها تغ 12تا  7 یوهایعنوان شد، سنار وهایسنار جینتا لیدر تحل نیاز ا شیهمانگونه که پ عملاً

و  ندینمامی جادیا لابیبیشینه مخزن نسبت به دبی اوج س یشده در دبی خروج جادیتأخیر ا نیتراز بیشینه مخزن و همچن مره،یس

کرخه مربوط به شاخه کشکان بوده  نیفرورد لابیس یای ندارند چرا که سهم اصلقابل ملاحظه راتیدر کل حوضه و در سد کرخه تاث

 .است

و  ههاکیهدا میدر خصهوص تهرم لابیاز سه شیلهازم په داتیهدست سد کرخهه تمهکه در پایین یتوان گفت در صورتکل می در

 هیهمترمکعب بهر ثان 1111تا  711دبی  هیتخل یبرا رویوزارت ن شنهادیشده بود و پ دهیشیاند نیگزیجا یهالیمس نیو همچن زهایخاکر

 .دیگردمی افتادهحوضه کرخه بهتر از اتفاق  طیشرا گرفت مسلماًمی رارق رشیاسفند مورد پذ لیاز سد کرخه از اوا

 

 

 برداری برای حوضه کرخهای در سناریوهای مختلف بهرههای حوضهمقادیر شاخص -114-4جدول 

 شماره سناریو
  

 شاخص واحد 1 2 3 4 5 6 7 9 8 11 11 12 13 صفر

 تسکین دبی اوج   درصد 97 78 75 79 71 71 97 91 78 91 77 76 88 69

 تسکین حجم سیلاب  درصد 54 51 44 51 44 42 54 52 47 53 47 45 86 35

 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 1 16 11 12 9 9 1 18 13 14 11 9 1 1

 آمادگی کنترل سیلاب درصد 58 44 38 45 39 37 58 44 38 45 38 37 99 36

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 41 41 41 41 41 41 49 49 49 49 49 49 41 34

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 پذیری به خسارتآسیب درصد 19 47 74 61 87 87 8 38 46 44 61 76 27 136

 

 حوضه کارون -4-4-8

برداری متفهاوت بهره یویحوضه کارون، سه سنار یعملکرد سدها یاشاره شد، به منظور بررس نیشیپ یهاهمانطور که در قسمت

 یویسهنار کیهکهه  3بینی بارش و رواناب و سهناریوی قابل اعتماد پیش یهاوجود مدل یبر مبنا 2و  1ی هادر نظر گرفته شد. سناریو

و در  عملکهرد سهدها توسهعه داده شهدند نیمحترم جمهور در مورد بهتهر استیپاسخ به پرسش ر یبرا است صرفاً یواقع ریآل و غ دهیا

کهه در  ییهابر اسهاس شهاخص وهایسنار نیا یابیقرار گرفتند. ارز یرسمورد بح  و بر لینها ارائه شده و به تفصآ جینتا یقبل یهابخش

 .شده است اراده 115-4جدول آن در  جیانجام شده و خلاصه نتا نیشیپ یهابخش

اوج برابهر  یدبه ینشده، شاخص تسک فیای قابل اعتماد تعربینی دو هفتهبرداری که با فرض وجود مدل پیشبهره 1سناریوی  در

اسهت.  دهیدرصهد رسه 97ای بهه هفتهه کیهبینی برداری با فرض وجود مدل پیشبهره 2سناریوی  یعدد برا نیدرصد بوده است. ا 98

در  کههیدر حال دهیرسهیدرصد م 89عدد به  نیحوضه کارون ا یحالت عملکرد سدها نیدر بهتر شدههمانطور که در جدول نشان داده 

 .درصد بوده است 78اوج  یدب نیکتس یخیبرداری تاربهره

اسهت و بها حالهت  کسانی بایتقر 2و  1ی هاسناریو یبرا لابیحجم س نیجدول نشان داده شده شاخص تسک نیکه در ا همانطور

در سهامانه مخهازن  افتهی نیتسک لابیحجم س یاهفته کیبینی قابل اعتماد مدل پیش کیدارد. در صورت وجود  یادیآل فاصله ز دهیا
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 3تها  1 یوهایسهنار یبهرا یگهرید یهااتفاق افتاده است. شاخص تیباشد که در واقع یزیاز آن چ شتریدرصد ب 21توانست کارون می

 قابل مشاهده است. 115-4جدول آن در  جیشده که نتا سهیمقا یخیسبه شده و با دوره تارامح

 

 برداری برای حوضه کارونای در سناریوهای مختلف بهرههای حوضهمقادیر شاخص -111-4جدول 

     شماره سناریو

 شاخص واحد 1 2 3 صفر

 تسکین دبی اوج   درصد 98 97 89 78

 تسکین حجم سیلاب  درصد 54 53 82 33

 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 1 25 1 21

 آمادگی کنترل سیلاب درصد 57 53 82 51

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 111 111 111 78

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 111 111 111 33

 پذیری به خسارتآسیب درصد 1 1 1 1

 

 حوضه دز -4-4-4

و آورد حوضهه از روز  مترمکعهب ونیهلیم 2319بهه حوضهه دز،  لابیسه یاشهاره شهد، ورود نیشهیپ یههاهمانطور که در بخش

 2181 حهدود سامانه مخهازن کهه دیاست که در مقابل حجم مف مترمکعب ونیلیم 4417، برابر 31/11/1389 یتا انتها 13/11/1389

و  یآب از حوضهه دز بهه سهبب مشخصهات فنه هیهتخل یهاتیتوجه است. لذا، بها توجهه بهه محهدودقابل اریبوده، بس مترمکعب ونیلیم

سهو و امکهان  کیهمتعدد از  یهاپر شدن سد دز با سیلاب نیحوضه، همچن یسد دز به عنوان خروج کنندههیتخل یهاسازه یکیدرولیه

 نیتا سامانه مخهازن حوضهه دز، بتواننهد تسهک رودیانتظار نم یصورت کلبه گر،ید یاز سو یامترمکعب بر ثانیه 1111 منیدبی ا هیتخل

بهه  2و  1 ،صهفر یوهایکهه در سهنار دیهنمایمه قیمورد اشاره شده را تصهد 116-4جدول . ندینما ارائه لابیرا در حجم س یتوجهقابل

 25شهاخص بهه  نی، مقدار ا3 یویسنار یعنیمخازن  هیتخل آلدهیا طیدرصد بوده و در شرا 15و  17، 11 لاب،یحجم س نیتسک ب،تیتر

 هیهتخل یدر الگهو رییهمواجه خواهد بود. اما تغ یاریبس یهاتیبا محدود یبردارنوع از بهرهیت، این است که البته در واقع دهیدرصد رس

 وقهوع نیشود. همچن یخینسبت به حالت تار یاز دو برابر شیتا کاهش ب لاب،یدبی اوج س نیسبب تسک تواندیحوضه، م یآب از سدها

 مهنینسهبت بهه دبهی ا یدبی اوج خروج زانیم یشنهادیپ یوهای. ازآنجا که در سناراندازدیتأخیر ب روز به 4و  3به  2از  زیدبی اوج را ن

از خود نشان داده اسهت. در مجمهوع سهامانه مخهازن  یریگخسارت کاهش چشم یریپذبیداشته است، لذا، شاخص آس یترکم یتخط

حجهم  رهیهو ذخ رنهدیگقهرار  یبردارو پس از آن مورد بهره لابیدر دوره س اندتوانستهیمشخص و محدود م تاًحوضه دز، با عملکرد نسب

 سد دز دارد. روگاهیسد و توسعه ن یبخشعلاج ای یارینمودن ساخت سد بخت ییاجرا ازمندیحوضه ن نیدر ا ترشیب لابیس

 

 برداری برای حوضه دزای در سناریوهای مختلف بهرههای حوضهمقادیر شاخص -116-4جدول 

     شماره سناریو

 شاخص واحد 1 2 3 صفر

 تسکین دبی اوج   درصد 55 55 55 26

 تسکین حجم سیلاب  درصد 17 15 25 11

 تاخیر در دبی اوج سیلاب روز 3 4 1 2

 آمادگی کنترل سیلاب درصد 24 22 25 19

 اعتمادپذیری به عدم خسارت درصد 14 14 29 21

 پذیری به عدم خسارتبرگشت درصد 4 4 11 4

 پذیری به خسارتآسیب درصد 55 55 54 136
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، انتشارات دانشگاه "برداری از سامانه مخازنطراحی و بهره"(، 1389حداد، ا.، عبدی دهکردی، م.، محمد آذری، ش.، )بزرگ  (1

 تهران، چاپ اول.

 کرخه.-کارون-های جامع آب، حوضه دز(، گزارش طرح1394بهان سد ) (2

 ویرایش اول.-ریزی منابع آببرنامهمطالعات -های دز و کارون(، مطالعات سیستمی حوضه1398دزآب ) (3

 .25/11/1389لغایت  21/11/1387از مورخ  هاها و اخطاریه(، اطلاعیه1389سازمان هواشناسی ایران ) (4

 (، گزارش مرحله شناخت نیروگاه زیست محیطی سد رودبار لرستان.1381سکو ) (5

 (، گزارشات سیستمی حوضه کرخه.1398شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران )شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس( ) (6

 (، گزارشات سیستمی حوضه دز و کارون.1381شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران )شرکت دزاب( ) (7

 (.a1389شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران ) (9

بع آب و نیروی برداری شرکت توسعه منا(، گزارش عملکرد سدهای در دست بهرهb1389شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران ) (8

 .89های فروردین ایران در سیلاب

 .http://fa.iwpco.ir(، c1389شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران ) (11

 شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران )شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس(، گزارشات طرح سیمره.  (11

 ایران )شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس(، گزارشات طرح کرخه.شرکت توسعه منابع آب و نیروی  (12

 (، گزارش مشخصات سدهای استان گلستان.1387ای گلستان )شرکت سهامی آب منطقه (13

 (، آمار ارسالی توسط ایمیل از جانب جناب آقای مهندس کریمی راد.a1389ای گلستان )شرکت سهامی آب منطقه (14

مورخ  6687/312/89/23(، اطلاعات ارائه شده در پیوست نامه به شماره ص/b1389ای گلستان )شرکت سهامی آب منطقه (15

 در رابطه با سیلاب استان گلستان. 26/4/1389

ای گلستان )جناب آقای عسگری نژاد و جناب (، پاسخ شرکت سهامی آب منطقهc1389ای گلستان )شرکت سهامی آب منطقه (16

 .1377های تاریخی سد وشمگیر قبل از سال دهآقای مهدی نژاد مهربانی( به ایمیل درخواست دا

 .89و فروردین  87(، گزارش سیلاب گلستان اسفند d1389دفتر فنی ) –ای گلستان شرکت سهامی آب منطقه (17

 (.a1389شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان ) (19

 .https://www.kwpa.ir(، b1389شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان ) (18

 .89برداری سدهای کشور در سیلاب فروردین (، گزارش بهرهa1389شرکت مدیریت منابع آب ایران ) (21

 .1389و فروردین 87های اسفند (، گزارش تحلیل بارش و رواناب سیلابb1389شرکت مدیریت منابع آب ایران ) (21

 .http://dams.wrm.ir(، سامانه ایراندمز، c1389آب ایران )شرکت مدیریت منابع  (22

 (، اطلاعات ایمیل شده از طرف این کارگروه.1389کارگروه مهندسی رودخانه )جناب آقای دکتر یاسی( ) (23

وضعیت بارندگی و مخازن  -1389سال  هماسیل فروردین وقایع تحلیل و (، بررسی1389مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ) (24

 .16439شماره مسلسل:  "سدهای کشور.

 (، گزارش سیل گلستان.1389مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ) (25

 (، بررسی اثرات مثبت سیستم تخلیه سیلاب سد بختیاری بر روی سد دز.1398مشانیر ) (26

 های ازبیلت سد دز.نقشه (27

 (، اطلاعات ایمیل شده از سوی نماینده شرکت.1389نیروی ایران )جناب آقای دکتر جمالی( )نماینده شرکت توسعه منابع آب و  (29

های لازم در مورد تجزیه و تحلیل(، 1382ریزی کلان آب و آبفا )شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس( )دفتر برنامه -وزارت نیرو (28

 ، بسته پنجم.31-37، جلد ی تامین نیازهای توسعهچگونگ

http://fa.iwpco.ir/
https://www.kwpa.ir/
http://dams.wrm.ir/
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 مقدمه -1-1
رخ داد، 1387-89های سهال آبهی لیبه خصوص آنچه در واقعهه سه ،کشور لابیس تیریمد یشناسبیآس در این بخش از گزارش

اعمال شهده توسهط وزارت  یتیریمد یهاو روش اتاقدام تیبا محور لیس تیریاز مد یلیفصل، تحل نیا یی. در بخش ابتداارائه می شود

ها، برنامهه ها،اسهتیکلهان و بلنهد مهدت در کشهور کهه در قالهب س یکردهایشود. در بخش بعد، رو یم انیآن ب یهارمجموعهیو ز روین

 یهالابیسه ریتحهت تهأث یادیهز یکشهورها ه. هرسهالردیگیقرار م یو بررس ینیاند، مورد بازبشدهها منتشر ها و دستورالعملنظامنامه

فصهل  نیهشود. لذا، بخش سهوم در ا یگزارش تلق نیاتحلیل های در  یگام مهم تواندیها مو توجه به تجارب آن قرار می گیرندمخرب 

 لیسی هاآموختهفصل درس نیا ییاست. در بخش انتها رانیدر ا لابیس تیریبهبود مد یدر راستا یالمللنیتجارب ب یبررسمشتمل بر 

 .شودیم انیب هاارائه راهکار همراه با یتیریموجود در عرصه مد یهاها و خلاءشکاف نییبا تب ریاخ

 

تابعه در مراحل  یهاو شرکت رویاعمال شده توسط وزارت ن یتیریمد یهااقدامات و روش یبررس -1-2

 ریاخ یهابلایاز وقوع س پسو  نی، حپیش
 لابیاز عملکهرد آن در طهول واقعهه سه یبوده است که شناخت کهامل نیمستلزم ا رویدر وزارت ن لابیس تیریاقدامات مد لیتحل

مطالعهه اسهناد  -1شهد:  یطه یمهواز ریاز آنچه در عرصه عمل رخ داده اسهت، سهه مسه یدرست ریتصو افتنی ی. برامیداشته باش ریاخ

تابعهه  یو واحهدها یلابیسه یهااز عرصهه دیهبازد -2کارگروه قرار داده بودند؛  اریدر اخت ها( که سازمانغیرهجلسات و )مکاتبات، صورت

ضهوابط و  هیهصهحنه، افهراد مهؤثر در ته تیریو مهد اتیهدر عمل ررگهذایمصاحبه با افهراد تأث -3و  زده؛لیدر چهار استان س رویوزارت ن

 یسههیبا مقا ر،یسه مس نیآمده از ابدست یهاافتهیارشد و خبرگان. سپس  رانیمد یبرخ زی( و نغیره لاب،یس نظامنامهها )دستورالعمل

بهه دسهت هها ه است که بخشهی از آنشد یسازمان تلقآنها، همان مکتوبات درون و برون  نیشدند. البته، معتبرتر ییآزمایمتقابل راست

 است. دهیو منابع آب رس یدرولوژیکارگروه ه

 

 لیس تیبر روا یمرور -1-2-1

از آن ارائهه شهده اسهت. تمهام  یانمونه 1-5جدول مرتب شدند که در  خیتار بیبه ترت یافتیاقدامات و مکتوبات از همه منابع در

 کیه وسهتیشهده و بهه عنهوان پ عی( تجمخی)مرتب شده بر اساس نهاد/استان، موضوع و تار یاصفحه 566 لیفا کیمستندات در قالب 

 شده است. قبلا ارائهگزارش دوم 
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 در استان خوزستان لابیس تیریمد یمتول یهامکتوبات در سازمان یاز محتوا یانمونه -1-1جدول 

 
 

آغاز شد و در ادامه  یسازمان هواشناس یهاهیو اخطار هاهیاطلاع یزمان ریو ارائه س یبا بررس لیس حیتشر ،کارگروهدر گزارش دوم 

( 8-2 بحهران )شهکل تیریها بهر اسهاس مراحهل مهدپرداخته شد. سپس در همه اسهتان لیس یجلسات فرمانده یزمان ریس یبه بررس

و  لیتها وقهوع سه یاگاهشیصدور پ ،ینگرشیمراحل پ ی)در چهار استان( برا رویتابعه وزارت ن یهااقدامات شرکت کارگروه،ی شنهادیپ

 یبهرا ادر گزارشات، اسناد و مکتوبات ارائه شده استان خوزستان وجود داشت؛ لهذ یبهتر ینسب یافتگی شد. ساختار تیروا لیپس از س

 اقدامات در حوضهه کرخهه در یزمان رینمونه س ی. برادیگرد میاقدامات ترس یزمان ریخه، دز و کارون، ساعم از کر زیآبر یهاتمام حوضه

 نشان داده شده است. 1-5شکل 

شرحعنوان سندنوع سند مخاطباقدام کنندهشماره سندمرحلهتاریخ

97/10/30B 21600/45826
معاون مطالعات پایه 

و طرح های جام 
مکاتبات دریافتی از آب  و برق خوزستانمکاتبهمعاونت های سازمان

توصیه به انجام تست های مختلف بر روی سرریز، نیروگاه 

و سایر تخلیه کننده ها باتوجه به فرصتی که پرآبی در 

اختیار قرار داده است. انجام اقدامات احتیاطی برای 

حفاظت از زیرساخت های تأمین آب

97/10/30B 21600/45816
معاون مطالعات پایه 

و طرح های جام 

مدیر کل مدیریت 

بحران
مکاتبات دریافتی از آب  و برق خوزستانمکاتبه

ظرفیت سازی برای تعدیل شرایط سی بی در سد و هشدار 

نسبت به وقوع جریاناتی با دبی بیش از 2000 مترمکعب بر 

ثانیه در پایین دست سد دز در ماه های آتی و همچنین 

هشدار برای سد کزخه و تحکیم سیل بندها و اقدامات 

احتیاطی در حاشیه رودخانه

97/11/02B 21600/45868
معاون مطالعات پایه 

و طرح های جام 

مدیر کل مدیریت 

بحران
مکاتبات دریافتی از آب  و برق خوزستانمکاتبه

هشدار نسبت به بارشی با  تداوم 48 ساعته و افزایش دبی 

عبور از مقط  اهواز؛ تحکیم سیل بندها و رف  موان  

احتمالی در مناطق پرخطر

97/11/03B 21600/45891
معاون مطالعات پایه 

و طرح های جام 

مدیر کل مدیریت 

بحران
مکاتبات دریافتی از آب  و برق خوزستانمکاتبه

سیاست بهره برداری سد کرخه در خصوص تعدیل 

سی ب، بر اساس آوردی بین 5 تا 9 میلیارد متر مکعب با 

اتخاذ سیاستی مبتنی بر حداکثر تراز 210 و حجم 3838 

میلیون متر مکعب
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آن به  لیتابعه و نحوه تبد یهاو شرکت رویو ساختار آن در وزارت ن لابیدرباره س یرساننحوه اطلاع یررسب -1-2-2

 ریاخ یهابلایس یتیریاقدامات مد

کهرد.  یابیهارز سهکیبر ر یمبتن یدر چارچوب توانیرا م یتیریآن به اقدامات مد لیو نحوه تبد لابیدرباره س یرسانساختار اطلاع

مختلهف )از  یهابخش انی( است که به توان تبادل اطلاعات مrisk communication) سکیچارچوب تعاملات ر نیا یهااز مؤلفه یکی

 اشاره دارد. سکیتا عموم مردم( در هنگام مواجهه با ر یدولت نیمسئول

 سکیخواهد داشت. تعاملات ر یزیناچ یثرگذارا سک،یبدون توجه به تعاملات مرتبط با ر سکیر تیریدر مد یریگمیتصم ندیفرا

. گهرددیمخبرگان و مردم در معرض خطر باز ن،یمسئول نیب هانهیو گز هاهی( اطلاعات، توصreal-time) یبه مجموعه تبادلات زمان واقع

و بهنگام با هدف کهاهش  حیبر اطلاعات صح یمبتن میاتخاذ تصم یبرا سکیجامعه تحت ر یتوانمندساز سک،یاز تعاملات ر ییهدف نها

 نهدیفرا نی. اشودیمطلع کردن جامعه استفاده م یبرا یداریو شن یدارید یهارسانه هیچارچوب، از کل نیاست. در ا یو مال یتلفات جان

 سهکیسهطح ر یبهر مبنها یرسهاناطلاع یبنهدها است. درجهچالش گریغلط و د لاعاتاط عات،یزودهنگام و کنترل شا ییمستلزم شناسا

در ههر محهل بهه  دیهو با شودیدرنظر گرفته م سکیدر تعاملات ر یرساناطلاع یهاآن( و قابل اعتماد بودن راه نی)شدت خطر و مخاطب

 یو آمهادگ یابیهو واکهنش تها باز ینیبشیاز پ سکیر تیریطبعاً شامل همه مراحل مد سکیو مورد توافق باشد. تعاملات ر فیتعر ینحو

 یکهیتوجه داشت که  دبای. استقرار گرفته یابیمورد ارز سکیدر چارچوب ر رویدر وزارت ن یرسانساختار اطلاع. در ادامه شودیشامل م

بهوده و تعاملهات  یاست که کاملاً درون سهازمان رویدر وزارت ن 1385مصوب سال  سکیر تیرینظامنامه مد نه،یزم نیاز اسناد مهم در ا

 .شودیمشاهده نم سکیها و عموم مردم در معرض رسازمان گریبا د سکیر

. لهازم بهه شهودیگام اول محسوب م یسازمان هواشناس یهاهیو اخطار هاهیو صدور اطلاع هاینیبشیپ ل،یس یتیریدر اقدامات مد

 یتیریمهد یهاپاسهخ تیهفیک ن،یبرا. بناستیمدنظر ن یفصل یهاینیبشیمدت بوده و پکوتاهبینی پیش ها،ینیبشیذکر است منظور از پ

در  رویهبا وزارت ن یسازمان هواشناس نیرابطه، تعامل ب نیدر ا. وابسته است یسازمان هواشناس یهاینیبشیپ تیفیبه ک رویدر وزارت ن

 یکیدرولوژیهه یهاینیبشیدر پ یو کاربرد یعدد اتیبدون جزئ لابیو متعدد وقوع س یعموم یحال حاضر محدود به ارسال هشدارها

. گهرددیمه عیهبحهران ههر اسهتان توز تیریمهد قیو از طر شودینم افتیدر میبه شکل مستق زین هاینیبشیپ ایو  هاهیاخطار نیاست. ا

و اسهتفاده در  یبهرداربهره تیهکشهور قابل یسازمان هواشناسه یو هشدارها یهواشناس یهاینیبشیپ یکنون یمتأسفانه شکل و محتوا

 یکاسهت نیهاز ا زیهن یتیریاقدامات مهد تیفیک عتاًی. لذا طبستیمخزن را دارا ن تیریدر مد ژهیرواناب و بو-ارشب یکیدرولوژیه یهامدل

آب و  تیوضهع یعهدد یههاینیبشیبه حوزه پ رویآب وزارت ن قاتیعلت، مؤسسه تحق نی. البته لازم به ذکر است به همردیپذیم ریتأث

و  دههدیبارش را انجام م یهاینیبشیصرفاً پ یمشخص شده ، ورود کرده است. البته سامانه فعل لابیهوا، بر اساس آنچه در نظامنامه س

 نشده است.  یاندازرواناب راه-بارش یهامدل سبر اسا لیهنوز سامانه هشدار س

بحهران کشهور  تیریسهازمان مهد لیدر قهانون تشهک رو،یهندر مجموعهه وزارت  یرسهاندر خصوص ساختار اطلاع داتیتمه یبرخ

شهماره  نامهبیهمهان مهاده )تصهو لیه( ذ3قهانون و تبصهره ) نیها یهیاجرا نامهنیی( آ15( ماده )9بند ) یشده است. در اجرا دهیشیاند

بهرق، آب و فاضهلاب بها  ،ییایهو مخاطرات در لیامور س ی( کارگروه تخصصرانیمحترم وز ئتیه 21/8/1399مورخ 41782/ت195645

 رانیمنابع آب ا تیریبه شرکت مد ییایو مخاطرات در لیامور س یتخصص یکارگروه فرع تیشده و مسئول لیتشک رویوزارت ن تیمسئول

سهازی و تمهرین فرهنگ ،یآموزشه یهاعبهارت اسهت از تهدوین برنامهه یکارگروه تخصصه نیا فیاز اهم وظا یکیاست.  دهیواگذار گرد

منظهور بالها بهردن سهطح رسانی مهوثر بهه ها و شرح وظایف کلیه واحدها، مدیران و کارکنان برای شرایط اضطراری و اطلاعدستورالعمل

 مخاطرات دریایی و منابع آب. ل،یو کاهش خسارات س لابیمقابله با س یدر جهت آمادگ یعموم یآگاه

 

 یتیریآن به اقدامات مد لیو نحوه تبد رویو ساختار آن در وزارت ن لابیدرباره س یرساناطلاع

 تیریدر مراحهل مختلهف مهد یرسهانبرق، آب و فاضلاب مرتبط بها اطلاع ،ییایو مخاطرات در لیامور س یکارگروه تخصص فیوظا

 .است یمرتبط با مرحله آمادگ یرساندر حوزه اطلاع فیوظا نیشتریکه ب شودیخلاصه شده است. ملاحظه م 1-5جدول  بحران در
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 یرسانبرق، آب و فاضلاب در رابطه با اطلاع ،ییایو مخاطرات در لیامور س یکارگروه تخصص فیوظا -2-1 ولجد

 وظیفه مرحله شماره

 ایجاد نظام مدیریت جامع اطلاعات به منظور هشدار به موقهع و اطهلاع رسهانی آنی و دقیق و به هنگام در زمان وقوع حادثه آمادگی 1

 آمادگی 2
سیم و های مربوطه جهت برقراری ارتباط موثر بیاطمینان و کنترل مستمر بر چگونگی تهیهه امکانهات ارتبهاطی و ایجهاد زیرساختحصول 

 سیم با مدیران بحران در هنگام مقابله با بحرانبا

 آمادگی 3
های تخصصی سیل و ادث در زیرکارگروههای ناشی از حوتدوین ضوابط مربوط به تعیین سطوح حالهت اضهطرار، شهیوه اعهلام بحهران

 مخاطرات دریایی، برق، آب و فاضلاب و تنظیم گزارشات ماهیانه از وقوع حوادث بهه تفکیهک بخهش ههای مختلف

 مقابله 4
مربوط به  های مربوطه و ارائه اخبار و اطلاعاتاطلاع رسانی سریع و به موقع از وقوع ههر نهوع حادثهه بهه مهدیران مسهئول در زیربخش

 ساعت به سهازمان مهدیریت بحهران کشهور تها پایهان مرحلهه مقابلهه بها بحران 12رویدادها و اقهدامات انجهام شده در هر 

 

قرار  شده که به ینیبشیپ رویوزارت ن سطحو در  یآگاهشیاز زمان صدور پ یرساندر حوزه اطلاع یموارد زین لابیدر نظامنامه س

 هستند: ریز

 شیای اسهت. پهمنطقههآب یههاشهرکت هیبر عهده دفاتر مطالعات پا فهیوظ نی: الیبر احتمال رخداد س یمبن یآگاه شیصدور پ -1

 افهتیاز در ی. مهلهت زمهانگهرددیمنهابع آب اعلهام مه تیریمنابع آب شرکت مهد هیو دفتر مطالعات پا یاستان یبه واحدها یآگاه

 ساعت است. 6 راکثتا زمان صدور هشدار حد هیاطلاعات اول

 افهتیای پس از درمنطقهآب یهاشرکت یاتیعمل یو واحدها یدر سطح استان: دفاتر تخصص لابیس تیریمد شیو پا یاطلاع رسان -2

 هستند. یاز شرکت مادر تخصص یبانیدر سطح استان و اخذ پشت لابیس تیریمد شیو پا یموظف به اطلاع رسان ،یآگاه شیپ

 تیریمنهابع آب شهرکت مهد هیمنابع آب: دفتر مطالعات پا تیریشرکت مد رعاملیبحران و پدافند غ تیریصدور هشدار به دفتر مد -3

 تیریبهه دفتهر مهد یلهیهشدار لازم را به همراه اطلاعهات تکم یآگاه شیپ افتیساعت پس از در 2منابع آب موظف است حداکثر 

 .دیمنابع آب اعلام نما تیریمد رکتش رعاملیبحران و پدافند غ

منهابع آب موظهف اسهت  تیریمنابع آب شهرکت مهد هی: دفتر مطالعات پالابیواقع در محدوده س یهاشرکت ریبه سا یرساناطلاع  -4

 .ندیرا مطلع نما لابیواقع در محدود س یهاشرکت ریسا ،آگاهیشیپ افتیساعت پس از در 4حداکثر 

منابع آب موظف است بدون فوت وقت و پس  تیریشرکت مد رعاملیبحران و پدافند غ تیریواحدها: دفتر مد ریبه سا یاطلاع رسان -5

 ،یبهرق آبه یههاروگهاهین تیریآب، مد نیتام ساتیاز تاس یبرداررودخانه و سواحل، بهره یبه دفاتر مهندس ،آگاهیشیپ افتیاز در

شهرکت  ر،یعامل شرکت تهوان ریبحران و پدافد غ تیریآب و فاضلاب کشور، مد یشرکت مهندس املع ریبحران و پدافند غ تیریمد

 .دینما یاطلاع رسان لابیواقع در محدوده س ییو روستا یآب و فاضلاب شهر یهاو شرکت رانیا یرویتوسعه منابع آب و ن

 تیریشهرکت مهد رعامهلیبحران و پدافنهد غ تیری: دفتر مدلابیس تیریمد یبانیو پشت یجلسه ستاد فرمانده لیدر خواست تشک -6

 لابیسه تیریمهد یبانیو پشهت یفرمانهده یآن، از ستاد مل یامدهایو پ لابیسطح س یبا توجه به گستردگمنابع آب، موظف است 

 ساعت است. 12جلسه، حداکثر  لیتشک یجلسه تا هماهنگ لیلزوم تشک صیشخاز ت یجلسه کند. مهلت زمان لیدرخواست تشک

پهس از درخواسهت دفتهر  لاب،یس تیریمد یبانیو پشت ی: ستاد فرماندهلابیس تیریمد یبانیو پشت یجلسه ستاد فرمانده لیتشک -7

ها را با نظر دفاتر آن یامدهایمحتمل و پ یوهایستاد(، سنار رخانهیمنابع آب )دب تیریشرکت مد رعاملیبحران و پدافند غ تیریمد

 رویهن ریستاد ابلاغ نموده و به اطلاع معاونت امور آب و آبفا و وز یلازم را اتخاذ و صورتجلسه را به اعوا ماتیتصم ،یبررس یتخصص

 .رساندیم

بحهران و پدافنهد  تیری: دفتهر مهدرویهخارج از مجموعهه وزارت ن لابیس تیریمد یمتول ینهادها ریبا سا یو هماهنگ یاطلاع رسان -9

 ریبا سا یو هماهنگ ینسبت به اطلاع رسان ،ربطیذ یبه واحدها یستاد مل ماتیمنابع آب ضمن ابلاغ تصم تیریشرکت مد رعاملیغ

 .کندیاقدام م رهیها و غو ارتباط با رسانه یافکار عموم تیریمد رو،یاز مجموعه وزارت ن جخار لابیس تیریمد یمتول ینهادها
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منهابع آب شهرکت آب  هیه: دفتهر مطالعهات پایامنابع آب شرکت آب منطقهه هیتوسط دفتر مطالعات پا لابیس انیپا یاطلاع رسان -8

منهابع آب  هیه)داخل و خارج سازمان( و دفتر مطالعهات پا یاستان یاتیعمل یبه واحدها لاب،یس انیپا صیدر صورت تشخ یامنطقه

 .دینمایم ینمنابع آب اطلاع رسا تیریشرکت مد

منهابع  هیمنابع آب: دفتر مطالعات پا تیریمنابع آب شرکت مد هیتوسط دفتر مطالعات پا زیدر حوضه آبر یلابیس طیشرا انیاعلام پا -11

در حوضهه  یلابیسه طیشرا انیاطلاعات، پا ریسا یو بررس یامنطقه یهااطلاعات از سامانه افتیمنابع آب، با در تیریآب شرکت مد

 .دینمایمنابع آب اعلام م تیریشرکت مد رعاملیبحران و پدافند غ تیریرا به دفتر مد لابیان رخداد سیو پا یرا بررس زیآبر

بحهران و پدافنهد  تیریمنابع آب: دفتر مد تیریشرکت مد رعاملیبحران و پدافند غ تیریتوسط دفتر مد یلابیس طیشرا انیاعلام پا -11

 نیتهام سهاتیاز تاس یبهرداررودخانه و سواحل، بهره یرا به دفاتر مهندس یلابیس طیشرا انیمنابع آب، پا تیریشرکت مد رعاملیغ

بحهران و  تیریآب و فاضهلاب کشهور، مهد یعامل شرکت مهندسه ریبحران و پدافند غ تیریمد ،یآب رقب یهاروگاهین تیریآب، مد

واقهع در  ییو روسهتا یآب و فاضهلاب شههر یههاو شهرکت رانیا یرویشرکت توسعه منابع آب و ن ر،یعامل شرکت توان ریپدافد غ

 .دینمایم یاطلاع رسان لاب،یمحدوده س

 :شودیاطلاع داده م رویدر وزارت ن ریبه صورت ز یمخابرات یهاشبکه قیشده از طر فیتعر فیوظا

تابعهه و  یهاعامل شهرکت رانیمد یبرا لابیس تیریمد یبانیو پشت یفرمانده یستاد مل یرساناطلاع یهاشبکه ،یمجاز یدر فوا -

آب از سهال  نیتهام ساتیرودخانه و تاس یبحران، مهندس تیریمنابع آب، مد هیمطالعات پا نیمسئول یبرا یدر حوزه دفاتر تخصص

 فعال است. 1386

ها چند روز قبل از وقوع وقوع بارش ینیبشیپ یرسان، اطلاع1385از سال  زیبحران شرکت ن تیریحوزه مد یامکیسامانه پ قیاز طر -

 .لیس و هشدار ینیبشیپ یکشور و سامانه مل یمطابق اعلام و اخطار سازمان هواشناس لابیس

 

 93 نفروردی – 91اسفند  یهالابیدر س یمتول یهاواکنش سازمان

آب کشور،  قاتیمؤسسه تحق لِیسامانه هشدار س یِنیبشیپ یهامدل جیو نتا یسازمان هواشناس یصادر شده یهاهیاخطار یرویپ

 زیهم یهامیشهد. بهر اسهاس تصهم لیتشک رانیمنابع آبِ ا تیریدر شرکت مد لابیس تیریمد یبانیو پشت یفرمانده یجلسات ستاد مل

آن شرکت به سهازمان هها و  یاز سو یداتیمنابع آب، اقدامات، دستورات و تمه تیریمد یتخصصدر شرکت مادر ریاخ یهالابیبحران س

و  یفرمانهده یسهتاد مله یبا درخواست از اعوها لابیس تیریمطابق نظامنامه مد یآگاه شیتابعه ابلاغ شد. پس از صدور پ یشرکت ها

آب  قهاتیموسسهه تحق ینهیبشیپ یو اعلهام سهامانه مله یسهجلسات ستاد به تناسب هشدار سازمان هواشنا لابیس تیریمد یبانیپشت

 سیبهه عنهوان رئه یاآب منطقهه یهاعامهل شهرکت رانیبه مد لیس ریدرگ یهااستان کیهشدار به تفک امکیو ضمن ارسال پ لیتشک

 .دیابلاغ گرد یاهآب منطق یهابه صورت مکتوب به شرکت زین یو آب استان، مصوبات جلسه ستاد مل ییایو مخاطرات در لیکارگروه س

آب  یعامهل شهرکت هها رانیبه مد یو مصوبات ابلاغ یامکیپ یهشدارها هیدر کل ر،یهای اخوقوع سیلاب یذکر است در ط انیشا

 تیریجلسهات مهد لیو آب استان، اعلام شد که علهاوه بهر تشهک ییایمخاطرات در ل،یکارگروه س سیبعنوان رئ لابیس ریدرگ یمنطقه ا

 ریبحهران اسهتان را از اسهتاندار درخواسهت و بها حوهور سها تیریجلسات مهد ربط،یذ رانیمدو  نیشرکت با حوور معاون یبحران داخل

از منظهر  نی. بنهابرانهدینما یهیرا اجرا لیاز س یخسارات ناش رانهیشگیو اقدامات پ داتیاستان تمه لابیس تیریمسئول مد یهادستگاه

بهه  لابیسه تیریمد یبانیو پشت یفرمانده یجلسات ستاد مل مصوباتهشدار و ابلاغ  یامکیاعلام پ رو،یوزارت ن لابیس تیرینظامنامه مد

 شد. یمسئول تلق یدستگاه ها ری( استان و سالابیبحران )س تیریمد یمنزله اعلام هشدار به استاندار به عنوان مسئول قانون

بحهران  یدر قالهب سهتادها هاهیهو اطلاع هاهیهاخطار افهتیازدر یبا فاصله انهدک زده،لیس یهادر استان یامنطقهآب یهاشرکت

 :استبوده ریبه قرار ز یتیریآن به اقدامات مد لیمختلف و نحوه تبد یهادر استان یرسانجلسه دادند. ساختار اطلاع لیتشک

 جهادیدانهش و ا تیریشد کهه ههدف آن مهد لیتشک یرسانو اطلاع یبا عنوان مستندساز یاستان کارگروه نیدر ا گلستان: استان

و  "یاتیهعمل"، "اتهاق فکهر"کهارگروه، سهه کهارگروه  نیهبهود. در کنهار ا یدرون و برون سهازمان یرساناطلاع نیو همچن یبانک اطلاعات
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شد کهه  فیتعر یاتیاستان شش محور عمل نیرا بر عهده داشتند. در ا ییو اجرا یتیریاقدامات مد هاطلاعات ب لیتبد فهیوظ "یبانیپشت"

 بحران بود. تیریعوامل مد یآمادگ یو هشدار برا یرساناطلاع ،یاز اقدامات اساس یکیها در آن

 یتیریاقهدامات مهدو  یرسهاناطلاع  یهاز ح یبهتهر یافتگیساختار لاب،یس شتریگستره ب رغمیاستان، عل نیخوزستان: در ا استان

 یشهورا نچنهیسهازمان آب و بهرق خوزسهتان، و ههم ل،یسه یمله یستاد فرمانده ها،هیو اطلاع هاهیاخطار افتیمشاهده شد. پس از در

شهد. در  یرسهاناطلاع یاههداف درون و بهرون سهازمان یجلسات برا یداد و خروج لیتشک یاتجلس لیو پس از س نیح ش،یپ ،یمشورت

مشهاور و  نیمهندسه یهاها، شهرکتاز دانشگاه یدرولوژینفره متشکل از کارشناسان منابع آب و ه 11 یاتهی، کم89 لیطول رخداد س

سهدها،  نگیتوریاز مرکز مان یو بر اساس اطلاعات ورود افتهیحوور  یمشورت یکارشناسان سازمان آب و برق خوزستان در جلسه شورا

اسهتان و اداره کهل  نیتهأم یبا شورا یجلسه، با هماهنگ 24در قالب  یگروه تخصص نیا هایمی. تصمشدیاتخاد م یتیریمد هایمیتصم

سهدها بها  یبهردارو بهره تیریمد یبرا یاتیخوزستان( به اقدامات عمل یمناسب با استاندار یبحران استان )در تعامل و همکار تیریمد

و  یو انحرافه یمهیتنظ ،یمخزن یسدها، اطلاعات سدها نگیتوریز مانشد. لازم به ذکر است مرک لیدست آنها تبد نییپا طیتوجه به شرا

 ین. مراجهع درون سهازماکنهدیمه افهتیاسهتان همجهوار در 7بهرف و بهاران را در خوزسهتان و  ،ریهشهامل تبخ یهواشناس یهاستگاهیا

 سهت،یز طیآب و محه یههادفتر مدل ،یاریآب یهامعاونت شبکه رعامل،یعبارتند از حوزه مد نگیتوریاطلاعات از مرکز مان کنندهافتیدر

 زیهن یبحران طی. در شرایبردارو معاونت حفاظت و بهره یمعاونت مطالعات، معاونت آبرسان ها،روگاهیسدها، معاونت ن یبردارمعاونت بهره

ب، شهرکت گهاز، بهرق شهرکت آب و فاضهلا ز،یمناطق نفت خ یمانند شرکت مل یبرون سازمان ینهادها یبرا نگیتوریمرکز مان یهاداده

 ی. لهازم بهه ذکهر اسهت بهراشهودیاطلاع ارسهال مه یبحران صرفاً برا تیریو مد یاستاندار ،ینظارت یاهواز، نهادها یشهردار ،یامنطقه

شده اسهت. در سهازمان آب و بهرق  هیتوسط سازمان آب و برق خوزستان ته نماستگاهیا لیموبا شنیکیاپل ربط،یبه مراجع ذ یرساناطلاع

ها سهازمان ریبهه سها ینیب شیهشدار و پ 11و بالغ بر  89-87 یسال آب یاز ابتدا یسازمانهشدار درون 111خوزستان، مجموعاً بالغ بر 

 صورت گرفت.

