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 تذکر

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

 (2 کلیات(1 ؛ فصل شش بر مشتمل) گزارش این 1398 ماه فروردین 27 تاریخ در ها سیلاب ملی گزارش ویژه هیئت

 و راهکارها و ها پیشنهاد (۶ ها آموخته درس (۵ شناسی آسیب و ارزیابی تحلیل، (۴  سیل های پیامد (3 سیل روایت

 سایر و گانه پانزده هایکارگروه های گزارش ،ها قول نقل و ها،نظرات دیدگاه ها، پیوست تمامی نیز و (اصلاحات

 علمی گسترده های پژوهش و تحقیقات نآ راستای در که بوده الاشعار فوق حکم اجرای در صرفاً ، آن با مرتبط مسایل

 هایی کاستی و ها محدودیت متضمن بشری اقدام هر مانند گزارش این تردید بدون .است گرفته صورت کارشناسانه

 به مناسبی پاسخ تا شده فراهم دقت نهایت در ها سیلاب زمینه در پژوهشی علمی نظیرکم هایتلاش علیرغم که است

 محورهای در محوله ماموریت اجرای در گزارش این ،رو این از .باشد جمهور محترم استری سوی از ارجاعی دستور

 علمی هایشخصیت از گیری بهره با،آن پیوست در مندرج گانه چهارده های عرصه در و انتصاب حکم در مذکور

   . است شده انجام مرتبط ی ها تخصص در خبره و مستقل

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

 یا و آن گزینشی  یا ناقص انتشار هرگونه ضمن در گیرد. قرار استفاده مورد تواند می اسلامی جمهوری محترم ریاست

 بر منطبق زوماًل حقوقی یا حقیقی خاص شخص یا موسسه یا سازمان چند یا یک تقصیر و قصور یا مسئولیت بر تاکید

 .بود نخواهد گزارش این در مندرج هیئت این های دیدگاه

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

 سایر نافی لزوما و بوده کارشناسی علمی تحقیق یک صرفاً ،المللی بین بعضا و ملی های ظرفیت از حداکثری استفاده

  علیه و برای مسئولیت و وتکلیف حق ایجاد سبب و باشد می اصلاح و بازنگری  تعدیل، قابل همواره و نبوده دیدگاههای

 . بود نخواهد شخصی هیچ
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 92 ............................................................................................. نارنجستان ابانیخ در لوله به کالورت لیتبد از یینما 35-8 شکل

 105 ....................................................................................................................... لیس محاصره در گنبدکاووس 1-7 شکل

 105 ........................................................................................................................................................... 8-7 شکل

 104 ............................................................................................................................ لیس محاصره در شانیگم 7-7 شکل

 104 ..............................................................................................................آزادشهر در ییروستا یهاخانه بیتخر 5-7 شکل

 103 ......................................... لابیس از پس آن میترم و قلا آق-گرگان محور در لابیس عبور یبرا خورده برش ریمس از یبخش 4-7 شکل



 م        فهرست  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 102 ............................................................................................ آن میترم و قلاآق آهن راه ریمس در شده جادیا شکاف 6-7 شکل

 102 ................................................................................................................. گرگان فرودگاه از یبخش یآبگرفتگ 3-7 شکل

 111 ............................................................................................... گلستان استان گاز عیتوز شبکه از یبخش به بیآس 2-7 شکل

 117 ...............................................................................................................قلا آق یصنعت شهرك به لیس بیآس 9-7 شکل

 115 ......................................................................................... رآبیز شهر الزهرا رستانیدب ساختمان ریز به آب نفوذ 10-7 شکل

 116 ............................................................................................. راه مجاور زیخاکر یروانیش نگهدارنده سازه بیتخر 11-7 شکل

 116 ..................................................................................................... تونل یخروج دهانه مجاورت در نیزم رانش 18-7 شکل

 116 ............................................................................................................. یشمال سوادکوه در منگل پل بیتخر 17-7 شکل