منهابع  تیریمهدشهرکت  یو حوزه سهتاد یسازمان هواشناس یو اخطارها ینیبشیپ افتیاستان، پس از در نیلرستان: در ا استان

بحهران شهرکت و  تیریابتدا بهه سهتاد مهد لاب،یلرستان مطابق نظامنامه س یامنطقهمنابع آب شرکت آب هیدفتر مطالعات پا ران،یآب ا

چههار حهوزه  شهتر،یب یهماهنگ یاستان، برا نیکرد. در ا یرسانداده اطلاع یآورجمع انیمتصد وسپس به مجموعه کارشناسان شرکت 

 نحهی در ههارودخانهه یسدها و دب یخروج یدب نچنی. همابدی عیتسر هایها ارسال شد تا هماهنگآن یبرا یندگانیمشخص و نما یکار

 .دیگرد یرساناطلاععرض مافوق و هم یهاو به دستگاه شیپا یصورت ساعتبه لیس

در  یناگههان لابیس یکه برا حالی در بود، متفاوت هااستان گرید لابی( کاملا با سی)ناگهان لابیاستان نوع س نیفارس: در ا استان

شهرکت  نیشهیپ یهاهیرو یدر استان فارس انجام داد، عمدتا بر مبنا ایمنطقهآب شرکت آنچه. استنشده ینیبشیپ ینظامنامه اقدامات

لهازم در خصهوص حفهظ  یاههشهدار یامنطقههاسهتان، شهرکت آب نیدر ا لیاز رخداد س شیپ یهواشناس سازمان هیبود. طبق اخطار

گشت و  یهاها و گروهادارات آب شهرستان یو رؤسا رانیمد هینوروز را به کل لاتیتعط امیها در او بستر رودخانه میو تصرف حر یآمادگ

فهارس در  یامنطقههشهرکت آب  یتیریو اقدامات مد یرسانعمده اطلاع ل،یزمان س بودنکوتاه  لیتوجه داشت که بدل دیداد. با یبازرس

 ها متمرکز بود.سازمان ریو در ارتباط با سا لیاز س شیدوره پ

 

 بندیجمع

و نحهوه  رویهو سهاختار آن در وزارت ن لابیدربهاره سه یرسانو منابع آب در رابطه با نحوه اطلاع یدرولوژیدرمجموع برداشت کارگروه ه

 است: ریبه شرح ز یتیریآن به اقدامات مد لیتبد

در عمل مطهابق بها  ر،یاخ یهالابیدر س یسازمان هواشناس یهاهیو اخطار هاهیپس از صدور اطلاع رویوزارت ن ینرسااطلاع ساختار -

ها در اسهتان یتیریاطلاعات به اقهدامات مهد لیتبد هیو رو وهیش نیچنو هم اتیدر جزئ حالنی. بااشودیم یابیارز لابینظامنامه س

 .گرددیمو تجارب هر استان باز هاتیظرف هوجود دارد که ب تفاوت
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شهده،  نیهیمنهابع آب نسهبتاً خهوب تب تیریو شهرکت مهد یامنطقهه آب یهاشهرکت نینحوه رابطه ب لابیدر نظامنامه س نکهیباا -

 تیهبهوده و در حهد کفا یاتیهدر سهطح عمل یکهاف اتیهفاقهد جزئ زدهلیس یهااستان یامنطقهآب  یهانظامنامه به اذعان شرکت

نشهده  فیهتعر یخوببهه لابیتا وقهوع سه یخطر و فاصله زمان یمتناسب با بزرگ یِرسانسطح اطلاع گر،ی. به عبارت دستیگرا نعمل

 نظامنامه در سطح کلان باشد. وستیشده و پ هیهمان حوضه ته ژهیو دیدر هر حوضه با لابینظامنامه س اتیاست. جزئ

 فیهتعر یسهازمانصورت درونبه یرساناطلاع فیو صرفاً وظا شودیم دهیکمتر د سکیات رتعامل رو،یوزارت ن یرسانساختار اطلاع در -

برق، آب و فاضهلاب، کهه بهه نظهر  ،ییایو مخاطرات در لیامور س یکارگروه تخصص سیعنوان رئبه رویآنکه وزارت نشده است؛ حال

که  ییهادر ساختار خود و دستورالعمل دیاست، با سکیر تیریاز چارچوب مد یبخش یو اجرا سکیر یابیارز یاصل یمتول رسدیم

 اشاره کند. سکیصورت مشخص و شفاف به نقش خود در تعاملات ربه کندیم نیتدو

افکهار  تیریها و مهد)ارتبهاط بها رسهانه رویخارج از مجموعه وزارت ن یهامورد ارسال علامت به سازمان کیدر  لابینظامنامه س در -

کهه مشهخص  یمعنه نیهنشده اسهت. بهه ا انیب ندیفرآ نیا یبرا یمشخص یبندسطح کهیگرفته؛ درصورت( موردتوجه قرار یعموم

 سهک،یتعاملهات ر یهامؤلفهه نیداده شود. از ب یو به چه اشخاص یچه اطلاعات لاب،یساز شدت و زمان وقوع  یدر چه سطح ستین

 وجود ندارد. یو هشدار به مردم چارچوب مشخص سکیتعاملات ر یشده و برا دهید گریکدیبا  نیمسئول نیصرفاً تعاملات ب

 

سازمان  لابیس یهاتابعه به هشدارها و اخطار یهاو شرکت رویواکنش وزارت ن تیفیو ک تیکم یبررس -1-2-8

 ریاخ یهالابیدر س یهواشناس

 در نظر گرفته شده است: یبا ارجاع به مستندات موجود، دو محور اصلدر این بخش 

 دگاهیهاز د یجههان یبها اسهتانداردها سههیکشهور در مقا یصادر شده توسط سازمان هواشناس یهاهیاعلام تیفیو ک تیکم یبررس -1

 تابعه. یهاو شرکت رویاستفاده در وزارت ن یبرا لیس ینیبشیپ

توجهه  کشور بها یصادر شده توسط سازمان هواشناس یهاهیتابعه به اعلام یهاو شرکت رویواکنش وزارت ن تیفیو ک تیکم یبررس -2

 ها.ها و نظامنامهبه دستورالعمل

هها آن یرسهانو اطلاع یمدت و فصهلکوتاه یجو یهاینیبشیو صدور پ یسازکشور، آماده یسازمان هواشناس فیاز وظا یکی اول؛

سهازمان  فی( اسهت )شهرح وظهایو دولته یخصوص یهااستفاده بخش ی)برا یاستفاده عامه مردم( و تخصص ی)برا یدر دو سطح عموم

طوفهان،  ل،یماننهد سه یدر زمهان رخهداد حهوادث جهو یسازمان هواشناسه یهاهیاعلام ی(. از طرفwww.irimo.irکشور،  یهواشناس

 یبنهدکشهور در دو دسهته طبقه یسهازمان هواشناسه یهاهی. اعلامسازدیمربوطه را آگاه م یو مانند آنها، عموم مردم و نهادها خبندانی

 کشور(: یسازمان هواشناس هیو اخطار هیاطلاع هیته)دستورالعمل  گرددیم

بهه  ازیهاسهت کهه ن یبارشه عیکهه مربهوط بهه وقها شودیصادر م یدارد و زمان یبخش یجنبه آگاه هی(: اطلاعAdvisory) هیاطلاع -

 86سهاعت )و گهاه تها  72از  یزمهان یههادر بازه ههاینهیبشیاغلب شهامل پ ،یهواشناس دهیداشته باشد. بسته به نوع پد یهماهنگ

 و کمتر از آن است. ندهیساعت( آ

درصهد(  91از  شیبالا بوده )ب اریبس یمخرب جو یهادهیکه احتمال رخداد پد شودیصادر م یزمان هی(: اخطارWarning) هیاخطار -

. ردگیهیرا دربر م دهیساعت قبل از وقوع پد 49از چند ساعت تا  یجو یهاینیبشینوع پ نیا ،یهواشناس دهیباشد. بسته به نوع پد

 است. یو جان یمحتمل آن صدمات مال اریبس امدیکه پ شودیم یتلق یادهیپد ،یمخرب جو دهیپد

نموده اسهت. دسهتورالعمل  نییو اخطار تع هیصدور اطلاع یهااز بارش را به عنوان آستانه ینیکشور، سطح مع یسازمان هواشناس

سهازمان  هیهو اخطار هیهاطلاع هیهاست )دسهتورالعمل ته یکل اریخاص هر منطقه( و بس طیو شرا هامی)بدون توجه به اقل یمزبور سراسر

 دسته در نظر گرفته شده است: 6ساعته باران و برف،  24بندی بارش تجمعی به طور نمونه در دسته کشور(. یهواشناس

 میلیمتر 1ناچیز: تا  -

 میلیمتر 5تا  میلیمتر 1ملایم:  -
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 میلیمتر 21میلیمتر تا  5متوسط:  -

 میلیمتر 51میلیمتر تا  21سنگین:  -

 میلیمتر 111میلیمتر تا  51خیلی سنگین:  -

 میلیمتر و بیشتر 111فوق العاده سنگین:  -

 باشد:دستور العمل سازمان هواشناسی برای تهیه اطلاعیه و اخطاریه بر اساس دسته بندی بالا به صورت زیر می

با توجه به شدت بارش در صورت وجهود احتمهال  اطلاعیه و ازیساعت در صورت ن 24میلیمتر در  21میلیمتر تا  5های برای بارش -

 شود.خسارت اخطاریه صادر می

ا ههو برای غالب مناطق و اقلهیم هیاطلاع روز 3 یبا توجه به شدت حداکثر با فاصله زمان میلیمتر 51میلیمتر تا  21های بارش برای -

 شود.ساعت قبل از رخداد اخطاریه صادر می 49با توجه به شدت بارش تا 

هها تها روز قبل از رخداد اطلاعیه و برای کلیه مناطق و اقلهیم 3 یبا حداقل فاصله زمان میلیمتر 111میلیمتر تا  51های بارش برای -

 شود.اخطاریه صادر می زیساعت قبل از رخداد ن 49

تا پنج روز قبهل از  یبا فاصله زمان متریلیم 111از  شیبو برف باران  ینیبشیقبل شامل پ یط به بندهامربو یحد یهادهیپد یبرا -

 صادر کرد. هیو سپس اخطار هیاطلاع توانیرخداد م

و اختلهال در  خبنهدانی لاب،یجنگل، احتمال سه یسوزمانند سقوط بهمن، آتش گرید زیآممخاطره یهادهیپد ینیبشیصورت پ در -

 گردد.یحداکثر سه روز قبل از رخداد صادر م یبا برد زمان هیاخطار ای هی، اطلاع غیرهتردد، امواج سرما و گرما و 

 دهیهتا دو روز قبل از زمان انتظار رخهداد پد هیاخطار شود.یمورد نظر صادر م دهیتا پنج روز قبل از زمان انتظار رخداد پد هیاطلاع

 نهدهیبهه آ هیهو اخطار هیفراتر از دوره اعتبار اطلاع یابه دوره دهیتداوم رخداد پد ینیبشیدر صورت پ نیهمچن شود.یمورد نظر صادر م

 یصهادر شهده توسهط سهازمان هواشناسه یهاهیهاخطار یزمان ریس 2-5)مانند تداوم، لغو و اصلاحیه(. در شکل  اشاره شود زیآن ن ینگر

 نشان داده شده است. چهار استان گلستان، خوزستان، فارس و لرستان یکشور برا
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چهار استان گلستان، خوزستان، فارس و  یکشور برا یسازمان هواشناسصادر شده توسط  یهاهیاخطار یزمان ریس -2-1شکل 

 لرستان

 

 کرد: یبندطبقه ریدر دو دسته ز یدر کشور را به طور کل ریاخ یهالابیس توانیفشرده م یبنددسته کیدر  دوم؛

 لیهقب نی. اافتدیکوچک تا متوسط اتفاق م یهاو اغلب کوتاه مدت در حوضه دیشد یها(: که در اثر بارشFlash Flood) یناگهان لیس -

 یههاشنسهبت بهه بار زیهنوع واکهنش حوضهه آبر لی. به دلرندیتا حداکثر چند ساعت شکل بگ قهیدر عرض چند دق توانندیم هالابیس

 نیهفهراوان اسهت. هشهدار ا یها متمرکز ولهآن یو مال یکننده بوده و تلفات جان ریغافلگ یناگهان لیاغلب س ،و زمان تمرکز کوتاه دیشد

 است. لینوع س نیاز ا رازیدر ش 89ماه  نیفرورد لیدشوار است. س اریبس یروز جهان هاییبا فناور یحت هالیگونه س

و  دیبهار در اثر بارش نسبتاً شد ایدر زمستان  یفصل یهالابیاز س ی(: بعوRegional or River Flood) یارودخانه ای یامنطقه لیس -

و  دهنهدیرخ مه عیوس زیآبر یهاهمزمان با ذوب برف در حوضه یحوضه( و گاه یرینفوذپذ تیاز ظرف شیب یمتوال یهابارش ایمداوم )

گلسهتان، خوزسهتان و  یهادر استان 89ماه  نیو فرورد 87اسفند ماه  یهالی. سشوندیرودخانه م یاز مقطع عرض زیباع  سرر جایتدر

 ههایلیاز سه تهرقیهعمومها دق هالینوع س نیا یبرا یکیدرولوژیو ه یهواشناس ی. هشدارهاندآییبه حساب م لینوع س نیلرستان از ا

 .دهدیمنابع آب بحران قرار م رانیمد اریدر اخت یشتریب آمادگیو زمان  ردگییانجام م یناگهان

)در سهطوح  یمتول یهاسازمان یهاو سپس به واکنش رویمرسوم وزارت ن یهاهیرو حیموضوع به تشر شتریب نییتب یادامه برا در

 ( پرداخته شده است.یو استان یمل
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 یسازمان هواشناس یهاهیو اخطار هاهیتابعه به اطلاع یهاو شرکت رویمرسوم واکنش وزارت ن هیرو

بحهران کشهور و ادارات کهل  تیریکشهور، سهازمان مهد ریهدفتر وز رو،یعامل وزارت ن ریکل بحران پدافند غ ریمد رو،ین ریوز دفتر

 افهتیرا در یسهازمان هواشناسه یهاهیهو اخطار ههاهیههستند که رونوشت اطلاع لابیمرتبط با س یها از جمله نهادهااستان یهواشناس

و از جملهه شهرکت  رویهتابعهه وزارت ن یمهادر تخصصه یههاشرکت اریدر اخت رویوزارت ن قیاز طر هاهیارو اخط هاهیاطلاع نی. اکنندیم

و هم از  هایبحران استاندار تیریدفتر مد قیهم از طر هاهیو اخطار هاهیاطلاع نیا زیها ن. در استانردیگیقرار م رانیمنابع آب ا تیریمد

 .رسدیای ممنطقهآب یهامانند شرکت یتابعه استان یهادست شرکت هب رویوزارت ن یمادر تخصص یهاشرکت قیطر

و  هیهکشهور و تجز یصادر شده توسهط سهازمان هواشناسه هی/اخطارهیاطلاع افتیپس از در رو،یوزارت ن لابیاساس نظامنامه س بر

موسسهه  لیسهامانه هشهدار سه ینهیبشیپه یههامدل جی)مانند نتا یاو منطقه یها در سطح ملسامانه ریاز سا یافتیدر یهاداده لیتحل

. در گهرددیرواناب انجام م لیبارش و پتانس یو مکان یزمان ینیبشی(، پشودیمنابع آب گزارش م هیاآب که به دفتر مطالعات پ قاتیتحق

و  یفرمانهده یسهتاد مله» یجلسهات تخصصه ازیو در صورت ن لیبحران تشک تیریمد تهیجلسه کم لاب،یصورت محتمل بودن وقوع س

بحهران و پدافنهد  تیریستاد متشهکل از دفهاتر مهد نی. اگرددیم لیتشک رانیمنابع آب ا تیریدر شرکت مد «لابیس تیریمد یبانیپشت

آب و شهرکت توسهعه آب و  قهاتیآب و فاضلاب کشهور، موسسهه تحق یمنابع آب، شرکت مهندس تیریشرکت مد رو،یوزارت ن رعاملیغ

 یشهده و در سهتاد مله یدر سه بخش سامانده لابیپس از س یریگو گزارش لابیوقوع س نیها در حاستان تیاست. وضع رانیا یروین

 نیبه «لابیسه تیریمهد یبانیو پشهت یفرمانهده یستاد مل»هشدار و مصوبه جلسه  دی. در صورت ضرورت، باردیگیقرار م یریگیمورد پ

 ل،یکهارگروه سه سیبعنهوان رئه لاب،یسه ریهای درگمنطقههآب یهاعامل شرکت رانیبه مد لابیساعت قبل از وقوع س 72تا  24حدود 

 یامکیهاعلهام پ رو،یهدر وزارت ن لابیسه تیریبا توجه بهه نظامنامهه مهد نیگردد. علاوه بر ااعلام  یامکیپ ،یو آب استان ییایمخاطرات در

 یبه منزله اعلام به اسهتاندار )بهه عنهوان مسهئول قهانون لابیس تیریمد یبانیو پشت یفرمانده یلسات ستاد ملهشدار و ابلاغ مصوبات ج

 یعامهل شهرکت آب منطقهه ا ریمهد ه،یهشدار و ابلاغ افتی. پس از درشودیم یمسئول تلق یهاستگاهد ری( و سالابیبحران س تیریمد

 لیتشهک لاب،یس یاست و بسته به شدت و گستردگ ربطیذ رانیو مد نیبحران با حوور معاون تیریمد یجلسات داخل لیموظف به تشک

 لابیسه تیریمسهئول مهد یهادسهتگاه رین جلسات که با حوهور سهای. ادینمایبحران استان را از استاندار درخواست م تیریجلسه مد

مسهئول اسهتان را بهه  یهادستگاه هیکل فیو وظا فیپرداخته و تکال یاحتمال لابیبارش و س تیوضع یبه بررس گردد،یم لیاستان تشک

و  یفرمانهده یسهتاد مله»مصهوبه جلسهه ای از پیامهک هشهدار و نمونه 3-5در شکل  .دینمایم نییتع یاحتمال لابیمنظور مقابله با س

 ، نشان داده شده است.کشور یواشناسسازمان ه 25/12/87شنبه مورخ  116شماره  هیدر مواجه با اخطار «لابیس تیریمد یبانیپشت
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 «لابیس تیریمد یبانیو پشت یفرمانده یستاد مل»هشدار و مصوبه جلسه  امکیاز پ یانمونه -8-1شکل 

 

 93 نفروردی – 91اسفند  یهالابیمنابع آب در س تیریمد یمتول یهاواکنش سازمان

کشهور  یسازمان هواشناس یاز سو یهواشناس هیاخطار 29و  هیاطلاع 31، مجموعا 1389 نیتا آخر فرورد 1387اول بهمن ماه  از

 یفرمانهده یستاد مل» یجلسه تخصص 31 ها،هیاعلام نیگلستان، خوزستان، لرستان و فارس صادر شده است به دنبال ا یهااستان یبرا

جلسه مربوط جلسهات  19تعداد  نی. از ا(4-5شکل ه است )برگزار شد رانیمنابع آب ا تیریمد رکتدر ش «لابیس تیریمد یبانیو پشت

 نیه(. در الابیسه تیریمهد یبانیو پشت یفرمانده یبوده است )بر اساس صورت جلسات ارائه شده توسط ستاد مل «لابیس نیح شیپا»

 .است دهیرس بیبه تصو ریاخ یهالابیمصوبه در رابطه با س 117جلسات، مجموعاً 



369         هیأت ویژۀ کارگروه هیدرولوژی و منابع آب 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 
 یکشور برا یسازمان هواشناس یهاهیو اخطار لابیس تیریمد یبانیو پشت یفرمانده یجلسات ستاد مل یزمان ریس -4-1 شکل

 چهار استان گلستان، خوزستان، فارس و لرستان

 

 :و نقد عملکرد یبررس جهینت

از  ،یجههان یکشور از نقطه نظر زمان صدور با اسهتاندارها یسازمان هواشناس یهاهیتطابق اعلام رغمیکه عل دهدینشان م هایبررس -1

 یسهازمان هواشناسه یهاهیهو اخطار هاهیهدر محتوا و مهتن اطلاع یچالش اصل کنی. لشودیم دهید ییهانوع هشدارها تفاوت  یح

سهازمان  شهنهادی. بهر اسهاس پشهودیمنعکس نم هاهیاطلاع نیبارش در ا دهیگستره مشخص پد و تیکه کم یکشور است به نحو

 ان،یهزمان شروع، زمهان پا ،یباشد: نوع مخاطره جو ریحداقل شامل موارد ز دیصادر شده با یهاهیاخطار یاجزا ،یجهان یهواشناس

مهتن  یو وضوح متن اخطهار. بها بررسه یحفاظت هیتوص دار،مق ر،یتحت تاث ییایجغراف مکان ر،یزمان و مدت اوج، مساحت تحت تاث

زمان شروع  ،یفقط نوع مخاطره جو هاهیاعلام نیکه متن ا افتیدر توانیکشور م یده توسط سازمان هواشناسصادر ش یهاهیاعلام

بهه منظهور  ی. از طرفردگییو وضوح متن اخطار را در بر م یحفاظت هیتوص ر،یتحت تاث ییایجغراف روزانه(، حدود مکان اسی)در مق

 انیهزمان شروع بهارش، زمهان پا رگذاریو تاث یلازم است چهار جزء مهم کم لاب،یس تیریدر مد یهواشناس یهاهیاستفاده از اطلاع

شهدت بهارش و  ایهچهار عامهل، عمهق  نیا نیوجود داشته باشد. از ب هاهیدر متن اطلاع ریشدت و مساحت تحت تاث ایبارش، عمق 

 .گرددیکشور ذکر نم یاسسازمان هواشن یهاهیاز اعلام کی چیبرخوردار است که در ه یاژهیو تیاهمگستره از 
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 یزیرکشور موظف بوده اسهت برنامهه ی، سازمان هواشناس18/16/1384آب در مورخ  یعال یشورا ستمیبر اساس مصوبات جلسه ب -2

 یجههان یهامهدل جینتا قیبه منظور تدق« جو یگردش عموم» یسازهیشب یبرا یمدل مل کیو توسعه مداوم  یطراح یلازم را برا

شهده اسهت کهه محققهان سهازمان  یکشور مهدع یصورت گرفته سازمان هواشناس یهایرس. در بردینما یاتیدر پهنه کشور را عمل

اند. بهر جهو شهده یگردش کله یبوممدل  کی یو اجرا یسه سال تلاش، موفق به طراح یکشور و دانشگاه تهران در ط یهواشناس

اسهت و پهس از  شیمرحلهه آزمها رمهدل د نیها»(، 1387اسفند  زکار،یاود پرهکشور )د یوقت سازمان هواشناس سیطبق گفته رئ

 «.گام برداشته خواهد شد یقاتیتحق یمدل و توسعه کارها نیصحت ا شیآن، به سمت افزا جیو صحت نتا یبررس

ههای سهیلاب ینهیبشیپه ینسبتا مناسب بهرا یوضوح مکان یاو منطقه یجهان یهواشناس ینیبشیپ یهامدل یخروج کهیدر حال -3

 میو اسهتفاده مسهتق یبهره بردار تیکشور قابل یسازمان هواشناس یهاهیو اخطار هاهیانتشار اطلاع یدارند، شکل کنون یرودخانه ا

 یبهرا یسهازمان هواشناسه یهاینیبشیمخازن سدها را ندارد. در واقع، پ تیریو در مد لیس ینیبشیپ یکیدرولوژیه یهادر مدل

بخهش آب  یازههایو عموماً ارضاکننده ن گرددینم میتنظ لیس جادیا یبه عنوان واحد مکان زی/آبخزیآبر یهاکاربرد در سطح حوضه

 .ستین لابیس تیریکشور در حوزه مد

کشهور  یسهازمان هواشناسه ینهیبشی)که توسط معاونت پ یکوتاه مدت هواشناس یهاینیبشیکشور علاوه بر پ یسازمان هواشناس -4

. دههدیدرشهت انجهام مه یبا وضوح مکهان یجهان هایبر اساس مدل زیماه را ن 3 یبا بازه زمان یفصل یهاینیبشی(، پشودیم هیته

 یخشکسهال ینهیبشیو په شیپا یو در حال حاضر توسط مرکز مل یشناس میدر گذشته توسط پژوهشکده اقل یفصل یهاینیبشیپ

 یها)بهر اسهاس گفتهه شهودیعموماً در هفته اول هر مهاه صهادر مه یفصل یهاینیبشی. پردیگیکشور انجام م یسازمان هواشناس

گرم صحت آن کمتهر  یهابوده و در ماه صددر 71تا  65 نیکشور ب یبارش و دما یفصل ینیبشیصحت پ ،یشناسمیپژوهشکده اقل

 رایز ست،یآسان ن هاینیبشینوع از پ نیا یابیکه ارز دهدینشان م یفصل یهاینیبشیپ یمورد یسرد سال است(. بررس یهااز ماه

مهدل  نیهم یخیتار یها ینیشبینسبت به پ راتییاز نرمال )با درصد تغ شیکمتر از نرمال، نرمال و ب هایبارش در کلاس تیوضع

 لابیسه تیریمهد یبهرا ینهیبشینوع پ نینشان داد که ا ریاخ لابی. سشودیاز کشور ارائه م یامناطق گسترده ی( برایجهان یها

هها  ینیشهبیپ نیهدهد که دقهت ا ینشان م ریاخ قاتیتحق ی. از طرفشودینم انیچراکه در آن مقدار مطلق بارش ب ستیمناسب ن

بهه علهت بالها بهودن عهدم  یفصهل یهاینیبشیپ ،یجهان ی. با توجه به استاندارهاستیماه مناسب ن کیبالاتراز  یهنوز در افق زمان

صهورت گرفتهه  یههایحال بها توجهه بررسه نی(. با اWMO, 1999باشند ) دیمخزن مف تیریمد یبرا توانندیآن، صرفاً م تیقطع

فصهل  ینهیبشیمخزن را ندارند )به طهور نمونهه په تیریمد یااستفاده و اعتماد بر تیقابل یسازمان هواشناس یفصل یهاینیبشیپ

کشهور در گهزارش خهود  ی: سهازمان هواشناسه12/8/87 خیآب کشور به تار یعال یام شورا 36بارش زمستان ارائه شده در جلسه 

بارش در فصهل  تیعوض ز،ییفصل پا ییآسا در دو ماه ابتدا لیس یاز نرمال و برخ شیب یبر خلاف بارش ها "اشاره داشته است که 

ی بارش کشهور فصل یهاینیبشیپ یزمان ریس 5-5در شکل  (.شودیم ینیبشیکمتر از نرمال پ یزمستان در محدوده نرمال تا قدر

 داده شده است.نشان  سازمان هواشناسی،

 سیو تاسه یجهو یهها دهیپد هیو شناخت کامل اتمسفر و کل قیدر تحق یتیکشور به عنوان تنها سازمان حاکم یسازمان هواشناس -5

کشهور،  یازمان هواشناسهسه فی)شهرح وظها شهودیکشهور شهناخته مه یازههایبها توجهه بهه ن یمختلهف هواشناسه یههاستگاهیا

www.irimo.irو  جهادینسهبت بهه ا یبه صهورت مهواز ستیز طیو سازمان حفاظت مح یورزجهادکشا رو،ین هایخانه(. اما وزارت

کهاربرد  یبهرا یدقهت کهاف یسهازمان هواشناسه یههایاگر خروج کهیاند در صورتاقدام نموده یهواشناس یهاستگاهیا برداریبهره

 .ندیو مطالبه نما ودهخود را درخواست نم ازین یقانون ینهادها از مجار نینهادها را ندارد، بهتر است ا نیمشخص ا

از  شیروز په 15و ژاپهن معمولهاً از  سیانگل کا،یمانند آمر ا،یدن شرفتهیپ یمخرب در کشورها یهادهیپد یرسانو اطلاع هاینیبشیپ -6

. افتیخواهد  شیافزا زین ینیبشیدقت پ ابدییکاهش م ینیبشیپ یو هر چه فاصله زمان باشدیدقت قابل اعتنا م یها داراوقوع آن

و  لابیاز وقهوع سه شیسهاعت په 72تها حهداکثر  49حالهت  نیکشهور، در بهتهر یسازمان هواشناسه استیر گفتهبه  زین رانیدر ا

توانهد در بهبهود  یداوم و گسهتره بهارش مهعمق، ت یکم نیدر صورت تام یهای رودخانه اسیلاب یمخرب است که برا یهادهیپد
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اسهتفاده  یالمللهنیبه یهامهدل جیکشهور از نتها یسهازمان هواشناسه کهیباشد )در حال دیمف رویدر وزارت ن لیس تیریعملکرد مد

 کشورها دارد(. رینسبت به سا یمتفاوت یدقت زمان هاینیبشیاست که چگونه پ یسوال باق یجا کند،یم

بخهش  یازهایو عموماً بر طرف کننده ن ردیگیانجام نم زیآبر یهادر سطح حوضه یسازمان هواشناس یهاینیبشیدر حال حاضر پ -7

اند. به طور نمونه سهازمان مشکل برآمده نیها خود در صدد رفع ادر استان رویتابعه وزارت ن یهارو شرکت نی. از انیستآب کشور 

و  یهواشناسه ینهیبشیپ یهاسهتمیس جهادیخهود اقهدام بهه ا سهتیز طیحهآب و م یهادفتهر مهدل قیآب و برق خوزستان از طر

بهه  عیو سهر واسهطهیبه یابیبه منظور دسهت 1385( از سال Hydroclimate) میاند. سامانه پردازشگر آب و اقلکرده یکیدرولوژیه

شهده و مهورد  هیهآب وبهرق خوزسهتان ته سهازمانکوتهاه مهدت در  اسیدر مق یهواشناس ینیبشیپ یجهان یهامدل یهایخروج

در  یهواشناسه یههاینهیبشیبا هدف استفاده از پ یترگسترده تیاز فعال یسامانه بخش نیو توسعه قرار گرفته است. ا یبرداربهره

کرخهه،  کارون، یهاها شامل حوضهحوضه نی. ااستبه استان خوزستان  یمنته یهادر حوضه لابیس تیریرواناب و مد ینیبشیپ

 مره،یکهارون بهزرگ، دز، سه ا،یهکهارون عل رحوضههیدر استان به هشهت ز یامنطقه یکه در کاربردها باشندیم یجراح-دز و زهره

لهازم را  یو هشدارها هاینیبشیپ یامرحله 6 ندیفرآ کی یسامانه ط نیشده است. ا کیتفک یکشکان، کرخه، مارون و زهره جراح

 است: لیذ یهاشامل گام ندیفرآ نی. اکندیاستخراج و اعلام م

 عیبارش، توز یهاهسته تیمحل و موقع ییشامل دما و بارش و پردازش آنها جهت شناسا یهواشناس یعدد یهاینیبشیپ افتیدر -

 لابیمناطق با احتمال وقوع س ییشناسا ز،یآبر یهاحوضه اسیحرکت توده بارش، مقدار متوسط در مق ریبارش، مس یو مکان یزمان

جههت اسهتفاده کارشناسهان و  یتخصصه یههاها و گزارشداده دیو قرمز، تول ینارنج بز،س یشده رنگ یبندبه صورت سطوح طبقه

 .رهیاکسل، گوگل ارث و غ یها لیمورد استفاده در سازمان به صورت فا یکیدرولوژیه یهامدل یفرمت ورود

ها بها اسهتفاده از رودخانه هیپا یو دب یاز منظر رطوبت خاک، پوشش برف زیآبر یهاحوضه یرطوبت طیشرا شیو پا لیو تحل یبررس -

 .یاماهواره ریسنجش و تصاو یهاستگاهیاطلاعات ا

 بارش رواناب. یهابه مدل یهواشناس یعدد یهاینیبشیپ ورود -

 .سکیر لیموجود و تحل طیشرا یو بررس هاینیبشیپ لیاز مخازن بر اساس تحل یرهاساز یزیربرنامه -

 ایهکهه در گذشهته صهورت گرفتهه و  ییههایبنددست سدها بر اساس پهنه نییپا یهادر رودخانه لیس یبندپهنه یهانقشه هیته -

 از مخازن. یمختلف رهاساز یوهایبر اساس سنار لابیس یدو بعد یبندپهنه یهامدل یاجرا

 یبندپهنه یهاو بر اساس نقشه لابیس سکیمناطق در معرض خطر با ر اعلام -

از رخهداد  شیدشهوار اسهت. در په اریآب در مخهازن بسه رهیذخ یمدت از سدها به سبب حجم بالاکوتاه یبردارو بهره یزیربرنامه -

و  میانها ارتباط مسهتق یو اغلب محتوا کندیم ینیبشیرا پ یکوتاه اریبازه بس یسازمان هواشناس یهاهیو اخطار هاهیاطلاع لاب،یس

را  یجهو یهادهیهبرداران از سدها تنها شانس عکسالعمل در مواجهه با پداز مخازن را ندارند. لذا، عملاً بهره یبرداردر بهره یکاربرد

 دارند. یاندک اریدر مدت زمان بس

گهزارش شهده در بالها صهرفا در پاسهخ بهه  یمتهول یو سهازمان هها «لابیسه تیریمهد یبانیو پشهت یفرمانده یستاد مل»اقدامات  -9

 نیرا ندارند. از ا لابیس تیریمد یبرا یکاف اتییجز یسازمان هواشناس یهاهیاعلام راینبوده است ز یهواشناس سازمان یهاهیاعلام

 یاصهل انیهمتول رو،یهتابعه وزارت ن یهاشرکت هیبه کل 23/19/85 خیدر تار رویوزارت ن لابیس تیریرو بر اساس ابلاغ نظامنامه مد

 یرویهآب و شرکت توسهعه منهابع آب و ن قاتیموسسه تحق ،یدر سطح کلان و کشور لیدر مقابل س یو آمادگ یآگاه شیصدور پ

سهامانه »آب  قهاتیموسسهه تحق رونیهاسهت(. از ا یاآب منطقهه یهابها شهرکت یدر سطح محل تیشده اند )مسئول یمعرف رانیا

سهامانه در حهال حاضهر فقهط  نیهاسهت کهه ا ینکتهه ضهرور نیهکرده است. ذکر ا یرا راه انداز« کشور لیو هشدار س ینیبشیپ

 است: ریآب به صورت ز قاتیو اعلام هشدار توسط موسسه تحق یریگمی. نحوه تصمدهدیرا انجام م یهواشناس یهاینیبشیپ

 .یاو منطقه یجهان یهواشناس یهابه روز مدل جیمداوم نتا یبررس -

 ها.مدل نیب پوشانیهم نیشتریبر اساس ب لیانتخاب محتمل وقوع س -
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 هشدار: زیم لیپس از تشک ریز طیبر اساس شرا لیمحتمل وقوع س یانتخاب نقاط با بارندگ -

o مختلف. یهایتوجه به شدت بارش در توال 

o منطقه. یهایژگیو و ییایجغراف تیتوجه به موقع 

o ریتحت تاث یتیمهم و مراکز جمع ساتیمحتمل در منطقه بر اساس تاس لیاز س یناش سکیتوجه به ر. 

 منابع آب. تیریشرکت مد «لابیس تیریمد یبانیو پشت یفرمانده یستاد مل»به  لیهشدار س امکیارسال پ -

 منابع آب. تیریشرکت مد«  لابیس تیریمد یبانیو پشت یفرمانده یستاد مل» شرکت در جلسه  -

در روز )به طور مثال: بامداد، عصهر  تیدوام بارش و موقع انیب یدارا شودیآب صادر م قاتیکه توسط موسسه تحق یهشدار متن

اخطار صادر کرده کهه از  22، مجموعاً 1389 نیتا آخر فرورد 1387آب از اول بهمن ماه  قاتی( و مقدار بارش است. موسسه تحقرهیو غ

خهود،  یفصهل یاههینیبشیدر پ زیآب ن قاتیموسسه تحق یرخ داده است. از طرف لابیمورد س 14در  ه،یلاو یتعداد، با توجه بررس نیا

 اعلام کرده بود. 87و زمستان  زییکشور را در پا زیآبر یهادر حوضه یسالخشک

 

 بندیجمع

)زمان شروع و خاتمه بارش، مکان وقوع، شدت بارش واحتمال وقوع/عمق( است  یکمّ اتیفاقد جزئ یسازمان هواشناس یهاهیاعلام -1

 یستیباشد، با یمخاطره احتمالات کی یآشکارکننده ینیبشی. هرگاه پستین دی( مفیناگهان لیس ژهی)بو لیس ینیبشیپ یو لذا برا

صهدور  ی/ضوابط اسهتاندارد بهراباتیمتناسب صادر گردد. متأسفانه در حال حاضر کشور فاقد ترت دارمخاطره، هش یبه تناسب بزرگ

شهدت و  زیههها و نبرف عیره ذوب سهرمخهاط ایهبه تناسب شدت و احتمال وقهوع رگبارهها و  یستیبا یباتیترت نیهشدار است. چن

گردنهد. صهدور هشهدار  میتنظه یمحله طیاسهاس شهرا رشده باشد، و سپس ب فی( تعرلیو دوام س یدب ی)بزرگ لیاحتمال وقوع س

سهلب اعتمهاد و آرامهش  تهاًیموجب انفعال و رخوت و نها ایو  شیتواند موجب اضطراب و تشو یم ،یکمّ اتیو بدون جزئ تناسبیب

 گردد. یعموم

 دیهکشور است. انتظهار و ام یسازمان هواشناس یتیحاکم فیجزو وظا یهواشناس ینیبشیپ یآمار یلیداده ها و اطلاعات تحل دیتول -2

 .ردیبه صورت آزاد در دسترس کاربران و عموم مردم قرار گ یهواشناس یهاینیبشیپ یاست بانک اطلاعات عدد

سهامانه  یسهاز کپارچههی یکشهور بهرا یو سهازمان هواشناسه رویهآب وزارت ن تقهایموسسهه تحق نیلازم ب یضرورت دارد همکار -3

( بهه ی)رودخانهه ا لیس ینیبشیپ کنیگردد. ل نییها تع ینیبشینوع پ نیواحد ا یمتول ایو  ردیشکل گ یهواشناس یها ینیبشیپ

 نیهبهر عههده ا لیدر معرض س یدر حوضه ها هاستمینوع س نیا یاجرا تیو مسوول شدهمحول  رویبه وزارت ن دیتناسب کاربرد با

 یاسهازهریبلکه اقهدامات غ ست،ین یکاف لابیس تیریمد یبرا ییبه تنها یسازمان هواشناس یهاینیبشپی. شود گذارده خانهوزارت

 تیریضرورت مبرم دارد )در قهانون مهد ایرودخانه هایلیو هشدار س ینیبشیپ یهاستمیس یمکمل از جمله توسعه و بهره بردار

و وزارت جههاد  رویهوزارت ن یکشور و با همکار یسازمان هواشناس قیاز طر ی(، وزارت راه و شهرساز17/15/1389بحران )مصوب 

 در سطح کشور شده است(. لیو هشدار س شیشبکه پا لیموظف به تکم یکشاورز

صرفاً به آمهوزش  ل،یو ابلاغ نظامنامه س نیپس از تدو رویوزارت ن دیآینظر م (: بهERP) یاضطرار طیواکنش به شرا برنامه نیتدو -4

در  یاتیهو عمل یهیاجرا اتیهنداشته است. در واقع جزئ یاتیانتقال آن به سطح عمل یبرا یترآن بسنده کرده و هنوز برنامه گسترده

 انکار است. رقابلیغ یضرورت( ERP) یاضطرار طیواکنش به شرا برنامه نی. لذا تدوستینظامنامه مندرج ن
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و ...( در  هایشهردار ها،یها )استاندارسازمان ریتابعه با سا یهاو شرکت رویوزارت ن نیب ینحوه هماهنگ یبررس -1-2-4

 ریاخ یهابلایس

 یعوو شورا یهابه دستگاه ،یهواشناس هیشده است، پس از صدور اخطار فیبحران کشور تعر تیریمد یکه برا یطبق روال ادار

برگهزار و مصهوبات  یهمهاهنگ یجلسه شهورا نی. سپس، به تبع آن اولشودیابلاغ م هیاخطار نیها، ابحران در استان تیریمد یهماهنگ

 تیریمد یهماهنگ یشورا متناظر با شورا نی. ارندیگیباش قرار مدر حالت آمادهها شود و همه دستگاهیها ارسال مبه دستگاه زیجلسه ن

دار بحران عههده تیریمد یشورا را در چهار مرحله اصل یتخصص فیباشد که وظا یچهارده کارگروه تخصص یدارا تواندیبحران کشور، م

 هستند. ینگهماه یشورا یکارگروها، اعواء اصل یهستند. روسا

 تیریمهد یهمهاهنگ یها با حوور در شهوراسازمان ریزده، با سا لیس یهادر تمام استان یامنطقهآب یهاو تعامل شرکت ارتباط

 . شودیحاصل شده است که در ادامه مختصراً به ان اشاره م هایبحران در استاندار

 یبنهد 11 هیهاخطار کی یاستاندار ،یهواشناس هیاستان مطابق آنچه در بالا گفته شد، پس از صدور اخطار نیگلستان: در ا استان

 یجلسه شهورا نیبحران ارسال کرده و متعاقباً اول تیریمد یشورا ییها و عوامل اجرافرماندهان و شبکه ،ییاجرا یهادستگاه هیکل یبرا

صهورت گرفتهه  قیهطر نیاستان گلستان از همه یامنطقهبا آب یاستاندار یبرگزار شده است. هماهنگ هیخطارا نیپس از اول یهماهنگ

 است.

تعاملات سهازمان آب و بهرق  ،یبه ترسال یفاز از خشکسال ریی، بنابر مشاهدات تغ87 زییاستان، از اواخر پا نیخوزستان: در ا استان

در  یها و اقهدامات حفهاظتدستگاه نیب یهماهنگ جادیا یلازم برا یو هشدارها افتی شیافزا جیخوزستان به تدر یخوزستان با استاندار

در فصهل چههارم از گهزارش دوم کهارگروه  89 لیرخداد س انیتعاملات تا پا نیا یزمان ری. سشدیداده م یستاندارسدها به ا دستنییپا

 منعکس شده است. 

جلسات بهه  نیا یطور مرتب برگزار و خروجبه یامنطقهبحران در شرکت آب تیریاستان جلسات ستاد مد نیلرستان: در ا استان

 زیهاعلام شهد. در شهرسهتان دورود ن لابیهشدار س یهاهیاطلاع یحوضه کرخه بصورت تلفن ارانی. به تمام دهشدیداده م ربطیمراجع ذ

را بهه سهتاد بحهران  لابیسه یهاهیبحران حوور داشته و اطلاع تیریدر تمام جلسات مد یاآب منطقه نو معاو رعاملیمد ژهیو ندهینما

به صهدور  توانیبرداشته است که م ییهاگام زیبه عموم ن یرساناطلاع نهیاستان لرستان  در زم یامنطقهام نمودند. شرکت آبرسما اعل

بهه تمهام  یو عموم مردم، اطلاع رسان ینوروز نیبه مسافر یبخش یجهت آگاه یجمع یهارسانه یتمام قیو انتشار آنها از طر هیاطلاع 7

 ریدر خصهوص عهدم تهردد در مسه یمحله ریبه مسافران و عشا نیها و هم چنو موتورتلمبه ساتیتأس یآورکشاورزان در خصوص جمع

شهرکت  نیعامهل و معهاون ریتوسهط مهد ییویراد همصاحب 11از  شیوب یونیزیمصاحبه تلو 7و  یفصل یهالیو مس یلابیس یهارودخانه

 موقع به مردم استان اشاره کرد. و به  قیدق یرسانجهت اطلاع

تمهام  یرا بهرا ییهاهیهاخطار ل،یاز وقهوع سه شیپه یهواشناس یهاینیبشیپ افتیبحران استان پس از در تیریمد :فارس استان

شهد.  لیتشهک یهماهنگ جادیبحران با هدف ا تیریمد یهماهنگ یشورا یجلسه اضطرار نیصادر کرده ومتعاقباً اول ییاجرا یهادستگاه

از  یبه منظور خهوددار رازیش یها از جمله شهردارارگان هیبا کل ینگرشیو در مرحله پ لیس از شیاستان فارس پ یامنطقهشرکت آب

بها  یمکاتبهات مسهتمر نیداشته اسهت. و همچنه یها خصوصاً رودخانه خشک مکاتبات متعددو بستر رودخانه میدخل و تصرف در حر

شهرکت  نیها یو عهدم توجهه بهه اخطارهها یبدون مجوز شهردار یهاتیبر انجام فعال یمبن یانند استاندارم یبالادست یاسیس ینهادها

ها صادر و ابلهاغ نمهوده و بها افراد و ارگان نیا یبرا هیاخطار 2311تعداد  1387و  1386 یهاسال یداشته است. به عنوان نمونه، در ط

 21از  شیبه یاقهدام بهه آزادسهاز حکهم،و اخهذ  تیو با طرح شکا ییمراجع قوا یبا هماهنگ ن،یمتخلف نیاز ا یتوجه به استنکاف برخ

 میهکتهار از تصهرفات بسهتر و حهر 31از  شیذکهر اسهت به انیها در سطح استان نموده است. شارودخانه میبستر و حر یهکتار از اراض

 نیهمچن یاقهمنطاست. شرکت آب دهیگرد یآزادساز شان،یفق با او توا نیبه متخلف یرسانیدو سال، با آگاه نیا یدر ط زیها نرودخانه

 میمهورد اسهتعلام حهدود بسهتر و حهر 329از  شیبه یپاسخگو رازیش یادارات ثبت و شهردار ژهیمختلف بو یهابنا به درخواست ارگان

 یهاالعملمربوطه عکس یهاتمام سازمان هاهیو اخطار هاهیاستان بر اساس اطلاع نیگفت در ا توانیبوده است. م هالیها و مسرودخانه
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هشهدار  یهاسهتمیس عهدم وجهود لیاستان بدل نیاند. لازم به ذکر است در ا دهیبه انجام رسان لیس انیتا پا یآگاهشیاز صدور پ رالازم 

کهه  رخ داد یسعد لیر و مسکوچک تنگ الله اکب یرحوضهیدر دو ز یناگهان لیاز وقوع س یریغافلگ ینوع رانه،یگشیو اقدامات پ لیس

بهه  یکهانون کارشناسهان دادگسهتر یلهیمتذکر شد که طبق گزارش تحل دیبابه همراه داشت.  بسیاری ی جانیهامسأله خسارت نیهم

حوضه تنگ الله اکبر بهوده  یدر بالادست خروج یریبند تأخ رازیش لیدر س رانهیگشیپ یهااز طرح یکی راز،یشهر ش یدرخواست شورا

 نشده است. ییاجرا یو شهردار رازیش یامنطقهشرکت آب حیمتعدد از جمله عدم تعامل صح لیهاست به دلاکه سال

امها مشهکل  شودیم یابیمثبت ارز یطور کلبه لابیس نیدر ح رویها و نهادها با مجموعه وزارت نسازمان ریارتباط سا :یبندجمع

 نظامنامهه. گهرددیبر مه لیس یمل نظامنامه کیکه به عدم وجود  هاستینگرشیو پ سکیر تیریارتباط در مد نیعمده کمرنگ بودن ا

 یآن برا یکه در ابتدا ییهانقش رغمیاست. عل یدرون سازمان نظامنامه کی ردیگیمورد استفاده قرار م رویدر وزارت ن که لابیس یکنون

کارگروه، نبود اطلاع  یهاو مصاحبه هادیها وجود نداشته و لذا در بازدسازمان گرید یآن برا ییپشتوانه اجرا، کرده نییها تعسازمان ریسا

در  یگهریسهازمان د چیه رویاست چراکه جز وزارت ن یعیمسأله طب نیبرجسته بود. البته ا نظامنامهها از سازمان گریدر د انیمجر یِکاف

از  یجامع باشد، سازمان هواشناس دیآن با تیریاست که مد یندیفرا لیتلاش نکرده است. س لیس یبرا یانظامنامه نیچن نیجهت تدو

 نیمسئول و پاسخگو هستند و به همه یو زهکش یزداریآبخ یهادر ارتباط با طرح یو کشاورز یعیطب ابعمن ها،ینیبشیپ تیفیمنظر ک

 ههایسازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور، شهردار ،یوزارت راه و شهرساز ست،یزطیسازمان مح ت،لایش ،یوزارت جهاد کشاورز بیترت

 باشد. لابیجامع س یتیریحلقه از مدل مد کیتنها  دیاب رویهستند. وزارت ن تیمسئول یخود مردم دارا یو حت

مهؤثر بها  یاست، ارتباط و همهاهنگ سکیر تیریو مد ینگرشیمتوجه مرحله پ لابیس نظامنامهدر  هاتیمسئول شتریآنجا که ب از

را دوچنهدان کنهد کهه  سهکیر تیریمهد یهاراهکار یاثربخش تواندیبخش )و نه صرفاً در مرحله ظهور بحران( م نیها در اسازمان گرید

و  یسهاختمان یکهدها ،یبنهدچندجانبهه اسهت )پهنه لیسه سکیر تیریهاست. مددر همه سازمان هاالعملدستور یکپارچگیشرط آن 

و تهوان  اراتیهاخت یطههی...( و عمهدتاً خهارج از ح ل،یبحران س تیریمد یهابرنامه ل،یبهبود مس مه،یهشدار، ب ،ینیبشیوساز، پساخت

 هیهدانهش( کل تیریو مهد ی)تجربهه انهدوز یدائمه یو همکهار تعامهلضهرورت داشهتنِ  یبهه معنها نیقرار دارد. ا رویوزارت ن یتخصص

 یاست. برمبنها هایو همکار هاتیمسئول حیصر کی( با تفکیمی)ت یگروه یفوا کیدر  گریکدیقوه مقننه( با  ی)حت ربطیذ یهادستگاه

در امهر  کپارچههی تیریمهد فههیوظ "بحهران کشهور تیریمهد یعهال یشورا" ژهیو به و "وزارت کشور"بحران،  تیریساختار سازمان مد

متمرکز و نظارت بر مراحل مختلهف  یرساناطلاع ،یو پژوهش یاجرائ یهانهیو انسجام در زم یهماهنگ جادیا ،یزیربرنامه ،یگذاراستیس

و  سسهاتها، مؤوزارتخانهه ازیهو اسهتفاده از همهه امکانهات و لهوازم مهورد ن دهیدبیمنهاطق آسه یو بازساز یبحران و سامانده تیریمد

و مخهاطرات  لیسهامهور  یمحتوا بر عهده کارگروه تخصص دیتول یراستا، بار اصل نیاست در ا یهیرا بر عهده دارد. بد یدولت یهاشرکت

 ( است.رویوزارت ن استی)با ر دریایی

 

 ریاخ یهالابیو کنترل س تیریدر مد یارسازهیغ اتیعدم استفاده از عمل ایاستفاده  تیفیو ک تیکم یبررس -1-2-1

 لابیسه تیریدر مهد یاسهازه یههاافتی. رهشهوندیم میتقس یارسازهیو غ یابه دو دسته سازه لابیدر برابر س یاقدامات حفاظت

را تها  لابیمهار س لاب،یانحراف س ایو  انیجر لیتعد ای یسازمحدود ره،یذخ لهیکه به وس رهیو غ بندهالیس زها،یعبارتند از: سدها، خاکر

 ایهرفهع  یاست که بهرا یهاتیآن بخش از فعال رندهیدر برگ لابیس تیریدر مد یارسازهیغ یهاافتیره ی. از طرفسازدیممکن م یحد

 یبهرا نههیراه حهل به ،یارسهازهیو غ یاسهازه یههاروش بیه. ترکشهودیاحهداث نمه یکیزیف یهاسازه لاب،یس یبیاثرات تخر نیتسک

اسهت.  ییبهه تنهها یاسازه یهااز روش ترنهیکم هز یو از نظر اقتصاد شودیم یاثر بخش شیو موجب افزا لابیخسارات س یسازنهیکم

مخزن، امهداد و  تیریمد لاب،یس مهیب ل،یو هشدار س ینیبشیپ یهاسامانه م،یحد بستر و حر نییو تع لابیس یبندمانند پهنه یاقدامات

و  یاجتمهاع یسهازتی، آمهوزش و ظرفERPو  هیهبرنامه تخل ،یسازلیپادس ها،دشتلابیتوسعه س تیریمد ،یزداریبحران، آبخ تیریمد

 .ندیآیبه حساب م لابیس تیریدر مد یارسازهیغ یهاافتیمجموعه ره ریها زمانند آن
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و  رویهها مرتبط با وزارت نکه در ضوابط و دستورالعمل لابیس تیریدر مد یارسازهیغ یهاافتی، به آن دسته از رهدر این قسمت

در کهه  شهودیها اشاره شده پرداخته مبرق، آب و فاضلاب به آن ،ییایو مخاطرات در لیامور س یکارگروه تخصص فیشرح وظا نیهمچن

 شده است: نشان داده 3-5جدول 

 

 لابیس تیریمد ایرسازهیغ هایرهیافت -8-1جدول 

 زمان اجرا روش فیرد

 قبل از وقوع سیلاب میحد بستر و حر نییو تع ابلیبندی سپهنه 1

 لابیس وقوعقبل و هنگام  های هشدار سیلابسامانه 2

 قبل از وقوع سیلاب لابیس مهیب 3

 لابیس وقوعقبل و هنگام  مدیریت مخزن 4

 لابیس وقوع بعدو  هنگام بحران تیریامداد و مد 5

 قبل از وقوع سیلاب آبخیزداری 6

 