 113 ............................................................................................................... رودخانه کنار بیتخر حال در وارید 15-7 شکل

 113 ..................................................................................................... دیسف پل تا آب ریز شهر یلیر خطوط ریمس 14-7 شکل

 113 ................................................................................................. نیزم رانش لیدل به آهن راه لیر بیتخر محل 16-7 شکل

 181 .................................................................... مازندران استان سوادکوه سامان یصنعت و یمعدن شرکت به لیس بیآس 13-7 شکل

 188 ................................................................................................... لابیس اثر بر لرستان استان در منازل بیتخر 12-7 شکل

 187 ................................................................................................ لرستان استان مدارس از یبرخ به لابیس بیآس 19-7 شکل

 184 .......................................................................................... لرستان استان لابیس اثر در هاپل بیتخر از یانمونه 80-7 شکل

 186 ............................................................................................................. پلدختر شهرستان یپرستار دانشکده 81-7 شکل

 189 ................................................................................................ لرستان استان برق یهاشبکه خسارات از یبخش 88-7 شکل

 171 .............................................................................................. لرستان استان لابیس اثر بر پمپاژ ستگاهیا بیتخر 87-7 شکل

 171 ................................................................................................ لرستان استان یصنعت یها واحد به لیس بیآس 85-7 شکل

 177 .............................................................................................. اهواز شهرستان یهاراه به وارده خسارات از یینما 84-7 شکل

 174 ......................................................................................... رانیا آهن راه خطوط نقشه در زاگرس و جنوب ینواح 86-7 شکل

 176 .......................................................................................................... آن یهاستگاهیا و جنوب هیناح آهن راه 83-7 شکل

 176 ......................................................................................................... آن یهاستگاهیا و زاگرس هیناح آهن راه 82-7 شکل

 173 .................................................................................. (200+366 -367 لومتریک) بامدژ -دشت آهو بلاك خسارت 89-7 شکل

 173 ............................................................................................................ (334 لومتریک) بامدژ ستگاهیا خسارت 70-7 شکل

 172 ................................................ (دیحم صالح پل یجنوب ضلع - 446+600 لومتریک) پنج تنگ -هفت تنگ بلاك خسارت 71-7 شکل

 172 ................................................................................ (57 تونل یجنوب بخش) پنج تنگ -هفت تنگ بلاك خسارت 78-7 شکل

 151 ................................................................................... اول بند لیس احداث و شمالغرب اهواز برق پست یآبگرفتگ 77-7 شکل

 151 ................................................................................... دوم بند لیس احداث و شمالغرب اهواز برق پست یآبگرفتگ 75-7 شکل

 151 ..................................................................................................... شمالغرب اهواز برق پست داخل به آب نفوذ 74-7 شکل

 158 ................................................................................................... یباو منطقه در برق عیتوز شبکه یگرفتگ آب 76-7 شکل

 158 .......................................................................................... خاور و بامدژ منطقه در برق عیتوز شبکه یگرفتگ آب 73-7 شکل

 158 ......................................................................... خاور و بامدژ منطقه یگرفتگ آب اثر در عیتوز  شبکه یدگید بیآس 72-7 شکل

 152 ......................................................................................................... اهواز 8 شماره یصنعت شهرك یآبگرفتگ 79-7 شکل

 159 ..................................................................................................... خوزستان استان شکرین ساتیتاس یآبگرفتگ 50-7 شکل

 159 ...................................................................................... لغزش اثر در قوله چم یروستا یمسکون ساختمان یخراب 51-7 شکل

 141 ............................................. (15+000 تا 17+600 لومتراژیک) آباد صالح - لامیا محور آسفالت در یطول یها یختگیگس 58-7 شکل

 141 ........................................................................................................... دهلران شهرستان در ازهرای پل بیتخر 57-7 شکل

 148 ............................................................................. لامیا استان دهلران آب پمپاژ ستگاهیا ساتیتاس به لیس خسارت 55-7 شکل