 یبررسه ریهاخ ههایلابیدر کنترل سه ایسازهریاقدامات غ تیفیو ک تی، کم 3-5در جدول و بر حسب اقدامات مذکور  بیبه ترت

 .گرددیم

 

 (:میحد بستر و حر نییو تع لابیس یبند)شامل پهنه دشتلابیس تیریمد -1

از  یکهی دشهتلابیتوسهعه س تیریهها بهه منظهور مهدرودخانهه میحد بستر و حر یسازادهیو پ لابیس یبندپهنه یهانقشه هیته

 دشهتلابیس تیریو مهد یزیردر برنامهه یو قانون یدیکل یابزار لابیس یبنداست. پهنه لابیس تیریدر مد یارسازهیغ یاقدامات اصول

 715)ضهابطه شهماره  شهودیمحسهوب مه سهتیز طیو حفاظت محه لابیتوام با کاهش خطر س ،یاضار یکاربر تیریتوسعه و مد یبرا

 لیمس ایاز رودخانه، نهر  یها، بستر قسمترودخانه میبستر و حر نامهنییآ فی(. براساس تعر1385کشور،  یزیرو برنامه تیریسازمان مد

 ایه رویهوزارت ن لهیسهاله بهه وسه 25بها دوره بازگشهت  انیهطغ اکثرو داغهاب و حهد یکیدرولوژیاست که در هر محل با توجه به آمار ه

متر است که به عنهوان حهق ارتفهاق  21تا  1مجاور بستر رودخانه به عرض  یشامل اراض می. حرشودیم نییتع یامنطقهآب یهاشرکت

 (.1394کشور،  یزیررنامهو ب تیریسازمان مد 317شماره  هیکمال انتفاع و حفاظت از بستر رودخانه لازم است )نشر یبرا

 یبنهدمقهررات پهنهه یو اجهرا هیهته»(، 1382رودخانهه،  انیهو طغ لیس یکشور )کارگروه تخصص لیس تیریدر طرح جامع مد

و نظهارت  یزیهرمعاونهت برنامهه»بهر عههده  «یاراضه یکاربر یزیردر برنامه لیس تیریمد میلحاظ مفاه»در محور  «یلابیس یهادشت

در  یاسهت. از طرفه یلابیسه یههادشت یبندپهنه یمتول «رویوزارت ن»طرح،  نیهمگذارده شده است. در  «یجمهور استیر یراهبرد

 میبه طور مستق تیفعال 14که در مراحل مختلف در نظر گرفته شده،  یتیفعال 111از مجموع  زین رویوزارت ن لابیس تیرینظامنامه مد

نشهان  4-5کهه در جهدول  ها هستندرودخانه میحد بستر و حر یسازادهیو پ لابیس یبندپهنه یهانقشه هیوابسته به ته میمستق ریو غ

 اند.داده شده
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در نظامنامه مدیریت  هارودخانه میحد بستر و حر سازیادهیو پ لابیبندی سهای پهنهنقشه هیتهت مرتبط با اقداما -4-1جدول 

 سیلاب وزارت نیرو

 مسئول اقدام اقدام گروه مقطع زمانی شماره

1 
 یمهندس
 رودخانه

قبل از 
شیصدور پ
 یآگاه

 کشور زیخلیهای سبندی روخانهو طبقه ییشناسا
هها و رودخانهه یدفتهر مهندسه

 منابع آب تیریمد شرکت سهواحل

2 
 یمهندس
 رودخانه

قبل از 
شیصدور پ
 یآگاه

 میهای آزادسازی بستر و حراطلس تصرفات و برنامه هیته
 هارودخانه

هها و رودخانهه یدفتهر مهندسه
 منابع آب تیریمد شرکت سهواحل

3 
 یمهندس
 رودخانه

قبل از 
شیصدور پ
 یآگاه

خصوص رفع تجاوزات صورت گرفته به بستر و  در یاقدام قانون
 میحر

 ایهای آب منطقهشرکت

4 
 یمهندس
 رودخانه

قبل از 
شیصدور پ
 یآگاه

و  لابیهای آبگذری سو گلوگاه یهای تقاطعسازه ییشناسا
 هاآن بهسهازی و اصهلاح هرییگیپ

 ایهای آب منطقهشرکت

5 
 یمهندس
 رودخانه

قبل از 
شیصدور پ
 یآگاه

های نقشه هیها و تهشده رودخانه برهیمدل رفتاری کال هیته
 شده نییتع شیاز پ یزمان ههایدر دوره لابیبندی سهپهنه

 ایهای آب منطقهشرکت

6 
 یمهندس
 رودخانه

قبل از 
شیصدور پ
 یآگاه

 سازیادهیو پ لابیس رییانجام مطالعات جامع خطر پذ رییگیپ
 هیو ته ربطیهای ذدستگاه هیکل وزارت کشور و قیآن از طر

 لابیس رییهای خطر پذنقشه

 عامل ریبحران و پدافند غ تیریدفتر مد
 منابع آب تیریمد شرکت

7 
 یمهندس
 رودخانه

قبل از 
شیصدور پ
 یآگاه

به  لابیبندی سهای پهنهو اعلام نقاط امن از روی نقشه ییشناسا
 هیحاش نیساکن یمنظور دسترس به بحران تیریسازمان مد

 لابیرودخانه در زمان وقوع س
 ایهای آب منطقهشرکت

9 
 یمهندس
 رودخانه

قبل از 
شیصدور پ
 یآگاه

 ایهای آب منطقهشرکت در زمان وقوع لابینقاط مناسب برای انحراف س ییشناسا

8 
 یمهندس
 رودخانه

پس از 
فروکش 
 لیکردن س

بعد از  یو حقوق یقیحق نیبه متصرف هیدر صدور اخطار عیتسر
با توجه به اثرات  ییاحکام قوا اجرای در عیو تسهر لیوقهوع سه

 از خسارت وارده یناش یروان
 ایهای آب منطقهشرکت

11 
 یمهندس
 رودخانه

پس از 
فروکش 
 لیکردن س

ضوابط  تیاز اجرای هرگونه اقدامات بازسازی بدون رعا رییجلوگ
صرفات و ت یهای تقاطعبازسازی سازه در مدنظر خصوصا یفن

 لابیمزاحم در عبور س
 ایهای آب منطقهشرکت

11 
آب  ساتیتأس

 و آبفا

قبل از 
شیصدور پ
 یآگاه

سد در بالادسهت در ارتبهاط بها  میحر هایتیمحدود ییشناسا
 استملاک طیمباحه  تملهک، تجهاوزات و شهرا

 ایهای آب منطقهشرکت

12 
و  یهماهنگ

 بحران تیریمد

قبل از 
صدور 

 یآگاهشیپ

های ها و نقشهدستورالعمل یو انتشار عموم یاطلاع رسان
 فرار ههایو نقاط امهن و راه لیبندی سپهنه

 عامل ریبحران و پدافند غ تیریدفتر مد
 منابع آب تیریمد شرکت

13 
و  یهماهنگ

 بحران تیریمد

قبل از 
صدور 

 یآگاهشیپ

 رییبرای انجام مطالعات طرح جامع خطر پذ یو هماهنگ رییگیپ
 توسط وزارت کشور لابیس

 عامل ریبحران و پدافند غ تیریدفتر مد
 منابع آب تیریمد شرکت

14 
و  یهماهنگ

 بحران تیریمد

 شیاز پ
تا  یآگاه
 لابیس انیپا

 تیریمد یهای متولنهاد ریتعامل با سا ،یو هماهنگ یاطلاع رسان
 یدر سطح مل لابیس

 عامل ریبحران و پدافند غ تیریدفتر مد
 منابع آب تیریمد شرکت
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 یبنهدپهنهه یههانقشهه هیههها و تهشده رودخانهه برهیکال یمدل رفتار هیته» لابیمورد اشاره در نظامنامه س یهاتیاز فعال یکی

از  یجزئ لابیس یبندپهنه یهانقشه هیاست که ته یمدع رویحال وزارت ن نیاست. با ا« شده نییتع شیاز پ یزمان یهادر دوره لابیس

از درجهه  لابیسه و خطهر یتهیبها مراکهز جمع یهمجهوار لیهکه به دل یدر مناطق کنی. لستین روین وزارت یتیحاکم فیو وظا فیتکال

در پهنهه  یبهردارنقشهه اتیهتوسهعه عمل یبهرا زیهن ازیهمناطق قرار داشهته باشهد و اعتبهارات مهورد ن رینسبت به سا یبالاتر تیحساس

 یبنهدپهنهه یهانقشه هیته -17/15/1389مصوب -بحران  تیریمد قانون)در  گرددیم هیها تهنقشه نیشده باشد، ا نیتام دشتلابیس

راه، مسهکن و  قهاتیمرکهز تحق ،یبهه وزارت راه و شهرسهاز یو شههر یاستان ،یدر سطوح مل یا( لرزهسکی)ر یریخطر زلزله، خطر پذ

 است(. نشدهدر نظر گرفته  یابند و تبصره چیه لابیس یبندپهنه یبرا کهیسپرده شده در صورت ،یشهرساز

انجهام  یریهگیپ» تیدر امتداد دو فعال دیملاحظه گرد رویوزارت ن رانیانجام شده با مد یهابر طبق مستندات، مکاتبات و مصاحبه

 یریخطهر پهذ یههانقشهه هیو ته ربطیذ یهادستگاه هیوزارت کشور و کل قیآن از طر یسازادهیو پ لابیس یریمطالعات جامع خطر پذ

 لاب،یمذکور در نظامنامه سه« توسط وزارت کشور لابیس یریانجام مطالعات طرح جامع خطر پذ یبرا یو هماهنگ یریگیپ»و  «لابیس

 لابیزلزله، سه یریپذجامع سه گانه کاهش خطر یهامجموعه شرح خدمات طرح ری)ز «لابیس یریشرح خدمات طرح جامع خطر پذ»

 رویهوزارت ن یبحران کشهور( بها همکهار تیریسازمان مد لیشکقانون ت یینامه اجرا نییآ 5ماده  1موضوع تبصره  -کشور  یو خشکسال

بحهران  تیریکل مهد رانیبحران به مد تیریسازمان مد قیو از طر هیته 1382بحران کشور در سال  تیریآب( و مد قاتی)موسسه تحق

 نیهدر ا یتاکنون اقدام موثر و قابل تهوجه رو،یوزارت ن رانیمد یهابا توجه به گفته یاست. ول دهیسراسر کشور ابلاغ گرد یهایاستاندار

درخواسهت  1384تها  1382 یههاسال یبحران ط تیریکه سازمان مد دیمشخص گرد شتریب یهایصورت نگرفته است. با بررس نهیزم

 یهامهور در پاسخ به درخواستمحترم ج استیر یکشور را داشته است، ول یریپذانجام طرح جامع خطر یتومان اعتبار برا اردیلیم 51

 یهاو آن همهه دسهتگاه تیریپهس سهازمان مهد: »نهدیفرمایاعلام م ریمخالفت خود را با مومون ز 31/12/1384 خیسازمان در تار نیا

 یههانقشهه هیه. نکتهه قابهل تامهل آن کهه ته«شهود یم نهیتومان هز اردیلیم 51 یریپذطرح خطر یبرا کنند یکشور چه م یقاتیتحق

و  یآمهادگ ،یریشهگیپ یههاطهرح هیهکل یازههاین شیاز ملزومات و پ یکیها رودخانه میحد بستر و حر یسازادهیو پ لابیس یبندپهنه

محهل عبهور  یرودخانهه و آزادسهاز هیحاش یاراض یکاربر نیینحوه تع لاب،یس مهیب لاب،یهشدار س یهاستمیاز جمله س لابیکنترل س

 (.1381کشور،  لابیس تیری)طرح جامع مد دیآ یرودخانه به حساب م انیجر منیا

 یههاارگهان تیهاز ظرف توانینظامند، م یاست و در صورت وجود همکار یتیحاکم فهیوظ کیرودخانه  میحد بستر و حر نییتع

 مینههاد در حفاظهت از بسهتر و حهرمهردم  یهاسازمان یو حت یو انتظام ینظام یروهایقوه مقننه و ن ه،یمختلف اعم از دولت، قوه قوائ

و در هنگهام وقهوع  ردیهگیمزبور مورد تعرض قرار مه مینهادها معمولاً حر نیا انیکامل م یهماهنگ دمع لیاستفاده کرد. متأسفانه به دل

 ران،یهمنابع آب ا تیریو شرکت مد رویوزارت ن رانی. با توجه به اسناد موجود و مصاحبه با مدگرددیمنجر به خسارات و تلفات م لابیس

 انجام گرفته است: هالیها و مسرودخانه میبستر و حر حد نییدر رابطه با تع ریاقدامات ز ریدر ده سال اخ

هها از مراکهز رودخانهه نیها لهومتریک 75111شده در کشور، حهدود  ییشناسا یو فرع یرودخانه اصل لومتریک 146111مجموع  از -

در  رویهوزارت ن یاول مطالعهات تیهها بهه عنهوان اولورودخانه نیکه ا ندینمایعبور م یورزکشا یو اراض ییروستا ،یشهر ،یتیجمع

تهاکنون مطالعهات حهد  ت،یاولو یرودخانه دارا لومتریک 75111اند. از مجموع داده شده صیتشخ میانجام مطالعات حد بستر و حر

آن در سهامانه کاداسهتر کهل کشهور  لومتریهزار ک 31 تیانجام شده و تثب لومتریهزار ک 53ها به طول درصد آن 71 میبستر و حر

 دارد. قرارمبادله شده با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  ینامه همکاروفق تفاهم

 کشور. یهااز رودخانه لومتریک 7711 یگذارنشانه -

 کشور. یهااز رودخانه لومتریک 1665 یسامانده -

عادلانهه آب،  عیهقانون توز 2ماده  4مقررات تبصره  یها در اجرارودخانه میرفات واقع در بستر و حرهکتار از تص 22211 یآزادساز -

 و انفال در کشور. یمل یاز حفاظت اراض یمشکلات و موانع ناش یتمام رغمیعل
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جهت رفهع  ربطیذ یهاسالانه آن و اعلام آن به ارگان یرسانو به روز 85از سال  دهیو نقاط حادثه د یآبگذر یهااطلس گلوگاه هیته -

 درصد آن رفع انسداد شده است(. 1شده که تنها  ییشناسا ینقطه گلوگاه 2411انسداد )بالغ بر 

 ریتحهت تهاث یهامهم اسهتان یهارودخانه میو مطالعات حد بستر و حر لابیبندی سهای پهنهنقشه هیته تیوضع 5-5در جدول 

ده است. همانطور که مشخص بر اساس گفته شرکت مدیریت منابع آب ایران برای اکثهر ایهن رودخانهه ایهن مطالعهات و نشان دا لابیس

 درصد پیشرفت داشته است. 51ها یا به صورت کامل انجام شده است و یا بیش از نقشه
 

های تحت تاثیر سیلاب )شرکت های مهم استانرودخانه میحد بستر و حر مطالعاتو  لابیبندی سهای پهنهنقشه هیته تیوضع -1-1جدول 

 مدیریت منابع آب ایران(

 نام رودخانه استان
 طول رودخانه

 (لومتری)ک

 میبستر و حرد طالعات حم

 (لومتری)ک

 لابیسدی بننقشه پهنه هیته

 (لومتری)ک

 گلستان
 151 151 271 گرگانرود

 51 51 51 قره سو

 1 163 246 کشکان لرستان

 خوزستان

 271 271 271 دز

 321 321 321 کارون

 331 331 331 کرخه

 

 یههادر نقشهه ییجانما قیاز طر ایکاداستر و سامانه  قیشده فوق را تماماً از دو طر دیتول یهاگزارش نموده که نقشه رویوزارت ن

هها دستورالعمل یو انتشار عموم یاطلاع رسان»وزارت نسبت به اقدام  نیقرار داده است. البته ا ربطیذ یهادر دسترس ارگان یطرح هاد

در مهورد  ن،یانجهام نهداده اسهت. همچنه یهنهوز اقهدام لاب،یدر نظامنامه سه« فرار یهاو نقاط امن و راه لابیس یبندپهنه یهاو نقشه

 هیحاشه نیساکن یبحران به منظور دسترس تیریمد به سازمان لابیس یبندپهنه یهانقشه یو اعلام نقاط امن از رو ییشناسا»اقدامات 

نظامنامهه، صهرفاً در خوزسهتان )در حهد « در زمان وقوع لابیانحراف س ینقاط مناسب برا ییشناسا»و  «لابیرودخانه در زمان وقوع س

 خوزستان( به عمل آمده است. یاعلام به استاندار

 

 های هشدار سیلابسامانه -1

در رونهد  یو قهانون نیسهاز و کهار معه یاسهت وله لابیها در رابطه با سابلاغ هشدار به استان اریتنها مع یهواشناس یهاینیبشیپ

 لابیوقهوع سه یرسانبه همراه اطلاع لابیس ینیبشیکشور وجود ندارد. پ زیآبر یهادر حوضه لابیهشدار س نییو محدوده تع ینیبشیپ

 یدر مهدت زمهان لابیسه ینهیبشیاست. پ ریگلیدر نقاط س هاییها و داران انساننسبت به جا لابیکاهش خطر س یبرا یمنطق یابزار

 یریهگمیتصم یکه نسبت به انجام اقدامات ضرور دهدیامکان را م نیمسئول و مردم ا یهااست که به سازمان یقبل از وقوع آن فرصت

 یههاروش نیاز مهؤثرتر یکهیبهه عنهوان  لابیهشهدار سه یههاسهتمیامروزه س یفو تبعات آن بکاهند. از طر لابیکنند و از خسارت س

بها  یروز قبهل، سهازگار 3و عملکرد بالا تا حهدود  یی(، کارایاسازه اتیبا عمل سهی)در مقا نییپا اریبس نهیهز رینظ یلیبه دلا ،یارسازهیغ

 لابیهشدار س یهاستمی. سردیگیده ممورد استفا ایدن تلفمخ یدر کشورها یعیبه طور وس ،یبردارو سهولت اجرا و بهره ستیز طیمح

لهازم، معمولهاً بها اقبهال  یههادر صورت ارائه آموزش ،یاراض یکاربر رییو تغ لابیس مهیب رینظ ،یارسازهیغ یهاروش ریبا سا سهیدر مقا

 یههاسهتمیاسهتفاده از س» نیدانسهت. بنهابرا ههاروش گهریبالهاتر از د تهوانیآن را م ییو کارا ییاجرا تی. لذا قابلشودیروبرو م یعموم

 هادشتلابیس منیو ا داریبه توسعه پا یابیجوامع جهت دست اتیاز ضرور یکی یارسازهیغ داتیدر راس تمه لابیو هشدار س ینیبشیپ

از  قیهدق یههاسهتمیبکاههد و لهذا توسهعه س نیو مسهئول یوماز اعتماد عمه تواندیاشتباه م یتوجه کرد که هشدارها دیالبته با«. است

هشدار قادر خواهند بود تا اقدامات لازم ماننهد  یهاستمیس نیبخش است. مسئولان با استفاده از ا نیدر ا یگذارهیمهم سرما یهاتیاولو

از سهد، اعلهام هشهدار بهه  یقابهل تهوجه محجه هیهبا تخل یریآبگ یبرا شتریب تیظرف جادیاز سد و ا یبرداربهره یهادستورالعمل رییتغ
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را متناسهب  لابیشده در طرح مقابله با سه ینیبشیاقدامات پ دیبا ه،یساکنان را انجام دهند. هشدار اول هیه و کمک به تخلساکنان منطق

بهر  یمبتنه دیهبامسهئول،  یهاسهازمان میپهس از تصهم اتیهفعال کند. در نبود طرح آماده، انجهام عمل لابیس یبا سطح هشدار و بزرگ

 .ردیصورت گ یکارشناس یهاهیتوص

 (:1385از )موسسه تحقیقات آب،  مراحل عبارتند نیکه ا باشدیشامل چهار مرحله م لیو هشدار س ینیبشیپ

 .شوندیم شیپا لیس جادیهای موثر در اداده یابیدر مرحله ردردیابی:  -

 ،یبارنهدگ ماننههد یهههای هواشناسههمناسههب و داده یکیدرولیو ه یکیدرولوژیهای همرحله با استفاده از مدل نیدر ابینی: پیش -

 .شودیم ینیبشیها پحوضه یدر نقاط بحران لیس دروگرافیه

 اطلاعهات اسهت کهه در آن بهها لیهشهدار سه سهتمیس تیموفق دی، کل(صدور هشدار ایصدور اخطار )مرحله اعلام خطر اعلام خطر:  -

 .شودیم اتخاذ ل،یطر سهلازم برای هشدار به مسئولان و افراد در معرض خ ماتیتصم ،ینیبشیو پ یابیمراحل رد

 العمهلعکهس هدیهآن با یکهاربردی اسهت کهه طه لیهشدار س ستمیس کیبرای  یاتیح یقسمت لیپاسخ به اعلام هشدار سپاسخ:  -

 اسههت کههه توسههط طههرح واکههنش یبخش، اقههدامات نیا یهای اصلاز قسمت یکی .ردیمتناسب توسط نهادهای ذیربط انجام گ

 شده است. هیتوص( ERP) اضطراری

وزارت  یکشور و بها همکهار یسازمان هواشناس قیاز طر ی(، وزارت راه و شهرساز17/15/1389بحران )مصوب  تیریدر قانون مد

 شهنهادیو پ نیهیتع» یدر سطح کشور شده اسهت. از طرفه لابیو هشدار س شیشبکه پا لیموظف به تکم یو وزارت جهاد کشاورز روین

در سهطح  هاسهتمیس نیها یانهدازنصهب و راه ه،یهته یاعتبار لازم بهرا نیتام یریگیو پ لابیهشدار س یهاستمینصب س یبرا هاتیاولو

 .شودیم یآب و فاضلاب و برق تلق ،ییایو مخاطرات در لابیس یاستان یهاکارگروه فیاز شرح وظا« استان

را بهر  «لابیو هشدار س ینیبشیپ یسامانه مل» یسازادهیپ تیآب مسئول قاتیموسسه تحق رو،یوزارت ن لابیاساس نظامنامه س بر

روزه در  16 ینیبشیاطلاعات پ افتیکشور و در یو عقد قرار داد با سازمان هواشناس یهمکار تیموسسه با تقو نیعهده دارد. قرار بوده ا

نقهاط ههدف در  یآن را برا یخروج رواناب را به مستمر اجرا و-بارش یهاها، مدلسامانه ریاطلاعات با سا لیکمموجود و ت یهامحدوده

 اریهدر اخت یآب و هواشناسه یههااطلاعات بهه عنهوان داده نی. سپس ادیو حجم رواناب استخراج نما لابیس یقالب اطلاعات حداکثر دب

قهرار  رانیهمنابع آب ا تیریمنابع آب شرکت مد هیمنابع آب و دفتر مطالعات پا تیریمد کتعامل شر ریمد رو،ین ریوز یمعاون آب و آبفا

بهه طهور  تیهفعال 14که در مراحل مختلف در نظر گرفته شده،  یتیفعال 111از مجموع  رو،یوزارت ن لابیس تیری. در نظامنامه مدردیگ

 .اندنشان داده شده 6-5جدول  که در لاب هستندیو هشدار س ینیبشیپ یهامرتبط با سامانه میمستق ریو غ میمستق
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 های هشدار سیلاب در نظامنامه مدیریت سیلاب وزارت نیرویم و غیر مستقیم( مرتبط با سیستماقدامات )مستق -6-1جدول 

 مسئول اقدام اقدام گروه مقطع زمانی شماره

1 
قبل از صدور 

 یآگاهشیپ

 ،ینیبشیپ

 و هشدار شیپا
 و هشدار ینیبشیپ ش،یشبکه پا تیو تقو زیتجه ،یابیارز

منهههابع  ههههیدفهههاتر مطالعهههات پا

 ایآب منطقه هایشرکت آب

2 
قبل از صدور 

 یآگاهشیپ

 ،ینیبشیپ

 و هشدار شیپا

های مختلف در با دوره برگشت لابیس یمطالعه و استخراج دب

 زیخلیهای سرودخانه

منهههابع  ههههیدفهههاتر مطالعهههات پا

 ایآب منطقه هایشرکت آب

3 
قبل از صدور 

 یآگاهشیپ

 ،ینیبشیپ

 و هشدار شیپا

سازی و مدل شیای پابرداری ازسامانه منطقهاستقرار و بهره

 یهواشناس ههای آب وداده یزمان واقعه

منهههابع  ههههیدفهههاتر مطالعهههات پا

 ایآب منطقه هایشرکت آب

4 
قبل از صدور 

 یآگاهشیپ

 ،ینیبشیپ

 و هشدار شیپا

از سهازمان  یافتیهای درداده لیو تحل هیو تجز افتیدر

و هشدار در سطح  ینیبشیپ ههایسهامانه ریو سها یهواشناسه

 لابیس ریمنطقه تحت تأث

منهههابع  ههههیدفهههاتر مطالعهههات پا

 ایآب منطقه هایشرکت آب

5 
قبل از صدور 

 یآگاهشیپ

 ،ینیبشیپ

 و هشدار شیپا
 رواناب لیبارش و پتانس یو مکان یزمان ینیب شیپ

منهههابع  ههههیمطالعهههات پادفهههاتر 

 ایآب منطقه هایشرکت آب

6 
قبل از صدور 

 یآگاهشیپ

 ،ینیبشیپ

 و هشدار شیپا
 لابیاحتمال رخداد س یبررس

منهههابع  ههههیدفهههاتر مطالعهههات پا

 ایآب منطقه هایشرکت آب

7 
قبل از صدور 

 یآگاهشیپ

 ،ینیبشیپ

 و هشدار شیپا

به دفتر نگهداری از  لابیرخداد س یو زمان یاعلام هشدار کم

بحران  تیریو سواحل، مد رودخانهی مهندسه ،یآبه سهاتیتاس

 آب منهابع هیای و دفتر مطالعات پادر سطح شرکت آب منطقه

 رانیا آبمنابع  تیریشرکت مد

منهههابع  ههههیدفهههاتر مطالعهههات پا

 ایآب منطقه هایشرکت آب

9 
قبل از صدور 

 یآگاهشیپ

 ،ینیبشیپ

 و هشدار شیپا
 آب قاتیمؤسسه تحق تداریهای اولودر حوضه لیهشدار س ستمیمطالعه و اجرای س

8 

 یآگاه شیاز پ

رخداد  انیتا پا

 لیس

 ،ینیبشیپ

 و هشدار شیپا

 یو به روزرسان لابیهای بارش و سداده لیگردآوری و تحل

 و هشدارها هاینیبشیپ

منهههابع  ههههیدفهههاتر مطالعهههات پا

 ایآب منطقه هایشرکت آب

11 
پس از فروکش 

 لیکردن س

 ،ینیبشیپ

 و هشدار شیپا
 در سطح منطقه یلابیس طیشرا انیاعلام پا

منهههابع  ههههیدفهههاتر مطالعهههات پا

 ایآب منطقه هایشرکت آب

11 
پس از فروکش 

 لیکردن س

 ،ینیبشیپ

 و هشدار شیپا
 و هشدار ینیبشیهای پکردن مدل برهیکال

منهههابع  ههههیدفهههاتر مطالعهههات پا

 ایهای آب منطقهآب شرکت

 آب قاتیتحق مؤسسه

 رویتوسعه منابع آب و ن شرکت

12 
پس از فروکش 

 لیکردن س

 ،ینیبشیپ

 و هشدار شیپا

و  هاستگاهیسازی ا عملکرد و مرمت و باز یابیارز د،یبازد

 لیهای هشدار متأثر از سسامانه

منهههابع  ههههیمطالعهههات پا دفهههاتر

 ایآب منطقه هایشرکت آب

13 
قبل از صدور 

 یآگاهشیپ

و  یهماهنگ

 بحران تیریمد

 لابیبرداری از بانک اطلاعات سسازی و بهرهادهیپ ،یطراح

 کشور

 بحران و پدافنهد تیریدفتر مد

منابع آب  تیریمد شرکت رعاملیغ

 رانیا

14 
قبل از صدور 

 یآگاهشیپ

و  یهماهنگ

 بحران تیریمد
 لابیهای مرتبط با ساستیها و سو ابلاغ دستورالعمل عیتجم

 بحران و پدافنهد تیریدفتر مد

منابع آب  تیریمد شرکت رعاملیغ

 رانیا

 

مههم  اریاز اقدامات بس یکی «یهای آب و هواشناسداده یزمان واقع یسازو مدل شیپا یااز سامانه منطقه یبرداراستقرار و بهره»

 ،یدر سهطح مله یسهامانه رسهم چیکارگروه، در حهال حاضهر در کشهور هه یهایاست که با توجه بررس لابیاشاره شده در نظامنامه س

مطالعهه و »وجود ندارد. در رابطه با  لابیو هشدار س ینیبشیپ یبا هدف انحصار یآب و هواشناس یهاستگاهیا شیپا یمحل ای یامنطقه
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 رانیها یرویهتوسط شرکت توسعه منابع آب و ن ینیبشیاقدامات پ یبه استثنا ،«دارتیاولو یهادر حوضه ابلیهشدار س ستمیس یاجرا

و هشهدار  ینهیبشیپه یاتیهسازمان آب و بهرق خوزسهتان، مهدل عمل یهامدل زیبه خوزستان و ن یمنته یهاعمدتاً در محدوده حوضه

مشخص بر عههده موسسهه  یاعتبار فیمهم کشور با رد یهادر رودخانه لابیهشدار س ستمیس یوجود ندارد. هم اکنون طرح مل لابیس

 ینهیبشیآب )سامانه پ قاتیموسسه تحق هندارد. سامان یاتیعمل یهنوز در حال توسعه بوده و خروج یآب واگذار شده است ول قاتیتحق

 .دهدیرا انجام م یهواشناس ینیبشیکشور( در حال حاضر فقط پ لابیو هشدار س

 لابیهشهدار سه سهتمیتوسهعه س»توان به پروژه یم 81و  91در دهه  لابیهشدار س ستمیتوسعه س یمطالعات یهامله پروژهاز ج

آب اشاره نمود. در مرحلهه  قاتیگرگانرود توسط مؤسسه تحق زیدر کل حوضه آبر یاقدامات مشابه قبل یسازکپارچهیبا هدف « گرگانرود

شهرکت  لیهمحصهول خهود را تحو یروانهاب را انجهام و حته-و توسهعه مهدل بهارش یطراحه یاناول خود موسسه به شکل درون سازم

نشهد. در مرحلهه  یاتیعمل ینیبشیپ ستمیس ش،یو نصب شبکه پا دیخر یبرا یمشکلات اعتبار لیبه دل کنیگلستان داد. ل یامنطقهآب

 یمرحلهه پهس از برگهزار نیهمد نظر قهرار گرفهت. ا یجخار زاتیبه تجه ازین یشدن محصولات پروژه با هدف حداقل ساز یاتیدوم عمل

واگذار شد. مشاور پروژه، مطالعات خهود را « مهندسان مشاور سبزآب اروند»به  24/11/1381 خیدر تار یقانون یندهایفرآ یمناقصه و ط

نصهب،  د،یبه منظور خر یااقصهپروژه، من نیا ی. پس از اتمام مرحله مطالعاتدیبه اتمام رسان 1382آغاز و در سال  1381سال  یاز ابتدا

 ،یمنهابع مهال صیبا توجه بهه عهدم تخصه یپس از مدت کنی. لدیگرگانرود برگزار گرد لابیهشدار س ستمیاز س یبردارو بهره یراه انداز

 لابیهشهدار سه ستمی. در حال حاضر اعتبارات طرح سدیگرگانرود از دستور کار خارج گرد لیهشدار س ستمیس یاجرای اتیمناقصه عمل

مطالعهات آن  یتهداوم و اجهرا یبهرا یحذف شده و عملا امکان داد،یم لیاز آن را تشک یقسمت زیمهم کشور که گرگانرود ن یهارودخانه

 (.رانیمنابع آب ا تیری)شرکت مد ستین

شهرکت بهر اسهاس  نی. اباشدیم رانیا یرویموجود در کشور، متعلق به شرکت توسعه منابع آب و ن گرید لیس ینیبشیپ ستمیس

 یغربه یهاحوضه یرا برا مدتانیمدت و مبارش و رواناب کوتاه ینیبشیپ ،یسازماندرون یهاو مدل یسازمان هواشناس یهاینیبشیپ

 .دهدیکشور انجام م یو جنوب غرب

آغهاز  لیسه ینهیبشیپه یهابه مدل زیتوسعه و تجه ریرا در مس ییها، تلاش91اول دهه  مهیاز ن زیآب و برق خوزستان ن سازمان

منطقهه،  یههاسهتگاهیا یسنجش در سازمان آب و برق خوزستان و برخط کردن برخ یهاستگاهیا نگیتوریمرکز مان جادیکرد. علاوه بر ا

در دستور کار سازمان آب و برق قرار داشت. سامانه پردازشهگر  1395مهم از سال  نیشد. ا هیته زین لابیو هشدار س ینیبشیپ ستمیس

 اسیهدر مق یهواشناسه ینهیبشیپه یجههان یهامهدل یههایبه خروج عیو سر واسطهیب یابیبه منظور دست 1385از سال  میآب و اقل

بها ههدف  یترگسهترده تیاز فعال یسامانه بخش نی. اقرار گرفت یبردارشد و مورد بهره هیمدت در سازمان آب و برق خوزستان تهکوتاه

 یهابه استان خوزستان است. حوضهه یمنته یهادر حوضه لابیس تیریرواناب و مد ینیبشیدر پ یهواشناس یهاینیبشیاستفاده از پ

کارون بهزرگ،  ا،یکارون عل رحوضهیهشت ز هدر استان ب یامنطقه یاست که در کاربردها یجراح-هدف شامل کارون، کرخه، دز و زهره

دههه  کی یها در سازمان آب و برق خوزستان براتلاش نیشده است. گرچه ا کیتفک یکشکان، کرخه، مارون و زهره جراح مره،یدز، س

)اتهاق  که با ارائه کامل اطلاعات بهرخط یبه نحو افتهیدست  ینسب تیمجدداً فعال شده و به موفق ریاخ یهانسبتاً راکد بود، اما در سال

سهامانه بهه  نیهآب کاملاً متفاوت است. در واقع، ا قاتیموسسه تحق کردیسامانه با رو نیا کردیموثر بوده است. رو ریاخ لابی( در سشیپا

و مخازن بالادست است. سازمان آب و برق خوزسهتان در حهال  یابر اطلاعات رودخانه یمبتن ،یهواشناس ینیبشیتوجه صرف به پ یجا

 یههاشهرکت ران،یهمنهابع آب ا تیری. بهر طبهق اظههار شهرکت مهدکنهدیدنبال مه دیجد یهادهیسامانه را با ا نیا یتوسعه زیحاضر ن

بهه  لابیهشهدار سه یهاستمیرا در رابطه با س ییهایبررس یبوم اسیدر مق زین یو خراسان جنوب لانیگ ،یشرق جانیآذربا یامنطقهآب

 .ستیدر دسترس کارگروه ن یا اطلاعهآن جیتاکه از ن انددهیانجام رسان
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 بیمه سیلاب -2

 لابیسه مههیاز ب یاز آن( است. در واقهع ههدف اصهل زیآگاه نمودن آحاد جامعه از رفتار خطر ساز )و پره یبرا یروش موثر مهیب

. بها شودیمحسوب م دهندیقرار م لابیخود را در معرض خطر س ییکه خود و دارا ییهابه همه آن لابیخسارات س تیمسئول یواگذار

در معرض خطر قهرار  نیب سکیر یابیارز یدر نوع شانیا لاب،یس تیریمد هاینهیدارند در هز زیکه رفتار خطر آم یمشارکت دادن کسان

 کیهمسهتلزم اسهتقرار  لابیسه مههیخواهنهد نمهود. برقهراری ب جادیرودخانه ها تعادل ا لابدشتیدر س تیگرفتن و منافع حاصل از فعال

نهرخ  لاب،یسه یبنهدپهنهه یههاو نامربوط است. با اسهتفاده از نقشهه وسو بدون اثرات معک یجانب هاینهیعادلانه با حداقل هز ستمیس

جبهران خسهارت در طهول  نههیدر هر پهنه، هز یریبا توجه به شاخص خطرپذ کهیبه طور گردد،یم نییتع ریگلیبرای پهنه س یمتفاوت

 مههینرخ ب ن،ییپا یریبا خطرپذ یهاپهنه یو برا تربالا مهیبالا، نرخ ب یریبا خطرپذ ریگلیس یهاپهنه یبرا نی. بنابراشودیم عیزمان توز

شهده و  لیها تعهدپهنه نگونهیدر ا یگذارهیسرما لاب،یس یبا خطر بالا یهادر پهنه مهیب ی. با توجه به نرخ بالاشودیمنظور م یترنییپا

 .ابدییکاهش م ینواح نیدر ا لابیخسارت س بیترت نیبد

برق، آب  ،ییایو مخاطرات در لیامور س یبحران کشور، کارگروه تخصص تیریسازمان مد لیقانون تشک ییاجرا نامهنییاساس آ بر

منهابع  تیریبه شرکت مهد ییایو مخاطرات در لیامور س یتخصص یکارگروه فرع تیو مسئول لیتشک رویوزارت ن تیو فاضلاب با مسئول

پیگیهری و حصهول »گیری، کارگروه موظف بوده تا بینی و پیشوظایف تخصصی در مرحله پیش شرح. بر اساس دیواگذار گرد رانیآب ا

ها و تسهیلات اعتباری در بخش سیل و مخاطرات دریایی، برق، آب و اطمینان از کفایت و سهولت فرآیندهای استفاده موثر از انواع بیمه

 نیو تهدو هیهته» رو،یهوزارت ن لابیسه تیریدر نظامنامهه مهد ی. از طرفهههدرا انجهام د« شی از حوادثفاضلاب در ارتباط با خسارات نا

 تیریعامهل شهرکت مهد ریهبحران و پدافنهد غ تیریدفتر مد»بر عهده  «لابیس مهیب هاینامهنییو آ نیها، قواندستورالعمل سینوشیپ

 قرار داده شده است. «رانیمنابع آب ا

شرح  نیکشور و همچن لابیس تیریدر اسناد متعدد )از جمله طرح جامع مد مهیب قیاز طر لابیس سکیر تیریمد دیوجود تأک با

مهم چهاره  نیا ی(، همچنان برا1381برق، آب و فاضلاب ، ابلاغ شده در سال  ،ییایو مخاطرات در لابیامور س یکارگروه تخصص فیوظا

توسط مجلهس  «لابیاماکن در معرض س یاجبار مهیب» یبرا یگذاراستیم، سمه نیا یسازادهیپ لنشده است. محم دهیشیاند یاتیعمل

 است. لابیس یبندپهنه زیآن ن یاتیعمل ازین شیاست؛ و پ

 

 مدیریت مخزن -8

مختلف وقهوع  وهاییای مخازن بر اساس سناربرداری مستمر و دورهو بهره شیپا»مانند:  یاقدامات رو،یوزارت ن لابیدر نظامنامه س

بهرداری بها توجهه بهه حهداقل و حهداکثر ترازههای بهره تیهرعا»و (« یلابینرمهال و سه ،یبلندمدت )خشکسهال یهاینیبشیبا پ انیجر

 ینیبشیمخزن سدها، فقدان سامانه پ تیریمد در در نظر گرفته شده است. «یلابین مصارف در فصول سیبلندمدت و تام یهاینیبشیپ

 یعهدم بروزرسهان اینبود  ،یمحافظه کارانه در بهره بردار کردیمدت و حاکم شدن رو یطولان یهایو مطمئن، بروز خشکسال قیدق یفصل

 یتیریمهد یهاسهدها از جملهه ضهعف هیهدر تخل هاتیتداخل مسهئول زیو ن اریضابطه و اخت نیمرز ب تیفرمان سدها، عدم شفاف یمنحن

 .دیآ یبه حساب م ریهای اخاز مخازن در سیلاب یاز برخ یبهره بردار نهیعمده در زم

 

 آبخیزداری -4

حوضهه،  زیخلیدر مناطق س یزداریاقدامات آبخ یاست. بدون اجرا یوزارت جهاد کشاورز فیوظا طهیدر ح یزداریآبخ یهاطرح

در  یزداریهاقدامات آبخ کنی. لگرددیم لابیخطر س شیرواناب حوضه و افزا بیضر شیموجب افزا ینادرست اراض یو کاربر میاقل رییتغ

 .ندینما یریشگیپ لابیاز بروز س توانندینم یحد یهالابیممکن است موثر باشند و در س متوسطو حداکثر  نییپا یدوره بازگشت ها

حفاظهت آب  یهابرنامه یمطالعه و اجرا»(، 1382رودخانه،  انیو طغ لیس یکشور )کارگروه تخصص لیس تیریطرح جامع مد در

بهر  «یزداریهآبخ یهاطرح اجرای – زیحوضه و حفاظت آبخ تیریمد»در محور « جنگل یایاح یهابرنامه یمطالعه و اجرا»و « و خاک
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آب و فاضلاب و  ،ییایو مخاطرات در لیس یاستان یهاکارگروه فیبر اساس شرح وظا نیقرار دارد. همچن «یوزارت جهاد کشاورز»عهده 

در  لابیو کنتهرل سه یزداریههها، آبخمربوط به حفاظت رودخانهه یهاها و گزارشها، پروژهو اعلام نظر در خصوص برنامه یبررس»برق، 

انجهام  یریهگیپ» رو،یهوزارت ن لابیسه تیریدر نظامنامهه مهد یرفهاست. از ط یاستان یامنطقهآب یهاشرکت فیاز وظا« سطح استان

قرار گرفتهه  «رانیمنابع آب ا تیریشرکت مد رعاملیبحران و پدافند غ تیریدفتر مد»عهده  بر «زدارییهای آبخمطالعات و اجرای طرح

 نیهکشور گهذارده شهده اسهت. ا یزداریخها، مراتع و آببر عهده سازمان جنگل زدارییهای آبخطرح یمطالعات و اجرا کهیاست. در حال

بهر کهاهش  یهر چند با اثهرات جهانب دینمایم یخاک تلق شیفرسااز  یریرا عمدتاً معطوف به جلوگ یزداریآبخ یهاسازمان هدف طرح

 رد،یهقهرار نگ رویوزارت ن دییمورد تا یزداریآبخ یهاکه اگر طرح کنندیهم واقف هستند. در مجموع ضوابط حاضر مشخص نم هالابیس

 دارد. یچه منافع ردیقرار بگ دییو اگر مورد تا یچه عواقب

 یزداریهآبخ یههاهها و پروژهسهه مصهوبه در رابطهه بها طرح 22/19/1386آب در مورخ  یعال یجلسه شورا نیو هفتم ستیب در

 مصوبات عبارتند از: نیشد. ا بیتصو

شهود و در  یفرهنهگ عمهوم کیبه  لیتبد رویو وزارت ن یوزارت جهاد کشاورز یبا همکار دیبا یزداریآبخ یهاموضوع انجام پروژه -

 شود. لیتبد یمطالبه عموم کیامر به  نیقرار گرفته و ا یمورد بح  و بررس یدانشگاه دیبا حوور اسات زین مایصدا و س

توسط سازمان برنامهه و بودجهه کشهور  نه،یزم نیکشور در ا یدر حد توان اجرا ،یزداریآبخ یهاپروژه یاجرا یبرا ازیمنابع مورد ن -

 گندم دارد. دینسبت به تول یحت یبالاتر تیاولو ،یرزمرتبط با بخش کشاو یاقتصاد مقاومت یهاامر در طرح نیشود. ا نیتام

 لیو سهازمان برنامهه و بودجهه تشهک ستیز طیوزارت کشور، سازمان مح ،یوزارت جهاد کشاورز رو،یمتشکل از وزارت ن یگروهکار -

ها مشهخص شهده و ضهمن در حوضهه یزداریآبخ اتیانجام عمل یبندتیلحاظ و اولو هایزیردر برنامه یامر به طور جد نیشده و ا

 آب ارائه شود. یعال یبه طور مستمر به دولت و به شورا دهگزارش اقدامات انجام ش ،یجد یریگیپ

حاصهل نشهده اسهت.  نهیزم نیدر ا یاتیدر سطح عمل رویو وزارت ن یوزارت جهاد کشاورز انیم یکاف یتاکنون هماهنگ متاسفانه

و  زیهآبخ یهها، پروژه«کشهور یزداریههها، مراتهع و آبخسهازمان جنگل یو آبخواندار لابیل سدفتر کنتر رکلیمد»طبق گفته  نیهمچن

 صیسوم، چهارم و پنجم توسعه، منهابع تخصه یهادر برنامه رایشده ز ییکشور اجرا زیآبخ یهادرصد از حوضه 11فقط در  یدارآبخوان

مقهام معظهم  تیه)بها عنا یبودجهه صهندوق توسهعه مله فیها از ردانجام آن یبرا یفقط منابع مال زیاندک بوده و در حال حاضر ن افتهی

 .ابدییم صی( تخصیرهبر

و بلنهد مهدت، و  کینشان دهنده نداشتن نگاه اسهتراتژ ل،یس تیریمد یارسازهیاقدامات غ یسازادهیدر پ قیتوف عدمبندی: جمع

اسهت کهه،  نیها شهودیموارد فوق مشهاهده مه یکه در تمام یمشترک. نکته باشدیم نیاقدامات، در مسئول نیاز ا حیعدم درک صح زین

اقدامات گشهته  نیموظف به انجام ا کهی)در حال باشدیاقدامات نم نیا یسازادهیپ ایو/ یطراح یبرا یکاف یهاتخصص یدارا رویوزارت ن

 .گرددی( جبران میدانشگاه یخصصت یهاگروه ایمشاور  یهامشاوران )شرکت یریبا بکارگ یبه آسان یکمبود تخصص نیاست(. ا

 سکینقش موثر در کاهش ر لیاقدام به دل نیا (:میحد بستر و حر نییو تع لابیس یبندپهنهشامل ) دشتلابیس تیریمد -

محهدوده  یبنهددرصد پهنهه 71بالغ بر  رو،یاست. طبق گفته وزارت ن اریبس تیحائز اهم اریبس لابیاز س یناش یو مال یتلفات جان

حهال جنبهه  نیاست. در عه دهیبه انجام رس کنندیکشاورزی عبور م یو اراض ییستارو ،یشهر ،یتیکه از مراکز جمع ییهارودخانه

 است: یقابل نقد و بررس ریز یها

o متاسفانه  افته،یاز کار انجام  یابخش عمده نکهیا رغمی. لذا علستیو عموم ن ربطیذ یهااطلاعات متاسفانه در دسترس سازمان نیا

 است. دهیواقع نگرد دیمف ریاخ یهالابیس تیریدر مد

o یو انوهباط یکهه نشهان دهنهده ضهعف اقهدامات نظهارت شهوندینمه تیهاز مناطق رعا یاریشده در بس نییتع یهامیمتاسفانه حر 

 ( است.ییو دستگاه قوا یانتظام یروین رو،یمسئول )گشت وزارت ن یهادستگاه

o یبنهدپهنه نیا تیمقرر، برنامه رعا یقانوناً ملزم شوند تا در مهلت زمان شانیابلاغ شده و ا هایبه شهردار یستیبا میحر نییتع جینتا 

 .ندینما یاتیو عمل هیرا ته
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، تها «کشهور لابیو هشدار سه ینیبشیسامانه پ»آب با عنوان  قاتیسامانه موسسه تحق :لابیو هشدار س ینیبشیپ یهاسامانه -

و  رانیها یرویشرکت توسعه منابع آب و ن یهاسامانه نی. همچندهدیرا انجام م یهواشناس ینیبشیگزارش صرفاً پ نیا هیته خیتار

. از باشدیاطلاعات م نیسامانه تام کیبودند، در حال حاضر صرفا  دیمف ریاخ لابیس ینیب شیپ رسازمان آب و برق خوزستان که د

منحصهر بهه  تواندیگردد و نم ییمطالعه و اجرا زیخلیس یهامحدوده یبرا دیبا لیس و هشدار ینیبشیپ یهاتوسعه سامانه یطرف

 بزرگ کشور باشد. یحوضه سدها

 یسهاز ادهیهاسهت. پ یو بازسهاز یریشگیدر هر دو مرحله پ لابیس سکیدر کاهش ر یادیبن یکردیرو لابیس مهیب :لابیس مهیب -

 یفهراهم سهاز ،یفرهنهگ سهاز ازمنهدیاسهت کهه ن دهیهچیو پ یطولهان یری( مسهیاجبار مهیبه ب یابی)تا مرحله دست کردیرو نیا

 شهرفتیاسهت. فقهدان پ یاجبهار قهانون تهایو نها مههیدر آغاز برنامه ب یقیتشو دامات(، اقیبندلازم )مانند نقشه پهنه یهارساختیز

 یارسازهیاقدامات غ یساز ادهیپ تیاز اهم قیو بلندمدت و عدم درک عم کینشان دهنده نبود نگاه استراتژ نهیزم نیمحسوس در ا

 است.