 145 ................................................................................. آباد صالح– لامیا ریمس در ینور بریف یاصل ریمس ارتباط قطع 54-7 شکل

 160 .................................................. 1792 لابیس اثر بر مختلف یاستانها در دهید بیآس یهاساختمان تعداد یکیتفک آمار 56-7 شکل

 160 .................................................. 1792 لابیس اثر بر دهید خسارت سطح کیتفک به کشور در ساختمانها خسارات تعداد 53-7 شکل



 هیأت ویژۀ زیرساختهاکارگروه          ن

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 160 ........................................ 1792 لابیس اثر بر دهید خسارت سطح و استان کیتفک به کشور در ساختمانها خسارت زانیم 52-7 شکل

 161 ............................................................................. 1792 لابیس اثر بر مختلف یاستانها در مدارس خسارت زانیم 59-7 شکل

 167 ............................................................... 1792 لابیس اثر بر مختلف یاستانها در دهید بیآس راه جسم یکیتفک آمار 40-7 شکل

 165 ....................................................... 1792 لابیس اثر بر مختلف یاستانها در دهید بیآس یفن هیابن تعداد یکیتفک آمار 41-7 شکل

 165 ............................................................... 1792 لابیس اثر بر مختلف یاستانها در هیابن و راه جسم به خسارت زانیم 48-7 شکل

 164 ........................................................................................... کشور یفن هیابن و راه جسم بر خسارت یمکان عیتوز 47-7 شکل

 166 ...................................................................... 1792 لابیس اثر بر کشور یدرمان مراکز یرساختهایز به خسارت مبلغ 45-7 شکل

 163 ...................................................... 1792 لابیس اثر بر ییروستا و یشهر فاضلاب و آب یرساختهایز به خسارت زانیم 44-7 شکل

 169 ................................................ 1792 لابیس اثر بر یاستان برق عیتوز یشرکتها ییهوا و ینیزم یپستها خسارت زانیم 46-7 شکل

 130 ............................................................ 1792 لابیس اثر بر یاستان برق عیتوز یشرکتها انتقال خطوط خسارت زانیم 43-7 شکل

 130 ........................................ 1792 لابیس اثر بر یاستان برق عیتوز یشرکتها یرساختهایز از کی هر خسارت زانیم کیتفک 42-7 شکل

 130 ................................................. 1792 لابیس اثر بر یا منطقه برق یشرکتها عیتوز فوق انتقال پست به خسارت زانیم 49-7 شکل

 131 ............................................................................. 1792 لابیس اثر بر عیتوز فوق انتقال یدکلها به خسارت زانیم 60-7 شکل

 131 .................................... 1792 لابیس اثر بر یا منطقه برق عیتوز یشرکتها یرساختهایز از کی هر خسارت زانیم کیتفک 61-7 شکل

 138 ................................................................................ 1792 لابیس اثر بر نفت وزات یرساختهایز به خسارت زانیم 68-7 شکل

 137 ........................................................................................ 1792 لابیس اثر بر گاز یرساختهایز به خسارت زانیم 67-7 شکل

 135 ................................................................................. 1792 لابیس اثر بر یمخابرات یرساختهایز به خسارت زانیم 65-7 شکل

 134 ................................................................................ 1792 لابیس اثر بر یکشاورز یرساختهایز به خسارت زانیم 64-7 شکل

 136 .................................................................... 1792 لابیس اثر بر یصنعت یها شهرك یرساختهایز به خسارت زانیم 66-7 شکل

 132 ................................................................................ 1792 لابیس در کشور یرساختهایز از کی هر خسارت سهم 63-7 شکل

 132 ..................................................................................... 1792 لابیس در کشور یاستانها از کی هر خسارت سهم 62-7 شکل

 815 ............................................................... رودخانه سیلابدشت و خیز سیل منطقه ، بستر ، اصلی آبراهه وضعیت از نمائی 1-5 شکل

 875 .......................................................... 92 ریت در قلا آق شهر یمرکز پل بالادست در گرگانرود رودخانه یآبسنج ستگاهیا 1-4 شکل

 875 ........................................................................... 92 بهار لابیس در کرخه یها سرشاخه از یکی در یآبسنج ستگاهیا 8-4 شکل

 874 .................................................. وانید چم منطقه غرب در لرستان استان در رود خرم رودخانه یآبسنج ستگاهیا تیموقع 7-4 شکل

 874 .................................................................. آن اطراف در رودخانه شیفرسا و رود خرم رودخانه یآبسنج ستگاهیا ریتصو 5-4 شکل

 876 ............................................................. یآبسنج ستگاهیا اطراف در رود خرم رودخانه بستر افتهی شیفرسا محدوده پلان 4-4 شکل

 876 ................. بالادست از دید 92 بهار لابیس از پس و قبل رود خرم رودخانه یآبسنج ستگاهیا یعرض مقطع یبیتقر شکل راتییتغ 6-4 شکل

 876 .............دست نیپائ از دید 92 بهار لابیس از پس و قبل رود خرم رودخانه یآبسنج ستگاهیا یعرض مقطع یبیتقر شکل راتییتغ 3-4 شکل

 873 .................................................................. دوآب بالادست در کشکان رودخانه یشمال شاخه یآبسنج ستگاهیا تیموقع 2-4 شکل

 873 .....................................................دوآب بالادست در کشکان رودخانه یشمال شاخه در یآبسنج ستگاهیا تیوضع راتییتغ 9-4 شکل

 872 ........................................92 بهار لابیس از پس دوآب بالادست در کشکان رودخانه یشمال شاخه یآبسنج ستگاهیا ریتصو 10-4 شکل

 872 ............................ 92 بهار لابیس از پس دوآب بالادست در کشکان رودخانه یشمال شاخه یآبسنج ستگاهیا زاتیتجه ریتصو 11-4 شکل

 850 .................................................................................................... .رود خرم یجنوب ساحل در آب پمپ دستگاه 18-4 شکل

 850 ........................................................................... .لرستان استان رود، خرم یشمال ساحل در یلیگازوئ پمپ دستگاه 17-4 شکل

 851 ........................................................................... .کشکان ی رودخانه بستر در گرفته قرار آب متحرك پمپ دستگاه 15-4 شکل

 851 ............................................دریح چم محله یکینزد در کشکان رودخانه بستر از یریآبگ جهت آب متحرك پمپ دستگاه 14-4 شکل

 858 ........... خم یخروج ساحل در ستگاهیا تیموقع دهنده نشان ،1793 ماه مهر در شده یبردار ریتصو انیواش پمپاژ ستگاهیا ییهوا عکس 16-4 شکل

 858 ......................................................................................... انیواش پمپاژ ستگاهیا به یتهاجم لابیس حرکت ریمس 13-4 شکل

 857 ........................................................ 92 بهار لابیس بیتخر از پس 1792 ماه خرداد در انیواش پمپاژ ستگاهیا تیوضع 12-4 شکل

 855 .......................................... آن پشت یبانیپشت یادار ساختمان و 1792 ماه خرداد در دریجا پمپاژ ستگاهیا سازه فرا سوله 19-4 شکل

 855 ......................................................... یواژگون ی دهنده نشان دریجا پمپاژ ستپاهیا به فراسازه سوله به دست نییپا دید 80-4 شکل



 س        فهرست  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 855 ............................................................................................................... .دریجا پمپاژ ستگاهیا ییهوا عکس  81-4 شکل

 854 ....................................................................................................................... .دریجا ستگاهیا ییهوا عکس 88-4 شکل

 854 ....................................................... .یتهاجم یها لابیس حرکت ریمس و دریجا پمپاژ ستگاهیا یفراسازه  سوله یجنوب ینما 87-4 شکل

 856 ......................................................................................................... صلب نگهبان وارید مختلف انواع از یینما 85-4 شکل