فرمهان  یمنحنه ی. طراحهردیپهذیفرمان صورت م یعمدتاً بر اساس منحن لابیمخزن با هدف کنترل س تیریمد مخزن: تیریمد -

کوتاه مهدت  یهاینیبشیدست است. با کمک پ نییپا منیا یدب طیشرا زیرودخانه، مشخصات و اهداف مخزن و ن انیجر میتابع رژ

 میاقله رییهو تغ ییاسهتثنا یفرمان لحاظ نمود. با بهروز رخهدادها یدر منحن یشتریب فانعطا توانیروز و کمتر( م 15) یهواشناس

 شود. یفرمان بروزرسان یمنحن یستیبا

 ی)راهنمها شهودیبارش به روانهاب انجهام مه لیتبد زمیمکان رییو تغ لیدر محل تشک هالیکنترل س یبرا یزداریآبخ :یزداریآبخ -

 یشده، در حال حاضهر همهاهنگ شنهادیپ لابیس تیریآنکه در نظامنامه مد رغمی(. عل1378 لاب،یس تیریمد یارسازهیغ یهاروش

وجهود نهدارد و تمرکهز  نههیزم نیهکشهور( در ا یزداریههها، مراتهع و آبخ)سازمان جنگل یرزو وزارت جهاد کشاو رویوزارت ن انیم

کهاهش رسهوبات  یزداریآبخ فهیدر بالادست سدها وظ یخاک قرار دارد. حت شیاز فرسا یریشگیدتاً بر پعم یزداریآبخ یهاتیفعال

 یههازمیاصهلاح مکان ازمنهدیدر نظامنامهه، ن یزداریهمرتبط با آبخ یبندها ی( است. اجرایزیخلیبه مخزن )و نه کاهش س یورود

 ها است.نوع پروژه نیا یمال نیتام

اقهدامات  یراهبهر تیهفیو ک تیهاسهت. کم یمشهارکت اجتمهاع یمختلف و حت یهادستگاهمشارکت منسجم  ازمندین لابیس تیریمد

انهدک در  قیهاست. توف رویوزارت ن تیمسئول بابرق، آب و فاضلاب  ،ییایو مخاطرات در لیامور س یبر عهده کارگروه تخصص یارسازهیغ

اقهدامات  نیها ریتأث جیاز نتا یو بلندمدت و درک ناکاف کیفقدان نگاه استراتژدهنده نشان لیس تیریمد یارسازهیاقدامات غ یسازادهیپ

یدر حال ستین یارسازهیمجموعه اقدامات غ یسازادهیو پ یطراح یبرا یمکف تیتخصص و مسئول یدارا رویاست. وزارت ن نیدر مسئول

 یههاافهتیره یابیهارز جههیاسهت. نت هاتیمسهئول یسازشفاف ورفع تداخل  ازمندینوع اقدامات شده که ن نیموظف به انجام اغلب ا که

 .است شده ارائه 7-5در جدول  یارسازهیغ
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 یارسازهیغ اتیعملبرخی  تیفیو ک تیکم -1-1جدول 

 کیفیت کمیت ایرهیافت غیرسازه شماره

1 
مدیریت 

 دشتلابیس

 حد بستر و یسازادهیپ

 هارودخانه میحر 

 میمطالعات حد بستر و حر رو،یطبق گفته وزارت ن -

)شامل  لابیس ریتحت تأث یهامهم استان یهارودخانه

به  ای( کرخه و کارون دز، کشکان، سو،گرگانرود، قره

 شرفتیدرصد پ 71از  شیب ایصورت کامل انجام شده و 

 داشته است.

 میهکتار از تصرفات بستر و حر22211یآزادساز -

 هارودخانه

یر در مورد بستر و حریم سا -

گذاری ها، متقاضی نشانهدستگاه

 بهتر و آشکارتر هستند.

حفاظت از حد بستر و حریم  -

 ی صورت نگرفته است.خوببه

 یهانقشه

 لابیس یبندپهنه

بندی سیلاب های پهنهنقشه رو،یطبق گفته وزارت ن

)شامل  لابیس ریتحت تأث یهامهم استان هایرودخانه

به  ای( کرخه و کارون دز، کشکان، سو،گرگانرود، قره

 شرفتیدرصد پ 71از  شیب ایصورت کامل انجام شده و 

 داشته است

به درستی آشکار نیست که نتایج -

 آیا در اختیاربندی پهنه

های ذی ربط برای تعیین دستگاه

تکلیف کاربری اراضی قرار گرفته 

 است یا خیر.

 دسترس نیستاطلاعاتی در  اطلاعاتی در دسترس نیست کاربری اراضی

2 

 یهاسامانه

و  ینیبشیپ

 لابیهشدار س

 یهاسامانه

 لابیس ینیبشیپ

های بینیمرکب از پیش صرفاً های پایش و هشدار سامانه

هواشناسی )بارش( و در خوزستان مشتمل بر سامانه 

 بینی سیل نیز است.پایش سدها و پیش

بینی سامانه ملی و فراگیر پیش

ندارد. ی وجود ارودخانهسیلاب 

های محلی برای سیلاب سامانه

 ناگهانی وجود ندارد.

 - بیمه تخصصی سیلاب وجود ندارد  لابیس مهیب 3

 فرمان سدها یمنحن یروزرسانعدم به اینبود   مخزن تیریمد 4
موجود  در تعداد محدودی از سدها

 است.

 آبخیزداری 5
 اطلاعی در دست نیست ناچیز تسکین سیلاب

 نیازمند بررسی دقیق در بالادست سدها اجرا شده است عمدتاً کنترل رسوب

 

موجود در  یهاهیها و روها، ساختارها،  نظامنامهبرنامه ها،استیکلان و بلندمدت، س یکردهایرو یبررس -1-8

 لابیدر رابطه با س رانیا
 لابیو ضهوابط موجهود مهرتبط بها سه نیاسهت. در انتهها، قهوان لیو ضوابط مرتبط با مبح  س نیجامع بر قوان یبخش مرور نیا

و ضهوابط موجهود  نیبه نظامنامه آورده شده است. نقهص قهوان یبندیپا یبرا یو ضرور یاقدامات اساس نیاند. همچنشده یشناسبیآس

داشته و با دغدغه  رویصرفاً نگاه به درون وزارت ن یاست. نظامنامه کنونمشهود مسئول  یهادستگاه انیم وابطر نییدر تب لیس تیریمد

 است. شده میتنظ رویوزارت ن ساتیتاس یریپذبیکاهش آس

نظهام  کیهدر قالهب  گریکهدیو روابط آنها با  دهیگرد حیدر آن به اختصار تشر ندهایفرآ یاست که تمام یبالادست ینظامنامه سند

( نامههنییآ یبا عنوان نظامنامه )بهه جها یسند هیکنندگان از ته نیمنظور و هدف تدو دیآیداده شده است. لذا بنظر م شینما کپارچهی

اند و شهده ختههیاولاً موضوعات خُرد و کلان درههم آم یبوده است. متأسفانه در نظامنامه کنون «لابیس تیریمد کپارچهی منظا کی»ارائه 

 جهادیا لیو هشدار سه ینیبشیمثال خواسته شده تا سامانه پ یاند )برادر کنار هم آمده یکنون یندهای( و فرآیآت یها)برنامه مالآ اًیثان

 .بردیرنج م یریگمیضوابط و ابهام در مراجع تصم دیاز ضعف شد ،یکنون تیکشور در وضع لیس تیریشود(. در مجموع مد
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 لابیس تیریموجود در رابطه با مد نیو قوان هااستیس یبررس -1-8-1

 نامههنییعادلانهه آب و آ عیهها، قانون توزرودخانه میو بستر و حر لیس تیریقانون مرتبط با کنترل و مد نیتریدر حال حاضر اصل

است. در خصوص  یو زهکش یاریآب ،یآبرسان یهاو شبکه یعیطب یهاها، برکهمرداب ها،لیها، انهار، مسرودخانه میمربوط به بستر و حر

 بیبه تصهو 1349در خرداد ماه سال  «لیو مبارزه با خطرات س یریشگیقانون پ»عنوان  تحت یقانون ل،یاز س یشخطرات و خسارات نا

و مهال مهردم از خطهرات  انبوده، با هدف حفظ ج یقانون که معطوف به نقاط مسکون نیاست. ا یو هنوز هم به قوّت و اعتبار باق دیرس

حفظ و اصلاح و احهداث  یاقدامات لازم برا هیکلشده و به موجب آن، وزارت کشور مکلف شده تا  بیتصو یبهداشت عموم نیو تأم لیس

 یبهرا ااند تهمکلهف شهده یدولت یهاها و سازمانوزارتخانه. هم چنین فاضلاب را انجام دهد یهاکانال دنیبرگردان و کش لیو س لیمس

قهانون اجهازه  نیهوزارت کشور قرار دهنهد. ا اریاختامکانات خود را در  هیکلدر سراسر کشور  یعیحوادث طب ریو سا لیمبارزه با خطر س

و فاضلاب روها ضرورت دارد را حسب مورد به وزارت  هابرگردانلیو س بندهالیاحداث س یکه برا یو مستحدثات یاستفاده و تملک اراض

 یعمران یهاپروژه یو اجرا زیخلینقاط س ییوده تا با شناسارا مؤظف نم هایداده است. لذا، وزارت کشور و شهردار هایو شهردار شورک

در کشهور آورده شهده  لیو مقررات مرتبط بها سه نیقوان نیتراز مهم یاخچهیتار ریشود. در ز لیاز س یمرتبط، مانع از بروز حوادث ناش

 است:

 :12/8/1296مصوب  اتیو ولا الاتیا لیقانون تشک -1

 اقدام کند. ستیبایحفظ نفوس و کمک و اعانه م یو طوفان( ، با تمام امکانات برا لیرودخانه )س انیوزارت کشور در موقع طغ

 :4/5/1329مصوب  هایشهردار لیقانون تشک -2

 آمده است: لیمرتبط با س ریز فیقانون، وظا نیا 55ماده  لیذ

آب و  نیقنهوات مربهوط بهه شههر و تهأم هیهو فاضلاب و تنق آب یو مجار یمعابر و انهار عموم حیو تسط یدارو نگاه فی: تنظ2 بند -

 به وسائل ممکنه. ییروشنا

شکسهته و  یوارههایرفع خطر از بناهها و د نیو همچن قیو حر لیحفظ شهر از خطر س یمؤثر و اقدام لازم برا ری: اتخاذ تداب14 ندب -

 یههاها و چالههو پرکردن و پوشاندن چاه یو خصوص یمومع یهاو دالن یها و اماکن عمومو کوچه یخطرناک واقع در معابر عموم

که افتادن آنهها موجهب  یمشرف و مجاور به معابر عموم یهاوانیها و ادر بالکن اءیهر نوع اش ذاشتناز گ یریواقع در معابر و جلوگ

 شهرها باشد. نیساکنها که باع  زحمت و خسارت ساختمان یهاها و دودکشاز ناودان یریاست و جلوگ نیعابر یخطر برا

 :8/2/1349 لیو مبارزه با خطرات س یریشگیقانون پ -3

کانال فاضهلاب  دنیو کش برگردانلیو س لیحفظ و اصلاح مس ی( مکلف به انجام اقدامات لازم براهای: وزارت کشور )شهردار1ماده  -

 شده است. یبهداشت عموم نیو تام لیو ... به منظور حفظ جان و مال مردم از خطرات س

 :16/12/1361آب مصوب  یعادلانه  عیقانون توز -4

 است. رویو داغاب، با وزارت ن یدرولوژیرودخانه با توجه به آمار ه میبستر و حر یپهنا نیی: تع2 یاز ماده 1 یتبصره -

 .رویوزارت ن یازهها، ممنوع است مگر با اجو دخل و تصرف در بستر رودخانه یانیهر نوع اع جادی: ا2 یاز ماده 3 یتبصره -

 دیهدههد، با صیهها را مهزاحم تشهخرودخانه میموجود در بستر و حر یهایانیکه اع یدر صورت روی: وزارت ن2 یاز ماده 4 یتبصره -

 .دیو قلع نما هیاقدام به تخل

 ینهیرزمیو ز یهها در مخهزن سهطحنمودن آب رودخانه رهیو ذخ هالابیموظف به مهار کردن س روی: وزارت ن28 یبند الف از ماده -

 است.

، طهرح جهامع امهداد و نجهات 12/2/1372مصهوب  یعیطب یایکاهش اثرات بلا یمل یتهیکم لیقانون تشک ییاجرا ینامهنییدر آ -5

بهه  رویهن ، وزارت23/1/1399بحران کشهور مصهوب  تیریسازمان مد لیقانون تشک ییاجرا ینامهنیی، آ19/1/1392کشور مصوب 

 شده است. نییتع لیس یکارگروه تخصص سییعنوان ر

 :یادار یعال یشورا 31/7/1377استانداران و فرمانداران مصوب  فیشرح وظا -6
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 یو اعمهال همهاهنگ ریاست: اتخاذ تهداب ریبه شرح ز شیخو تیاستانداران )فرمانداران( در قلمرو مامور اراتیو اخت فیوظا -2ماده  -

 غیره. و زلزله و لیس لیاز قب یعیطب یایاز حوادث و بلا یناش یهاکنترل و مهار بحران ،یریشگیلازم به منظور پ

 :بحران کشور تیریسازمان مد لیقانون تشک -7

نامهه شهماره  بیهمهان مهاده )تصهو لیهذ 3بحران کشور و تبصره  تیریسازمان مد لیقانون تشک ییاجرا نامهنییآ 15ماده  9بند  -

برق، آب و فاضهلاب بها  ،ییایو مخاطرات در لیامور س ی(؛ کارگروه تخصصرانیوز اتیه 21/8/1399ک مورخ  41782/ت195645

بحهران  تیریمهد یهمهاهنگ یشهورا 4/2/1381شده و در جلسهه  دهیبعد کارگروه نام همذکور ب خیکه از تار رویوزارت ن تیمسئول

 است. دهیرس بیکشور به تصو

 لیسه تیریکنتهرل و مهد یرا بهرا یمهؤثر یقانون راهکارهها نیکه عموماً ا شودیعادلانه آب مشخص م عیرور مواد قانون توزبا م

و نحوه برخورد بها  لیس تیریناظر بر کنترل و مد زین لیو مبارزه با خطرات س یریشگیاست که قانون پ یدر حال نی. اکندینم شنهادیپ

نهدارد، امها  لیسه تیریکنتهرل و مهد یلهازم را در راهکارهها تیجامع زیقانون ن نیهاست. اگرچه ارودخانه میمستحدثات در بستر و حر

 نیدارد. در مجمهوع، قهوان یعهیطب دهیهپد نیا تینشان از اهم ل،یس تیریکنترل و مد یقانون جداگانه و مستقل برا کیمختص بودن 

توانهد بصهورت فرصهت  یمه ل،یچون س یعیدرست در خصوص وقا دگاهی. درنددا یاتیو عمل ینظر یدر حوزه یادیز یموجود کمبودها

 نمود. یاز آن بهره بردار یمناسب ریو با اتخاذ تداب دیگردد تا تهد یتلق

 

 موجود یهاها، و دستورالعملنظامنامه یبررس -1-8-2

 است: ریشامل موارد ز لیمهار سمقابله و  ،یریشگیپ نهیدر زم ییاجرا ییهاها و دستورالعملدر حال حاضر، نظامنامه

 رویوزارت ن سکیر تیرینظامنامه مد -

 رویوزارت ن لابیس تیرینظامنامه مد -

 رویوزارت ن رعاملیبحران و پدافند غ تیرینظامنامه مد -

 لابیس تیریمد یارسازهیغ یهاروش یراهنما -

 کشور لیطرح جامع س -

 دشتسیلاب تیریمد یراهنما -

 هاصنعت آب و برق استان رعاملیبحران و پدافند غ تیریمد رانیمد یهماهنگ یدستورالعمل شورا -

 .هاها و طرحشاخص ها،یاستراتژ رعامل،یبحران و پدافند غ تیریحوزه مد رو،یوزارت ن یسند چشم انداز و برنامه راهبرد -

 

 وزارت نیرو سکیر تیرینظامنامه مد 

نظامنامه  فیوظا میتقس وارائه  6-5شکل  نظامنامه در نی. ساختار ادابلاغ ش رویوقت ن ریتوسط وز 3/3/85 خینظامنامه در تار نیا

 .است شده داده نشان 7-5شکل  صورت به نیز سکیر تیریمد

 :سکیر تیریهدف نظامنامه مد

 .نیو موثر به مشترک منیمطمئن، ا وقفه،یب یرسانآب و برق به منظور خدمت داریپا نیتام -1

آب، فاضهلاب و  یهاشهبکه یاتیح یهاانیو شر ساتیتاس یسازو به یسازمنیا ،یریپذبیو آس سکیکنترل و کاهش ر ،یآورتاب -2

 .رمترقبهیو حوادث غ یعیبرق در برابر سوانح طب

 ریآن با سا یسازکپارچهیاستاندارد و  یتیریمد ستمیدر چارچوب س یممکن و توانمندساز یهااستحصال فرصت ،یوربهره شیافزا -3

 .یسازمان یتیریمد یهانظام

 یهاسهتمیاز س یریهگمحتمهل بها بهره یهاسهکیبهر ر یمبته یسازمیتصم ندیکردن فرا نهیو نهاد یسازفرهنگ ،یاستانداردساز -4

 یاطلاعات
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 (1891 رو،یوزارت ن سکیر تیری)منبع: نظامنامه مد لیس کیرس نظامنامهساختار  -6-1شکل 

 

 
 (1891 رو،یوزارت ن سکیر تیری)منبع: نظامنامه مد سکیدر نظامنامه ر فیوظا میتقس -1-1شکل 
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 رعاملیبحران و پدافند غ تیرینظامنامه مد 

کنتهرل متمرکهز  ه،یهنظامنامه و وحدت رو نیا نی. هدف از تدودیابلاغ گرد رویوقت ن ریتوسط وز 27/8/81 خینظامنامه در تار نیا

 هیهدر کل ربطیهذ یههارونهد انجهام طرح یو همسهان سهاز یو برون سازمان یتعاملات درون سازمان یانسجام بخش ،یدر سطوح راهبرد

 :است لیبر موارد ذ هیبا تک روین ارتتابعه و وابسته وز یهاشرکت

 حساس و مهم صنعت آب و برق. ،یاتیح ساتیدر تاس یسازمنیا یهاطرح یو نظارت بر اجرا یزیربرنامه -

 منابع. زیو تجه نیو تام یلازم در ابعاد سازمانده یهایکسب آمادگ -

 .رعاملیبحران و پدافند غ تیریمد یهابرنامه یو نظارت بر اجرا یزیردر برنامه یهماهنگ جادیا -

 اضطرار. طیاستمرار ارائه خدمات و کاهش زمان بازگشت در شرا ،یداریپا تیآستانه مقاومت و ظرف شیافزا -

 جامع بحران. تیریو مد سکیر تیریمد -

 شده است: یبندطبقه رینظامنامه سطوح بحران به صورت ز نیدر ا

 (1)سطح  یبحران مل -1

 یو همکهار یهماهنگ ،یریبه بکارگ ازیمقابله با آن ن یباشد که برا یکه ابعاد آن به حد یارمنتظرهیغ دادیاز هرگونه رو عبارتست

 .(شده یبندطبقه یاتیاز مراکز ح یکیحادثه در  مانند بروزاست ) ینهادها به صورت مل ریمسئول و سا یامکانات نهادها هیکل

 (2)سطح  یبحران منطقه ا -2

 یو همکهار یهماهنگ ،یریبه بکارگ ازیمقابله با آن ن یباشد که برا یکه ابعاد آن به حد یارمنتطرهیغ دادیاز هرگونه رو عبارتست

 (.شده یبنداز مراکز حساس طبقه یکیمانند بروز حادثه در است ) یانهادها به صورت منطقه ریمسئول و سا یامکانات نهادها هیکل

 (3)سطح  یبحران محل -3

 یو همکهار یهماهنگ ،یریبه بکارگ ازیمقابله با آن ن یباشد که برا یکه ابعاد آن به حد یارمنتظرهیغ دادیاز هرگونه رو عبارتست

 .(شده یبنداز مراکز مهم طبقه یکیبروز حادثه در مانند است ) ینهادها به صورت محل ریمسئول و سا یامکانات نهادها هیکل

 

 دشتسیلاب تیریمد یراهنما 

 نیها نیاز تهدو ههدف. کشور ابلهاغ شهد یزیرو برنامه تیریسازمان مد استیتوسط ر 1/11/85 خیدر تار ریراهنما با اهداف ز نیا

. از آنجها کهه اسهت لابیسه تیریمختلهف مهد یههاارتباط آن بها روش نییدشت و تبسیلاب تیریموجود در مد یهاراهنما، ارائه روش

ارتباط تنگاتنگ داشهته و  یو حقوق یبا مسائل اجتماع باشد،یم لابیکاهش خسارت س یبرا یتیریراهکار مد کیدشت سیلاب تیریمد

و  نیحاضر، قهوان یرو در راهنما نی. از اشودیم یدشت تلقسیلاب تیریاعمال مد یاز ابزارها یکی ،ییاجرا نامهنییآ یراهکارهاو  نیقوان

دشهت سهیلاب تیریها در مدقرار گرفته و در مورد نحوه کارکرد آن یراهنما مورد بررس نیا میتنظ خیموجود تا تار ییاجرا یهانامهنییآ

شده اسهت. بهه  نیدشت، تدودر سیلاب لابیاز س یناش یو مال یجان یریپذبیکاهش آس یها و راهکارهاارائه روش یبرا مابح  و راهن

و کارشناسهان مهرتبط بها  تیریاسهتفاده مهد یبرا هینشر نیمختلف، ا یهاادارات و ارگان فیدشت با وظاسیلاب تیریفراخور ارتباط مد

 است. دهیگرد هیمرتبط، ته یهاها و سازماندر شرکت حرانب تیریو مد لابیرودخانه، س یمهندس

 

 لابیس تیریمد یارسازهیغ یهاروش یراهنما 

شهد.  هیعنوان ته نیکتاب با هم کیاز ترجمه  1378در سال  یو زهکش یاریآب یمل تهیکتاب توسط کم کیراهنما در قالب  نیا

 یهها( ها بها مثالستیها ذکر شده است. خطوط راهنما و کاربرگ )چک لو مراجع آن یاتینظر یاز کتاب حاضر فقط اصول و مبان هدف

 جادیا یانهیو زم ابندیمختلف دست  یهاروش یکاربرد یهاتیگان فراهم شده تا به سرعت بتوانند به قابلاستفاده کننده یبرا یکاربرد

سهواحل آن مشخصهات  ایهرودخانهه  زیحوضه آبر کی ریکه مس ییآنجا از داشته باشند. شرفتیجلو بروند و پ دیبا چگونهشود که بدانند 

را  ازیدهد. نقاط موردن صیتشخ یخود را به درست یرودخانه تحت طراح طیروش مناسب با شرا دیخاص خود را دارند. استفاده کننده با



381         هیأت ویژۀ کارگروه هیدرولوژی و منابع آب 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

و تحربهه شهده در انتخهاب  یارا بدست آورد. قواوت حرفهه یشتریب یهادهیبه دقت مطالعه کند تا هرچه ممکن است، اطلاعات و ا دیبا

 دارد. یاتیح تیاهم یانتخاب یهاافتیشده و ره ییشناسا طیشرا

 

 کشور لیس تیریطرح جامع مد 

ارائه شده اسهت. در  لابیس تیریدر مد ریارکان درگ نیب شتریب یو هماهنگ لابیس تیریمد یبرا یشنهادیگزارش طرح پ نیا در

 شده است: شنهادیپ 9-5جدول  به صورت لیس تیریطرح برنامه جامع مد نیا

 

 

 لیجامع س تیریبرنامه مد -3-1دول ج

 محور

 تیفعال
 اقدامات تینام فعال

 سازمان

 مسئول

مد
ری
ی

 ت
ت آبخ

حوزه و حفاظ
زی

 

 لیس تیریمتناسب مد یاستراتژ

 لیپرداختن به انوع مختلف س یبرا

به  دنیرس یدر دسترس برا یساکنان4 منابع و تکنولوژ هاییژگی4 وایلحاظ کردن جغراف -

 تیریمد هاییاستراتژ

اقدامات با توجه به  تیریپوشش دادن کل حوضه رودخانه و بهبود توسعه هماهنگ و مد-

 موارد مربوطه ریو سا زمینآب، 

ت جهاد کشاورز
وزار

 ی

 یزداریآبخ هایطرح یاجرا
 حفاظت خاک و آب هایبرنامه یمطالعه و اجرا -

 جنگل یایاح هایبرنامه یمطالعه و اجرا -

در  لیس تیریمد میمفاه جادیا

 یاراض یکاربر یزریبرنامه

در امتداد  ژهیبه و ره،یو غ یمقررات ساختمان ،بندیمقررات پهنه یو اجرا هیته - -

 فاضلاب یو کانال ها یلابیس هایدشت

 یلابیمقررات دشت س تیو تقو یبازنگر -

 یدر نواح یاقتصاد-یو اجتماع یفاضلاب از لحاظ فن منیا هایستمیآماده کردن س -

 یمسکون

پس  یو اجتماع یاسیتصرف شده با استفاده از اراده س یلابیس هایباز پس گرفتن دشت -

 رخداده هایلیاز س

 اسکان مجدد یبرا نیو زم یمال تیفراهم کردن امن -

 برنامه اسکان مجدد به منظور رفع ابهام و انحراف تیتقو -

 هالابیدور از دشت س ییو توسعه روستا دیجد یطرح شهرها -

 هالابیدور از دشت س ییبه توسعه روستا ژهیو هایو برنامه یمنابع مال صیتخص -

 جنگل یایاح هایبرنامه تیتوسعه و تقو -

 استخراج شن و ماسه دیمقررات شد -

نظر  ریز« مناطق حفاظت شده»به عنوان  یلابیس هایاز دشت یشتریمناطق ب نییتع -

 ستیز طیمقررات اداره مح

 لیس یریشگیبا توجه به پ داریبه منظور توسعه پا شتریب یطیمطالعات محانجام  -

 سازیو ساختمان بندیمقررات منطقه سازیآماده یبرا لیس هایاستفاده از نقشه -

ت برنامه ر
معاون

زی
 ی

ت راهبرد
و نظار

ر ی
ی

ت
اس

 
جمهور
 ی

مطالعه و اجرا
 ی

طرح
-
ها
ی

 

سازه
ی
ا

 
مهار س
ی
 ل

 در مخازن لیکنترل س رهیذخاحداث سد و لحاظ  - احداث سد

ت ن
وزار

ی
رو
 

 رودخانه یسامانده

بستر و کاهش  تیتثب ر،یرودخانه به منظور حفاظت مس یاقدامات مهندس تیتقو -

 رودخانه شیو فرسا یرسوبگذار

 آب انیجر لیتسه یرودخانه برا یرهایمس یو آزادساز یروبیلا -

 

( و رهیرودخانه )سدها، بندها و غ یرهایساخته شده بر مس یبناها تیو اصلاح ظرف بهبود

 از فشار آب یحفاظت از پل ها در مقابل خسارات ناش
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 محور

 تیفعال
 اقدامات تینام فعال

 سازمان

 مسئول

 هاساختمان سازیمقاوم
 بالا بردن تراز هم کف -

 لیاستفاده از مصالح مقاوم به س -

ن
ت مسک

وزار
 

مطالعه و اجرا
 ی

طرح
-
ها
 ی
یغ

رسازه
ا-

 ی
مهار س
ی
 ل

دشت  یها-نقشه یاجرا تیتقو

 هالابیس

و  افزاریو سخت افزارینرم یها تیبا بهبود ظرف یکنون برداریبرنامه نقشه تیتقو -

 یفن هایتخصص

 یکنون هایتیفعال لیتکم یبرا یمال هایتیحما جادیا -

 ریادارات درگ یفن تیبهبود ظرف -

 شتریخطر ب یدارا هایاز محل برداریدادن به نقشه تیالو -

اقدامات  هایبه منظور آماده کردن طرح هایشهردار یبرا سنویشیپ هاینقشه هیته -

 یاضطرار

 بندیو منطقه سازیمقررات ساختمان هیته یبرا لیس هایاستفاده از نقشه -

 گرید یهر کمک مال ای لیس مهیبا ب لیس هایدادن نقشه وندیپ -

ت ن
وزار

ی
رو
 

هشدار  هایستمیس یمطالعه و اجرا

 لیس

 اعلام خطر زود هنگام یکشور تریرسم هایستمیعرضه س -

 یاطلاعات هواشناخت آوریمطمئن تر جمع هایستمیو س زاتیعرضه تجه -

 یآب و هواشناس هایستگاهیتوسعه و ارتقا ا -

 ازمندین یضرور یفن هایو تخصص زاتیتجه ها،یتکنولوژ ایدوره یو بازنگر یبررس -

ت ن
وزار

ی
رو

 

ت راه
وزار

 

که به همه منازل واقع در  جیموجود مانند داوطلبان بس یردولتیغ هایستمیس تیتقو -

 اطلاع دهند لیمنطقه س

 یانسان هایتیفعال لیتکم یبرا یمال تیفراهم آوردن حما -

ت کشور
وزار

 

 در سدها لابیس تیریمد

 در هر سد لیس تیریبرنامه مد هیته -

 هادر سد لیس تیریمد نگیتوریو مان بندیپهنه ستمیس هیته -

 یچند سد ستمیدر س تیریبرنامه مد هیته -

ت ن
وزار

ی
رو
 
- هارودخانه هیدر حاش ریلگیس ینقاط و اراض ایمهیپوشش ب لیس مهیب

 

یس
ستم

ی
ها

 
جمع

ی
آور

 

ب
آ

ی
ها

 
سطح
 ی

 هایستمیس یمطالعه و اجرا

 یآب شهر آوریجمع
 یآب شهر آوریجمع هایستمیس یبرنامه مطالعه و اجرا هیته

ت کشور
وزار

 

)سازمان شهردار
ی
(ها

 

مد
ری
ی

 ت
بحران س
ی
و  سازیمیو تصم یسازمانده ل

 یدر سطح مل یهماهنگ

 لیمرتبط با س هایدر اقدامات دستگاه یهماهنگ جادای و عمل طرحنظامنامه  نیتدو -

 یاماکن مسکون هیدر خصوص تخل یرگیمیتصم -

 و اقامت موقت هیو تدارک تخل هیته -

ت کشور
وزار

 

 یاضطرار یمحل هایطرح هیته

 لیس تیریمد یبرا

 کنند. یابیرا ارز لیس تیریموجود مد هایخطرات، منابع و طرح دیبا یادارات محل -

 مندعلاقه هایگروه گریهاو د NGOمسئول ،  هایجلسات با حوور تمام ارگان یبرگزار -

 یطرح اضطرار هیته هاتیمذاکره در مورد مسئول برای

 در نقشه لیقبل، هنگام و بعد س هایتیگنجاندن فعال -

ت کشور
وزار
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 محور

 تیفعال
 اقدامات تینام فعال

 سازمان

 مسئول

 یکیزیف هایرساختیز گریو د لیکنترل س یساختارها تیو امن طیحفظ و کنترل شرا -

 راحت آب انیجر یفاضلاب برا یرهایمس یو آزادساز یروبیلا -

 ترمردم به نقاط امن عیانتقال سر یبرا هاییتدارک روش -

 انتقال به عموم یرهایمس یو معرف نییتع -

و  یبالقوه مانند مدارس، ساختمان ها/موسسات دولت یموقت هایپناهگاه یو معرف نییتع -

 رهیغ

 یمحل هایسازمان ریهلال اهمر و سا ،یآتش نشان تیمسئول نییتع -

 یپزشک هایانتقالات و کمک یدر دسترس برا هینقل لیوسا رسانیو اطلاع نییتع -

خدمات  ریو سا یپزشک هایلباس، کمک ،ییمواد غذا هیته هایعوامل و روش نییتع -

 افراد منتقل شده یبرا یتیحما

 رهیو غ یبازساز ن،ی/زمهیبازگرداندن سرما ،یپاکساز یبرا یو فن یمال هایکمک نیتوم -

آموزش 

و  یهمگان

 یتخصص

 ،سازیتیظرف هایگسترش برنامه

 یو مشارکت عموم یرسان-اطلاع

 مندعلاقه هایسازمان گریهماهنگ با د یستیو هلال اهمر با یاستان یگروه کار -

 .نندیرا تدارک بب لیس تیریآموزش مد هایبرنامه

 و اجتماعات یمحل ،یدر سطوح مل سازیتیظرف هایمجدد برنامه شیآرا -

 لیس تیریمختلف مد هایدرباره جنبه یآموزش و کارآموزش مقامات محل -

 لیس تیرمدی به مندعلاقه یها NGOکردن  ریدرگ -

 لیس تیریگذاشتن عامه مردم درباره همه ابعاد برنامه مد انیدر جر -

درباره اقدامات  افتهیگسترده و سازمان یو آموزش رسانیاطلاع هایبرنامه یو اجرا یطراح-

 .رهیو غ یلابیس هایمانند استخراج معادن، تجاوز به دشت طیدر مح یانسان

یکل
 ه

دستگاه
ها
 

 

 تابعه یهاو شرکت رویدر وزارت ن لابیس تیریساختار مد یبررس -1-8-8

بحهران را نشهان  تیریمهد یو سهتادها هاتههینحوه ارتباط کم 9-5شکل است.  ریبه شرح ز  رویبحران در وزارت ن تیریمد ارکان

 .  دهدیم

 .رعاملیبحران و پدافند غ تیریستاد مد -

 (.رویوزارت ن رعاملیبحران و پدافند غ تیریستاد )دفتر مد رخانهیدب -

 .رویوزارت ن رعاملیبحران و پدافند غ تیریمد یتخصص یهاکارگروه -

 .یمادرتخصص یهاشرکت رعاملیبحران و پدافند غ تیریمد تهیکم -

 (.یمادرتخصص یهاشرکت رعاملیبحران و پدافند غ تیری)دفتر مد یمادرتخصص تهیکم رخانهیدب -

 .رمجموعهیز یهاشرکت رعاملیبحران و پدافند غ تیریمد تهیکم -

 (.رمجموعهیز یهاشرکت رعاملیبحران و پدافند غ تیری)مرکز/دفتر/گروه/کارشناس مسئول مد یاستان تهیکم رخانهیدب -

 

 رعاملیبحران و پدافند غ تیریستاد مد 

ستاد عبارتنهد  نیا یاعوا بیاست. ترک 9-5شکل  به صورت رویوزارت ن رعاملیبحران و پدافند غ تیریستاد مد یارتباط ساختار

در امهور آب و آبفها، معهاون  ریهستاد(، معهاون وز ری)دب رعاملیبحران و پدافند غ تیریکل دفتر مد ریستاد(، مد سی)رئ ریاز قائم مقام وز

مادر  هایعامل شرکت رانیمد رو،یکل حراست وزارت ن ریمد ،یو امور اقتصاد یزریدر امور برنامه ریمعاون وز ،یامور برق و انرژ رد ریوز

سهتاد  نیها فیوظها .رویهوزارت ن جیو فرمانهده بسه رویهوزارت ن یکل دفتر روابط عموم ریاطلاعات، مد یکل دفتر فناور ریمد ،یتخصص

 عبارتند از:
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 .املرعیبحران و پدافند غ تیریلازم در جهت استقرار نظام مد یهایمشو ارائه خط یگذاراستیس -

 .رعاملیبحران و پدافند غ تیریسالانه مد یهابرنامه بیتصو -

 .رعاملیبحران و پدافند غ تیریمد ییاجرا یهادستورالعمل بیتصو -

و در صهورت  یمادرتخصصه یهاشهرکت رعامهلیبحران و پدافند غ تیریمد یهاتهیو عملکرد کم ییاجرا یهانظارت کلان بر برنامه -

 .رمجموعهیز یهالزوم شرکت

 (.1)سطح  یمل یهادر بحران یو راهبر اتیعمل یفرمانده -

 توسعه. یهاموجود و طرح ساتیتأس ندها،یفرا ها،ستمیدر س یو فن یتیریخطرات و ضوابط مد یبنداستانداردها، سطح بیتصو -

 .یتخصص یهاکارگروه ماتیتصم بیو تصو دییأت -

 

 
عامل  ریبحران و پدافند غ تیری)منبع: نظامنامه مد رویدر وزارت ن رعاملیبحران و پدافند غ تیریساختار ستاد مد-3-1شکل 

 (1831 رو،یوزارت ن

 

 صی)با تشهخ ایو حسب مورد منطقه یمل یدر بحران ها اتیعمل تیو هدا یفرمانده ،یرگیمیدر تصم عیبه منظور تسر تبصره:

مهادر  ههایشهرکت رعامهلیبحران و پدافنهد غ تیریمد تهیکم رو،یوزارت ن رعاملیبحران و پدافندغ تیریستاد(؛ جلسات ستاد مد سیرئ

به  ن؛یو جانش نیبحران زده، مع هایاستان رمجموعهیز هایشرکت رعاملیبحران و پدافند غ تیریمد تهیو عندالزوم کم ربطیذ یتخصص

 .گرددیم لیستاد تشک ریدب ای سیصورت همزمان در محل اعلام شده توسط رئ

 

 رعاملیبحران و پدافند غ تیریدفتر مد 

 ریهپدافنهد غ یعامل، راهبهر ریپدافند غ یزریو برنامه گذاریاستیس فیبا وظا رویوزارت ن رعاملیبحران و پدافند غ تیریمد دفتر

 یزریهو برنامهه گهذاریاسهتیصنعت آب و بهرق، س یندهایو فرآ ساتیتأس هیکل یریخطرپذ ،یابیو ارز لیمخاطرات، تحل یعامل، احصا

دفتهر علهاوه بهر انجهام امهور  نی. ادیگرد لیتشک 1381بحران در سال  تیریعملکرد مد لیو تحل هاانبحر یبحران، مستندساز تیریمد

 را بر عهده دارد: لیذ فیستاد وظا یارخانهیدب
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و نظارت  یریگیتوسعه و پ یهاموجود و طرح ساتیتأس ندها،یفرا ها،ستمیدر س یو فن یتیریابلاغ استانداردها و ضوابط مد یریگیپ -

 .رمجموعهیز یهاو در صورت ضرورت، شرکت یمادرتخصص یهاها در شرکتآن یبر حسن اجرا

پدافنهد  یدائمه تههیبحران کشهور، مصهوبات کم تیریسازمان مد لیقانون تشک ییاجرا نامهنییآ یو نظارت بر حسن اجرا یریگیپ -

سهازمان  ،یمله تیهامن یشهورا ربهطیبحران کشور و مصوبات ذ تیریان مدسازم یهماهنگ یو شورا یعال یکشور، شورا رعاملیغ

 .رمجموعهیز یهاو در صورت لزوم شرکت یمادرتخصص یهاشرکت درمرتبط؛  یهاارگان ریکل کشور و سا یبازرس

 یهاشهرکت یهیو اجرا یمطالعهات یههاطرح تیبودجهه و وضهع صیعملکرد، نحهوه تخصه یادوره یهاگزارش نیو تدو یبندجمع -

 جهت ارائه به ستاد. ؛یمادرتخصص

 حساس و مهم(. ،یاتی)ح یبندسطح یدارا یهاطرح رعاملیمطالعات پدافند غ بیتصو یریگیپ -

 .گردندیمهم م ایحساس  ،یاتیمراکز ح یریگکه منجر به شکل یمطالعات یهاطرح رعاملیپدافند غ یهاوستیپ بیتصو یریگیپ -

 بحران. تیریمد یاو منطقه یمل یهامطالعات طرح بیتصو یریگیپ -

بحهران و پدافنهد  تیریمهد تههیشهده توسهط کمارائه یشنهادیپ هایپژوهش ازیها و اعتبار موردنطرح یبندتیاولو دییو تأ یبررس -

 .یمادرتخصص یهاشرکت رعاملیغ

از مراجهع  رعامهلیو ...( و پدافند غ یسازمقاوم ،یسالخشک ل،یبحران )شامل زلزله، س تیریاعتبارات مد افتیدر یریگینظارت و پ -

 ها.آن عیو توز ربطیذ

و  یمادرتخصصه یهادر شهرکت رعامهلیبحهران و پدافنهد غ تیریبهه مباحه  مهد افتهیاعتبارات اختصاص کردنهیهز دییتأ یبررس -

 .رمجموعهیز

 «یبهرق و انهرژ»و « آب و آبفها»در امهور  رعاملید غبحران و پدافن تیریمد یتخصص یهاکارگروه لیو تشک یارخانهیانجام امور دب -

و  هانامههنییآ نیتهدو ،یگذاراسهتیس ،یزیربرنامهه ،یازسهنجیصهنعت آب و بهرق جههت ن شدهیبندمراکز طبقه یمنظور بررسبه

 .ییاجرا یهادستورالعمل

 و موارد مشابه بر اساس ضوابط مربوطه. نارهایسم ،یآموزش یهاها و کارگاهدوره یجهت برگزار یانتخاب دیاسات دییتأ -

 یبهه مراکهز آموزشه رعامهلیبحهران و پدافنهد غ تیریمد یهامرتبط با رشته یارشد و دکترا یمقاطع کارشناس انیدانشجو یمعرف -

 بر اساس ضوابط مربوطه. ربطیذ

 .رویوزارت ن رمجموعهیز یهامناسب در شرکت یساختار سازمان جادیابلاغ و ا یِریگیپ -

 رعامهلیبحران و پدافنهد غ تیریدر امور مد رمجموعهیو ز یمادرتخصص یهاشرکت یسازمانو تعاملات برون هایهماهنگ هیانجام کل -

 یهاشهرکت ه،یهو لهزوم حفهظ وحهدت رو یاز عدم هماهنگ یمنظور ممانعت از بروز مشکلات ناش. تبصره: بهیبالادست یهابا ارگان

لهازم از  یو اخهذ مجوزهها یموظف به همهاهنگ ،یسازمانو امور برون ربطیتعاملات ذ هیکل مجاجهت ان رمجموعهیو ز یمادرتخصص

 هستند. رعاملیبحران و پدافند غ تیریستاد مد

 ،یسهالخشک ل،یبحران )شامل زلزله، سه تیریمرتبط با مباح  مد هاینامهموافقت هیکل دییسالانه و تأ یهابرنامه بیتصو یریگیپ -

 .رعاملیو ...( و پدافند غ یسازمقاوم

در  ازیهموارد موردن بیملزم به طرح و تصو یمادرتخصص هایشرکت ها،نامهموافقت میسالانه و تنظ یهابرنامه هیمنظور تهتبصره: به -

د سهتا رخانههیبهه دب ربهط،یذ یو موافقت کارگروه تخصص یخود بوده تا پس از بررس رعاملیبحران و پدافند غ تیریمد یهاتهیکم

 ارائه گردد.

 

 رویوزارت ن یمادر تخصص هایبحران شرکت تیریدفاتر مد 

 است: ریبه شرح ز یمادر تخصص هایبحران شرکت تیریمد تهیکم یاعوا

   یشرکت مادرتخصص رعاملیمد -
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 یشرکت مادرتخصص رعاملیبحران و پدافند غ تیریدفتر مد ریمد -

 رویوزارت ن رعاملیبحران و پدافند غ تیریدفتر مد رکلیمد -

 رعاملیمد نیمعاون -

 یحراست شرکت مادرتخصص ریمد -

 استان تهران رمجموعهیز یهادر شرکت ربطیعامل ذ رانیمد -

 یشرکت مادرتخصص یدفتر روابط عموم ریمد -

 یشرکت مادرتخصص جیفرمانده بس -

 

 رانیمنابع آب ا تیریبحران شرکت مد تیریدفتر مد 

و کنتهرل نظهام  تیههدا ،یراهبهرد یزریبرنامه ،گذاریاستیس تیبا مامور رانیمنابع آب ا تیریبحران شرکت مد تیریمد تهیکم

 شهرفتیپ یالگوهها سهازینههیعامهل و به ریکردن اصول و ملاحظات پدافند غ نهینهاد یدر راستا یبرقآب یانرژ دیمنابع آب و تول نیتأم

 تیریمهد لیو تسهه یاقتصهاد یداریهو اسهتمرار خهدمات مهذکور، پا یرپهذیبیمنابع آب، کاهش آسه رساختیز سازیبر مصون یمبن

 عمل می نماید.آب در سطوح و ابعاد مختلف  هایبحران

 

 ایمنطقهآب هایشرکت رعاملیبحران و پدافند غ تیریدفتر مد 

 است: ریشرح ز 8-5شکل  دفتر مطابق نیا ساختار

 

 
 ایمنطقهآب هایشرکت رعاملیبحران و پدافند غ تیریساختار دفتر مد-9-1شکل 

 

 است: ریشامل موارد ز HSEو  رعاملیبحران، پدافند غ تیریگروه مد فیاهم وظا

و کهاهش  یریشگیجامع پ هایاستیس ییهم افزا یدر راستا یسازمان یمستمر واحدها یابیانسجام، نظارت و ارز ،یهماهنگ جادیا -1

 فیوظها حیو انجهام صهح رمترقبههیو مقابله با حهوادث و سهوانح غ یآمادگ رمترقبه،ینامطلوب حوادث و سوانح غ یامدهایاثرات و پ

 .یو بازتوان یمربوط به بازساز

 هارساختزی ها،ساختمان ایلرزه سازیو به سازیمقاوم ،یریشگیمؤثر پ هایستمیو گسترش س جادیا نهیو نظارت در زم یهماهنگ -2

 ههایتیهحما ها،مهیانواع ب ریخسارات نظ یو جبران یاتکائ هایفرسوده، روش هایبافت سازیو به یو مهم و بازساز یاتیح هیو ابن

 .ربطیذ هایدستگاه یاستان یواحدها یبحران استان و همکار تیریسازمان مد یبا هماهنگ یتیو صندوق حما ژهیو لاتیتسه ،یمال
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 یعیطب رمترقبهیمقابله با حوادث و سوانح غ یلازم برا هاییمناسب به منظور آمادگ هایجهت انجام مطالعات و ارائه طرح یریگیپ -3

لهازم  یبانیو پشهت ایهنوسهانات آب در ن،یزم هایهیهوا، لغزش لا یآلودگ ،یاهیآفات گ ،یسرمازدگ ،یزلزله، خشکسال ل،یس لیاز قب

 از وقوع آنها در استان. یبه منظور کاهش خسارات و تلفات ناش ربطیذ هایهدستگا یاستان هایواحد

 یکارشناسه یبانپشهتی منظهوربحهران بهه تیریمد نهیدر زم یکاربرد هایو پژوهش یقاتیتحق ،یجهت انجام امور مطالعات یریگیپ -4

 واحدها

 یکارشناسه یبانپشهتی منظهوربحهران بهه تیریمد نهیدر زم یکاربرد هایو پژوهش یقاتیتحق ،یجهت انجام امور مطالعات یریگیپ -5

 واحدها

مهرتبط بها مراحهل  یتخصصه هایبحران سازمان و شرکت در کارگروه تیریمد تهیکم یو سازمانده لیتشک یریگیو پ یزریبرنامه -6

 بحران تیریچهارگانه مد

 مرتبط یآموزش هایدوره یاجرا یریگیپ -7

 ربطیبحران به مراجع ذ تیرمدی دفتر عملکرد گزارش و هاارائه برنامه -9

 . هاسازه و هاطرح یانجام شده برا رعاملیمطالعات پدافند غ یینها دیینظارت و کنترل و تأ ت،یهدا ،یبررس -8

 .ازیمورد ن هایدستورالعمل و  نظامنامه نیو تدو هیته -11

 .یبریسا هایکنترل تیتقو -11

 .یستیو پدافند ز یطیمح ستیز هایکنترل تیتقو -12

 مرتبط با گروه نهیدر زم یپژوهش هایپروژه و هاطرح شنهادیپ -13

 و مانور. نار،کارگاهیسم ش،یهما یو برگزار یزریبرنامه -14

اقهدامات  یریهگیحهوادث. ب( پ شیو پها یمخاطرات آبه ییخاص جهت مطالعه و قرارداد : الف( شناسا هایطرح هیو توص شنهادیپ -15

 .یآب ساتیکاهش مخاطرات در تأس

 در حال اجرا و مطالعه. هایطرح رعاملیقانون برنامه پنجم توسعه با نظارت بر انجام مطالعات پدافند غ 215اجرا ماده  یریگیپ -16

 سازمان هایدارایی و هادر ساختمان HSEمخاطرات  ییشناسا -17

 در سازمان HSEو استقرار نظام  سازیادهیپ -19

 در سازمان HSE شینظارت و پا -18

 سازمان. HSEکارشناسان  ژهیو یتخصص زیو ن یعموم هایآموزش هایدوره یبرگزار -21

 

 رویوزارت ن لابیس تیریدر مد سازیمیساختار نحوه تصم 

 ههایمنهابع آب شهرکت هیهوزارت از دفتر مطالعات پا نیدر ا سازیمیمراحل تصم رو،یوزارت ن لابیس تیریبر اساس نظامنامه مد

 ی. سپس بها همهاهنگگرددیمنابع آب کنترل م تیریمد یمنابع آب شرکت مادر تخصص هیتوسط دفتر مطالعات پاو ای شروع منطقهآب

رودخانهه و سهواحل،  یبهه دفهاتر مهندسه لابیسه تیریمهد یستاد مله یشرکت و فرمانده نیعامل ا ریغبحران و پدافند  تیریدفتر مد

و انجهام  یآب و فاضهلاب جههت آمهادگ یمهندسه یو شهرکتها آبهیبهرق هایروگاهین تیریمنابع آب، مرکز مد ساتیاز تاس برداریبهره

 شده است. دادهشان ن 11-5کل شساختار  نی. اگرددیابلاغ م یضرور یتهایفعال
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 رویوزارت ن لابیس تیریدر مد سازیمیساختار نحوه تصم -11-1شکل 

 

 در کشور لابیس تیریارکان مد نیارتباط ب یبررس -1-8-4

 جهادیبحهران کشهور بهه منظهور ا تیریسهازمان مهد 25/11/1396بحران کشور مصهوب تیریسازمان مد لیبه قانون تشک استناد

متمرکهز و  رسهانیاطلهاع ،یو پژوهش یاجرائ هاینهیو انسجام در زم یهماهنگ جادیا ،یزریبرنامه ،یاستگذاریدر امر س کپارچهی تیریمد

 ازیهو اسهتفاده از همهه امکانهات و لهوازم مهورد ن دهدیهبیمنهاطق آسه یو بازساز یبحران و سامانده تیرینظارت بر مراحل مختلف مد

 یموسسهات عمهوم ،یو انتظهام ینظهام یروههاین ،یدولته ههایمههبی و ههابانهک ،یو عموم یدولت ایهشرکت و موسسات ها،وزارتخانه

 ههایکه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکهر نهام اسهت، دسهتگاه یموسسات ،یمردم هایتشکل ها،یشهردار ،یاسلام یشوراها ،یردولتیغ

 یمله ههاییاز توانمنهد نههیبه منهدیمعظهم لهه، جههت بههره اریاخت ضیمسلح در صورت تفو یروهایو ن یتحت امر مقام معظم رهبر

نشهان  11-5شکل  در ن. ساختار سازمان بحراگرددیم لینشده تشک ینبیشیو سوانح پ یعیدر مواجهه با حوادث طب یو محل ایمنطقه

 (.1397بحران تیریسازمان مد لیتشک یینامه اجرا نییداده شده است )قانون و آ
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 (1831بحران تیریسازمان مد لیتشک یینامه اجرا نییقانون و آ)منبع:  بحران کشور تیریسازمان مدساختار  -11-1شکل 

 

 کارگروه ها،از آن یکیکه  داردکارگروه  14، سازمان 23/1/1399بحران مصوب  تیریسازمان مد لیقانون تشک نامهنییاساس آ بر

 ی. وزارت کشور متهولاستمعاون مربوط در آن وزارت  استیو ر روین ریوز تیبرق، آب و فاضلاب با مسئول ،ییایو مخاطرات در لسی امور

در دو  لیبحهران سه تیریسهازمان مهد رانیهدر ا یاست. به طور کل یاستان لاتیبحران کشور و به تبع آن تشک تیریمد مانساز لیتشک

 هها،در اسهتاندهنهد. یبحران را انجام مه تیضعبا حداقل خسارات از و منیگذر ا یشده که اقدامات لازم برا فیتعر یو مل یسطح استان

بحهران را  طیلازم و انجام اقدامات موردنظر در شرا هاییهماهنگ جادیا تیهر استان مسوول یبحران واقع در استاندار تیرمدی کل اداره

 یبحهران اسهتان معرفه تیریخود را به اداره کهل مهد ندگانینما دیمسئول در بحران با هایدستگاه هیبر عهده دارد. کل یدر سطح استان

گانهه  14 یتخصص هایکارگروه زیبحران استان و ن تیریمد تهیکم لیتشک یریگیپ فهیبحران در هر استان وظ تیریمد رکلیکنند و مد

ف یاز وظها دیافراد مسئول با یبحران، تمام تیریمد هایکارگروه لیمسوول را بر عهده دارد. پس از تشک هایبحران در دستگاه تیریمد

در زمان بهروز بحهران علهاوه بهر  یآگاه گردند. ادارات کل استان یگروه نیو تعاملات ب یخود در سازمان و نحوه خدمات رسان تیو موقع

جلسهات  لیبها تشهک دیهبحران با تیریمد هایباشند. کارگروه زنی موسسات و هاسازمان ریبا سا یارتباط قو یدارا دیعملکرد مطلوب، با

 نشوند. یتا در زمان بروز حادثه دچار سردرگم افتهی یخود آگاه فینسبت به وظا ،ایدوره
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 بلایو پس از وقوع س نیح ،قبلدر مراحل  یسازمان یندهایدر فرآ رویوزارت ن لابسینظامنامه  یبررس -1-8-1

 میساختار، برنامه اقدام، زمان اقدام و تقس به حساب می اید رویشده در وزارت ن نیبرنامه عمل تدو نتریینظامنامه که کاربرد نیا

 شد. هیته 85نظامنامه در آبان   نی. ادارد لیس تیریمد یبرا رویدر وزارت ن ریارگان درگ یبرا فیوظا

 است: ریشامل موارد ز رویوزارت ن فیتکال

 محدوده شهرها لیارتباط با سامانه هشدار س جادیدر خارج از محدوده شهرها و ا لیهشدار س هایسامانه جادیا -1

 خارج از محدوده شهرها لابیس تیریانجام مطالعات جامع مد -2

 یخارج از مناطق شهر لابیس یرینقشه خطرپذ هیته -3

 تصرفات یرودخانه و آزادساز میبستر و حر نییتع -4

 یخارج از مناطق شهر رپذیبیآس یرودخانه ها یسامانده -5
 

 نظامنامه یاجرا تیمسئول 

عامهل بهوده و  رانیبر عهده مهد رو،یوزارت ن رمجموعهیز یهاو شرکت یمادرتخصص یهانظامنامه در شرکت نیا یاجرا تیمسئول

اسهت )در مراحهل  رویهوزارت ن یو حفاظهت آب و آبفها یبهرداربهره یهاآن، بر عهده دفتر نظام یبر حسن اجرا هینظارت عال تیمسئول

 یول ستین رویوزارت ن یو حفاظت آب و آبفا یبرداربهره یهامتوجه دفتر نظام یتیمسئول لابیس تیریمد ینظامنامه حاضر، برا ییاجرا

و بهه معهاون آب و  یابیهدفتهر ارز نیتوسط ا لاب،یس تیریمد یبانیو پشت یفرمانده یو ستاد مل یاتیعمل یاز واحدها یافتیگزارشات در

در مراحهل  یمهادر تخصصه یههاشهرکت رعامهلیبحران و پدافنهد غ تیریمد فاترارائه خواهد شد(. نظارت بر عملکرد د روین ریوز یآبفا

 یواحهدها ریسها یههاتیو مسهئول فیاسهت. تکهال رویهوزارت ن رعاملیبحران و پدافند غ تیریبر عهده دفتر مد لابیس تیریمختلف مد

 نظامنامه ارائه شده است. 3شماره  وستیو پ 2شماره  وستیدر دامنه کاربرد نظامنامه، در نمودار گردش کار پ ادشدهی

موضهوع  مهدخلانیو ذ انیمتول انیروابط م یسازو شفاف هاتیو نحوه انجام مسئول کیو تفک فینظامنامه، تعر نیا هیاز ته هدف

 فیتکهال رو،یهدر وزارت ن لابیسه تیریسهاختار مهد فیهنظامنامهه ضهمن بهاز تعر نیاست. در ا رویدر مجموعه وزارت ن لابیس تیریمد

رخهداد  انیهتها پا یآگهاه شیاز په» ،«یآگهاه شیقبل از صدور پ» یو در سه مقطع زمان لابیس تیریمختلف در ارتباط با مد یواحدها

 مشخص شده است. کیبه تفک «لیپس از فروکش نمودن س»و  «لیس
 

 نظامنامه ارکان 

 لابیس تیریمد یبانیو پشت یفرمانده یستاد مل -الف

 لیو هشدار س ینیبشیپ یسامانه مل -ب

 یزمان واقع یآب و هواشناس یهاداده یسازو مدل شیپا یامنطقه یهاسامانه -ج

 یزمان واقع یآب و هواشناس یهاداده شیپا یسامانه مل -د

 بحران تیریاتاق مد -ه
 

 لابیس تیریمراحل مد 

 در سه مرحله در نظر گرفته شده است: لابیس تیریمد مراحل

 یآگاه شیاز صدور پ شیپ -الف

 لیرخداد س انیتا پا یاگاهشیاز پ -ب

 لیتا شروع رخداد س یآگاهشیاز پ -1-ب

 تا فروکش کردن آن لیاز رخداد س -2-ب

 لیپس از فروکش کردن س -ج
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 شده است که عبارتند از: یبنداقدامات در نظر گرفته شده در پنج گروه طبقه مجموعه

 و هشدار شیپا ،ینیبشیپ -الف

 رودخانه یمهندس -ب

 آب و آبفا ساتیتأس -ج

 مخازن تیریمد -د

 بحران تیریو مد یهماهنگ -ه

 

 لابیس تیریگردش کار مد 

 یآگاهشیاز صدور پ شیپ -الف

و کنتهرل بها  یسهازشروع شده و پهس از مهدل یزمان واقع یهاداده شیمرحله با پا نیگردش کار در ا 12-5شکل نمودار  طبق

وقهوع  ینهیبشی. در صهورت پهدینمایم ینیبشیاقدام به پ لیو هشدار س ینیبشیپ یسامانه مل ،یو مل یامنطقه یهااستفاده از سامانه

 .شودیصادر م یآگاهشیپ ل،یس

 

 
 یآگاهشیاز صدور پ شیگردش کار در مرحله پ -12-1شکل 

 

شهروع  ینهیبشیپه ،یسهازمدل ش،یمرحله از پا نیدر ا فیدر بالا ذکر شد. وظا یآگاهشیستاد در مرحل قبل از پ یاعوا فیوظا

 (.8-5)جدول  ردیپذیم انیو نظارت بر حسن انجام، پا یفرمانده ،یراهبر لاب،یمواجهه با س یبرا یشده و با آمادگ
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 آگاهیشیمرحل قبل از پ فیشرح وظا -9-1جدول 

 ناظر همکار ارگان مسئول وظیفه گروه

ش بینی، پایپیش

 و هشدار

بکه ارزیابی، تجهیز و تقویت ش

بینی و هشدارپایش، پیش  

 دفاتر مطالعات پایه منابع آب

ایمنطقههای آبشرکت  
- 

ب دفتر مطالعات پایه منابع آ

 شرکت مدیریت منابع آب

ش بینی، پایپیش

 و هشدار

اب مطالعه و استخراج دبی سیل

ر های مختلف دبا دوره برگشت

خیزهای سیلرودخانه  

 مطالعات پایه منابع آبدفاتر 

ایمنطقههای آبشرکت  

ها و دفاتر مهندسی رودخانه

ای و منطقهسواحل شرکت آب

 شرکت مدیریت منابع آب

ب دفتر مطالعات پایه منابع آ

 شرکت مدیریت منابع آب

ش بینی، پایپیش

 و هشدار

ه برداری از ساماناستقرار و بهره

ای پایش و مدلسازی منطقه

های آب دهزمان واقعی دا

 هواشناسی

 دفاتر مطالعات پایه منابع آب

ایمنطقههای آبشرکت  
- 

ب دفتر مطالعات پایه منابع آ

 شرکت مدیریت منابع آب

ش بینی، پایپیش

 و هشدار

دریافت و تجزیه و تحلیل 

های دریافتی از سازمان داده

های هواشناسی و سایر سامانه  

 بینی و هشدار در سطحپیش

تأثیر سیلابمنطقه تحت   

 دفاتر مطالعات پایه منابع آب

ایمنطقههای آبشرکت  
 سازمان هواشناسی کشور

ب دفتر مطالعات پایه منابع آ

 شرکت مدیریت منابع آب

ش بینی، پایپیش

 و هشدار

ارش بینی زمانی و مکانی بپیش

 و پتانسیل رواناب

 دفاتر مطالعات پایه منابع آب

ایمنطقههای آبشرکت  

واشناسی کشور و سازمان ه

 مؤسسه تحقیقات آب

 دفتر مطالعات پایه شرکت

 مدیریت منابع آب

ش بینی، پایپیش

 و هشدار
 بررسی احتمال رخداد سیلاب

 دفاتر مطالعات پایه منابع آب

ایمنطقههای آبشرکت  

سازمان هواشناسی کشور و 

 مؤسسه تحقیقات آب

 دفتر مطالعات پایه شرکت

 مدیریت منابع آب

ش بینی، پایپیش

 و هشدار

ده با بینی شتطبیق سیل پیش

 دوره بازگشت سیلاب

 دفاتر مطالعات پایه منابع آب

ایمنطقههای آبشرکت  

ها و دفاتر مهندسی رودخانه

های سواحل شرکت

 ای و شرکت مدیریتمنطقهآب

های منابع آب و شرکت

ایمنطقهآب  

 دفتر مطالعات پایه شرکت

 مدیریت منابع آب

ش بینی، پاییشپ

 و هشدار

اعلام هشدار کمی و زمانی 

اری رخداد سیلاب به دفتر نگهد

از تاسیسات آبی، مهندسی 

رودخانه و سواحل، مدیریت 

بحران در سطح شرکت آب 

ایه منطقه ای و دفتر مطالعات پ

منابع آب شرکت مدیریت 

 منابع اب ایران

 دفاتر مطالعات پایه منابع آب

ایمنطقههای آبشرکت  
- 

 دفتر مطالعات پایه شرکت

 مدیریت منابع آب

ش بینی، پایپیش

 و هشدار

ار مطالعه و اجرای سیستم هشد

های اولویتدارسیل در حوضه  
 مؤسسه تحقیقات آب

سازمان هواشناسی کشور و 

 شرکت مدیریت منابع آب
- 

 مهندسی رودخانه
انه شناسایی و طبقه بندی روخ

 های سیل خیز کشور

ها و خانهدفتر مهندسی رود

ع سواحل شرکت مدیریت مناب

 آب

 موسسه تحقیقات آب و دفتر

 مدیریت بحران و پدافند غیر

بعامل شرکت مدیریت منابع آ  

- 

 مهندسی رودخانه

تهیه اطلس تصرفات و 

های آزادسازی بستر و برنامه

هاحریم رودخانه  

ها و دفتر مهندسی رودخانه

ع سواحل شرکت مدیریت مناب

 آب

ایمنطقهآبهای شرکت  - 

 مهندسی رودخانه
اقدام قانونی درخصوص رفع 

تر تجاوزات صورت گرفته به بس
ایمنطقههای آبشرکت  - 

شرکت مادر تخصصی 

 مدیریت منابع آب
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 و حریم

 مهندسی رودخانه

 های تقاطعی وشناسایی سازه

 های آبگذری سیلاب وگلوگاه

نهاسازی و اصلاح آپیگیری به  

ایمنطقهآبهای شرکت  - 
شرکت مادر تخصصی 

 مدیریت منابع آب

 مهندسی رودخانه

ده تهیه مدل رفتاری کالیبره ش

های ها و تهیه نقشهرودخانه

 هایبندی سیلاب در دورهپهنه

 زمانی از پیش تعیین شده

ایمنطقههای آبشرکت  
مهندسین مشاور دارای 

 صلاحیت

شرکت مادر تخصصی 

 مدیریت منابع آب

رودخانهمهندسی   

 پیگیری انجام مطالعات جامع

پذیری سیلاب و خطر

سازی آن از طریق وزارت پیاده

های کشور و کلیه دستگاه

 های خطرذیربط و تهیه نقشه

 پذیری سیلاب

د دفتر مدیریت بحران و پدافن

غیر عامل شرکت مدیریت 

 منابع آب

ها و دفتر مهندسی رودخانه

ع سواحل شرکت مدیریت مناب

وزارت کشورآب و   

- 

 مهندسی رودخانه

 شناسایی و اعلام نقاط امن از

بندی های پهنهروی نقشه

سیلاب به سازمان مدیریت 

منظور دسترسی بحران به

ساکنین حاشیه رودخانه در 

 زمان وقوع سیلاب

ایمنطقههای آبشرکت هااستانداری   
شرکت مادر تخصصی 

 مدیریت منابع آب

 مهندسی رودخانه
 قاط مناسب برایشناسایی ن

 انحراف سیلاب در زمان وقوع
ایمنطقههای آبشرکت  - 

شرکت مادر تخصصی 

 مدیریت منابع آب

 مهندسی رودخانه

کنترل و بازدید میدانی 

 رودخانه از نظر تأمین شرایط

های آبگذری در محدوده

 جمعیتی

ایمنطقههای آبشرکت  - 

ها و دفتر مهندسی رودخانه

ع منابسواحل شرکت مدیریت 

 آب

تأسیسات آب و 

 آبفا

 بندی تأسیسات دارایطبقه

اهمیت زیاد، متوسط و کم از 

دیدگاه خطرپذیری در برابر 

 سیلاب

معاونتهای حفاظت و 

های مادر برداری شرکتبهره

 تخصصی

- - 

تأسیسات آب و 

 آبفا

تهیه دستورالعمل اقدامات 

اضطراری تأسیسات آبی در 

 مواجهه با سیلاب

ات برداری از تأسیسدفتر بهره 

تأمین آب شرکت مدیریت 

 منابع آب

ایمنطقههای آبشرکت  - 

تأسیسات آب و 

 آبفا

شناخت رفتار سدها و 

تأسیسات وابسته با انجام 

فرآیندهای بازرسی، 

ایت رفتارسنجی، اطمینان از کف

 ابزاردقیق

ایمنطقههای آبشرکت  - 

ات برداری از تأسیسدفتر بهره

یریت تأمین آب شرکت مد

 منابع آب

تأسیسات آب و 

 آبفا

شناخت ایمنی کلی سد با 

ای ایمنیانجام مطالعات دوره  

ات برداری از تأسیسدفتر بهره

تأمین آب شرکت مدیریت 

 منابع آب

ایمنطقههای آبشرکت  
 

ایمنطقههای آبشرکتشناخت وضعیت عملکردی تأسیسات آب و  ات برداری از تأسیسدفتر بهره - 
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تجهیزات هیدرومکانیکال و  آبفا

ها، الکتریکال با انجام سرویس

ای و ها، مانورهای دورهبازرسی

های لازم، لوازم علاج بخشی

 یدکی و پشتیبانی

تأمین آب شرکت مدیریت 

 منابع آب

تأسیسات آب و 

 آبفا

به روزرسانی دستورالعمل 

برداری تجهیزات در زمان بهره

 سیلاب

ای و منطقههای آبشرکت

های آب و فاضلاب شرکت

 شهری و روستایی

- 

های حفاظت و معاونت

برداری ذیربط در بهره

های مادر تخصصیشرکت  

تأسیسات آب و 

 آبفا

 های حریمشناسایی محدودیت

ا سد در بالادست در ارتباط ب

مباح  تملک، تجاوزات و 

 شرایط استملاک

ایمنطقههای آبشرکت  
و  دفاتر ذیربط در معاونت طرح

و دفتر حقوقیتوسعه   

ات برداری از تاسیسدفتر بهره

تامین آب شرکت مدیریت 

 منابع آب

تأسیسات آب و 

 آبفا

اطمینان از تأمین برق 

 اضطراری برای امکان عملیات

برداری تاسیسات آبیبهره  

های آب منطقه ای و شرکت

های آب و فاضلاب شرکت

 شهری و روستایی

- 

ات برداری از تاسیسدفتر بهره

و توزیع آب در  انتقال

های مادر تخصصیشرکت  

تأسیسات آب و 

 آبفا

ر شناسایی تأسیسات آبگی

مدرن و سنتی و نحوه 

برداری در زمان سیلبهره  

ایمنطقههای آبشرکت  - 

ات برداری از تاسیسدفتر بهره

انتقال و توزیع آب در 

های مادر تخصصیشرکت  

 مدیریت مخزن

ف تهیه و تحلیل اطلاعات مصر

 هایتولید انرژی نیروگاهآب و 

 برق آبی

ایمنطقههای آبشرکت  

ات برداری از تاسیسدفتر بهره

تامین آب مرکز مدیریت 

های برقابینیروگاه  

- 

 مدیریت مخزن
رق هماهنگی تولید با شبکه ب

 کشور

های مرکز مدیریت نیروگاه

 برقآبی
ایمنطقههای آبشرکت  - 

 مدیریت مخزن

 مستمر وبرداری پایش و بهره

ای مخازن بر اساس دوره

سناریوهای مختلف وقوع 

های بینیجریان با پیش

و  بلندمدت )خشکسالی، نرمال

 سیلابی(

ایمنطقههای آبشرکت  

ات برداری از تاسیسدفتر بهره

تامین آب مرکز مدیریت 

 نیروگاه های برقابی

- 

 مدیریت مخزن
ایش تجهیز و آمادگی سیستم پ

 مخازن
اینطقهمهای آبشرکت  

ات برداری از تاسیسدفتر بهره

تامین آب مرکز مدیریت 

های برقابینیروگاه  

- 

 مدیریت مخزن

ریزی های برنامهتوسعه مدل

منابع آب سدهای تکی و 

ای با هدف تأمین آب، زنجیره

 تولید برق و کنترل سیلاب

ات برداری از تاسیسدفتر بهره

 تامین آب

ای و منطقههای آبشرکت

های مدیریت نیروگاهمرکز 

 برقابی

- 

 مدیریت مخزن

رعایت حداقل و حداکثر 

ه برداری با توجه بترازهای بهره

های بلندمدت و بینیپیش

تامین مصارف در فصول 

 سیلابی

ایمنطقههای آبشرکت  

ات برداری از تاسیسدفتر بهره

تامین آب مرکز مدیریت 

های برقابینیروگاه  

- 

ایمنطقههای آبشرکتد آمادگی و هماهنگی برای تولی مدیریت مخزن  -های مرکز مدیریت نیروگاه 
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 برقآبی حداکثر واحدهای برقآبی

 مدیریت مخزن

تدوین و به روز رسانی 

-نهای تخلیه جریادستورالعمل

ز های غلیظ در هنگام سیلاب ا

 مجاری ذیربط

ایمنطقههای آبشرکت  - 
ات برداری از تاسیسدفتر بهره

امین آبت  

هماهنگی و 

 مدیریت بحران

سازی و طراحی، پیاده

برداری از بانک اطلاعات بهره

 سیلاب کشور

د دفتر مدیریت بحران و پدافن

غیر عامل شرکت مدیریت 

 منابع آب ایران

دفتر مهندسی رودخانه و 

 سواحل، دفتر مطالعات پایه

ند دفتر مدیریت بحران و پداف

 غیر عامل وزارت نیرو

و  هماهنگی

 مدیریت بحران

پیگیری انجام مطالعات و 

های آبخیزداریاجرای طرح  

د دفتر مدیریت بحران و پدافن

غیر عامل شرکت مدیریت 

 منابع آب ایران

دفاتر مهندسی رودخانه و 

 سواحل و مطالعات پایه منابع

 آب شرکت مدیریت منابع آب

ها، مراتع و سازمان جنگل

آبخیزداری وزارت جهاد 

 کشاورزی

- 

هماهنگی و 

 مدیریت بحران

-اهریزی و برگزاری کارگبرنامه

های آموزشی و انجام مانور 

 سیلاب

د دفتر مدیریت بحران و پدافن

غیر عامل شرکت مدیریت 

 منابع آب ایران

دفاتر مهندسی رودخانه و 

 سواحل و مطالعات پایه منابع

 آب شرکت مدیریت منابع آب

- 

هماهنگی و 

 مدیریت بحران

 اجرایی شدن بیمهپیگیری 

 حوادث تأسیسات آبی

د دفتر مدیریت بحران و پدافن

غیر عامل شرکت مدیریت 

 منابع آب ایران با همکاری

معاونت طرح و توسعه و 

برداری معاونت حفاظت و بهره

ی و دفتر حقوقی و دفتر بازرس

و ارزیابی عملکرد شرکت 

 مدیریت منابع آب

- 

هماهنگی و 

 مدیریت بحران

نویس ین پیشتهیه و تدو

ن ها، قوانین و آییدستورالعمل

های بیمه سیلابنامه  

د دفتر مدیریت بحران و پدافن

غیر عامل شرکت مدیریت 

 منابع آب ایران

برداری و معاون حفاظت و بهره

دفتر مطالعات پایه شرکت 

 مدیریت منابع آب

- 

هماهنگی و 

 مدیریت بحران

ل، ایجاد بانک اطلاعاتی پرسن

ه آلات، منابع قرضماشیناماکن، 

 و تجهیزات در امور سیل

د دفتر مدیریت بحران و پدافن

غیر عامل شرکت مدیریت 

 منابع آب ایران

کلیه واحدهای تخصصی و 

ع ذیربط شرکت مدیریت مناب

 آب ایران

- 

هماهنگی و 

 مدیریت بحران

 هایهماهنگی و تعیین استان

معین و جانشین و تهیه 

در های مرتبط دستورالعمل

 مواقع اضطراری

د دفتر مدیریت بحران و پدافن

غیر عامل شرکت مدیریت 

 منابع آب ایران

ایمنطقههای آبشرکت  - 

هماهنگی و 

 مدیریت بحران

ا و هتجمیع و ابلاغ دستورالعمل

ابهای مرتبط با سیلسیاست  

د دفتر مدیریت بحران و پدافن

غیر عامل شرکت مدیریت 

 منابع آب ایران

مهندسی رودخانه و دفاتر 

 سواحل و مطالعات پایه منابع

 آب شرکت مدیریت منابع آب

ند دفتر مدیریت بحران و پداف

 غیر عامل وزارت نیرو

هماهنگی و 

 مدیریت بحران

شناسایی و اطمینان از آماده 

های بکار بودن سیستم

اطلاعاتی، ارتباطی و اعلام 

 هشدار

د دفتر مدیریت بحران و پدافن

کت مدیریت غیر عامل شر

 منابع آب ایران

یت دفاترتخصصی شرکت مدیر

 منابع آب ایران

ند دفتر مدیریت بحران و پداف

 غیر عامل وزارت نیرو

هماهنگی و 

 مدیریت بحران

ایجاد و تجهیز اتاق مدیریت 

 بحران

د دفتر مدیریت بحران و پدافن

غیر عامل شرکت مدیریت 

 منابع آب ایران

ت کلیه دفاتر تخصصی شرک

ت منابع آب و مدیری

ایمنطقههای آبشرکت  

- 
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هماهنگی و 

 مدیریت بحران

رسانی و انتشار عمومی اطلاع

های ها و نقشهدستورالعمل

 بندی سیل و نقاط امن وپهنه

های فرارراه  

د دفتر مدیریت بحران و پدافن

غیر عامل شرکت مدیریت 

 منابع آب ایران

ت کلیه دفاتر تخصصی شرک

مدیریت منابع آب و 

ایمنطقههای آبشرکت  

ند دفتر مدیریت بحران و پداف

 غیر عامل وزارت نیرو

هماهنگی و 

 مدیریت بحران

جام پیگیری و هماهنگی برای ان

-مطالعات طرح جامع خطر

 پذیری سیلاب توسط وزارت

 کشور

د دفتر مدیریت بحران و پدافن

غیر عامل شرکت مدیریت 

 منابع آب ایران

 ها ودفتر مهندسی رودخانه

ع سواحل شرکت مدیریت مناب

آب و سازمان مدیریت بحران 

 کشور

- 

هماهنگی و 

 مدیریت بحران

ای برگزاری جلسات دوره

ت کمیته مدیریت بحران شرک

مدیریت منابع آب برای 

ریزی بر هماهنگی و برنامه

 اساس نظامنامه مصوب

د دفتر مدیریت بحران و پدافن

 غیر عامل

ن و اعوای کمیته مدیریت بحرا

پدافند غیرعامل شرکت 

 مدیریت منابع آب

- 

 

 لابیتا فروکش کردن س یآگاهشیاز صدور پ -ب

 نشان داده شده است. 13-5شکل مرحله در نظامنامه در  نیکار در ا گردش

 

 
 لابیتا فروکش کردن س یآگاهشیگردش کار در نظامنامه از صدور پ-18-1شکل 

 

 :آمده است 11-5جدول در  لیمرحله به تفص نیهر گروه در ا فیشرح وظا
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های بارش و سیلاب گردآوری و تحلیل داده بینی، پایش و هشدارپیش

 ها و هشدارهابینیو به روزرسانی پیش

دفاتر مطالعات پایه 

های منابع آب شرکت

 ایمنطقهآب

دفاتر تخصصی در سطح شرکت 

 ایمنطقهآب

 - 

دفاتر مطالعات پایه  پایش وضعیت سیلابی بینی، پایش و هشدارپیش

های منابع آب شرکت

 ایمنطقهآب

دفتر مطالعات پایه  - 

منابع آب شرکت 

 مدیریت منابع آب

برداری از رسوب ورودی به سد و نمونه بینی، پایش و هشدارپیش

های هیدرومتری ی از سد در ایستگاهخروج

 بالادست و رودخانه پایین دست

دفاتر مطالعات پایه 

های منابع آب شرکت

 ایمنطقهآب

دفتر مطالعات پایه  - 

منابع آب شرکت 

 مدیریت منابع آب

بند های سیلپایش و کنترل وضعیت دیواره مهندسی رودخانه

 های آبگذریو گلوگاه

های شرکت

 ایمنطقهآب

دفتر مهندسی  - 

ها و رودخانه

سواحل شرکت 

 مدیریت منابع آب

تهیه سناریوهای تسکین سیلاب و اجرای  مهندسی رودخانه

 های مصوبگزینه

های شرکت

 ایمنطقهآب

دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر 

 عامل شرکت مدیریت منابع آب

 - 

های ضربتی کنترل جریان سیل و طرح مهندسی رودخانه

 لایروبی رودخانه

های آب منطقه شرکت

 ای

دفتر مدیریت  - 

بحران و پدافند غیر 

عامل شرکت 

 مدیریت منابع آب

بررسی و مستندسازی رفتار رودخانه در  مهندسی رودخانه

آوری نحوه عبور جریان سیلاب و جمع

 اطلاعات توسط مسئولین محلی

های شرکت

 ایمنطقهآب

 -  مسئولین محلی

بینی آمادگی کامل مانور تجهیزات، پیش  و آبفاتأسیسات آب 

های عملکرد شرایط اضطراری و محدودیت

 تجهیزات

های شرکت

ای و منطقهآب

های آب و شرکت

فاضلاب شهری و 

 روستایی

دفاتر تخصصی   -

ذیربط در معاونت 

حفاظت و 

برداری بهره

های مادر شرکت

 تخصصی

های ابزار ها و قرائتافزایش تواتر بازرسی تأسیسات آب و آبفا

 دقیق و پایش رفتار سد

های شرکت

 ایمنطقهآب

برداری از دفتر بهره - 

تاسیسات تامین 

آب شرکت مدیریت 

 منابع آب

های ایمنی بدنه سد و پایش محدودیت تأسیسات آب و آبفا

گاه نظیر سرعت آبگیری، تراز آبگیری تکیه

 و ...

های شرکت

 ایمنطقهآب

برداری از بهرهدفتر  - 

تاسیسات تامین 

آب شرکت مدیریت 

 منابع آب

تشکیل کمیته فنی جهت تحلیل مستمر  تأسیسات آب و آبفا

وضعیت ایمنی سد و تأسیسات وابسته در 

 صورت لزوم

برداری از دفتر بهره

 تأسیسات تأمین آب

ای مرکز منطقههای آبشرکت

 های برقابیمدیریت نیروگاه

 - 

انجام تعمیرات اضطراری تأسیسات  آبفاتأسیسات آب و 

 دیدهآسیب

های شرکت

ای و منطقهآب

دفاتر تخصصی   -

ذیربط در معاونت 
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های آب و شرکت

فاضلاب شهری و 

 روستایی

برداری های بهره

های مادر شرکت

 تخصصی

مرکز مدیریت  ارائه اطلاعات مصرف و تولید انرژی آتی مدیریت مخزن

 های برقابی ونیروگاه

برداری از تأسیسات تر بهرهدف

های تأمین آب و شرکت

 ایمنطقهآب

 - 

ارائه و به هنگام سازی مستمر سناریوی  مدیریت مخزن

آبگیری و خروجی سد )بر اساس اطلاعات 

های ایمنی، ظرفیت بینی، محدودیتپیش

های تولید انرژی تسکین سیل، محدودیت

های برقابی، نیازهای آبی مصرف، محدودیت

 دست(ایمنی بالادست و رودخانه پایین

های شرکت

 ایمنطقهآب

برداری از تاسیسات دفتر بهره

تامین آب مرکز مدیریت 

 های برقابینیروگاه

 - 

هماهنگی با دیسپاچینگ برق برای تنظیم  مدیریت مخزن

 ها و تداوم تولید برقخروجی

مرکز مدیریت 

 های برقآبینیروگاه

 -  ایمنطقههای آبشرکت

برداری و تخلیه جریان غلیظ با مانور بهره مدیریت مخزن

 تجهیزات مرتبط

های شرکت

 ایمنطقهآب

برداری از تأسیسات دفتر بهره

 تأمین آب

 - 

دفتر مدیریت بحران و  رسانی و پایش مدیریت سیلاباطلاع هماهنگی و مدیریت بحران

پدافند غیر عامل 

شرکت مدیریت منابع 

 آب ایران 

کمیته مدیریت بحران و اعوای 

پدافندغیرعامل شرکت مدیریت 

 منابع آب

 - 

دریافت مستمر اطلاعات از مناطق عملیاتی  هماهنگی و مدیریت بحران

های اولیه و و سیل زده و ارائه گزارش

 تکمیلی سیلاب

دفتر مدیریت بحران و 

پدافند غیر عامل 

شرکت مدیریت منابع 

 آب ایران 

بحران و اعوای کمیته مدیریت 

پدافند غیرعامل دفاتر مهندسی 

رودخانه و سواحل، مطالعات پایه و 

برداری تاسیسات تامین آب و بهره

های برق مرکز مدیریت نیروگاه

 آبی

 - 

دفتر مدیریت بحران و  هامدیریت افکار عمومی و ارتباط با رسانه هماهنگی و مدیریت بحران

 پدافند غیر عامل

ان و اعوای کمیته مدیریت بحر

پدافندغیرعامل؛ دفاتر روابط 

 عمومی و سازمان صدا و سیما

 - 

رسانی و هماهنگی، تعامل با سایر اطلاع هماهنگی و مدیریت بحران

نهادهای متولی مدیریت سیلاب در سطح 

 ملی

دفتر مدیریت بحران و 

 پدافند غیر عامل

اعوای کمیته مدیریت بحران و 

پدافند غیرعامل؛ دفاتر مهندسی 

رودخانه و سواحل و مطالعات پایه 

 شرکت مدیریت منابع آب

 - 

های های ارزیابی عملکرد و اکیپاعزام گروه هماهنگی و مدیریت بحران

 مقابله با بحران بسته به سطح سیلاب

دفتر مدیریت بحران و 

پدافند غیر عامل 

شرکت مدیریت منابع 

 آب ایران 

اعوای کمیته مدیریت بحران و 

 املپدافند غیرع

 - 

های معین، مدیریت و هماهنگی با سازمان هماهنگی و مدیریت بحران

 پشتیبان و جانشین در امور سیل

دفاتر مدیریت بحران و 

پدافند غیرعامل شرکت 

مدیریت منابع آب و 

شرکت مهندسی آب و 

 فاضلاب کشور

دفتر مدیریت   -

بحران و پدافند غیر 

 عامل وزارت نیرو
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تشکیل جلسات کمیته مدیریت بحران و  بحرانهماهنگی و مدیریت 

نشست مدیران بسته به گستردگی و سطح 

 سیلاب

دفتر مدیریت بحران و 

 پدافند غیر عامل

اعوای کمیته مدیریت بحران و 

پدافندغیرعامل شرکت مدیریت 

 منابع آب

 - 

 

 لابیپس از فروکش س -ج

 شده است. یگردآور به طور خلاصه14-5شکل مرحله در  نیدر ا یضرور یهاتیفعال

 

 
 لابیگردش کار در نظامنامه پس از فروکش س-14-1شکل 

 

 .آمده است 11-5جدول مرحله در  نیدر ا لابیس تیریدر مد ریدرگ یهاگروه یمحوله به تمام فیوظا

 

 لابیپس از فروکش س فیشرح وظا -11-1جدول 

 ناظر همکار ارگان مسئول وظیفه گروه

 بینی، پایش و هشدارپیش
اعلام پایان شرایط سیلابی در سطح 

 منطقه

دفاتر مطالعات پایه منابع آب 

 ایمنطقههای آبشرکت

مؤسسه تحقیقات آب و سازمان 

 هواشناسی

دفتر مطالعات پایه 

منابع آب شرکت 

 مدیریت منابع آب

 بینی، پایش و هشدارپیش
اعلام پایان شرایط سیلاب در سطح 

 حوضه آبریز

منابع آب دفاتر مطالعات پایه 

 ایمنطقههای آبشرکت

ای واقع منطقههای آبشرکت

در حوضه آبریز محل رخداد 

 سیلاب

- 

 بینی، پایش و هشدارپیش
مستندسازی و تهیه گزارش تحلیلی 

 سیل در بخش بارش و رواناب

دفاتر مطالعات پایه منابع آب 

 ایمنطقههای آبشرکت
 ایمنطقههای آبشرکت

دفتر مطالعات پایه 

نابع آب شرکت م

 مدیریت منابع آب

 بینی، پایش و هشدارپیش
بینی و های پیشکالیبره کردن مدل

 هشدار

های دفاتر مطالعات پایه شرکت

ای و مؤسسه منطقهآب

تحقیقات آب و شرکت توسعه 

 منابع آب و نیرو

- 

دفتر مطالعات پایه 

منابع آب شرکت 

 مدیریت منابع آب

دفتر مطالعات پایه  -دفاتر مطالعات پایه منابع آب بازدید، ارزیابی عملکرد و مرمت و  بینی، پایش و هشدارپیش
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های ها و سامانهبازسازی ایستگاه

 هشدار متأثر از سیل

منابع آب شرکت  ایمنطقههای آبشرکت

 مدیریت منابع آب

 مهندسی رودخانه

های مستندسازی و تهیه گزارش

بی های رخداده و ارزیاتحلیلی سیلاب

عملکرد دفاتر مهندسی رودخانه و 

 های تابعهسواحل شرکت

ها و دفتر مهندسی رودخانه

سواحل شرکت مدیریت منابع 

 آب

 - ایمنطقههای آبشرکت

 مهندسی رودخانه

های مهندسی بررسی عملکرد سازه

رودخانه در برابر سیلاب و شناسایی و 

ریزی برای رفع نواقص احتمالی برنامه

 دستورالعمل مربوطبر مبنای 

 - ایمنطقههای آبشرکت

دفتر مهندسی 

ها و رودخانه

سواحل شرکت 

 مدیریت منابع آب

 مهندسی رودخانه
های مورد انجام لایروبی و پاکسازی

 هانیاز در رودخانه و مسیل
 - ایمنطقههای آبشرکت

دفتر مهندسی 

ها و رودخانه

سواحل شرکت 

 مدیریت منابع آب

 رودخانهمهندسی 

های کاری سال وقوع تدقیق برنامه

سیل و سال آتی بر مبنای تحلیل 

خسارت رخ داده و اولویت دهی به 

انجام وظایف حاکمیتی معوقه/ تعیین 

منابع اعتباری موردنیاز برای بازسازی 

و جبران خسارات و انجام مکاتبات 

 لازم

ها و دفتر مهندسی رودخانه

سواحل شرکت مدیریت منابع 

ای منطقههای آبشرکت آب و

 در سطح استان

- - 

 مهندسی رودخانه

سنجی و کالیبره نمودن صحت

ای موجود بر مبنای های رودخانهمدل

نتایج سیلاب رخداده و داغاب سیل 

 حادث شده

 - ایمنطقههای آبشرکت

دفتر مهندسی 

ها و رودخانه

سواحل شرکت 

 مدیریت منابع آب

 مهندسی رودخانه

صدور اخطاریه به متصرفین تسریع در 

حقیقی و حقوقی بعد از وقوع سیل و 

تسریع در اجرای احکام قوایی با 

توجه به اثرات روانی ناشی از خسارت 

 وارده

 ایمنطقههای آبشرکت
مراجع قوایی، نیروی انتظامی، 

 هاها و استانداریشهرداری
- 

 مهندسی رودخانه

تکمیل بانک اطلاعات نقاط حادثه 

های آبگذری ذیربط گلوگاهدیده و 

 سیلاب و اعلام به نهادهای مسئول

ها و دفتر مهندسی رودخانه

سواحل شرکت مدیریت منابع 

آب در سطح کشور و 

ای در منطقههای آبشرکت

 سطح استان

های کشور، راه و وزارتخانه

شهرسازی و نهادهای استانی، 

ها، ادارات راه شهرداری

 وشهرسازی

- 

 مهندسی رودخانه

جلوگیری از اجرای هرگونه اقدامات 

بازسازی بدون رعایت ضوابط فنی 

 مدنظر خصوصا 

های تقاطعی و در بازسازی سازه

 تصرفات مزاحم در عبور سیلاب

 ایمنطقههای آبشرکت

های کشور، راه و وزارتخانه

شهرسازی و نهادهای استانی، 

ها، ادارات راه شهرداری

 وشهرسازی

دفتر مهندسی 

ها و رودخانه

سواحل شرکت 

 مدیریت منابع آب

 تأسیسات آب و آبفا
های مستندسازی و تهیه گزارش

تحلیلی عملکرد تأسیسات در مواجهه 

برداری از تأسیسات دفتر بهره

تأمین آب شرکت مدیریت 

های مرکز مدیریت نیروگاه

برداری از برقابی دفتر بهره
- 
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منابع آب در بخش تأسیسات  با سیلاب و ارزیابی عمکردها

آبی دفتر مدیریت بحران و 

پدافند غیر عامل شرکت 

هندسی آب و فاضلاب کشور م

 در بخش تأسیسات آبفا

تاسیسات انتقال و توزیع آب 

شرکت مدیریت منابع آب 

ای منطقههای آبشرکت

های آب و فاضلاب شرکت

 شهری و روستایی

 تأسیسات آب و آبفا

برآورد میزان رسوبات ورودی به سد و 

تخلیه رسوبات از مجاری در مدت 

 زمان سیلاب

 - ایمنطقههای آبشرکت

دفاتر مطالعات پایه 

منابع آب و 

برداری از بهره

تأسیسات تأمین 

آب شرکت مدیریت 

 منابع آب

 تأسیسات آب و آبفا
بازرسی جامع بدنه سد، تکیه گاهها، 

 تجهیزات هیدرومکانیکال، نیروگاه و ...
 - شرکت های آب منطقه ای

برداری از دفتر بهره

تاسیسات تامین آب 

شرکت مدیریت 

 منابع آب

 تأسیسات آب و آبفا

های احتمالی مرمت و بازسازی آسیب

و یا تعمیر و جایگزینی تجهیزات 

دیده )با اولویت اقدامات آسیب

 اضطراری(

ای و آب و منطقههای آبشرکت

 فاضلاب شهری و روستایی
- 

دفاتر تخصصی 

های معاونت

برداری رهبه

های مادر شرکت

 تخصصی

 تأسیسات آب و آبفا

دستورالعمل "به روزرسانی 

برداری تجهیزات در زمان بهره

 در صورت لزوم "سیلاب

ای و آب و منطقههای آبشرکت

 فاضلاب شهری و روستایی
- 

دفاتر تخصصی 

های معاونت

برداری بهره

های مادر شرکت

 تخصصی

 تأسیسات آب و آبفا
در اقلام و تجهیزات انبار و بازنگری 

 تجهیز مجدد آن

ای و آب و منطقههای آبشرکت

 فاضلاب شهری و روستایی
- 

دفاتر تخصصی 

های معاونت

برداری بهره

های مادر شرکت

 تخصصی

 تأسیسات آب و آبفا

به روزرسانی تجهیزات و در صورت 

های اندازه نیاز کالیبراسیون دستگاه

 گیری

ی و آب و امنطقههای آبشرکت

 فاضلاب شهری و روستایی
- 

دفاتر تخصصی 

های معاونت

برداری بهره

های مادر شرکت

 تخصصی

 مدیریت مخزن

های مستندسازی و تهیه گزارش

تحلیلی مدیریت مخزن و ارزیابی 

 عملکردها

برداری از تأسیسات دفتر بهره

 تأمین آب
 - ایمنطقههای آبشرکت

 مدیریت مخزن
های مدلتدقیق اطلاعات و 

 برداریبهره
 ایمنطقههای آبشرکت

برداری از تأسیسات دفتر بهره

تأمین آب شرکت مدیریت 

 منابع آب

- 

 -برداری از تأسیسات دفتر بهره ایمنطقههای آبشرکتها و روز رسانی دستورالعملتهیه و به مدیریت مخزن
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 ناظر همکار ارگان مسئول وظیفه گروه