 853 ....................................................................................... منعطف و صلب نگهبان یوارهاید مختلف انواع از یینما 84-4 شکل

 852 .......................................................... آباد خرم در بناها تخریب و پی شدن شسته و رودخانه حاشیه حایل دیوار تخریب86-4 شکل

 852 ................................................................................................ آباد خرم در آب شریانی لوله و ابانهایخ به آسیب 83-4 شکل

 859 ................................................ آباد خرم در بناها تخریب و پی شدن شسته و شیفرسا از پس رودخانه ساحل ختنیفرور 82-4 شکل

 859 .................................... آباد خرم یانار پل -کرگانه رودخانه بالادست محدوده در رودخانه کنارگذر راه و حائل وارید بیتخر 89-4 شکل

 840 ............................................... دوآب دست نیپائ واژگون مهین و خورده ترك قطعات با یسنگ یوزن یساحل نگهبان وارید 70-4 شکل

 840 .................................. آن پشت جاده و خاك شیفرسا و نیحس چم یروستا اطراف در یسنگ حائل وارید یواژگون بیتخر -71-4 شکل

 841 ........................................................ دمرود شهرستان معمولان منطقه در جاده و نیزم شیفرسا و نگهبان وارید یخراب 78-4 شکل

 841 .................................................................... پلدختر-آباد خرم جاده در جاده و نیزم شیفرسا و نگهبان وارید یخراب 77-4 شکل

 847 ............................................................................... 93 آبانماه در پلدختر یورود در کشکان رودخانه ییهوا عکس 75-4 شکل

 847 ............................................................................... 92 رماهیت در پلدختر یورود در کشکان رودخانه ییهوا عکس 74-4 شکل

 847 .............................................................. پلدختر شهر یورود در آن پشت یمسکون مناطق و یساحل یوارهاید بیتخر 76-4 شکل

 847 .............................................................................. لابیس حرکت ریمس و پلدختر یورود در کشکان رودخانه ینما 73-4 شکل

 845 .............................. ییهوا عکس یرو بر لابیس حرکت ریمس  و رسوبات تیموقع و پلدختر یورود در کشکان رودخانه پلان 72-4 شکل

 845 ............................................................................................. پلدختر شهر یها پل اطراف در حائل وارید بیتخر 79-4 شکل

 845 .......................................... پلدختر جنوب در رودخانه قوس یکینزد در پل دست نیپائ در بند لیس نگهبان وارید بیتخر 50-4 شکل

 844 ......................................... وارهید پشت به لابیس یورود نقطه نییتع و  92 لابیس از قبل پلدختر یورود یشمال قسمت 51-4 شکل

 844 ............................................................................................... 92 لابیس از پس پلدختر یورود یشمال قسمت  58-4 شکل

 843 .......................................................................................اهواز شهرستان در یلیاسماع محور یآببردگ از یا نمونه 57-4 شکل

 843 ........................................................................................ شوش شهر در فکه - شوش محور یآببردگ از یا نمونه 55-4 شکل

 843 ................................................................................................ شوش شهر در مزرعه محور یآببردگ از یا نمونه 54-4 شکل

 842 ......................................................................................................... آبادان - اهواز محور یآببردگ از یا نمونه 56-4 شکل

 842 ................................................................................................ شوشتر شهر هیبیشع محور یآببردگ از یا نمونه 53-4 شکل

 842 .................................. کالورتها یگذر آب تیکفا عدم لیدل به کوهدشت شهرستان ییروستا راه یدسترس محور یبردگ آب 52-4 شکل

 849 ................................................... لرستان استان کشگان رودخانه به القعر خط اتصال محل در ریمس از یبخش یبردگ آب 59-4 شکل

 849 .................................................. گرگانرود مجاورت در لابیس انیجر عبور یبرا کالورتها تیکفا عدم لیدل به یبردگ آب 40-4 شکل

 849 .................................................................................................... مشکیاند -اهواز محور یآبگرفتگ از یا نمونه 41-4 شکل