ارزیابی تخلیه جریان غلیظ و رسوبات 

 همراه با سیلاب

شرکت مدیریت  تأمین آب

 منابع آب

 مدیریت مخزن

ارزیابی کیفی منابع آب مخازن سدها 

پس از رخداد سیل با اولویت مخازن 

-کننده آب شرب و تهیه و بهتأمین

 هاروزرسانی دستورالعمل

 ایمنطقههای آبشرکت

برداری از تأسیسات دفتر بهره

تأمین آب شرکت مدیریت 

 منابع آب

- 

 اعلام پایان شرایط سیلابی بحرانهماهنگی و مدیریت 

دفتر مدیریت بحران و پدافند 

غیر عامل شرکت مدیریت منابع 

 آب ایران

دفتر مطالعات پایه منابع آب 

 شرکت مدیریت منابع آب
- 

 هماهنگی و مدیریت بحران
برگزاری کارگاه و سمینار برای انتقال 

 تجربیات و تحلیل عملکرد

دفتر مدیریت بحران و پدافند 

ر عامل شرکت مدیریت منابع غی

 آب ایران

دفاتر تخصصی ذیربط در 

شرکت مادر تخصصی مدیریت 

 منابع آب

- 

 هماهنگی و مدیریت بحران
روز رسانی بانک اطلاعات جامع به

 سیلاب کشور

دفتر مدیریت بحران و پدافند 

غیر عامل شرکت مدیریت منابع 

 آب ایران

دفاتر تخصصی ذیربط در 

مدیریت شرکت مادر تخصصی 

 منابع آب

- 

 هماهنگی و مدیریت بحران
تهیه و ارائه گزارش مستند سیلاب و 

 پیشنهاد اقدامات اصلاحی

دفتر مدیریت بحران و پدافند 

غیر عامل شرکت مدیریت منابع 

 آب ایران

دفاتر تخصصی ذیربط در 

شرکت مادر تخصصی مدیریت 

 منابع آب

- 

 هماهنگی و مدیریت بحران
گزارش تحلیلی  مستندسازی و تهیه

 سیل در بخش اقدام و هماهنگی

دفتر مدیریت بحران و پدافند 

غیر عامل شرکت مدیریت منابع 

 آب ایران

دفاتر تخصصی ذیربط در 

شرکت مادر تخصصی مدیریت 

 منابع آب

- 

 
 لابیموجود در رابطه با س یهاهیها و رودستورالعمل ن،یقوان یشناسبیآس -1-8-6

عملکهرد مناسهب در مههار و  یدر راسهتا گر،یهر بحران د ایو  لابیموجود در رابطه با س هایهروی و هالعملدستورا ن،یقوان نیتدو

موجود در آن است تها در صهورت بهروز بحهران، نسهبت بهه  بیرفع نواقص و معا یدر راستا نیقوان شناسیبیآس. مقابله با بحران است

 کهه ها استنظامنامهبه  یبندیپا زانیم ،شناسیبیاز موارد مطرح در بح  آس یکینشان داد.  یدرست و بهتر ردعملک ،یمخاطرات قبل

 .ارائه و نقاط ضعف ساختار موجود ارائه شده است نیقوان یتحقق اجرا یبرا یاقدامات اساس رزی در

 

 به نظامنامه یبندیپا یبرا یضرور یاقدامات اساس 

 کشور لابیبانک جامع اطلاعات س هیته -1

 لیامور س زاتیمنابع قرضه و تجه آلات،نیبانک اطلاعات پرسنل، اماکن، ماش هیته -2

 یزمان واقع یآب و هواشناس هایداده سازیو مدل شیپا یو مل ایاستقرار سامانه منطقه -3

 لیو هشدار س ینبیشیپ یاستقرار سامانه مل -4

 لیو هشدار س شیپا یاطلاعات هایستمیبه س زیخلیس هایحوضه زیتجه -5

 و بستر رودخانه  میاطلس تصرفات حر هیته -6

 لابیفرار از س هاینقاط امن و راه ل،یس بندیپهنه هاینقشه ایدستورالعمل و  هیته -7

 لابیس یریمطالعات جامع خطرپذ -9

 زیخلیس هایحوضه یزداریمطالعات جامع آبخ -8
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 بحران هایاتاق زیو تجه هیته -11

 لابیس مهیب هاینامهنییو آ نیقوان هیته -11

 لیدر زمان س یآب ساتیاز تا برداریدستورالعمل بهره -12

 سدها یمنیمطالعات جامع ا -13

 ظیغل هایانیجر هیدستورالعمل تخل هیته -14

 لابیدر هنگام س ایرهیزنج یاز سدها برداریدستورالعمل بهره -15

 یلابیدر مواقع س آبیبرق هایروگاهیاز ن برداریدستورالعمل بهره -16

 مختلف مخازن یدر ترازها لیس تیریدستورالعمل مد -17

 هر شهر یبرا یآب شرب در در مواقع اضطرار نیدستورالعمل تام -19

 آبفا و آبفار ساتیتاس یو نقاط بحران یریسطح خطرپذ نییتع -18

 یلابیاز شبکه فاضلاب در مواقع س یداربردستورالعمل بهره -21

 یلابیس طیآب و فاضلاب در شرا هایشبکه ینقاط بحران نییتع -21

 

  در کشور لابیس تیریساختار موجود مدنقاط ضعف 

 یجمهور استیر رنظریسازمان ز کیبحران به  تیریسازمان مد گاهیضرورت ارتقاء جا -1

 در سطح کشور لابیس تیریدر مد ریارگان مختلف درگ نیدر نحوه ارتباط ب تیعدم شفاف -2

  رویبحران در وزارت ن تیریدفاتر مد ایبحران کشور با ستادها و  تیریسازمان مد نیارتباط ب ینامشخص بودن چگونگ -3

 لیوقوع س نیو نهادها در ح ینظام ،یمختلف اعم از ادار یروهاین ینامشخص بودن نحوه فرمانده -4

  لابیس تیریمختلف مد یهاارگان اراتیو اخت فیها، وظاناموجود بودن دستورالعمل -5

 رویوزارت ن لابیس تیریو مد سکیر تیریموجود مد یهابودن نظامنامه یکل -6

 رویبه حداقل رساندن آنها در وزارت ن ای هاییبر حفظ دارا رویوزارت ن لابیس تیریتمرکز نظامنامه مد -7

 رویدر وزارت ن لابیدر معرض س ساتیاز تاس یبرداربهره یهاناموجود بودن دستورالعمل -9

 زیخلیس هایدر حوضه لابیس هیتخل هایناموجود بودن راه -8

 لیخسارات وارده از س یابیارز یهانامشخص بودن روش -11

 شده نیتدو یهاها و نظامنامهاندک آنها بر دستورالعمل یرگذاریگذشته و تاث یهالیگزارشات مربوط به س عیعدم تجم -11

 یو مل یتمرکز بر امکانات موجود و تجارب محل یبجا ینظامنامه ها به ترجمه متون خارج نیاز حد در تدو شیتوجه ب -12
 

 رویوزارت ن لابیس تیریه مدنقاط ضعف نظامنام 

 آن ابلاغ نشده است ییبوده و نسخه نها اریدر اخت سنویشینظامنامه به صورت پ نیا -1

 یو مهال یجهان یرپهذیبیتمرکهز بهر کهاهش آسه یبجها رویهوزارت ن سهاتیتاس یرپهذیبیکاهش آسه هایتمرکز نظامنامه بر راه -2

  لیدر معرض خطر س هایتیجمع

 نظامنامه با امکانات موجود کشور نیخواسته شده در ا یهاتیعدم انطباق فعال -3

 خواسته شده یها تیانجام فعال ینامشخص بودن پشتوانه مال -4

 نظارت بر حسن انجام نظامنامه تیابهام در مسئول -5

 رانیا یرویمحوله به شرکت توسعه منابع آب و ن فیابهام در وظا -6
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 و سهات،یاز تاس برداریبهره ،یزمان واقع هایداده شیشود اعم از پا هیته دینظامنامه با نیا لیکه ذ هایینامعلوم بودن دستورالعمل -7

 غیره

 لابیس تیریمرتبط در مد هایاز گروه کیهر یشده برا نییتع هایبهام در زمانا -9

 یقبل افتهیوقوع  هایلابیناموجود بودن بانک گزارشات س -8

 

بهبود  یدر راستا لابیموثر س تیریمد یهاساختار، اقدامات و روش نهیدر زم یالملل نیتجارب ب یبررس -1-4

 رانیدر ا لابیس تیریمد

پیشرو در امهر  یکشورها برخیموجود در  یساز و کارها های معمول وروش اجمالی یقیتطب یسهیمقااین بخش با انجام یک در 

هایی بهرای شناسهایی و نهایتهاً ایهده کشهور و ضوابطنقاط ضعف موجود در نظامنامه اند تا بتوان بر اساس آن، مدیریت سیل مرور گشته

 یههاتیوب سامنابع و  یبررس) یاتابخانهبه صورت مطالعات کعمدتاً ار نمود. این ک فیتعرکشور  لابیس تیریمد یالگو یاتیعمل بهبود

 یشده در کشهورها یبررسموارد منابع آب،  تیریو مد یدرولوژیشده در کارگروه ه شنهادیاساس ساختار پ بر انجام یافته است. (مرتبط

تها  یآگهاه شیاز صدور پ -؛ دوم (لی)قبل از وقوع س یآگاه شیقبل از صدور پ -اول  اند:ارائه شده ی وبنددستهعنوان سه  ذیلمختلف 

در انتهای بخش پیشهنهادات اصهلاح و  (.یبازساز تیری)مد لابیپس از فروکش نمودن س -؛ و سوم (لیوقوع س نی)ح لیرخداد س انیپا

 بندی ارائه شده است.بهبود ذیل عنوان جمع

 :اندها در سه گام به شرح زیر انجام یافتهبررسی

 نیمرحله ا نیمتفاوت( در نخست تیفی)با ک ادیاهداف ذکرشده: با توجه به وجود منابع ز یمنابع موجود در راستا یابیو ارز یبررس 

قرار گرفت. منابع موجود را  یشده مورد بررس نییهدف تع یها در راستابودن آن یرکاربردیغ ایبودن و  یدو کاربر یمراجع بررس

 نمود: یر طبقه بندیز یهادر دسته توانیم

در سال  کایدر آمر نایمانند گزارش منتشر شده در خصوص طوفان کاتر وستهیبه وقوع پ یهالیبعد از س یکارشناس یهاگزارش -

2115. 

ارائه شده که عمدتا به صورت منابع تحت وب  یو راهکارها لابیس تیریمختلف در مورد نحوه مد یکشورها نیها و قواننامه نییآ -

 .لابیس مهیب ستمیس لیقابل دسترس هستند از قب

 یآنها دسترسبه  توانیمنتشر شده م یهاها که در گزارشنمودن آن ییاجرا یهاها و روشنامه نییآ نیکاربرد ا تیموفق زانیم -

 داشت.

منابع تحت وب  ایمنتشر شده و  یهاکه عمدتا به صورت گزارش لابیس تیریدر مد ریدرگ یهاارگان نیساختار و ارتباط ب -

 .باشندیم

 بر  ایوقوع اتفاقات مشابه و  زانیو م یمیاقل طیکشورها بر اساس شرا نی: ایقیانجام مطالعه تطب یمورد نظر برا یانتخاب کشورها

ها نتخاب موجود در گزارش یهاافتهیبر اساس  تاینها ایعملکرد در مواجهه با اتفاقات مشابه بزرگ در گذشته و  زانیاساس م

 اند.شده

 کارگروه  منابع با توجه به سوالات لیو تحل هیمطالعه و تجز 

 که به  نفعانیهمه ذ لاب،یس یریکه در کاهش خطرپذ هسمت سوق داد نیجوامع را به ا ل،یس تیریدر مد یجهان یهاتجربه

 ،یرکزمکه از دولت  یمعن نیمشارکت کنند. بد یریخطرپذ تیریدر معرض خطر هستند، در مد میرمستقیو غ میصورت مستق

ن آ نهیکرده و در هز تیرا حما لابیس یریکاهش خطرپذ یدر راستا هاقدامات انجام شد دیو تا سطح شهروندان با یدولت محل

شکل گرفت و با گذشت زمان و وقوع  یریخطرپذ تیریمد یمختلف استانداردها یاساس در کشورها نیباشند. بر ا میسه

 شدند. یاستانداردها اصلاح و بروزرسان نیخسارت، ا جادیو ا هالابیس
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 لابیس تیریدر مد یالمللنیب ینقش نهادها -1-4-1

المللهی نیهز های اخیر، نهادهای بیناند، در دههها بدست آوردهفراتر از تجاربی که کشورها در هنگام مواجهه با سیل در طول سال

اند. در اینجا صرفاً به چند نمونهه از گذاری این تجارب نمودهدر امر مدیریت سیلاب ورود کرده و سعی در تسهیل و تسریع در به اشتراک

 شود. المللی ارائه کرده اند، اشاره کوتاهی میمندی که چنین نهادهای بینمنابع ارزش

 

 (دفتر کاهش ریسک بلایای طبیعی در سازمان ملل متحدUNDRR)1 

های متعددی تولید کرده، دفتر کاهش ریسهک بلایهای طبیعهی در سهازمان ملهل یکی از نهادهایی که در زمینه مدیریت سیلاب گزارش

المللی برای کهاهش بحهران های بینسازی استراتژیتأسیس شد. هدف از تشکیل این نهاد، تسهیل پیاده 1888 متحد است که در سال

(ISDRبود. این دفتر نقطه کانونی سازمان ملل متحد برای کاهش ریسک بلایای طبیعی و )  ( متولی چارچوب سندایSendai است که )

کند. چارچوب سندای تلاش دارد که به کاهش قابهل تهوجهی یابی پیشرفت حمایت میسازی، پایش و ارزاز کشورها و جوامع برای پیاده

تهرین محیطی جوامع دست یابد. چهارچوب سهندای مهمدر خطرپذیری بلایا و تلفات جانی و مالی، فیزیکی، اجتماعی، فرهنگی و زیست

 کی یعیطب یایبلا پذیریخطر بیشتر کاهش و آوریتاب جادیااست.  2131راهبرد کاهش خطرپذیری بلایای سازمان ملل متحد تا سال 

 نفعهانیاز ذ یاگسهترده ههایفیدر همهه سهطوح بها ط UNISDRهماهنگ است.  یاقدامات نیازمنداست که  یو چالش جمع تیمسئول

هایی بهرای کهاهش تلفهات المللی  اسناد متنوعی در زمینه مدیریت سیلاب از جمله دستورالعملاین نهاد بین کند.یم ی نزدیکیهمکار

 ارائه کرده است. 3و همچنین شیوه ارزیابی خطر و ریسک سیلاب 2سیلاب

 

 ( )کار مشترک سازمان هواشناسی جهانی و شبکه مشارکت جهانی آب( برنامه مدیریت سیلابAPFM)4  

 2111( را در سهال APFMاشناسی جهانی و شبکه مشارکت جهانی آب در یک کار مشترک برنامه مهدیریت سهیلاب )سازمان هو

 تیریمهد یدر چهارچوب کلهو ( IFM) لابیسه کپارچهی تیریمد یاز کشورها در اجرا تیحمااندازی کردند. هدفی اصلی این برنامه، راه

منفی  راتیتلفات و تأث و هایشان بیشینهسیلابدشتمنافع خالص استفاده از شود، است که در آن سعی می( IWRMمنابع آب ) کپارچهی

را  "راهکارها نیبهتر"از  ییهانمونه ه وکرد جادیرا ا لیس کپارچهی تیری( اصول مد2116-2112) برنامه نیفاز اول اسیلاب کمینه شود. 

چشهم انهداز  کیهکنهد تها یمختلف فراهم م نفعانیذ یرا برا یبستر APFMکرد.  هیته IFMاز  یبانیپشت یرا برا ییو ابزارها ییشناسا

 را توسعه دهند. لیس تیریدم یهااستیمشترک در توسعه س کیاستراتژ

ترین مکتوبهات در زمینهه مهدیریت سهیلاب قلمهداد کهرد. توان یکی از ارزشمندمجموعه گزارشات تهیه شده در این برنامه را می

کننهد. مشخص است، این مجموعه ساختار مشخصی را مبتنی بر مفهوم مدیریت یکپارچه سیلاب دنبال می 15-5همانطور که در شکل 

های گونهاگونی همچهون دو بخش اسناد سیاستی و ابزارهای فنی است. اسناد سیاستی جنبهه مجموعه گزارشات ذیل این مفهوم، شامل

شهود های اقتصادی را شهامل میزیستی و جنبههای محیطهای اجتماعی و مشارکت ذینفعان، جنبههای قانونی و حاکمیتی، جنبهجنبه

های مجزا تهیه کرده است. همچنهین مطالعهات را در قالب گزارشای از ابزارهای مدیریتی برای هر کدام از جوانب، مجموعه APFMکه 

آوری شهده اسهت. توصهیه شناسی اعمال مدیریت یکپارچه سیلاب در این برنامه جمهعموردی متعددی از سرتاسر جهان با هدف آسیب

دانشهگاهی و کارشناسهان  شود تمام اسناد این مجموعه ارزشمند که در حال بروزرسانی است، بیش از پهیش مهورد توجهه محققهینمی

 ربط در وزارت نیرو قرار گیرد.ذی

________________________________________________________________________________________________________ 

1- https://www.unisdr.org/ 

2- Guidelines for reducing flood losses - UNDRR 

3- Flood hazard and risk assessment - UNDRR 

4- Www.floodmanagement.info/ 

https://www.unisdr.org/we/inform/publications/558
https://www.unisdr.org/we/inform/publications/57457
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 (APFM) لیس کپارچهی تیریمدارک مرتبط با برنامه مد -11-1شکل 

 

  

 (APFM 1مقاله مفهومی )سند فنی شماره 

 های سیاستی مدیریت سیلابمجموعه
 (APFM 5-2های فنی شماره )سند 

 مجموعه ابزارهای مدیریت سیلاب

 ابزارهای فنی

 اقتصادیهای جنبه محیطیزیستهای جنبه مشارکتیهای اجتماعی و جنبه های قانونی و حاکمیتیجنبه
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 سازمان توسعه و همکاری( های اقتصادیOECD) 

های متنوعی گزارشالمللی به مرکزیت فرانسه با نگاه اقتصادی به مقوله سیلاب، های اقتصادی یک نهاد بینسازمان توسعه و همکاری

ههایی بهرای حلالمللهی و یهافتن راهالمللی، بنا نهادن قهوانین و اسهتانداردهای بینبرای مدیریت سیلاب تهیه کرده است. هدف این نهاد بین

، 1پهذیری سهیلابههای ارزشهمندی از جملهه مهدیریت مهالی خطرمحیطی، اقتصادی و اجتماعی است. مجموعهه گزارشهای زیستچالش

 از طریق وبسایت مربوطه قابل دریافت است.  3های مخربهای مالی سیلابو مواجهه با بحران 2حکمرانی عملی سیلاب

 

 افزایی مدیریت ریسک سیلابهای اینترنتی دانشپایگاه -1-4-2

کهه در کنهار دو اسهت  (Risk Communicationهای بسیار مهم در مدیریت سیل تعاملات ریسک )در زمینه سیلاب یکی از مؤلفه

دارد. در تعاملهات  مؤلفه دیگر یعنی ارزیابی )جنبه فنی( و مدیریت )جنبه سیاستی( ریسک قهرار گرفتهه و بها ایهن دو بخهش انهدرکنش

ههایی جههانی در زمینهه سهیلاب ریسک، هدف افزایش دانش و آگاهی عمومی از ریسکی است که در معرض آن هسهتند. اگهر بهه پروژه

بخشی بهه عمهوم مهردم از محققهین گرفتهه تها ها از همان ابتدا در بستر آنلاین فوایی برای آگاهید اغلب این پروژهبنگریم، خواهیم دی

شهود کهه از طهرف نهادههای کنند. برای مثهال بهه چنهد نمونهه اشهاره میمردمی که دانش فنی اندکی نسبت به سیل دارند، فراهم می

 شوند.المللی نیز حمایت میبین

 

 4هارسانی در مورد سیلابطلاعپایگاه ا 

(، تمهام وقهایع بهزرگ http://www.copernicus.eu/enاین وبسایت تحت حمایت برنامه اتحادیه اروپا برای پایش محهیط زمهین )

سک سیلاب و تخریبی که به دلیهل تعهداد و شهدت دهد. هدف از این کار افزایش درک از ریپوشش می 2119از سال  سیلاب در دنیا را

کند تا در مهورد سهیلاب، و راهکارههای حفهاظتی و دهد. اخبار منتشر شده در این وبسایت به مردم کمک میها رخ میروزافزون سیلاب

های سیلاب و بیمه تعمیر خسارتهای هشدار، تسکین و کنترل، بازیابی از سیلاب، احیاء و بازیابی بیشتر بدانند. مقالاتی در زمینه سامانه

 شود  سیلاب نیز علاوه بر اخبار مرتبط با سیل در این وبسایت منتشر می

 

 5پرتال سیلاب و خشکسالی 

های کاربردی را دسترسی به تعدادی از برنامه ۶پرتال سیلاب و خشکسالی، با حمایت مالی بخش محیط زیست سازمان ملل متحد

ریزی های برنامههکند. هدف از این پرتال، پشهتیبانی از فراینهدای و محلی کمک میگیران در مقیاس حوضهکند که به تصمیمفراهم می

ای و امنیت آبی در مقیاس محلی است. ایهن پرتهال ابزارههای متعهددی را کنونی در قالب مدیریت یکپارچه منابع آب در مقیاس حوضه

 کند.گیری بهتر فراهم میبرای مدیران فراهم در تصمیم
 

 2های آنلاین و رایگان آموزشی در زمینه مدیریت ریسک سیلابواحد 

________________________________________________________________________________________________________ 

1- Financial Management of Flood Risk - OECD 

2- Flood Governance in Practice - Case Study Profiles - OECD  

3- Coping with the financial consequences of devastating floods 

4- Http://Www.Floodlist.com 

5- Http://www.flooddroughtmonitor.com/ 

6- UN Environment 

7- Flood Risk Management Massive Open Online Course (https://www.edx.org/course/flood-risk-management-rwthx-tumx-frmx) 

http://www.copernicus.eu/en
https://www.oecd.org/finance/financial-management-of-flood-risk.htm
https://www.google.com/url?client=internal-uds-cse&cx=012432601748511391518:xzeadub0b0a&q=http://www.oecd.org/cfe/regional-policy/flood-governance-in-practice-case-study-profiles.htm&sa=U&ved=2ahUKEwjbiaeE263lAhWDDOwKHXu0BLQQFjABegQICBAB&usg=AOvVaw00MpBpzpyqIGMrOxBBCGr_
https://www.google.com/url?client=internal-uds-cse&cx=012432601748511391518:xzeadub0b0a&q=http://www.oecd.org/cfe/regional-policy/flood-governance-in-practice-case-study-profiles.htm&sa=U&ved=2ahUKEwjbiaeE263lAhWDDOwKHXu0BLQQFjABegQICBAB&usg=AOvVaw00MpBpzpyqIGMrOxBBCGr_
http://www.oecd.org/cgfi/coping-with-the-financial-consequences-of-devastating-floods.htm
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ها و اقهدامات بهرای سهازی ایهدهبینی ریسک سیلاب و آموختن نحهوه پیادهکارویژه مهم این وبسایت، درک مبانی مدیریت و پیش

محافظهت از مهردم  یبرا یمیو حفاظت است. مفاه ینیبشی، اقدامات پلیس سکیر تیریمد یهاتمرکز بر جنبه جلوگیری از خسارت با

 . در این مجموعه ارائه شده استدر معرض خطر  یهاها و شهرک، رودخانهزیبه حوضه آبر یبا نگاه لیدر برابر س

 آور در مقابل سیلابهای تابتجارت (SESAME)8 

کند تا ضمن کسب اطلاعات از ریسک سهیلابی کهه در معهرض آن این وبسایت محیطی را برای کسب و کارهای کوچک فراهم می

های ملهی و محلهی در هستند، تجربیات خود را نیز در زمینه سیلاب به اشتراک بگذارند. این ابزار بها کهار مشهترک دانشهگاه و سهازمان

 ه است. انگلستان بر بستر اینترنت قرار گرفت

 

 7 

هاربورگ است که بستری را مبتنی بر مفهوم مدیریت یکپارچهه -و دانشگاه صنعتی هامبورگ APFMاین وبسایت کار مشترکی از 

در ایهن ها در زمینهه مهدیریت سهیلاب کند. آخرین پیشهرفتهای متعدد فراهم میسیلاب و مدیریت ریسک سیلاب با استفاده از ماژول

 شود.های مجاری ارائه میوبسایت در قالب آموزش
 

 9آوری در مقابل سیلابپرتال تاب 

( اسهت کهه Flood Resilience Portalآوری در مقابل سهیلاب )های کاربردی در زمینه مدیریت سیلاب، پرتال تابیکی از وبسایت

پیشرفته و در حال توسعه فراهم کرده است. ایهن وبسهایت تحهت  آوری در مقابل سیلاب برای کشورهایمنابعی را در جهت افزایش تاب

 اندازی شده است. آوری سیلاب زوریخ راهبرنامه تاب

 

 های آنلاینآموزش FEMA 

عهده دارد و نقشه منهاطق دارای ریسهک ( مدیریت برنامه ملی بیمه سیلاب در آمریکا را بهFEMAآژانس مدیریت بحران آمریکا )

رسانی مؤثر و به زبان (. همچنین برای اطلاعwww.floodsmart.govند که به راحتی برای عموم در دسترس است )سیل را منتشر می ک

توسط وزارت امنیت داخلی آمریکا  در دسترس عموم قرار گرفته که ویژگی برجسته آن، وجود اطلاعهاتی بهرای  ready.govساده سایت 

ههای های سنی در مورد آمادگی در برابر انواع مخاطرات است. چنین بستری برای شهروندان در معرض خطر علهاوه بهر آموزشتمام رده

 آورد.لازم، جلب مشارکت حداکثری را فراهم می

 

 کشورها گریبا د یقیمطالعه تطب -1-4-8

مختلهف در سهه  یشده در کشورها یبررس اتیمنابع آب، تجرب تیریو مد یدرولوژیشده در کارگروه ه شنهادیاساس ساختار پ بر

 اند:ارائه شده یبنددسته

 (.لی)قبل از وقوع س یآگاه شیقبل از صدور پ یهایبررس -

 (.  لیوقوع س نی)ح لیرخداد س انیتا پا یآگاه شیاز صدور پ یهایبررس -

 (.یبازساز تیری)مد لابیپس از فروکش نمودن س یهایبررس -

________________________________________________________________________________________________________ 

1- http://floodresilientbusiness.co.uk/ 

2- http://daad.wb.tu-harburg.de/ 

3- https://floodresilience.net/ 

http://www.floodsmart.gov/
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 یگروهه انیتعادل م یبه سو یراهکار یاست تا در جستجو ازیبوده و ن یچند بعد ندیفرآ کی لیاست کاهش خسارات س یهیبد

مهنظم و  ،مهدت یطولهان نهدیفرآ نیهباشد. ا لیمقابله با انواع مختلف خطرات س یمناسب برا یتیریاز عوامل مختلف در جهت اقدام مد

 ریهبهه صهورت ز تهوانیاقدامات را م نیا نیهر مرحله به صورت کامل و هماهنگ انجام شود. مهمتر اتیاست جزئ لازم. است یچندبعد

 خلاصه نمود:

 ها.آزاد به آن یکاربران و جامعه و دسترس یاطلاعات و اسناد مناسب برا هیته -

آن  یبعد یهاو برنامه یریخطرپذ تیریمد یجامعه برا رشیبه دست آوردن پذ یبرا یاتیاقدام ح کیبا جامعه  یمشاوره و همفکر -

 است.

 .دهیآموزش د یمردم یروهایبا طرح وجود ن ییدر زمان حادثه و آشنا یانسان یروین زیتجه -

 یاجرا یمناسب برا یمردم درباره آن و اتخاذ راهبردها یو آگاه یآمادگ میزانبه  یبستگ لیکاهش خسارت س یهابرنامه تیموفق -

 آنها دارد.

 انجام شود. دیدست حوضه با نییمختلف در بالادست و پا یهاسازمان نیتبادل اطلاعات ب -

سهازنده آنهان فراتهر از  یههالیگاه تحل یو حت ریپذبیاز مسائل مربوط به شهرها و روستاها و مناطق آس یغالبا اطلاعات افراد محل -

 استفاده شود. ندیفرآ نیها در الازم است از آن. است یو عموم یو دولت یرسم یهاسازمان یهایتوانمند

 راهبردها. یابیراهبرد، و ارز یراهبرد، اجرا نیشامل مراحل نو لابیس تیریدر مد یراهبرد تیریمد ندیفرآ یساز ادهیلزوم پ -

 

 (لی)قبل از وقوع س یآگاه شیقبل از صدور پ یهایبررس -1-4-4

 دگاهیههسهتند کهه بها د یاشده یزیرمختلف اقدامات درازمدت و برنامه یدر کشورها لیمرحله قبل از وقوع س مجموعه اقدامات

 مواجه شدن با آنها وجود داشته باشد. یلازم برا یآمادگ لیتا در هنگام وقوع س شوندیم یزیرحوادث برنامه نیوقوع ا ینیبشیپ

 

 ییآب و هوا راتییتغ یبرا یدرک و آمادگ 

نظهام  رییهتغ ایهو  دیشهد یههای)که خشکسال یمیاقل راتییمقابله با تغ یبرا یگمنتشر شده در خصوص آماد یهاگزارش یبررس

موضهوع  نیها یبهرا یکه در کشور برنامه منسجم و مشخص دهدیاست( نشان م راتییتغ نوع نیاز ا یانمونه ریاخ یهادر سال یبارندگ

سبک  رییموضوع و تغ نیبا ا ییآشنا یعموم مردم )برا نیاثرات( و چه در ب نیکاهش ا یهاراهکار یبررس ی)برا یچه در مجامع تخصص

به عنوان مهم خواهد بود.  اریبس نهیزم نیدر ا رگذاریو تاث نیمع یدرازمدت و آموزش یهااست وجود برنامه یعی( وجود ندارد. طبیزندگ

که درک مسائل مربوط بهه  ل،یس ریو عواقب آن نظ ییآب و هوا راتییبا تغ یدادن زندگ قیو تطب ییآشنا یبرا تلاش انگلستانمثال در 

 .افتی شیمنتشر شد، افزا 2119( که در اکتبر UKCIP08انگلستان ) 21قرن  ییآب و هوا یهاویبا انتشار سنار ییآب و هوا راتییتغ

 

 لیو هشدار س ینیبشیپ یهاستمیس 

و بخصهوص  یارسهازهیغ یههاکه اغلب کشورها بهه سهمت اسهتفاده از روش دهدینشان م ایمختلف دن یتجارب کشورها یبررس

 شرفتیپ لیهشدار س یهاسامانه ییاروپا یو کشورها کایکانادا، آمر ی. در کشورهاروندیم شیپ لابیو هشدار س ینیبشیپ یهاستمیس

انجهام و خسهارات و  لیو کنتهرل سه تیریمد نهیمدر ز یاقدامات موثر لاب،یبه موقع زمان و شدت وقوع س ینیبشیبا پ. اندکرده یادیز

 نیزتهریخ لیسه ازژاپهن کهه  زیهبنگلهادش و هنهد و ن لیهدرحال توسهعه از قب یاند. در کشورهااز آن را به حداقل رسانده یتلفات ناش

انجهام شهده  لابیسه تیریکنتهرل و مهد نههیدر زم یاقدامات موثر لابیس ینیب شیپ یها ستمیس یهستند، با راه انداز ایدن یکشورها

به عنهوان  لیس ینیبشیاست. پ لابیزمان، مکان و شدت وقوع س ینیبشیپ یاستفاده از ابزارها لیاول در کاهش خسارات س گام است.

 یهاسهتمیس یاجزا نیدر حال توسعه مورد توجه قرار گرفته است. از مهمتر یدهه است که در کشورها 4از  شیب لابیس تیریابزار مد
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 جهادیو پهردازش داده هها، لازمهه ا افتیمخابره، در ،یریگاز نظر اندازه قیدق شیپا یهاستمیس وسعهت. است شیپا ستمیس لیهشدار س

 و خودکار است. شرفتهیپ ینیب شیپ ستمیس

-اهو ر جادیا ی قابل توجههانهیلازم و هز زاتیدر کشور نبود امکانات و تجه لیهشدار س یهاستمیعدم گسترش س یاصل لیدلا از

و بها حهداقل  قیسهاده و عمومها نهادق ینهیب شیپ یهاستمیس جادیا یاست. در حال حاضر تلاش و اراده برا یریگاندازه یابزارها یانداز

 یهاسهامانه یاز اجهرا ییو نهها ی. ههدف اصهلاسهت نههیزم نیچالش موجود در ا نیمهمتر ز،یآبر یهاضهامکانات و بازخورگرفتن از حو

 طیدر شهرا لابیسه تیریمهد یاصهل یبحهران کشهور بهه عنهوان متهول تیریبه سازمان مد نیها و محصولات آنلاارائه داده ل،یهشدار س

در ههر  لیسه عیهشهدار سهر یهاسهتمیس یانهدازراه یبرا ازیموردن نهیهز رد،ها و کاربران است. بر اساس برآودستگاه ریو سا یاضطرار

 .است الیر اردیلیم 411تا  311کل کشور بالغ بر  یرقم برا نیاست که ا الیر اردیلیم 91تا  61در کشور حدود  کیدرجه  زیحوضه آبر

در جهان توسط موسسه  لیکاهش خسارات س یسازها ریغ یراهکارها نهیموفق در زم اتیاز تجرب یکیاروپا  لیهشدار س ستمیس

Delft مهاه بهوده اسهت کهه از  36طرح حهدود  نیا یپها اجهرا شهده است. مدت اجرادر سهطح ارو گریموسسه د 19 یهلند و با همکار

وقهوع  ینهیبشیپه ستمیس یپروژه، طراح نیا یاصل هدف است. دهیرس انیبه پا 2112سهال  لیدر اوا وشروع شده  یلادیم 1888سال 

اروپها را پوشهش  هیعوو اتحاد یکشورها یاز قاره اروپا، شامل تمام یروز است و بخش بزرگ11تها 4هشهدار  شیدر اروپا با زمان پ لیس

تها  1511 نیهها بهآن یههاحتشده کهه مسها یبندمیبزرگ و کوچک تقس زیحوضه آبر 12طهرح محدوده مطالعات به  نی. در ادهدیم

 .است ریمربع متغ لومتریک 165111

 انجام شده است: ریاقدامات ز لاب،یس ینیبشیپ تیدرک اهم با انگلستاندر 

اروپها  هیهعوهو اتحاد یهاشههروندان کشهور یو صدور اخطار بهرا ینیبشیرا در جهت پ یخدمات خوب www.efas.eu تیوب سا -

 نیآنلها یآن اشاره نمود که با ارائهه Flood Monitoring and Forecastingبه بخش  توانیفراهم نموده است. به عنوان مثال م

 .کندیمناسب و به موقع م یهامیدر جهت اتخاذ تصم نیبه مردم و مسئول یانیکمک شا لاب،یطق در خطر سمنا ینقشه

 نهدهیدر پهنج روز آ لابیاحتمال وقهوع سه ینیبشیپ یهانقشه flood-warning-information.service.gov.uk تیدر وب سا -

 .می کند لیارت سدر کاهش خس یانگلستان و ولز فراهم شده که کمک قابل توجه یبرا

و در  لابیمقامات از احتمهال وقهوع سه یآگاه ساز یدر راستا یجالب یدهیا www.gov.uk/report-flood-cause تیدر وب سا -

 از آن ارائه شده است. یکاهش اثرات مخرب ناش جهینت

 لیهشهدار سه سههتمیس هکیبهار  نیاول یبرا کا،یمتحده آمر الاتیا یهواشناس یدوم در سازمان مل یاز جنگ جهان بعد کایآمردر 

توسهط اداره عمهران  1871دههه  لیشد. در اوا یبود طراح لیمشخص س یو ترازها یبارندگ ریمقاد نیبر رابطه ب یساده که مبتن اریبس

 یطراحه یاضهیر یههاو فرمول یبر روابط علم یکه کاملاً مبتن لیس ینیبشیخودکار پ ستمیس نیاول ا،یفرنیمتحده در شمال کال الاتیا

کند  1871تا اواخر دهه  هاستمیس نیدر سراسر جهان بود. رشد ا هاستمیس نیا یو اجرا یشهروع طراحه نیشده بود، به اجرا در آمد. ا

 نیهاسهتفاده از ا ا،یهتالیآلمهان و ا س،یاز جمله فرانسهه، انگله شرفتهیپ یااز کشوره یاریبس کا،یپس از آمر 1891دهه  لیاز اوا یبود ول

 لیو هشهدار سه ینیبشیپ سهتمیس 411بهالغ بهر  هها،سهتمیس هنیا شهگامیبه عنهوان پ کایرا آغاز نمودند. اکنون در کشور آمر یفنآور

 اند.احهداث شده هزاسو تگ زونهایآر ها،یفرنیکال یههاالتیها در ااز آن یاریوجود دارد که بس

 سیتاسه 4 امونهایرودخانهه  یبههر رو 1859در سهال  3آب  یمرکهز ونیسهیکم لهیبه وس لیس ینیبشیپ ستمیس نیاول هنددر 

مرکز  145است. در حال حاضر  افتهیها گسترش ها و انشهعاب آنبه همهه رودخانه باًیتقر لیس ینیبشیشد. از آن زمان به بعد برنامه پ

 UNDP ادیهو بها کمهک بن 1891در سهال  .کننهدیم تیمختلف در سراسر کشور هند فعال یهارودخانه یاهدر حوضه لیس ینیبشیپ

در طههول  سهتمیس هنی. اهدیآغاز گرد امونایرودخانه  یو مرجع بر رو یطرح راهبرد کیهند به عنوان  لیهشدار سه ینیبشیپ ستمیس

به  VHF نکیو توسط ل هکیکهرده و بهه صهورت اتومات یآوررا جمع مختلف یهادر مکان ازیمورد ن یهاداده ،یموسم یهافصهل باران

عهدم  ایاز وقوع  ینیبشیپ کیآب پردازش شده و  یمرکز ونیسهیهها در کمداده هنی. اهدینمایمخابره م یواقع در دهل یمرکز ستگاهیا

 .شودیحاصل م لیوقوع س
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 و ضوابط کنترل ساخت و سازها هانامهنییآ 

 یاز اقهدامات مهوثر بهرا یکهیها دشهتکنترل ساخت و سازها بخصهوص در سهیلاب یبرا ییهانامهنییآ یریوجود و به کارگ لزوم

 یمدنظر قرار م یوجود دارد و در ساخت و سازها به صورت جد زیخ لیس یدر اکثر کشورها هانامهنییآ نی. ااست لیس سکیکاهش ر

 .ردیگ

 قابل توجه هستند: لیس سکیو کاهش ر لیکاهش خسارت س یکنترل ساخت وسازها برا نهیدر زمزیر  موارد انگلستاندر 

 .  یلابیس یهادر دشت ینیکنترل توسعه و گسترش ساخت و ساز و سکونت گز -

 و عمل شود. تیرعا یتوسط مقامات محل قیساخت و ساز بصورت دق یهانامه نییمقررات و آ -

 یلابیسه یهادر دشهت شهانیهاسهازه یکهه در ارتبهاط بها خرابه یانهیتوسعه دهندگان و سازندگان متعهد به پرداخت هرگونه هز -

 هستند. باشند،یم

 بشوند. سازند،یم یلابیس یهاکه در دشت شانیهاسازه یبرا لابیدر برابر س یدفاع یهاسازندگان متعهد به ساخت سازه -

 فاضلاب. ستمیبه س دیجد یهاسازه یزهکش ستمیمرتبط کردن س یبرا قیکنترل و تشو -

 (.لیضد س یهاها و سازه)ساخت ساختمان لیمخرب س راتیبه حداقل رساندن تاث یو سازها براانجام اقدامات لازم در ساخت  -

 ها وضع شود.بودن ساختمان لیضد س یاصول طراح تیبر رعا یمبن ینیمربوط به ساخت و ساز، قوان یهانامهنییدر آ -

 لیبا امکانات بهتر ضد سه ل،یشده در اثر س بیتخر یهاخانه یبر بازساز یسازخانه یهاو انجمن یمحل یهامقامات و قدرت ریتاث -

 )مانند دادن وام و .....(.

 .یآب یهاسازه یطراح یهانظر در استاندارد دیتجد -

 .یارتباط یهابر شبکه لیبه حداقل رساندن اثرات مخرب س یبرا یمس یهامیس یبجا ینور یبرهایاستفاده از ف -

 یهاحوضهه ایهو  لابیسه رهیهمانند سطوح ذخ شوند،یم لیکه باع  کاهش اثرات س ییهاو سازه هایبه استفاده از استراتژ هیتوص -

 یابزارها ،یواقع تیریها، مدرودخانه زیخ لیها و کاشت درخت و توسعه محدوده سمانند برکه یعیطب یاستفاده از ابزارها ،یریتاخ

 یتهزار طراحه ر،ی(، سهطوح نفوذپهذLiving Wallزنهده ) یوارهای(، دGreen Roofسبز) یهاسقف لاب،یدر مقابل س یسازمقاوم

 سبز و ... . یهاابانیخ لاب،یها بالاتر از تراز سساختمان

نشهان داده  16-5شهکل در ردیهگیدر کشور کانادا انجام م لابیاز س یکاهش خسارات ناش یکه برا یاز اقدامات یانمونه کانادادر 

 شده است:
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در کشور کانادا )منبع:  لابیاز س یکاهش خسارات ناش ی( برایشنهادیاز اقدامات )پ ینمونه ا-16-1شکل 

www.homefloodprotect.ca) 
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 لیکاهش خسارات س یدر راستا یارسازهی/غایسازه اقدامات 

 لیسه مههیبرنامهه ب یبهرا یعیسال( به صهورت وسه 111درصد )دوره بازگشت  کیسالانه معادل  لیرخداد س احتمال کایآمردر 

بها  ایشده و  دهیساله پوش 111با دوره بازگشت  لابیهستند که با س یمناطق لابیمناطق با خطر س ط،یشرا نیشود. طبق ا یاستفاده م

سهطح را  نیهاست که مناطق بالاتر از ا یاستاندارد به عنوان حداقل مقدار نیشوند. ا بساله غرقا 111 لابیمتر با س 3/1از  شتریعمق ب

خهارج از  لاب،یسه مههیب یخسارت در طرح مل یسوم بازپرداخت ها کی. هر چند طبق آمار، حدود ردیگیدر نظر م منیر ااز لحاظ خط

 511با دوره بازگشت  لابیوجود داشته است. س هیناح نیاخارج از  یها هیدر ناح یشتریدرصد بوده و مقدار خسارت ب کی لیس هیناح

کهه در صهورت  یبا درجه خطر بالها )منهاطق زاتیتجه ایخارج نمودن مناطق مهم و  ایمحافظت و  یاستاندارد برا لابیساله به عنوان س

 زاتی. از جمله مناطق مهم و تجهدشو یکنند( استفاده م جادیا یمنیو ا یبر سلامت عموم یدیاثر شد توانندیم لابیشدن با س دهیپوش

و انتقهال  نیتهام زاتیهها، مدارس، تجه مارستانیب س،یپل یهاستگاهیبولانس، امراکز آم ،یآتش نشان یهاستگاهیبه ا توانیبا خظر بالا م

دشت صدسهاله بهه اشاره نمود. مرز سیلاب ییایمیش یهااتوبوس، کارخانه یهاستگاهیمهم، ا یشهرها نیب یارتباط یآب و برق، جاده ها

 یفوها ،یمجاز در منطقه ممنوعه شامل کشاورز یشود. کاربر یم می( تقسلیس هیراه( و منطقه مشروط ) حاش لیممنوعه )س هیدو ناح

 دیشهد یههایریگمربهوط و بها سهخت نیو امثال آنهاست. در منطقه مشروط، ساخت و سازها طبق قهوان ،یورزش نیادیباز، پارک ها، م

 مقاوم ساخت. لیمستحدثات را در برابر س دیشود و معمولا با یمشخص م

در سهال )دوره  1111/1بها احتمهال وقهوع  دیشهد یهها یحفاظت منطقه در برابر بارندگ یا براجنوب و غرب هلند، طرح دلت در

 1251در  1 یطراح لابیموجود در طول رودخانه، س یبندها لیس شتریب یشمال اجرا شده است. برا یایساله( از در 11،111بازگشت 

 یآمهار بهه خهوب نیشده است. ا منظور زین 251در  1مقدار به صورت  نیکمتر باشد، ا لابیوقوع س انسموارد که ش یباشد. در بعو یم

 باشد. یخسارات وارده م زانیم زیاحتمال وقوع و ن لاب،یس یبررس یدهد که مبنا ینشان م

به عنوان حهد آسهتانه خطهر در  یلابیهر دشت س یاتفاق افتاده برا یخیتار لابیس نیرقوم بزرگتر 1871از سال  قبل ایاسترالدر 

اسهتفاده شهد.  لابیحفاظت س یبرا یزریدرصد در برنامه 1411با احتمال رخداد سالانه  لابیمقدار س 1871شد. از سال  یگرفته م نظر

  یزیهربرنامهه یبهرا 1894 النفر بوده است. از سه 7ساله در آن سال و کشته شدن  111 زگشتبا دوره با یلابیوقوع س ر،ییتغ نیعلت ا

در رقهوم بالهاتر از  یمحتمل( مورد توجه قرار گرفت و توسعه مناطق مسهکون لی)حداکثر س PMFتا مقدار  لابیمحاسبه س لابیرقوم س

بهر اسهاس  یطهیمح سهتیو ز یفرهنگه ،یاقتصاد ،یاجتماع یشاخص ها هیابر پ لابیس  یزیر. رقوم برنامهانجام شدساله  111 لابیس

 اند .ها انتخاب شده لابیس ریمقاد

و حفهظ  یاسهازه ریهغ ههایافهتیوجهود دارد. اسهتفاده از ره زیدر چارچوب حوضه آبر لابیس تیریبر مد دیکشور کانادا، تاک در

طبهق مقهررات  دیدر آنها با یاراض یدشت ها داخل شهر و در نظر گرفتن کاربرمورد توجه بوده است. توسعه سیلاب اریبس هاستمیاکوس

 یبررسه ی( بهرایی)کانهادا یبرنامه کشور کیدعوت کرد تا به  یفدرال از استانهادولت  لاب،یس یبالا سکیر لیمصوب انجام شود. به دل

آماده شد که  لیبرنامه کاهش خسارات س کی 1875و جامع ملحق شوند. در سال  یکل دگاهید کیبا  لیمختلف خسارات س یجنبه ها

 یاراضه یمربوط بهه کهاربر نینقشه ها همراه با قوان نیشده بود. ا دهمناطق خطرناک آما ییشناسا ی، برا لیس سکیر یدر آن نقشه ها

منطقهه  311. حهدود ردیرا بگ ندهیدر آ ضابطهیب یتوسعه ها یشده بود تا جلو یطراح الاتیو ا هایتوسط شهردار زیخلیدر مناطق س

عمهوم مهردم  زیهمسهکن و ن دهندگان-، توسعهیطراحان شهر ز،یخلیمناطق س رانیمد یاطلاعات برا نیشد و ا یدر کانادا نقشه بردار

( همهه بهر یعموم هایتیو مقررات فعال نیقوان ها،یو شهردار یالتیا هایاستیانجام شده )س یها تیباشد. تمام فعال یقابل دسترس م

شهده اسهت تها بتهوان  ارسهختیبس زیخلیمناطق س نیدر ا دیجد هایتجارت و هاساختمان جادینقشه ها انجام شده است. ا نیا یمبنا

 ههایبرنامه موفق شده اسهت تها دولهت نیوحش فراهم آورد. ا اتیباز و محل سکونت ح یفواها رسای و هاپارک یرا برا یشتریب یفوا

 هاروش نیباشد که عمده ا یم لیکاهش خسارات س یبرا تریجامع تر و کامل یبه روش ها ازیکند که ن جابیرا ا هایو شهردار یالتیا

باشد. در سهال  یم یاراض یکاربر  یزیربرنامه زیو ن یو اقدامات سازه ا یاقدامات ضرور لاب،یو هشدار س ینیب شیپ هایستمسی شامل
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محهل،  قیاصلاح و تطب دهیمتوقف شد، اما ا یمال هایتیمحدود لیشد، به دل یانجام م یفدرال یمال تیبرنامه که با حما نیا 87-1886

 داد.  لیساده کنترل س دهیخود را به ا یجا لیس یالگو و نوع مسکن مناسب برا

 اشاره نمود: ریبه موارد ز توانیراستا م نیانجام شده در ا یاقدامات اساس از

 مختلف در هنگام وقوع بحران. یبه منظور هماهنگ کردن سازمان ها PSCسازمان تشکیل  -

 ( را به راه انداخته است. NDMS) یمل داتیکاهش تهد یدولت کانادا استراتژ -

بدههد و  شیهرگونه بحهران را افهزا تیریمد یمل تی( را بوجود آورده که قابل JEPP) یاورژانس یدولت کانادا برنامه مشترک آمادگ -

 در سرتاسر کانادا وجود دارد. میترم تیواحد و قابل فوریپاسخ  کیکند که  دایپ نانیاطم

 .است( USAR) ( و برنامه جستجو و نجات GOC) دولت اتیشامل مرکز عمل PSC یهاتیمسوول -

 یریخطهر پهذ یابیدر ارزشه ی)خدمات( ضرور یهاسیو سرو یاتیح ساتیتاس لیو تحل هیتجز جیوارد کردن نتا تیضرورت و اهم -

 و خدمات.  ساتیتاس نیاز نقطه نظر عواقب از دست دادن ا لیس

 .لیکاهش خطر س یهادستورالعمل بیو تصو میتنظ -

 .لیس یهایابیمنظم ارزش یتوسعه و به روز رسان -

از مطابقهت  نانیبه منظور اطم IDF ی)زهکش( و نمودار ها هیتخل یهاستمیس شیمربوط به آزما ینظر منظم در پارامترها دیتجد -

 .دیجد ییآب و هوا طیها با شراآن

حهداقل  ایشوند و یم لابیس سکیباع  کاهش خطر ر دیجد یهاو توسعهکه ساخت و سازها  نمایند الزام نیقوان نکهیاز ا نانیاطم -

 دهند.ینم شیآن را افزا

 کنند.یشوند را محدود میم لیاز س یناش یهابیآس شیکه باع  افزا یراتییتغ یتمام نیقوان نکهیاز ا نانیاطم -

 کنند.یرا محدود م یلابیس یهاتوسعه در دشت ن،یقوان نکهیاز ا نانیاطم -

 یرینفوذناپهذ شیافهزا راتیشده باشهد تها بها تهاث میبر اساس منطقه خودشان تنظ هایشهردار یهادستورالعمل نکهیاز ا نانیاطم -

 منطقه خودشان در طول زمان مقابله کنند.

 فاضلاب مرکب را داشته باشند. یها ستمیالزام به قطع ارتباط فاضلاب منازل از س یشهردار یهادستورالعمل نکهیاز ا نانیاطم -

 شدن رواناب امن شوند. یاز خطر جار یعبور یهااست راه ازیکه ن یدر مناطق -

 از مردم. لیدر مورد س قیها و اطلاعات دقداده یآورها به منظور جمعمنظم پروتکل یتوسعه و به روز رسان -

 .لیا سمرتبط ب یهاافراد و ارگان تیمسئول قیاز مشخص نمودن دق نانیاطم -

 شود.یم یو نگهدار یبازرس یکه شامل برنامه ها لیس یتیریبه منظور خدمات مد یامن کردن منابع کاف -

 .لیو اخطار س ینیب شیمناسب پ یهااز وجود داشتن پروتکل نانیاطم -

شهن( را فهراهم کهرده و  یههاسههی)ماننهد ک لیاز تدارکات مقابله با س یرخ داده است، انبار لیها سکه مکررا در آن یمناطق یبرا -

 باشند. دهیآموزش د یآن منطقه به خوب یخدمات یها رویکه مردم و ن میمطمئن شو

 .یکیدرولیهای هسازه یهایها و خروجیها و ورود( از حوضچهانهیمثال سال یو حفاظت منظم )برا یبازرس -

 سهتیل کیهمشهکل  یمنهاطق دارا یبهرا ازیهصهورت نروهها. در سال( از فاضلاب 11تا  5مثال هر  یو حفاظت منظم )برا یبازرس -

 شود. میمنظم تنظ یپاکساز

 .میبا فاضلاب اقدام کن یپشت بام و پ یزهکش ستمیبه صرفه است، به قطع ارتباط س یکه از لحاظ اقتصاد یدر مناطق -

 dyeماننهد  یشهاتیمامثهال بها انجهام آز یدههد )بهرا یفاضلاب رخ مه ستمیکه در آن ها نفوذ آب به س یو اصلاح مناطق صیتشخ -

testing, smoke testing موجود(. یروش ها ریو سا 

 از مردم. یبا استفاده از نظرسنج یضرور یها سیو سرو یاتیح ساتیتاس صیتشخ یبرا یسازوکار جادیا -
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 یو پاکسهاز اههانیگ تیریآب از منظر مد انیجر یها ریسال( از مس 11تا  5مثال هر  یمنظم )برا یها یو نگهدار یبرنامه بازرس -

 ها.زباله

 .یهای آبسازه ریها و پل ها و سا( از کالورتانهیمثال سال یمنظم )برا یها یو نگهدار یبرنامه بازرس -

 .میهای عظوقوع سیلاب ینیب شیدر هنگام پ رانهیشگیآب به صورت پ یساز رهیذخ ساتیآب تاس هیتخل -

 کرد. تیریو مد شیآن ها را پا رانهیشگیبه صورت پ دیو برف وجود دارد، با خیکه تجمع  یدر مناطق -

 .میهای عظوقوع سیلاب ینیب شیشود در هنگام پ یم یکه در آن ها رواناب جار ییهاریو حفاظت از مس یبازرس -

 شوند. یدر هنگام فصل بهار که برف ها ذوب م یبحران یها ریبرف از مس یپاکساز -

 .میهای عظوقوع سیلاب ینیب شیها در فصل بهار و در هنگام پحوضچه ها و کالورت رانهیشگیپ یپاکساز -

 .زییدرختان در فصل پا یهااز برگ یکیدرولیه یهاسازه یها و ورودحوضچه ها و کالورت رانهیشگیپ یپاکساز -

 .باشدیم یمقامات محل یبرعهده لیبه طور معمول در کانادا، کاهش خطرات س -

 :شوندیدر کانادا به کار گرفته م لابیس یریاز کاهش خطرپذ یبانیو پشت یکردن استاندارد مل لیتکم یدر راستا ریاقدامات ز

 و ...(. نیزم یکاربر راتییبه وجود آمده )مانند تغ دیجد طیبا توجه به شرا لابیس یریخطر پذ یبه روز کردن نقشه ها -

 آن. هیو حاش یلابیس یاز دشت ها یکسانی فیمشخص کردن تعر -

 آموزش دادن به مالکان منازل. -

 در طول زمان. لابیمنطقه در برابر س کیاز مقاوم بودن  وستهیپ نانیاطم -

 و نظارت. یبازرس -

 داشتن ارتباط و تعامل با توسعه دهندگان و سازندگان. -

بهه  تهوانینمونه مه یبرا حفاظت از آنها که یبرا  یزیربرنامه یبرا لابیدر طول س ریپذ بیو آس یاتیح یهامشخص نمودن سازه -

 اشاره نمود: 17-5شکل 

 

 
در کانادا )منبع:  لابیکاهش خسارات س یاز ارائه آموزش به مردم برا یمونه ان -11-1شکل 

www.intactcentreclimateadaptation.ca) 

 

 لابیدر برابهر سه دهد،ینفوذ آب باران را کاهش م تی(، که ظرفری)نفوذناپذنیاز پوشش زم ییدارا بودن درجه بالا لیبه دل کیبلژ

آب  راتییهکه تغ شودیم ینیبشیپ نی. همچنابدی شیپوشش افزا یمساحت دارا نیکه مقدار ا رودیانتظار م ندهی. در آاست ریپذبیآس

 دهد. شیدر تابستان را افزا ژهیبو لیشدن س یراحتمال جا ییو هوا

 انجام شوند، عبارتند از: دیبا لابیکه به صورت مستمر و قبل از وقع س یاقدامات انگلستاندر 



      425  مدیریت سیل   هایتحلیل -فصل پنجم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

در نظر گرفته شهده و احهداث  لیدر برابر س یامکانات لازم و مقاومت کاف یبا تمام یموقت یاقامتگاه ها ل،یس یبا توجه به نقشه ها -

 لابیباشند که به سهولت بتوان در زمان سه یونه اشوند و به گ یابی نهیمکان ها به نیبه ا یدسترس یهاراه دیاست با یهیشود. بد

 داشت. یبه آنها دسترس

 یههاارگهان یهها تیو مسئول فیوظا نییو تع لیمرتبط با س یهاارگان نیشده و منظم ب یبه صورت زمان بند یجلسات یبرگزار -

 (.18-5و شکل  19-5شکل ) لابیس تیریمد یمختلف برا

و به اشهتراک  ازیمورد ن یداده ها یجمع آور نهیدر زم گریکدیو کمک به  یبانیدر رابطه با پشت لیمرتبط با س یهاارگان یهمکار -

 گذاشتن آن ها.

مشهکلات در  نیهبرطرف نمودن ا یبه منظور درک مشکلات آن ها و تلاش برا لیدر اثر س دهید بیمشارکت با جوامع و مشاغل آس -

 .یآت یها  یزیربرنامه

 .لیس ینقشه ها یبا هدف به روز رسان یرودخانه ا لابیس خچهیتار جادیدارک به منظور اشواهد و م یتمام یجمع آور -

 و اثرات مخرب آن. لیس جادیدر ا راتییتغ نیا ریتاث زانیو م یاراض یکاربر راتییتغ زانیم یبررس -

 و ...(. سیاداره پل مارستان،ی)ب لابیدر زمان س یاتیو ح یبحران یها رساختیز تیمشخص کردن درجه اهم تیضرورت و اهم -

 .لیآنها پس از وقوع س یاثرات مخرب آنها بر جامعه در اثر خراب یابیو ارز لیو مهم در برابر س یاتیح ساتیتاس تیفیک یابیارز -

 یهها-ارگهان یتوسط دولهت و بها همهاهنگ لیدر برابر س یاتیح ساتیحفاظت تاس یبرا ارهایو مشخص نمودن حداقل مع یبررس -

 مربوط.

در  زانی( و مزیخلی)مناطق س یلابیس یو مهم به دشت ها یاتیح ساتی( تاسیمکان تیاطلاعات مربوط به مقدار فاصله )موقع هیته -

 .لابیخطر بودن بودن آنها در مقابل س

 .یاتیح ساتیدر صورت از کار افتادن هرکدام از تاس نیگزیداشتن برنامه جا تیضرورت و اهم -

 .یاورژانس رانی( و به اشتراک گذاشتن آنها با مراکز و مدلیاعات )مورد استفاده در زمان سبه روز بودن اطل تیضرورت و اهم -

 .یاتیح ساتیو عمل به آنها توسط ارائه دهندگان خدمات تاس ییبا دستورات طلا ییآشنا تیضرورت و اهم -

 یسدها و مخازن )شکست سد( و به اشتراک گذاشتن آنها با مقامهات و اورژانهس هها یبرا لیس ینقشه ها هیته تیضرورت و اهم -

 .یامداد رسان تیفیبه منظور بهبود ک یمحل

 ایهشههروندان و  یازهاین ایو  اتیثبت تجرب یشهروندان برا اتیبه اشتراک گذاشتن تجرب یبرا ستمیس کیاز  یو بهره بردار جادیا -

 خسارت آنها چقدر بوده است. زانیو م لیو دل ریخ ایآمده است  لین ستا به حال در املاکشا ایآ نکهیا

 یساختن جعبه کمهک هها لیاقدامات لازم از قب  یزیربرنامه یمردم نهاد برا یو سازمان ها یمردم یهاجلب مشارکت (شنهادی)پ -

 منطقه . ایدر هر محله و  لیس هیاول

 .شتریب یهماهنگ جادیا ی. برالیمرتبط با س یهاکارمندان ارگان یمشترک برا یکارگاه ها یبرگزار -

 .لیبه منظور کاهش اثرات مخرب س اهانیکاشت درختان و گ اتیعمل یاجرا -

 .یآت یهالیدر مواجه با س شتریب یآمادگ یگذشته برا یهالیس اتیاستفاده از تجرب -

 .لیداوطلب در زمان س یهاگروه لیاستفاده از پتانس یمشارکت و جلسات مشترک برا شیافزا -

از جمهع شهدن زبالهه و  یریداخل شهر و مناطق اطراف بهه منظهور جلهوگ یهاکانال ایزباله در رودخانه ها و  یلترهایاستفاده از ف -

 نیها تهوانیمه ازی. در صورت نلابیو بالا آمدن سطح آب و وقوع س یاز آب گرفتگ یریرودخانه و جلوگ ریبزرگ در مس یهاآشغال

 .رندینموده و در صورت لزوم اقدامات لازم انجام گ توریا از راه دور مونر لترهایف

از  نههیو اسهتفاده به لیکاهش خسارات سه یبرا یشهر ی( در ساخت و سازهاازیچند منظوره )در صورت ن یها یاستفاده از کابر -

 .نیزم

 و پاسخ مناسب به آن که به طور خلاصه عبارتند از: لیدر برابر س یآمادگ یها یاستفاده از استراتژ -



426         هیأت ویژۀ کارگروه هیدرولوژی و منابع آب 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 لابیس ینیبشیپ. 

 لیهشدار س یانتشار و اطلاع رسان یاستفاده از ابزارها و اجتماعات مختلف برا. 

 لیهشدار س یلازم برا یهارساختیفراهم کردن ز. 

 اضطرار(. طیدر شرا یاضطرار )اقدامات لازم و ضرور تیریمد 

 مردم کشور. زیها و نارگان نیدر ب لابیس سکیدر خصوص ر یدادن و اطلاع رسان یآگاه 

 لیپاسخ به س یبرا ییهاپلان فیو تعر جادیا ( در اجتماعاتCommunity Flood Actions Plan.) 

 (.یو تاب آور یمقاوم ساز لیمنازل )از قب اسیدر مق ی یهاتیبه فعال قیتوسعه و تشو 

 

 
 Learning lessons from the)منبع:  لابیس تیریمد یمختلف برا یهاارگان یها تیو مسئول فیوظا نییمدل تع -13-1شکل 

2007 floods, 2007) 
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در انگلستان )منبع:  یسطح یهالابیس تیریمد یمختلف برا یهاو ارگان یهامولفه نیو ارتباط ب یمدل همکار -19-1شکل 

Learning lessons from the 2007 floods, 2007) 

 

( ی)فنکهالیتکن یاز آنها مسئول کمک ها یکیکه  دارد یکمک در مواقع اضطرار یبرا یدولت مهیدولت فدرال آلمان دو سازمان ن

 یلازم بهر رو قاتیکه تحق شودیدستور داده م لی. بلافاصله بعد از وقوع هر سهستندبشر دوستانه  یکمک ها تیریمسئول مد یگریو د

کمهک  نهدهیدر آ لیسه تیریمد یشود که بتوان از آن ها برا هیته ییهایریگجهیگزارش ها و نت قاتیتحق نیرخ داده انجام و از ا لیس

هها  یکاست نیا یستیدر آلمان که با لیس تیریمنتشر شده در خصوص مد یگزارش شده در گزارش ها یها یگرفت. ده مورد از کاست

 باشند: یم ریبرطرف گردند، به صورت ز یبعد یبحران ها رمربوطه د یبهتر شدن عملکرد سازمان ها یبرا

هها بهه  رسهاختیز نکههیا لیبوده اند به دل یناکاف یاطلاع رسان یموجود برا یها ستمیبوده است. س یناکاف لابیهشدار س ستمیس -

 وجود نداشته اند. یاندازه کاف

 ساعته(؛ 24نبود پرسنل  لیاز قب یلیبوده است )به دلا رید اریعکس العمل افراد مسوول و مراکز اورژانس بس -

 .یو محل یالتیفدرال، ا یهاارگان نیها ب تیمسئول عیو توز انیب یدستورالعمل روشن و کاملا شفاف برا کینبود  -

 یکله اسیهضرر داشهتند امها در مق یمحل اسیکه در مق اسیبزرگ مق یانجام کارها یبرا یو قدرت کاف تینداشتن و نبود مسوول -

 شوند. یباع  بهبود اوضاع م

کمتهر  اریمناطق بس یمراکز وجود داشته و در برخ یادیز اریمناطق تعدا بس یکه در بعو یبه گونه ا ینبودن مراکز اورژانس نهیبه -

 .ازیاز تعداد موردن

 نقص در ارتباطات. -

 ساعته. 24نبود پرسنل  یامور را داشته باشند و حت تیمسوول یستیکه با یافراد ینبود آموزش برا -

 .ییایمیش یها یآلودگ ایساختمان و  زشیر لیکمبود افراد کارشناس در مسائل خاص از قب -

 .ردیآنها شکل نگ نیب یشود مشارکت خوب یکه باع  م گرانینبود اعتماد در رقابت با د -

 آنها. یسوخت برا نیتام ایآنها و  هیتغذ ایو  ادیز تیاسکان جمع لیبزرگ از قب اسیدر مق یکیلجست اتینداشتن تجرب -
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مهورد  دیهدر آلمهان با لیکه اشاره شده است که در مواجهه با سه یاسازه ری/غیااقدامات سازه یهاتوجه به مرور منابع ضرورت با

 شامل: ردیتوجه قرار بگ

 .ازیر مواقع نمختلف د یسازمان ها نیب زاتیتجه نیبه منظور مبادله ا کپارچهی زاتیوجود تجه تیضرورت و اهم -

 رانیساله ارائه بدهنهد و مهد 111و  31 یها لیس یحفاظت از مناطق مختلف را برا یکل یطرح ها یستیمنابع آب با نیمتخصص -

 .ندینما لیمربوطه تبد یهای کاربردو سازه نیطرح ها را به قوان نیا یستیبا رندهیگ میتصم

 یسازمان ها و افراد مختلف در تمهام فیقانون وظا نیبحران که در ا تیریکردن مد کپارچهی یبرا یقانون بیتصو تیضرورت و اهم -

 سطوح بطور واضح مشخص شده باشد.

 شده بحران ها. یبهتر و سازمانده تیریها به منظور مدو استان یدولت مرکز نیب یمرکز مشترک سیتاس تیضرورت و اهم -

)ماننهد:  یریشهگیفهرار و...(، پ یو نقشهه هها لیسه ینقشه ها هی)مانند: ته یدر هر سه قسمت آن شامل: آماده ساز یآمادگ جادیا -

 کردن خانه ها و...(. لی)مانند: ضد س رانهیشگیو...( و اقدامات پ نیزم یکاربر تیریساختن سدها و مد

 .لیس ینقشه ها هیته تیضرورت و اهم -

و حهل مشهکلات  یبررسه ینامناسهب( بهرا شده )و نه با دسهتور و در مقهاطع  یزیربه صورت برنامه یقاتیضرورت ورود مراکز تحق -

 جامع. دگاهیموجود با د

 

 یمشارکت و نقش مردم و جوامع محل 

موضهوع  نیه. ااستدر منطقه  حاضرو جوامع  یاستفاده از مشارکت مردم لاب،یکنترل س یهابرنامه یریاز نقاط قوت و اثرپذ یکی

 ا،یهتالیدر ا یارودخانه یاز حوضه ها یکیمثال، در  ی. برادیبه کار آ تواندیم زین ازیموردن یاطلاعات و داده ها یدر مورد جمع آور یحت

 یهارسانه قیکه اطلاعاتشان را از طر دهدیاجرا شده است که به شهروندان اجازه م لوتیبه صورت پا” We Sense IT“ یهپروژه خلاقان

 هوشمد به اشتراک بگذارند.  یتلفن ها یافزار هانرم ای یاجتماع

ذکهر  ریه( در نظر گرفتهه شهده در زSelf-governance) لیمقابله با س یکه توسط خود مردم برا یاز اقدامات یبرخ انگلستاندر 

 :انددهیگرد

 .لابیخانه در تراز مناسب و اقدامات تاب آورانه در مقابل س لیو و سا راتینصب تجه -

 (.Self-insuranceخودگردان ) مهیب رینظ ییهااستفاده از برنامه ایو  لابیس یهانامهمهیب دیو خر هیته -

اشهاره  «لابیسه یفروم مله»به  توانیساکنان )به عنوان نمونه م نیب یارتباط قو جادیو ا یاطلاع رسان یبرا یمحل یهاگروه جادیا -

 کرد(.

 (.Community flood warning systemجوامع ) نیدر ا لابیهشدار س یها ستمیس جادیا -

 شود: یاستفاده م ریز یارهایاز مع لابیدر مقابل س ی( اجتماعات محلSocietal Resilience)یتاب آور زانیسنجش م یبرا -

 لابیمقاومت در برابر س لیو پتانس تیظرف. 

 یلابیس طیاز شرا عیسر افتیجذب و هوم و باز لیو پتانس تیظرف. 

 طیبا شرا یو سازگار قیتطب یبرا لیو پتانس تیظرف. 

 

 لابیکنترل س یساختار و حکمران 

 :دهدیشان مندر انگلستان را  لابیس سکیر تیریمد یمراحل پنجگانه استراتژ 21-5شکل 
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 Analysing and evaluating flood riskدر انگلستان )منبع:  لابیس سکیر تیریمد یگانه استراتژمراحل پنج -21-1شکل 

governance in England, 2016) 

 

 در انگلستان نشان داده شده است: لابیس سکیر یمل یحکمران یهامولفه زین 21-5ر شکل د

 

 
 Analysing and evaluating flood risk governanceدر انگلستان )منبع:  لابیس سکیر یمل یحکمران یهامولفه -21-1شکل 

in England, 2016) 

4 
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 مرتبط در انگلستان نشان داده شده است: یهاحوزه ریبا سا لابیحوزه س یهااستیس یهمپوشان زین 22-5شکل در  نیهمچن

 

 
 Analysing and evaluatingمرتبط در انگلستان )منبع:  یهاحوزه ریبا سا لابیحوزه س یهااستیس یپوشانهم -22-1شکل 

flood risk governance in England, 2016) 

 

. همانطور که مشخص است پس دهدیدر انگلستان را نشان م لابیس یعمده اتفاق افتاده در حکمران راتییتغ زین 23-5شکل در 

 اند.هشد یراتییموجود دستخوش تغ یهااستیبزرگ س لابیاز هر س
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 Analysing andدر انگلستان )منبع:  لابیس یحکمران یهامجموعه ریاز ز کیعمده هر  راتییتغ نیلا میتا -28-1ل شک

evaluating flood risk governance in England, 2016) 

 

شهده و  عیهآب توز تیریمسوولان مهد نیب یو تخصص رمتمرکزیها به صورت غ تیو مسوول فیبه طور معمول، وظا هلنددر کشور 

 Flood Risk Governance) لابیسه سهکیر یحکمرانه یمولفهه بهرا. پنج است یاسیمستقل از مسائل س بایتقر لابیس تیریلذا مد

Arrangements: FRGAsشده است: فی( در هلند تعر 

 (.Water System Managementآب ) ستمیس تیریمد -

 (.Spatial Planning) یمکان  یزیربرنامه -

 (.Emergency Managementبحران ) تیریمد -

 (.Urban Water Management) یآب شهر تیریمد -

 (.Compensationو جبران ) یابیخسارات و ارز -

در دسترس عمهوم قهرار  www.risicokaart.nl تیسا قیاز طر ینقشه ها نی. اهستند لیس ینقشه ها یهیمسئول ته هااستان

رابطهه  چیوجهود دارد. هه نییاز بالها بهه پها یرابطه سلسله مراتبه کیمرتبط با آب  یهاو ارگان هایها، شهرداراستان الات،یا نیدارند. ب

 (.24-5د)شکل مرتبط با آب وجود ندار یهاو ارگان هایشهردار نیب یسلسله مراتب
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 ,Analyzing and evaluating flood risk governance in the Netherlands: منبع) هلند در آب تیریمد ساختار-24-1شکل 

2016) 

 

 یبهرا 1878( در سهال FEMA: Federal Emergency Management Agency) یبحهران فهدرال تیریمد آژانس کایآمردر 

(، کههاهش اثههرات preparedness) یآمههاده سههاز لیههههها از قببحران تیریمربههوط بههه مههد یهههااسههتیو خلاصههه کههردن س عیههتجم

ارگهان  نیا 2113شد. هر چند تا سال  لی( تشکrecovery)بازسازی ( و disaster response(، پاسخ به بحران ها)mitigationمخرب)

 Department of یاصهل یهامجموعهه ریاز ز یکیبه  نایکرد، اما بعد از ضعف کارکرد آن در طوفان کاتر یم تیبه صورت مستقل فعال

Homeland Security (.25-5شکل ) شد لیتبد 

 

 
 (www.fema.gov: منبع) کایآمر کشور ساختار در FEMA گاهیجا -21-1شکل 

 

 .دهدیرا نشان م کایدر کشور آمر FEMA کیاهداف استراتژ زنی 26-5شکل  در
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 (www.fema.gov: منبع) کایآمر کشور در FEMA کیاستراتژ اهداف-26-1شکل 

 

 شود: یخلاصه م یارگان در سه هدف اصل نیا کیپلان استراتژ

 (.لابیها )از جمله سمقابله با بحران یو آماده بودن برا یسازفرهنگ آماده جادیا -

 بزرگ. یمواجهه با بحران ها یبرا یآماده بودن مل -

 پاسخ. عیتسر یبرا یساختار یهایدگیچیکاهش پ -

FEMA لیسه مههیب یبرنامه مل تیریمد (National Flood Insurance Programرا بهه بعههده دارد و در سهال )ریهاخ یهها 

 :ابدیدست  ریاست تا به اهداف ز دهیکوش

 .یستیبا بحران ها، اضطرارها و حملات ترور ییشناخت و آشنا یبرا یمل یها ییتوانا تیتقو یجامع برا افتیره کی یراهبر -

 آسان و کنترل شده به کمک ها در تمام برنامه ها. یدسترس -

 تمام کاربران. یدر زمان مناسب برا نانیاطلاعات قابل اطم نیتام -

 به اهداف. یابیدست یبرا FEMAمردم در  یگذار هیسرما جهیمردم و در نت یبرا یگذار هیسرما -

 مثبت. یدر اثر کارکردها یاعتماد عموم کی جادیا -

 

 لیس سکیر یهانقشه 

مهوارد  نیاز ا یکیبر دارند. منسجم و زمان ندیفرآ کیبه  ازیدارد که عمده آنها ن یمقدمات لابیمواجه با س یبرا یآمادگ: انگلستان

 یههاموجهود بها توجهه بهه داده یوهاینقشهه هها، سهنار نیها هیته ی. برااستمناطق مختلف کشور  یبرا لابیس سکیر یهانقشه هیته

انجهام  لابیاشباع شهده بها احتمهال وقهوع سه ینهایزم نیکردن ارتباط ب دایپ یشده و اصلاح و توسعه لازم برا یبررس ریاخ یهالابیس

. بهه عنهوان مثهال، صهورت مهی گیهرد دنظریتجد در آنها لابیاست که بعد از وقوع هر س یاطلاعات مختلف ینقشه ها حاو نیشود. ایم

تیقهی  یاقدامات اصهلاح نیاز ا یکیمشخص کردن مناطق قابل توجه از منظر سرعت و عمق آب  یبرا لابیس ینظر در نقشه ها دیتجد

 :است ریراستا به صورت ز نی. اقدامات انجام شده در امی شود

 شود. یبالا( آموزش داده م سکیر یمناطق دارا ی)مثل نقشه ها لابیمصور شده س ینحوه استفاده از نقشه ها -

و اخطهار دادن بهه سهاکنان  ینهیرزمیز ینظارت بر سطح آب ها یبرا یسازمان مخصوص ،ینیرزمیبا توجه به بالا بودن سطح آب ز -

 شده است. لیتشک ازیدر هنگام ن لابیمناطق مستعد س

مهورد  یههای محلهسیلاب تیریمد یبرا یمحل یمقامات و قدرت ها یها تیقابل ،یمحل اسیبه سرعت عمل در مق ازیبا توجه به ن -

 قرار گرفته است. یابیو ارز یبررس



434         هیأت ویژۀ کارگروه هیدرولوژی و منابع آب 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

تبهادل اطلاعهات  یمشهخص و شهفاف( بهرا ی)چارچوبهها یادیهز یتلهاش هها لاب،یبودن موضوع کنترل س یبا توجه به چند وجه -

 انجام شده است. لابیس تیریمد یدر راستا یو با مقامات محل گریکدیمربوطه با  یسازمان ها یدانش( و همکار تیری)مد

مختلف مدنظر قهرار گرفتهه و جلسهات  یسازمان ها یهمکار تیمربوطه، ضرورت و اهم یهاارگان نیب یهماهنگ جادیا یدر راستا -

 باشد. یبرقرار م لابیس تیریمد یاقدامات لازم برا یبه منظور بررس یمنظم

شده مدنظر بوده است. هر  نیمواد ته نش ریها و .... از رسوبات و ساکردن رودخانه ها، کانال زیکردن و تم یروبیلا تیضرورت و اهم -

نظهر  نیندارد، اما مردم با ا لیبر کاهش اثرات س یموثر چندان ریکردن رودخانه ها تاث یروبیچند دولت انگلستان معتقد است که لا

 .ستندیموافق ن

کند که  یرا منتشر م لیس سکیر یرا بعهده دارد و نقشه مناطق دارا کایدر آمر لابیس مهیب یملبرنامه  تیریمد FEMA آژانس

 باشد. یعموم در دسترس م یبرا یبه راحت

 هیهعوهو اتحاد ی. همه کشورهادهندیمختلف نشان م یاحتمال یوهایسنار یرا برا لیس یخطر، بزرگ یها نقشه اروپا هیاتحاددر 

ههر  یبهرابایهد  لی. دسهتورالعمل سهادیهاستفاده کردند: احتمال کم، متوسهط و ز لابیدر دستورالعمل س یاحتمال یویاروپا از سه سنار

پارامترهها  نیهمناسب و سهرعت آب را نشهان دهنهد. ا یعمق آب، جاها ل،یعلاوه بر وسعت س ل،یخطر س یمحتمل، نقشه ها یویسنار

 نیهعوهو ا ی. کشهورهایناگهان یها لیمهم هستند؛ مخصوصا در س اریانسان بس یها و زندگ ییبه دارا لیاحتمال خطر س یابیارز یبرا

 .کنندیم ونیبراسیکال یدانیم یها یریگو با اندازه هیته دهیچیپ یها را با استفاده از مدل هانقشه

 

 لابیدر زمان س یاقدامات اضطرار یو هماهنگ یزیربرنامه 

 قبل از وقوع آن انجام شود: لابیدر برابر س یآمادگ یبرا ریاست تا اقدامات ز لازم، انگلستانبر اساس تجربیات 

 .لیدر هنگام س ازیو مناسب مواد و امکانات مورد ن عیسر عیو ساختار لازم در ارتباط با توز نیوضع قوان -

 یبهرا ییههاهیو توصه نیوضع قوان یبرا لیدر زمان س «دهید بیآس»و  «ریپذ بیمردم آس» فیروشن و واضح و شفاف نمودن تعر -

 ها.از سوءاستفاده یریجلوگ زیو ن اتیدر عمل عیتسر یآنها برا نیلازم ب یهاکمک عیو توز نیتام زیبه آنها و ن یرسانکمک

 

 (لیوقوع س نی)ح لیرخداد س انیتا پا یآگاهشیاز صدور پ هایبررس -1-4-1

 لابیس یواقع اسیو اعلام مق نییتع 

 انگلستان

و  یمحله اسیاست اقدامات لازم در مق یهی. بدردیپذیمختلف در انگلستان صورت م یهااسیبا توجه به مق لابیس طیشرا فیتعر

 ارائه خواهد بود. تیقابل یبندنوع طبقه نیبر اساس ا یمرکز ای

 رسانی اطلاع و رسانه 

 شده است: دیها تاکآن قیدق یمورد توجه هستند و بر اجرا ریانگلستان، موارد ز در

 .دهید بیو مناطق آس لیس تیاز وضع یونیزیو تلو ییوی)و موثق( راد وستهیمداوم و پ یوجود خبرها تیضرورت و اهم -

 است. تیحائز اهم اریبه مردم و دلگرم کردن آنها بس یدر اطلاع رسان یمقامات محل ریتاث -

کارگشا بوده  اریها بسارگان ریو سا یمل یهایاورژانس و خبرگزار ن،یبه مسئول یدر دادن اطلاعات محل یمحل یهاینقش خبرگزار -

 است.
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 Flood: منبع) انگلستان در مربوطه یهاسازمان و مردم یبرا ساده زبان به( خطر) لابیس طیشرا و یرسان اطلاع -21-1شکل 

Investigation Report Greater Manchester, 2015) 

 

 یطهیمح سهتیمخهاطرات ز یسطح شهروندان در رابطه با اطلهاع رسهان شیدولت با استفاده از امکانات خود به افزا زین کایآمر در

 .(29-5شکل) اشاره کرد www.ready.gov تیبه وبسا توانی. از آن جمله مپردازدیم

 

 
: منبع) کایآمر در مربوطه یهاسازمان و مردم یبرا ساده زبان به( خطر) لابیس طیشرا و یرساناطلاع -23-1 شکل

www.ready.gov) 

 

 لینجات/کاهش خسارات س اتعملی 

 قابل توجه هستند: ریموارد ز لیزمان وقوع س در انگلستاندر 

 لیکه قبل از وقوع سه یدر جلسات دیموضوع با نیمسئول هستند. هر چند ا لینجات س اتیعمل یکه برا ییهاسازمان قیدق نییتع -

 نیهمانده ا یاست تا در فرصت باق ازین ل،یاست، مشخص شده باشد، اما با توجه به صدور هشدار س شدهیبه صورت مستمر انجام م

 .شودساختار کاملا مشخص شده و اعلام 



436         هیأت ویژۀ کارگروه هیدرولوژی و منابع آب 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 لابیکنتهرل سه یبهرا یشهن یهاسهین داده است که مردم معتقدند استفاده از کنشا لابیس ریمردم درگ انیاز م یدانیمطالعات م -

 نداشته است.  یچندان ریتاث

و  هیهمربوط بهه ته نیقوان لاب،یس ریدرگ نیساکن یتیو کاهش نارضا ل،یکاهش خسارات س یبرا یراهکار موقت نیتربه عنوان ساده -

 .رندیگیقرار م ینیمورد اصلاح و بازب لابیشده و بعد از هر س جادیا یشن یهاسهیک عیتوز

( انجهام لیدر برابر س یامکانات لازم و مقاومت کاف ی)با تمام یموقت یهابه اقامتگاه لابیس ریدرگ نیانتقال ساکن یلازم برا اتیعمل -

راننهده انجهام  نیتهام زیمدارس و ارگان ها( و ن یهاانتقال)اتوبوس لیوسا نیتام یلازم برا یهایهماهنگ دیخصوص با نیشود. در ا

 شده باشد.

 شود. یها در نظر گرفته شده و اطلاع رسانها و جادهمردم گرفتار در راه ی( برایمواقع اضطرار ی)برا یکاربرد یهاهیو توص نیقوان -

 .لابیس ریدرگ نیساکن نیب لیدر هنگام س ازیو مناسب مواد و امکانات مورد ن عیسر عیتوز -

حجهم از قبهل  نیا یو فراهم ساز هیدر نظر گرفته شود. ته دنیآب قابل آشام نیتام یبرا یبهتر و موثرتر یهایبانیو پشت یآمادگ -

 انجام شده است.

 .یقبل یهاهیو توص نیها طبق قوانبه آن یکمک رسان یبرا لیدر س «دهید بیمردم آس» فیتعر -

 .دهید بیاز تعداد افراد و املاک آس یاهیمناسب اول نیتخم تیضرورت و اهم -

و کجها  یو در چهه زمهان یچهه افهراد یلهی...( و به وس ،یامداد ،یکیدرولی)ه یچه اطلاعات نکهیمشخص نمودن ا تیضرورت و اهم -

 شود. یجمع آور یستیبا

کنند و در آنجا با مشورت و  جادیکار ا نیا یبرا یاتاق فکر مخصوص کی گر،یکدی یبا همکار لابیس تیریدر مد ریدرگ یهاسازمان -

 کنند. تیریرا مد لیس گریکمک همد

 زده برآورد شده و اعلام شود. لیبه مناطق س یدولت یهانهیمقدار و اهداف کمک و هز -

دستورات قهاطع و لهازم در همهان مراحهل  یستیوجود دارد، با لیانجام شده احتمال وقوع س یهاینیبشیکه با توجه به پ یهنگام -

 گریکهدیکنفرانس( بها  ویدیو یموجود )مانند برقرار یارتباط یهاراه قیاز طر یستیمختلف وابسته با یهار شود و سازمانصاد هیاول

 .ندینما یجلسه داده و همکار لیتشک

کهار  نیها ی. بهراشهودیمه جادیفرار افراد ا ایو  هیو تخل لیکه در اثر وقوع س ییهاکیتراف ریدادن مس رییو تغ تیو هدا یزیربرنامه -

اسهتفاده  کیهتراف تیههدا یشده برا یزیرموقت و برنامه ییراهنما یهااز چراغ نه،یو به نیگزیجا یرهایمس یضمن معرف توانیم

 .رسدیبه نظر م یضرور سیپل رینظ ییهابا ارگان ین خصوص هماهنگیاست در ا یهینمود. بد

مختلف وجود دارند کهه  یهامشخص و متشکل از ارگان فیبا وظا 2و  1دو گروه  لاب،یبحران در هنگام وقوع س تیریبه منظور مد -

 آمده است. 28-5شکل دو گروه در  نیا فیو وظا فیتعار
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 Analysing and evaluating flood risk governance in: منبع) انگلستان در بحران تیریمد در یاصل گرانیباز -29-1شکل 

England, 2016) 

 

 (یبازساز تیری)مد لابیپس از فروکش نمودن س یهایرسبر -1-4-6

 .رندیگمی مورد اشاره قرار  در این بخشمختلف  یدر کشورها یبازساز تیریمرحله مد مجموعه اقدامات

 خسارات زانیم نیتخم 

هها را انجهام طرح نیهو بدون ا یاصلاح یهابا طرح یگرفتگ لیاز س یخسارت ناش لیپتانس یابیارز کا،یارتش آمر نیمهندس گروه

بهرآورد  یبهرا یروش خاص چیه زین نجایشده، اما در ا هیموضوع ته نیا یبرا یکاف اتیو با جزئ قیدق یها. هر چند دستورالعملدهدیم

 از اختلالات توسعه( ارائه نشده است. ی)مانند خسارات ناش میرمستقیو خسارات غ یاتیح یهاانیخسارات وارده به شر

کهه  کنهدیروش استاندارد استخراج مه کیبر اساس  یاز خسارت اقتصاد یبرآورد لابیهر س یخانه ساختمان، براوزارت ژاپندر 

بهه  زی. خسارت وارده به کسب و کار ناست هارساختیو ز ییربنایز ساتیو تاس یها، محصولات کشاورزشامل خسارات وارد بر ساختمان

 .شودیلحاظ م یاموال عموم درصد خسارات وارده به 6حدود  یصورت کل

قهرار گرفتهه اسهت.  ینیو همواره مورد بازب افتیتوسعه  1871در سال  لابیخسارات س یابیارز یروش استاندارد برا انگلستاندر 

قرمز  ،یآب یبوده که سه راهنما لابیخسارت س نیتخم یهاتوسعه روش شتازیکشور پ نیدر ا لیخطرات س قاتیتحق کیتکن یمرکز پل

 ارائه نموده است. لیخسارات س زانیم نییتع یبراو زرد را 

 

  لابیبعد س بازسازیدوران 

 ییههاطهرح ،یخصوصه یکسب و کارهها مهیمانند ب ل،یبعد از س یکاوریمربوط به دوران ر یهایاز استراتژ استفاده انگلستاندر 

داوطلهب  یروههایاجتماعات، استفاده فعالانه از ن یکاوریر یهانهیهز نیتام یبرا یمحل رانیگ میتصم نی، تامBellwin Scheme رینظ

 :ی شاملکاوریر ی( براNational Flood Froum لی)از قب

 شوند. نهیو به تیتقو دیبا عتاًیکه طب مهیو ب نیدر انگلستان عبارتند از: طرح بلو لیبعد از س یکاوریر یبرا یدیکل سمیدو مکان -

 و طبق ضوابط مشخص. نیمع یمدت یزده برا لیاز مردم س یو اجاره توسط مقامات محل اتینگرفتن مال -

 منطقه تحت نظارتشان. یاتیح ساتیتاس ریبه منظور تعم یامکان درخواست وام از دولت توسط مقامات محل -

 

 لابیس مهیب 

 شده است: سهیمختلف با هم مقا یدر کشورها لابیس مهیب 12-5جدول  در
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 Options for Managing Flood Costs of Canada’s: منبع) مختلف یکشورها در لابیس مهیب یهابرنامه سهیمقا -12-1جدول 

Highest Risk Residential Properties, 2019) 

 
 

بهرای  را لیسه سهکیر یرا بعهده دارد و نقشه منهاطق دارا کایدر آمر لابیس مهیب یبرنامه مل تیریمد FEMA آژانس کایآمردر 

 .(31-5 )شکل(www.floodsmart.gov) کندیمنتشر م عموم 

 

http://www.floodsmart.gov)(شکل
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 (www.floodsmart.gov) کایآمر لابیس یمل مهیب تیسا -81-1شکل 

 

. اسهت مههیب یهادخالت دولت و شرکت هیو برپا یبیترک مهیب ستمیس کینام طرح جبران خسارت که  CAT-NAT، فرانسهدر 

 یههادولت شرکت دی. در صورت اتفاق فاجعه بار شدکندیم نییهستند که دولت تع یبا نرخ یعیطب یایگذاران ملزم به پوشش بلا مهیب

دولهت بهه  ینهدارد. وقته یقهانون اتیعمل یهادر جنبه ینقش چیاست و ه ریصرفا مد یطرح بخش خصوص نی. در اکندیم مهیرا ب مهیب

و  یسهردرگم جهادیو باعه  ا مهه،یتها ب شهودیمه یاتیمال میرژ کی هیشب شتریطرح ب نیا کند،یمداخله م CAT-NATشدت در طرح 

قابل اجرا نبهوده  یریشگیپ استیطرح بدون س نی. اباشدیم بودو به یریشگیپ نیب یپل ارتباط CAT-NATکدورت خواهد شد. طرح 

 عیهنحهوه توز 31-5شهکل کننهد. در  یاز بازپرداخت خوددار توانندیم لیاز س یریشگیمقررات پ تیگذاران در صورت عدم رعا مهیو ب

 .دهدیرا نشان م انسهمختلف در فر یهاارگاندرصد مسئولیت  32-5و در شکل مختلف  یهاتیفعال نیب لابیس سکیبودجه کنترل ر

 

 
 منبع) فرانسه در مختلف یهاتیفعال نیب لابیس سکیر کنترل بودجه عیتوز نحوه -81-1شکل 

https://www.insuranceeurope.eu) 

http://www.floodsmart.gov/
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 (https://www.insuranceeurope.eu منبع) فرانسه در لابیس سکیکنترل ر مختلف یهاارگاندرصد مسئولیت  -82-1شکل 

 

 :ردیگیصورت م ریز یبا توجه به دسته بند سیدر انگل مهیوجود دارد. ب لیس مهیب 1861از سال  در کشور انگلستان

 درصد است. 3/1از  شیدر هر سال ب لی: احتمال وقوع سدیشد ایقابل توجه  -

 درصد است. 5/1از  شتریکمتر، اما ب ایدرصد  3/1در هر سال  لیمتوسط: احتمال وقوع س -

 کمتر است. ایدرصد  5/1سال  در هر لیکم: احتمال وقوع س -

کمهک کهرد و خهدمات  مهیب نیپوند به ا ونیلیم 121مطرح شده که دولت  لیس یبرا یقسط مهیکم درآمد ب یخانواده ها یبرا

 .دهدیخصوص ارائه م نیدر ا گانیمشاوره را

 

 یبندجمع -1-4-1

 داشته باشد:نکات زیر می تواند برای کشور در زمینه سیل درسا هموخته به همراه 

. لذا بعهد از ابدیشود و بهبود  تیتقو لابیکنترل س ستمیاز کشورها باع  شده تا س اریگذشته در بس یهالیس اتیاستفاده از تجرب -

و  دیهکهه بهه دور از عقا کننهدیمنتشهر مه لابیسه یهاتحهت عنهوان درس آموختهه ییههابزرگ، عمدتا کشورها گزارش لیهر س

 .پردازدیم لیها در آن سضعف و قوت عملکرد ارگان طنقا یاوبه واک یاسیس یهایمرزبند

 Nationalپاسهخ ) یعنهوان پلهان مله ریهخهود ز تیها با نقش و مسوولاز مشکلات عمده در اکثر کشورها، آشنا نبودن ارگان یکی -

Response plan )به نظر می رسدمختلف متفاوت  یکه درجات آن در کشورها است. 

https://www.insuranceeurope.eu/
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 یمله اسیهدر مق سمیمبارزه با ترور یکه برا یاعتبارات ایاستفاده چندگانه داشته باشند. مثلا امکانات و  تیقابل دیبامحدود امکانات  -

هها . ساختار ارگانرندیگ ر( مورد استفاده قرایبزرگ )در حد هشدار مل یهالیباشد که بتوانند در س یابگونه دیبامی یابد  صیتخص

 . نیز اهمیت داردخصوص  نیها با هم در او نحوه ارتباط آن

 معمول.  یهاسیدر صورت قطع سرو نیگزیجا یارتباط یهاستمیاستفاده از س یبرا یآمادگ -

 .  ینظام یروهاین تینحوه هدا -

 .یکمک رسان یبرا دانیمختلف حاضر در م ینظام یروهاین یکپارچگی لزوم -

 .لیدر س ریدرگ یهاها و ارگانبخش یقانون یاطلاع از امکانات و قدرتها -

 ها و اطلاعات.داده یبه اشتراک گذار یبرا کسانی یهاوجود پروتکل -

( بهوده Planning) یزیهرعهدم برنامهه ی( نبوده بلکه مشکل اصهلPlanبزرگ مشکل کشورها نبود برنامه ) یهالیاز س یاریدر بس -

 است.

 تیریعوامهل در مهد نیاز مهمتر یکیموجود در مکان و زمان مناسب،  یهااستفاده درست از داده ایبه اطلاعات درست و  یدسترس -

 .استدر تمام مراحل  لابیس

 .یلابیس طیمواجهه با شرا یبرا یمحل سیادارات پل یبرا یآموزش یهابرنامه -

 نشود. یتمرکز عموم ختنیکه باع  به هم ر یابگونه یارسانه غاتیو تبل یارتباطات عموم تیهدا -

 ها.مناسب آن ییو جانما یپزشک زاتیامکانات و تجه نیتام یاسب برامن  یزیربرنامه -

 خاص. یهایماریو ب مارانیخاص ب طیدرنظر گرفتن شرا -

 .یلابیس طینحوه استقرار در شرا یبرا یمحل یهامارستانیدرخواست برنامه از ب -

 خاص. طیبا شرا مارانیب ییجابجا یبرا ییهوا یهاسیاستفاده از سرو -

 .هامارستانیب ایخانه سالمندان و  لیاز قب یمراکز هیتخل یدستورالعمل برا نیتدو -

 .یلابیس طیها در شراراحت تر به آن یدسترس یبرا یکیافراد به صورت الکترون یثبت اطلاعات خدمات پزشک -

 خدمت رسان. یهاارگان نیب طیو شرا هاافتهی یبه اشتراک گذار -

 و نحوه انتقال افراد به آنها. یدائم یهااقامتگاه زیو ن یموقت محل یهااقامتگاه  یزیربرنامه -

 وحش. اتیحفظ ح -

 .یلابیس طیبرخورد با شرا یلازم برا یهاو آموزش یامداد یروهایمردم نسبت به ن دگاهیاصلاح د -

 بزرگتر. لاتیهوشمند( و نه تشک لاتیبه شکل هوشمند )تشک لاتیو اصلاح تشک جادیا -

 مانده وجود دارد. یباق سکیر کی شهینبوده و هم ریلا امکان پذعم لیمهار کامل س -

 به ارتقاء دارد. ازین لابیدر خصوص س یو تخصص یعموم یسطح آگاه -

 انجام گردد. دیبا یتربه صورت گسترده لیهشدار س ستمیو س لیس یبنداز جمله پهنه یاسازه ریغ یهااستفاده از روش -

 لحاظ گردد. لیس سنتی مقابله با تیریمد یبه جا لیس وستهیبهم پ تیریمد -

 بهره گرفته شود. نفعانیاز مشارکت ذ یریگ میتصم ندیدر فرا -
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 نقد و تحلیل -1-1
 تیریو مهد سهکیر تیریدو جزء مهد یدارا ،«لابیس کپارچهی تیریمد»ان تحت عنوان  افتهیرشد  ینسخه ایو  لاب،یس تیریمد

 نهدیاز فرآ ییدرک نسهبتاً بالها ،متهون نیها گراننیکه تدو شودی( آشکار میو کنون ی)قبل یمتونِ اسناد بالا دست یبحران است. با بررس

 اند.مدیریت ریسک داشته 

 بوده است: ریبه شرح ز هیدر گام نخست شامل سه بخش اولدر این بخش از گزارش، روش بکار گرفته شده 

 .لیس تیروا نیآنها و تدو ییآزمای مستندات، راست یآورجمع ،یدانیم یررسب -1

 .هاآن یکنون تیو وضع لیس تیریو ضوابط مد نیقوان یخیتار ریس یبررس -2

 .شرفتهیپ یکشورها یدر برخ لیس تیریمد تیوضع یبررس -3

اول و  یههامقابلهه بخش» یمنظور جلسات گفتگو بهرا نیالذکر بود. بدسه بخش فوق انیم یخلاءها ییگام دوم، هدف شناسا در

 تهوانیبهود. در واقهع مه رفتههیو رفتار صورت پذ یاسناد بالادست انیم اریبس یهامقابله، در مجموع نشانگر تفاوت نی. اافتیانجام « دوم

 و اجرا وجود دارد. هااستیس انیگسست م کیگفت که 

در  یشهتریب اریبسه اتیهآشکارگر وجود جزئ جی. نتادیبرگزار گرد«دوم و سوم یهابخش یسهیمقا» یادامه، جلسات گفتگو برا در

)کهه  یهیاز خلهاء اسهناد واسهط و اجرا یو اجرا ناشه استیس انیکه گسست م دیآیبود. در واقع بنظر م رانینسبت به ا گرید یکشورها

 باشد.یهستند( م اتیکننده جزئ نییتب

گانه بها سهه یههابخش سههیمقابله و مقا یهمان خروج ای« هادرس آموخته»آن  یبود که ط یریگ جهیو نت قیتلف ویژهگام سوم 

 )فصل ششم(.شدند. سپس پاسخ هر مسئله با راهکار)ها( داده شد هی( به مسئله)ها( تجزGap Analysis« )شکاف لیتحل»با  گر،یکدی

وجهود دارد کهه در قالهب اسهناد بالها  لیسه تیریاز مهد ییکه در کشور درک نسبتاً بالا دیمشخص گرد یبررس نیمجموع در ا در

، که 1382رودخانه در سال  انیو طغ لیشده توسط کارگروه س نیتدو ،«لیس تیریطرح جامع مد»مثال  یبرااست.  افتهتبلور ی یدست

آنچهه بهه چشهم  ،یاتیبه انجام رسند. اما در سطح عمل یستیبا لیس تیریاست که در مد ییارهاک یاز تمام یفهرست نسبتاً کامل یدارا

 محدود نمود: ریمورد به شرح ز سهبه توان به  دیرا شا رتیمغا نیا لیدلا نیترمکتوبات ندارد. مهم نیبا ا یتناسب دیآیم

 یکه ناش کنند؛یو به عرصه اجرا متصل م ریرا تفس هااستیکه س ییاجرا یهانامهوهیواسط و ش یهانبود دستورالعمل اول: لیدل

 است: ریاز موارد ز

 ها.ERPاسناد خُردتر مانند  یو حت یندینوع اسناد فرآ نیبه ا ازیعدم درک ن -أ

در کنار موارد کلهان آمهده  ییو اجرا زیموارد ر یبرخ لاب،یمثال در نظامنامه س ی. براگریکدیو اجرا از  استیس حیصح کیعدم تفک -ب

 .دهندیهستند و معمولا فقط چارچوب کلان را ارائه م یندیاسناد فرآ نیها بالاترنظامنامه کهیاست. در حال

روزانهه  یکارهها یو حجهم بالها یانسان یروین تیها؛ که با محدودبه وزارتخانه هانامهوهیها و شدستورالعمل نیدوکردن ت یانحصار -ت

 .شدیاستفاده منیز ها( دانشگاه ایها و )شرکت نیاز مشاور ایها و استان تیاز ظرف بایدمواجه هستند. 

 یِابتکهار یهاهیهلااقل نسبت بهه مکتهوب نمهودن رو توانستندیخود م شانیا ؛یاستان یهادر سازمان ینبود خودباور دوم: لیدل

در  تیهاجازه فعال یاستان یبه واحدها ینهاد مل ی. وقتندینما یها تأساقدام و سپس به آن شیتجربه شده و مورد اجماع کارشناسان خو

. در واقهع اسهت یریپذتیبلکه زوال مسئول ینه تنها سلب خودباور جه،ی. لذا نتابندییواحدها بلوغ نم نیرا نداده است، ا ندهایفرآ نیدوت

شهده  فتههو نه آنکه فقط به آنچه گ د؛ینما زیمنع کرده پره یتا از هر چه ضوابط بالادست رودیانتظار آن م ریپذتیسازمان مسئول کیاز 

 از موارد هستند. یاریبس نسبت به یذات تیمسئول یدارا شیخو فیبر اساس اهداف و وظا کهیعامل باشد؛ در حال

در قالهب  گریکدیو روابط آنها با  دهیگرد حیدر آن به اختصار تشر ندهایفرآ یاست که تمام یبالادست ینظامنامه سند عموما دلیل سوم:

 یبا عنوان نظامنامهه )بهه جها یسند هیکنندگان از ته نیمنظور و هدف تدو دیآیداده شده است. لذا بنظر م شینما کپارچهینظام  کی

 ختههیاولاً موضوعات خُرد و کلان درههم آم یبوده است. متأسفانه در نظامنامه کنون «لابیس تیریمد کپارچهی منظا کی»( ارائه نامهنییآ
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و هشهدار  ینهیبشینه پمثال خواسته شده تها سهاما یاند )برادر کنار هم آمده یکنون یندهای( و فرآیآت یها)برنامه مالآ اًیاند و ثانشده

 .بردیرنج م یریگمیضوابط و ابهام در مراجع تصم دیاز ضعف شد ،یکنون تیکشور در وضع لیس تیریشود(. در مجموع مد جادیا لیس
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 و راهکارها هاآموختهدرس
( Gap Analysisشهکاف ) لیهو تحل هیتجز کیانجام گرفته از تکن یتیریجامع اقدامات مد لیتحل یبرا گزارشاین قسمت از در 

ههر  افتناست. پهس از یه «مطلوب تیموجود و وضع تیوضع» نیشکاف ب لیو تحل ییشناسا ک،یتکن نیا از استفاده استفاده شد. هدف

و  هیتجز با هدفجلسات گفت و گو و بارش افکار پیشنهاد شد. برای این منظور شکاف  نیپوشش ا ینو و مناسب برا یراهکارهاشکاف، 

اقهدامات »بها  «موجهود در کشهور یههاهیه، دستورالعمل و روهاساختارها، نظامنامه» برگزار شد. روش کار بر اساس مقابله شکاف لیتحل

بهود. « یالمللهنیمشابه به یساختارها»ها با نظامنامه و ساختارهااین  یسهیمقاو همچنین « ریاخ یهالابیصورت گرفته در س یتیریمد

 آید.درس آموخته شناسایی شده در ادامه به ترتیب می 29تعداد 

 ها ارگان ریو سا رویوزارت ن نیو رابطه ب رویوزارت کشور و وزارت ن نیرابطه ب ل،یس یابهام در فرمانده :1آموخته شماره  درس

 .لیس تیریدر مد

o :ازمندیکار ن نیمرحله؛ که ا 4در هر  لیس تیریو مد یو ضوابط مربوط به فرمانده نیشفاف و قاطع قوان فیتکل نییتع راهکار 

چارچوب و ضوابط  نیتدو نی. همچنباشدی)کارگروه( م ی/ گروهیمیبر ضرورت کار ت دیبا تأک هاتیمرز مسئول قیدق فیتعر

با توجه به  ل،یس تیری( در مدیو شهرستان یاحوضه ،یاستان ،ی)کشور یتیریمداخله سطوح مختلف مد یچگونگ یمشخص برا

 کردن آن. یاتیو عمل لابیس یگستردگ

o بحران  تیریمد سازمان سازمان مربوطه:، یاضابطه ماهیت:، یآگاهشیقبل از صدور پ مقطع زمانی:، تکوتاه مد ریزی:برنامه

 .کی اولویت:، رویو وزارت ن

  دهدیرا بطور کامل پوشش نم لیس تیریمد لیمسا ییبه تنها رویوزارت ن لابیس نظامنامه :2درس آموخته شماره. 

o :سپس  ن،یدر مهلت مع یتخصص یهاعوو کارگروه یاز نهادها کیتوسط هر  یدرون سازمان لابینظامنامه س نیتدو راهکار

 .یبالادست یاخذ مصوبه از نهادها تاً یها و نهاآن قیو تلف عیتجم

o عوو کارگروه ینهادها سازمان مربوطه:، یاضابطه ماهیت:، یآگاهشیقبل از صدور پ مقطع زمانی:، مدت انیم ریزی:برنامه ،

 .کی اولویت:

  یاضطرار طیواکنش به شرا یهانبود برنامه :8درس آموخته شماره (ERPو نبود آمادگ )یدهایبا تهد ییارویرو یبرا یاتیعمل ی 

 ی.اضطرار

o :شهرها،  ساتی( و اماکن و تأسیاتیتا عمل یسطوح )ستاد یتمام یبرا یاضطرار طیواکنش به شرا یهابرنامه نیتدو راهکار(

 لاب،یشده تا در زمان وقوع س هیحالات ممکن( از قبل ته ی)و در نظر گرفتن تمام یاضطرار طیو با مرور شرا( رهیها و غسدها، پل

با بحران با  ییارویدر رو یاتیعمل یآمادگ جادیا نیو هدررفت زمان و منابع گردد. همچن یو مانع سردرگم دیبلادرنگ به اجرا درآ

 .رانیامداد و مد یروهایبه مردم، ن یکاف یو عمل یتئور یهاکمک آموزش

o سازمان سازمان مربوطه:، ییاجرا - یاضابطه ماهیت:، یآگاهشیقبل از صدور پ مقطع زمانی:، مدت کوتاه ریزی:برنامه 

 .کی اولویت:، رویبحران و وزارت ن تیریمد

  و ضرورت آن تیو عدم توجه به اهم لابیس سکیر کپارچهی تیریمد کردینبود رو :4درس آموخته شماره. 

o :با  گرید یو بخش سکیر تیریبا مد لیاز مخاطره س یهستند. بخش گریکدیمکمل  ل،یو بحران س لیس سکیر تیریمد راهکار

 یها، مقداربرنامه نیبا بهتر یو حت ستیهرگز بصورت کامل قابل کنترل ن ل،ی. البته مخاطره سشودیبحران کنترل م تیریمد

بحران کشور و  تیمدر یدر ساختارها لیس سکیر تیریبه مد یتوجه کاف جهیوجود خواهد داشت. در نت «ماندهیباق سکیر»

 است. یالزام کپارچهیجامع و  یو با نگاه حوضهاسیدر مق لیس سکیر تیریمد ییبرپا یو فراهم آوردن باور و عزم برا رویوزارت ن

o کشور و وزارت  وزارت سازمان مربوطه:، یاضابطه ماهیت:، یآگاهشیقبل از صدور پ مقطع زمانی:، مدت انیم ریزی:برنامه

 .کی اولویت:، روین
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  لیخطر س یبندضرورت انجام مطالعات پهنه :1درس آموخته شماره. 

o :داد. در  زیخلیس یهابه حوضه شتریآن را ب تیاولو توانیاست و البته م یها لازم و ضرورحوضه یتمام یمطالعات برا نیا راهکار

 اریبس طیدر شرا توانیو پس از آن م شودیها مشخص مرودخانه یبا توجه به آبگذر یریخطرپذ راتییمطالعات مسلماً تغ نیا

 عملکرد مخازن از آن استفاده نمود. یبرا یاضطرار

o وزارت کشور رو،ین وزارت سازمان مربوطه:، ییاجرا ماهیت:، یآگاهشیقبل از صدور پ مقطع زمانی:، مدت انیم ریزی:برنامه ،

 .کی اولویت:

  لیو س یخشکسال رینظ م،یاقل راتییتغ یحد طیاز سدها در شرا یبرداربهره یبه چگونگ شتریتوجه ب :6درس آموخته شماره. 

o :به صورت  یمیاقل راتییاز نوسانات و تغ رینرمال هر منطقه ناگز طی( نسبت به شرالیو س ی)خشکسال یحد طیشرا وقوع راهکار

به نظر  یضرور یامر یو خشکسال یلابیس یحد طیسدها در شرا یبرداربهره یهادستورالعمل نیصورت تدو نیاست. در ا یعیطب

 .رسدیم

o اولویت:، روین وزارت سازمان مربوطه:، یپژوهش ماهیت:، یآگاهشیقبل از صدور پ مقطع زمانی:، مدت کوتاه ریزی:برنامه 

 .کی

  منابع  رانیگمیبرداران و تصمبهره یبرا یکوتاه مدت هواشناس یهاینیبشیقابل استفاده بودن پ ریغ :1درس آموخته شماره

 .آب

o :زانیموثر واقع شود اطلاع از زمان و م لابیکنترل کننده س یاز سازه ها یتواند در بهره بردار یکه م یاز موارد یکی راهکار 

قابل استفاده  یاضاف لیتحل چیو در روز قبل از وقوع واقعه و بدون ه ییبارش با فاصله قبول از وقوع واقعه است. ذکر اعداد به تنها

 امر اصلاح شود. نیشود که ا یم هیو توص ستین یبهره بردار انیمتول یبرا

o سازمان سازمان مربوطه:، ییاجرا - یپژوهش ماهیت:، یآگاهشیقبل از صدور پ مقطع زمانی:، مدت انیم ریزی:برنامه 

 .کی اولویت:، کشور یهواشناس

  ی.هواشناس یهاینیبشیمختلف در رابطه با پ ینهادها یکار یمواز :3درس آموخته شماره 

o :یابیمختلف و ارز یدر کشورها یهواشناس یهاینیبشیپ یهاساختار سازمان سهیمقا یمستقل برا قیو تحق یانجام بررس راهکار 

 کشور. یمناسب برا کردیرو نیبهتر ییها و شناسانقاط قوت و ضعف آن

o سازمان سازمان مربوطه:، ییاجرا - یپژوهش ماهیت:، یآگاهشیقبل از صدور پ مقطع زمانی:، مدت انیم ریزی:برنامه 

 .دو اولویت:، کشور یهواشناس

  لیبا سامانه هشدار س لیمخاطره س یامنطقه ینیبشیپ یهاعدم توجه به تفاوت :9درس آموخته شماره. 

o :یسامانه مل کیتواند به کمک  یم یادیتا حد ز «یهواشناس یهاینیبشیبر اساس پ لیمخاطره س یامنطقه ینیبشیپ» راهکار 

 یرهایمتغ سنجش «لیهشدار س یهاسامانه» یاست. اما مبنا یارودخانه یهالیس یبرا یو انتظار از آن هشدار کل ردیانجام گ

حوضه مورد  یبرا شی( است که از پیهوش مصنوع یها)مانند مدل یتجرب ای یزمیرواناب مکان-بارش یهاو مدل یادرون حوضه

 هالیس قی( است که انتظار از آن هشدار دقی)محل یامحصول حوضه کی لیشده باشند. لذا سامانه هشدار س ینظر واسنج

 ( است.یو ناگهان یا)رودخانه

o دو اولویت:، روین وزارت سازمان مربوطه:، یاضابطه ماهیت:، یآگاهشیقبل از صدور پ مقطع زمانی:، کوتاه مدت ریزی:برنامه. 

  برق، آب و فاضلاب ،ییایو مخاطرات در لیامور س یکارگروه تخصص فیشرح وظا یسازادهیدر پ یکُند :11درس آموخته شماره. 

o :برنامه منسجم و نظارت و  کیدر قالب  لیامور س یتوسط کارگروه تخصص یبندها و زمانها، شاخصروش نیتدو راهکار

 باشند. یشدنادهیمعقول و پ یستیها بااست برنامه یهیها. بدخانهها و وزارتاستان نینهاد از مسئول نیا یگرمطالبه

o دو اولویت:، روین وزارت مربوطه:سازمان ، یاضابطه ماهیت:، یآگاهشیقبل از صدور پ مقطع زمانی:، مدت انیم ریزی:برنامه. 
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  بودجه صیتخص :11درس آموخته شماره. 

o :در ارتباط با  ژهیداده شده، به و صیبا بودجه تخص یو مطالبات مردم یبلندمرتبه کشور نیمسئول یهاخواسته نیب قیتطب راهکار

 (.سکیر تیری)مد لیاز س شیپ یهاتیفعال

o اولویت:، کشور وزارت سازمان مربوطه:، یاضابطه ماهیت:، یآگاهشیاز صدور پ قبل مقطع زمانی:، مدت انیم ریزی:برنامه 

 .دو

  ی.محل طیها و عدم توجه به شراها و دستورالعملنامهنظام اتینبود انعطاف در جزئ :12درس آموخته شماره 

o :ملزم شوند تا  یاستان یهاکارگروه یستیمهلت با نییو سپس با تع دینمونه )راهنما( تول یهاابتدا دستورالعمل در راهکار

مستمر، همواره  شیبا پا ی. کارگروه ملندینما هیبه سازمان بحران کشور ارا بیتصو یو برا هیرا ته یاو حوضه ی( محلینسخه)ها

 هانامهوهیش ها وبهبود دستورالعمل یبرا یتا راهنما و مشوق دهدیقرار م نیریها را انتخاب و در معرض استفاده سانمونه نیبهتر

 باشد.

o ی، استان یهاکارگروه سازمان مربوطه:، یاضابطه ماهیت:، یآگاهشیقبل از صدور پ مقطع زمانی:، مدت انیم ریزی:برنامه

 .دو اولویت:

  در  نانیزنشیو نقش آبخ لابیس تیریاز مد تیدر حما زیجامع آبخ تیریمشخص نبودن رابطه مد :18درس آموخته شماره

 یگستره

 کشور زیآبخ یهاعرصه سترگ. 

o :باشدیم ریز یکار شامل سه جزء اصل نیدر حوضه. ا «لابیس کپارچهی تیریمد»و  «زیآبخ کپارچهی تیریمد» یسازادهیپ راهکار :

 نیکشور )در ا یزداریآبخ یهاپروژه یمردم در اجرا و نگهدار یجلب مشارکت فعال و حداکثر -2در مطالعات،  یجامع نگر -1

و  یهماهنگ  -3هستند( و  یهمان مردم محل یزداریمنافع آبخ یاست؛ و مالک واقع یو فن یکننده مل تیحالت دولت فقط حما

( از وزارت یضوابط کلان و مل تی)در رعا یستیبا یمحل یدولت ینهادها رانیمد نکهی. اگریکدیبا  یدولت یعدم تعارض سازمانها

ضوابط، فعالانه به دنبال حداکثر  نیتا در درون ا رودیانتظار م شانیکاملاً درست است؛ اما از ا ند،ینما تیتبع شیمتبوع خو

گردند، مشکلات حل  ریو تقد ییشناسا یرانیمد نیباشند. اگر چن یو مردم بوم یمحل ینهادها ریبا سا ییافزاو هم ییگراهم

 خواهند شد.

o کشور،  وزارت سازمان مربوطه:، ییاجرا - یاضابطه ماهیت:، یآگاهشیدور پقبل از ص مقطع زمانی:، بلند مدت ریزی:برنامه

 .دو اولویت:ی، محل یمردم یو نهادها یوزارت جهاد کشاورز رو،یوزارت ن

  یو اقدام برا یزیربرنامه نیو مردم و همچن یکنشگران اجتماع یجلب همکار یمسئول برا نییتع :14درس آموخته شماره 

 .نهاد و افراد سرشناسمردم یهامراوده با سازمان

o :که هلال احمر،  دیآیاست. و بنظر م یو مردم  ضرور یکنشگران اجتماع یجلب همکار یسازمان مشخص برا کی نییتع راهکار

نهاد و افراد سرشناس با هدف جلب اعتماد مردم یهامراوده با سازمان یدستگاه باشد. از طرف نیبهتر ،یذات فیبا توحه به وظا

قرار  یمورد اقدام جد دیبا زی)در رخداد بحران( ن یمردم یهاکمک تیجذب و هدا یو مشارکت آنان برا یهمراه افتیو در شانیا

 .ردیگ

o کشور و هلال  وزارت سازمان مربوطه:، یاضابطه ماهیت:، یآگاهشیقبل از صدور پ مقطع زمانی:، مدت انیم ریزی:برنامه

 .دو اولویت:، احمر

  در مخازن سدها لابیس رهیتوجه به حجم ذخ تیاهم :11درس آموخته شماره. 
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o :نهیشیتراز نرمال تا تراز ب یاست که عموماً در سدها در بالا لابیکاملاً متفاوت با حجم کنترل س لابیس رهیحجم ذخ راهکار 

منظور شده و اجازه  لابیس رهیبه عنوان حجم ذخ یحجم ،یلابیس یهادر ماه لازم است زیخ لی. در مناطق سگرددیمنظور م

 دستورالعمل مشخص ضرورت دارد. هیمنظور ته نیتراز مخزن از تراز نرمال معمول داده نشود. به ا شیافزا

o روین وزارت مربوطه:سازمان ، ییاجرا - یاضابطه ماهیت:، یآگاهشیقبل از صدور پ مقطع زمانی:، کوتاه مدت ریزی:برنامه ،

 .دو اولویت:

  ی.هواشناس مدتانیم یهاینیبشیلزوم وجود پ :16درس آموخته شماره 

o :چه از نظر حجم و چه  یتوجهمدت آن منجر به ورود آب قابلکوتاه هیسد دز که تخل رینظ یمیعظ یهااز سد یبرداربهره راهکار(

 یستی. لذا، باستین سریمدت مدر کوتاه شود،یم ر،یناپذنو گاه خسارات جبرا دستنیی( به پایاوج خروج یاز نظر دب

 یو با دقت بالاتر یترکوتاه یزمان یهاو در بازه یصورت کمبه مدتانیو م یسال آب یدر ابتدا یسازمان هواشناس یهاینیبشیپ

 .ردیبرداران قرار گبهره اریدر اخت

o کشور یهواشناس سازمان سازمان مربوطه:، ییاجرا ماهیت:، یآگاهشیقبل از صدور پ زمانی:مقطع ، مدت کوتاه ریزی:برنامه ،

 .دو اولویت:

  در کشور لیهشدار س یهانبود سامانه :11درس آموخته شماره. 

o :سامانه » یزانداراه یدر معرض خطر برا یبه شهرها یو مال یکمک فن هی)و مهلت( و ارا یاستاندارد، اِلزام قانون نیتدو راهکار

 .یو نه به صورت اقدام مل صلاحیذ نی( با کمک مشاوریتخصص یو نهادها ی)شهردار یمحل یتوسط نهادها «لیهشدار س

o و  روین وزارت سازمان مربوطه:، ییاجرا - یاضابطه ماهیت:، یآگاهشیقبل از صدور پ مقطع زمانی:، مدت انیم ریزی:برنامه

 .سه اولویت:، مربوطه یمحل ینهادها

  سازمان  یهاهیو اخطار هاهی( در اطلاعلیهشدار )متناسب با مخاطره بارش و س یهانبود پروتکل :13درس آموخته شماره

 .رویکشور و وزارت ن یهواشناس

o :بر  لیس یهاها توسط کارگروهکردن آن ییو نها یدر سطح مل لیهشدار س یچارچوب و جداول استاندارد برا نیتدو راهکار

 .یدر سطح محل ییایجغراف ،یمیاقل طیاساس شرا

o و سازمان  روین وزارت سازمان مربوطه:، یاضابطه ماهیت:، یآگاهشیقبل از صدور پ مقطع زمانی:، مدت کوتاه ریزی:برنامه

 .سه اولویت:، کشور یهواشناس

  ضوابط ریها و سانظامنامه یادوره یلزوم بازنگر :19درس آموخته شماره. 

o :افراد متخصص و مجرب و  یهاآموختهتجارب و درس زیمختلف در موارد مشابه، و ن یمستمر تجارب کشورها یآورجمع راهکار

 است. یدانش در کشور الزام تیریو مد ینگاربه تجربه ستهیشا یتوجه ینسبت به بحران رخداده. به طور کل یمردم محل زین

o سه اولویت:، روین وزارت سازمان مربوطه:، یپژوهش ماهیت:، یآگاهشیقبل از صدور پ مقطع زمانی:، مدت انیم ریزی:برنامه. 

  رانیو عقوبت متناسب مد حیو نظارت صح رانیمد یابیارز ییهاشاخص نییتع :21درس آموخته شماره. 

o :ژهیآن )بو یهاو شاخص یابینسبت به روش ارز شانیا هیتوج ران،یها به مدو آموزش مهارت هاتیعلاوه بر ابلاغ مسئول راهکار 

نسبت  ،یدرون دستگاه یابیعلاوه بر ارز رانیمد یابیدر ارز توانیمثال م ی. براردی( مورد توجه قرار گتیو خلاق یریپذتیمسئول

ها روش نیپرداخت. در هر حال، ا یکار جمع تیفیک یابیارز زیکنند( و ن یابیرا ارز گری)اعواء همد یدستگاه نیب یابیبه ارز

 .دینما فاینقش ا ریدر سرنوشت )ارتقاء و تنزل( مد ماًیمستق یابیارز جیخواهند بود که نتا دیمف ارزنده و یهنگام

o اولویت:، روین وزارت سازمان مربوطه:، یاضابطه ماهیت:، یآگاهشیقبل از صدور پ مقطع زمانی:، مدت انیم ریزی:برنامه 

 .سه
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  علاوه « ظن معقول»از  یرویاستاندارد صنعت آب و پ یراهنما یهابه دستورالعمل رانیجلب توجه مد :21درس آموخته شماره

 ی.و ابلاغ یقانون فیبر وظا

o :افتهیدر کشور نشر  لابیدر مورد س یگرید یهاها، استاندارها و راهنماتوجه به دستورالعمل دیبا لابیعلاوه بر نظامنامه س راهکار 

 رویوزارت ن ربطیاز دفاتر ذ کیتوسط هر لابیانتشارات به عنوان مکمل نظامنامه س نیا رفتی. انتظار مردیاست مورد توجه قرار گ

 گردد. یبازنگر ها،یو بروزرسان شنهاداتیبا پ یو حت ردیمورد اعتناء قرار گ یمجر یمتول یهادستگاه ریو سا

o سه اولویت:، روین وزارت سازمان مربوطه:، یپژوهش ماهیت:، یآگاهشیقبل از صدور پ مقطع زمانی:، مدت انیم ریزی:برنامه. 

  لیس نیبا هدف تسک یزداریآبخ یهاتیفعال یکمبود بودجه برا :22درس آموخته شماره. 

o :بودجه  نیبه تأم تیو دادن اولو رانیا نیسرزم ستیحفاظت از  منابع آب و خاک ز یمناسب برا یهانمودن برنامه لحاظ راهکار

 متناسب با آن.

o و وزارت  روین وزارت سازمان مربوطه:، یاضابطه ماهیت:، یآگاهشیقبل از صدور پ مقطع زمانی:، مدت انیم ریزی:برنامه

 .سه اولویت:ی، جهاد کشاورز

  شده است یعیطب یهاموجب کاهش توجه به بحران« عامل ریپدافند غ»و « بحران تیریمد» عیتجم :28درس آموخته شماره. 

o :ریبحران و پدافند غ تیریموارد )مد نیاز ا کیبه هر  حیاعمال وزن صح یمناسب برا یهاضوابط و دستورالعمل نییتع راهکار 

و هدف کنترل بحران و کاهش  د؛ینما جادیا یو مال یخسارات جان تواندیاست. بحران از هر نوع، م یضرور یتیریعامل( در امور مد

 آنها قرار داد. اریدر اخت یزمان و منابع مال ک،یبه احتمال وقوع هربا توجه  توانیخسارات و تلفات است. لذا، م

o اولویت:، روین وزارت سازمان مربوطه:، یاضابطه ماهیت:، یآگاهشیقبل از صدور پ مقطع زمانی:، کوتاه مدت ریزی:برنامه 

 .سه

  یهاشرکت نیب یها و عدم همکاررودخانه میبستر و حر یاراض نیبرخورد با متصرف یپروسه طولان :24درس آموخته شماره 

 .هارودخانه میدر حفاظت از حر هایو شهردار هیقوه قوائ ،یامنطقهآب

o :مستندات لازم و اقناع کننده را قبل از رجوع به  یتمام یاآب منطقه یهاامر در شرکت نیراهکار آن است که مسئول راهکار

. از دیکمک نما یدگیرس عیبه تسر تواندیموضوع م تیقوات مرتبط نسبت به اهم هیتوج نیدادگاه در پرونده قرار دهند. همچن

 هیو قوه قوائ سیپل یجلب همکار زیو ن یاو شرکت آب منطقه یبا شهردار یو مدن یستیز طیهم راستا شدن فعالان مح یطرف

آگاه و حساس نمود تا  لینسبت به عواقب کوچک شدن مس یستیرا با یقانون نانینشهیحاش یثمر بخش باشد. از طرف تواندیم

 .ندیهرگونه تعرض را گزارش نما شانیا

o و مراجع  روین وزارت سازمان مربوطه:، ییاجرا ماهیت:، یآگاهشیقبل از صدور پ مقطع زمانی:، مدت کوتاه ریزی:برنامه

 .سه اولویت:یی، قوا

  هاآن یآموزش و سازمانده ن،یو بحران به عموم و عدم جلب داوطلب یاریهم میکمبود آموزش مفاه :21درس آموخته شماره. 

o :در گسترش فرهنگ  یو دانشگاه یرستانیدب ،یدبستان یآموزش یهادر دوره« و بحران یاریهم» میآموزش مکرر مفاه راهکار

کار  شانیا یو سپس آموزش و سازمانده نیاز داوطلب یریعووگ نیدارد. همچن ییداوطلبانه( نقش به سزا یرسان)خدمت یاریهم

صدا و  یبا همراه ژهی)بو یاکار رسانه ازمندیامر، ن نی. اردیتوسط هلال احمر در دستورکار قرار گ تیبا جد دیاست که با یاگسترده

 ( است.مایس

o کشور و هلال احمر زارتو سازمان مربوطه:، ییاجرا ماهیت:، یآگاهشیقبل از صدور پ مقطع زمانی:، مدت انیم ریزی:برنامه ،

 .سه اولویت:

  است «یسازمان یرییادگ»( نشان دهنده نبود یعیطب-ی)انسان طیبا مح افتنیدر انطباق  یناکارآمد :26درس آموخته شماره. 
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o :آغاز شده و  دیهستند با اتیکه در صحنه عمل یو کارشناسان رانیو اصلاح ضوابط، از مد یعبرت آموز یعادت برا جادیا راهکار

 یگردد و اگر عبرت بیموضوع تعق دیبالاتر با یهاها(. سپس در ردهآن لیو تحل عیوقا یشوند )مستند ساز یرویها درج و پعبرت

هرگونه  یریادگی ندیمتذکر شد که در فرآ دیمنعکس شود. با ی( داشته باشد در اسناد بالادستیمل ای ی)استان یتریشمول کل

 .ردیمورد توجه قرار گ یستی( بایفرهنگ یدر فوا یها و شهرها، و حتتوسعه راه ،یمی)اقل رییتغ

o و سازمان  روین وزارت سازمان مربوطه:، یاضابطه ماهیت:، یآگاهشیقبل از صدور پ مقطع زمانی:، مدت کوتاه ریزی:برنامه

 .سه اولویت:، بحران تیریمد

  ها توجه نشده است.( دارد که به آنرهیاز زلزله و غ زی)متما ژهیو یاتیجزئ ل،یس سکیر تیریمد :21درس آموخته شماره. 

o :نیو سپس تدو لیس تیریمراحل مد کیتفک یبرا یالمللنیتجارب خبرگان( و ب ی)جمع آور یمل یبررس کی انجام راهکار 

 .باشدیم ینیبشیدارد و قابل پ یاحوضه یتیماه لیس نکهیبا در نظر گرفتن  ا لیس تیریمراحل مد یچرخه

o سه اولویت:، روین وزارت سازمان مربوطه:، یاضابطه ماهیت:، یآگاهشیقبل از صدور پ مقطع زمانی:، مدت انیم ریزی:برنامه. 

  شاخص  یبند تیو اولو یمکان راتییبا توجه به تغ لیس تیریاقدامات کنترل و مد یساز نهیبه :23درس آموخته شماره

 ها.¬و حوضه هارحوضهیدر سطح ز یزخیلیس

o :و  شیپا هایستمیو تمرکز س زالیس یکانون ها ییشناسا یها براحوضه یبندتیو اولو یزیخلیدر مورد س قیتحق راهکار

کشور  یزیخ لیو اطلس س رانیا یخیتار یها لابیاطلس س هیراستا ته نیاست. در هم یمتناسب ضرور ییاجرا اتیانجام عمل

 .شودیم هیتوص

o و  هادانشگاه سازمان مربوطه:، یپژوهش ماهیت:، لیس انیتا پا یآگاهشیاز صدور پ مقطع زمانی:، مدت انیم ریزی:برنامه

 .سه اولویت:، کشور یقاتیمراکز تحق

 



 

 

 

 

 

 

 هفتم فصل

 هااهم یافته
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456         هیأت ویژۀ کارگروه هیدرولوژی و منابع آب 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 های کارگروه اهم یافته
زده از سهه منظهر های سیلدر حوضه 1389 فروردین و 1387 اسفند هایهای کارگروه هیدرولوژی و منابع آب، سیلابدر تحلیل

 شهناخت اول. شهد انجهام اساسی هدف دو با جنبه هیدرولوژی ها ازهیدرولوژی، مدیریت مخازن و مدیریت سیل ارزیابی گردید. بررسی

 ههایتحلیل انجهام دوم سهیل. از پهس و حهین پهیش، زمانی بازه در دخیل هایسازمان گزارش و آمار بر تکیه ها باسیلاب مختلف ابعاد

 شهرایط روانهاب،-بهارش رابطهه حوضه، شرایط دیدگاه از سیل یهامؤلفه و هاویژگی تشریح شامل سیل هیدرولوژیکی ابعاد در تخصصی

  .کشور آب منابع وضعیت بر اخیر هایسیلاب بررسی اثرات دبی و احجام و بازگشت دوره آماری تحلیل برف،

سو و گرگهان، کرخهه، های قرههای حوضهبرداری مخازن سدها در سیلاباز جنبه مدیریت مخازن، وضعیت بیلان آبی و نحوه بهره 

از  ییوهایسهنارقبل، حین و پس از سیل مورد توجه قهرار گرفهت. در ایهن راسهتا های زمانی در بازه 1387-89کارون و دز در سال آبی 

 توسعه یافتند. علاوه بر این تعدادی شهاخصسدها  هیتخل ساتیاز تأس یبردارنحوه بهره زیو ن لیو اعلام هشدار س ینیبشیپ خیمنظر تار

 وسعه یافت.ارزیابی در راستای کمّی کردن نقش تشدید یا تعدیل سیل توسط مخازن ت

، در 1387 -89 یآبهههای سهال ابلیبه خصوص در س در محدوده عملکرد وزارت نیرو، یشناسبیآساز دیدگاه مدیریت سیل نیز 

جلسهات و در قالب  ربطیذ رانیو مد نظرات خبرگان گیری ازدستورکار قرار گرفت. در این راستا ضمن توجه به روایت سیل اخیر و بهره

ههای و نحوه ارتباط با دیگر سازمانآن  یهارمجموعهیو ز رویاعمال شده توسط وزارت ن یتیریمد یهاو روش اتاقدام، متعدد یدهایبازد

ها ها و دسهتورالعملها، نظامنامهبرنامه ها،استیکلان و بلندمدت کشور که در قالب س یکردهایرو مرتبط با مدیریت سیل بررسی گردید.

 .ارزیابی گردید لابیس تیریبهبود مدها، با هدف در مدیریت سیلاب یالمللنیتجارب بگرفت و قرار یمورد بررسنیز  اندشدهمنتشر 

از منظر ترکیهب خصوصهیات گسهتردگی مکهانی و  1387-89های سال آبی های فوق حاکی از آن است که سیلمجموعه ارزیابی

های هواشناسهی و آمهار تعهدادی از ایسهتگاه بررسهیرونهد. مهیهای استثنایی کشور در دوره ثبت تاریخی به شمار تداوم از جمله سیل

در  ژهیوکشهور و بههزده در سیلدر بیشتر مناطق در ابعاد حجم بارش و سیلاب  شاخصهیدرومتری و نیز ورودی سدها حکایت از سالی 

ی و مواجهه بها آمادگهای مدیریتی/کارشناسی در از طرفی این سیلاب یکی از بزرگترین تجربه دارد. کرخهو  سو و گرگانهای قرهحوضه

هها، ی دقیهق و بهازبینی چهالششناسهبیآستوانهد در صهورت را رقم زد و می مسئولها و نهادهای های استثنایی در سطح سازمانسیل

 تغییر نگرش در مدیریت ریسک سیل در آینده باشد. سازنهیزم

 های کارگروه هیدرولوژی و منابع آب عبارتند از:ها و توصیهاین اساس اهم یافتهبر 

شهود. لهیکن از سال در حوضهه کرخهه بهرآورد مهی 451زده تا های سیلها در بین حوضهاز دیدگاه دوره بازگشت، دبی اوج سیلاب .1

 تر بود.سو و گرگان به مراتب شدیدقره جهت احجام آبی، شرایط سیلاب در دو حوضه کرخه )ناشی از دو سیلاب متوالی( و

سیل،  یبندپهنهو به دنبال آن  زیخلیس یهاحوضه بندیتیمطالعات اولوهای اخیر، ضرورت بررسی کمبودها در مدیریت سیلاب .2

و حالات  لحاظو با  ساتیاماکن و تأس، (یاتیتا عمل یسطوح )ستاد یتمام یبرا یاضطرار طیواکنش به شرا یهابرنامهتدوین 

 .را آشکار ساختممکن سناریوهای 

. دارد تضرور یو خشکسال لیس پیش و حین مواجهه با طیسدها در شرااز  یبرداربهره یهادستورالعملو بروزرسانی  نیتدو .3

 طیدر شراگیری بین ارکان مختلف تصمیم سدها و نیز رفع ناهماهنگی دستنییپا هایرودخانه منیا یدبحفاظت از حریم و 

 .را بهبود خواهد بخشیدمخازن از  یبردارعملکرد بهرهی، لابیس

برداری مخازن ها در مدیریت منابع آب و بهبود بهرهبینیهای اخیر و بازدهی غیرقابل انکار انواع پیشبا توجه به تجربه سیلاب .4

بینی های پیشارتقای عملیاتی مدلگذاری گسترده در زمینه توسعه و سدها در دوره پیش و حین سیل، تحقیقات و سرمایه

 گردد.های کشور توصیه میبرای حوضه فصلی-های شهری( و نیز ماهانه)بویژه برای محدوده مدتکوتاههیدرولوژیکی 

های اجرایی مدیریت منابع آب پوشیده نیست. و کلیدی پایش عوامل آب وهوایی در مراحل پیش و حین سیل بر بخش مؤثرنقش  .5

های زمانی هیدرولوژیکی )در مقیاس با مسئولیت برداشت، پایش و تجزیه و تحلیل انواع سری آباطلاعات  یمل گاهیپاسازماندهی 
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ی در بازه اجرایی و پژوهش یهادر دستگاه لسی تیربا مدی ردسترسی بهنگام برای نهادهای درگی جادیا زمانی زیرروزانه و روزانه( و

 پیش و حین رخداد سیل ضروری است.

آبی و مثبت وسیعی را در بخش منابع آب، کشاورزی، تولید برق راتیتأثشاید تنها بلای طبیعی باشد که  آنکه سیلاب ودباوج .6

توان به ی و ماندگار در منابع آب سطحی و جبران کسری منابع زیرزمینی را نمیدائممحیط زیست به همراه دارد، لیکن بهبود 

 ت.اتکای وقوع یک دوره ترسالی انتظار داش

های پژوهشی قرار گیرد  )از جمله در ی تحقیقات در ابعاد گوناگون سیل باید در دستور کار مشترک دولت و بخشدائمبرنامه  .7

های حوزه دانش شهروندی در مدیریت برداری عملیاتی از  فناوریبهرهتغییر اقلیم و تغییر کاربری اراضی بر سیل،  ریتأثهای زمینه

 گیری در شرایط عدم قطعیت و نقش آن در مدیریت سیل و سدها(.تصمیمسوانح طبیعی و سیل، 
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 همکاران کارگروه

اعضا و همکاران 

 کارگروه

اعوای کارگروه: دکتر بهرام ثقفیان )رئیس کارگروه(، دکتر امید بزرگ حداد )دبیر(، دکتر عبدالرسول تلوری، 

وند، دکتر محمدجواد عابدینی، دکتر حسین زینیدکترکامران داوری، دکتر حمیدرضا صفوی، دکتر سعید مرید، 

 پورمند، دکتر محمدرضا جلالی، دکتر محمد عزیزیدکتر عبدالرضا بهره

همکاران کارگروه: مهندس عباسقلی جهانی، دکتر ابولفول مساعدی، دکتر میثم سالاری جزی، دکتر باقر 

نقی ضیایی، دکتر علی عباسی، دکتر علی حیدرپور، دکتر الهه فلاح مهدی پور، دکتر محسن پوررضا بیلندی،

 الدینی و دکتر رویا کلاچیان لنگرودی )دبیر اجرایی( دکتر علی شمس

 سایر همکاران:

پور، دکتر ندا نیکو، مهندس سینا نبئی، مهندس محمد دلپسند،  مهندس مریم دکتر پویا شیرازی، دکتر محمد فرشته

سنگین آبادی، دکتر یاور پورمحمد، مهندس سهیل جلالی، مهندس  لو، دکتر حمیدآذین مهر، مهندس فردین حمزه

یی، مهندس احمد جعفر زاده، مهندس محمد نژاد، مهندس محمد کاوهحسین معصومی، ، مهندس سمیرا قربانی

  مهندس اکبر شکرالهی،احمدی بافقیناظری تهروی، مهندس علی محتشمی، مهندس هما خان

مشاورین کارگروه در حوزه 

 مدیریت مخازن

 دکتر احمد ابریشمچی، دکتر عباس افشار، دکتر محمد کارآموز

 

 تقدیر و تشکر
 شود:فکری صادقانه کارشناسان حوزه مدیریت منابع آب به شرح زیر قدردانی می، کمک و همهمچنین بدینوسیله از همراهی

دکتر سعید جمالی، دکتر نعمت الله کریمی، دکتر حسین خلیلی شایان، دکتر مجید دهقانی، مهندس حمید  

حسینی، دکتر سید محمد مهدی نوربخش، مهندس انوش اسفندیاری، مهندس اسلامی، مهندس غلامعلی شاه

س حسین آقا ها، دکتر مهدی ضرغامی، مهندفر، مهندس پارسا ارشدی، مهندس سلیمانیعلی شایانحجت

ماسوله، مهندس غزال جعفری، اله آقابیگی، مهندس فراز رابعی، مهندس آرش اخوانمحمدی ، مهندس سیف

نژاد، دکتر مرتوی افتخاری، دکتر اشکان فرخ نیا، دکتر محمد مهندس فربد استیری، مهندس وحید عسگری

ی، مهندس داریوش نوری، مهندس حسن فرازجو، مهندس سید محسن حسینی، مهندس شعبان رسول

بهارلویی، مهندس محمدرضا یزدانی، دکتر علی شهبازی، مهندس سید ابراهیم حسینی، مهندس محمد 

 ، مهندس شهاب دادجو، مهندس علیرضا عبدالمنافیمهندس حسن نقوی، دکتر علی حیدریابراهیم رئیسی، 

و سااااپاس از مساااااعدت 

 صمیمانه..

 شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران )نماینده معرفی شده شهرکت بهه هیهات ویهژه سهیلاب: دکتهر سهعید 

 جمالی(

 موسسه تحقیقات آب

های گلسهتان، لرسهتان، فهارس، چهارمحهال و ای استانهای آب منطقهسازمان آب و برق خوزستان و شرکت

 لوچستانبختیاری، کرمانشاه، مازندران، خراسان جنوبی و سیستان و ب

 گر تدبیر افزارشرکت پایش

 های علمی و اجراییها، شخصیتها، کمیتهنظرات تخصصی و کارشناسی انجمن

های هیدرولیکی هیات ویژه گزارش ملی شناسی و هواشناسی و مهندسی رودخانه و سازهی  اقلیمهاکارگروهو 

 ها.  سیلاب

 هادکتر سارا نظیف و دبیرخانه هیات ویژه گزارش ملی سیلابهاشمی، دکتر سید محمد علی بنی  و با  تشکر از
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