 860 ........................................................................................................ آبادان -اهواز محور یآبگرفتگ از یا نمونه 48-4 شکل

 860 ................................................................................................ شوش شهر فهیابولق محور یآبگرفتگ از یا نمونه 47-4 شکل

 860 ................................................................................... آزادگان دشت شهر به یمنته یمحورها یآبگرفتگ از یینما 45-4 شکل

 860 .......................................................................................... خوزستان استان سهیسو محور در راه سطح یآبگرفتگ 44-4 شکل

 861 .................................................................................. خوزستان استان ها هیمنصور محور در راه سطح یگرفتگ آب 46-4 شکل

 861 ......................................................................................... خوزستان استان یباو  محور در راه سطح یگرفتگ آب 43-4 شکل

 861 ........................................................................................خوزستان استان هیگور  محور در راه سطح یگرفتگ آب 42-4 شکل

 868 ..................................................................................... خوزستان استان نیدارخو محور در راه سطح یگرفتگ آب 49-4 شکل

 868 ........................................................ اهواز شهرستان در کارون ییروستا محور شانه به خسارت و یآبشستگ از یا نمونه 60-4 شکل

 867 ................................................................. شوش شهر در لیچغازنب محور شانه به خسارت و یشستگ آب از یا نمونه 61-4 شکل

 867 ................................................................................................ مشکیاند شهر یها راه یشستگ آب از یا نمونه 68-4 شکل



 هیأت ویژۀ زیرساختهاکارگروه          ع

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 867 ............................................................................................................. ذهیا شهر در یشستگ آب از یا نمونه 67-4 شکل

 865 ................................................................................................... بستان یکمربند در راه از یبخش یشستگ آب 65-4 شکل

 865 ................................................................................................... خوزستان استان در راه از یبخش یشستگ آب 64-4 شکل

 865 ................................................................................................... خوزستان استان در راه از یبخش یشستگ آب 66-4 شکل

 865 ...................................................................................................................... ذهیا محور در راه یشستگ آب 63-4 شکل

 865 ................................................................................................. گلستان استان در راه محور از یبخش یآبشستگ 62-4 شکل

 864 ............................................................................................... پلدختر-آباد خرم راه محور از یبخش یشستگ آب 69-4 شکل

 864 ............................................................................................................... خوزستان استان در راه شانه یخراب 30-4 شکل

 864 ................................................................................................... جعفر تنگ ییروستا محور در راه شانه یخراب 31-4 شکل

 866 ............................................................................................................... مارون غرب محور در راه شانه یخراب 38-4 شکل

 866 ............................................................................................................... یحت -یلال محور در راه شانه یخراب 37-4 شکل

 866 .................................................................. یسار شهرستان چاچکام منطقه در اسریک-یسار محور در راه شانه یخراب 35-4 شکل

 866 ........................................................... کلا یحاج ییروستا منطقه در رانش اثر ر اسریک-یسار محور در راه شانه یخراب 34-4 شکل

 863 ........................................... رانش اثر در یشمال سوادکوه شهرستان یکلا امام-شارقلت ییروستا محور در راه شانه یخراب 36-4 شکل

 863 .................................................................................................................. عیرف محور در راه یروساز یخراب 33-4 شکل

 863 ..................................................................................................... رامهرمز-بهبهان محور در راه یروساز یخراب 32-4 شکل

 862 ..............................................................................................................شمهیکر محور در راه یروساز یخراب 39-4 شکل

 862 ........................................................................................................... ابیآس سر محور در راه یروساز یخراب 20-4 شکل

 862 ................................................................................................................. فارس استان در هاکالورت بیتخر 21-4 شکل

 869 ........................................................................................ یلال-مانیسل مسجد محور در آبروها یخراب از یا نمونه 28-4 شکل

 869 ................................................................................................ دهد-ذهیا مسجد محور در آبروها یخراب از یا نمونه 27-4 شکل

 869 ........................................................................................ لمید-هیدیام مسجد محور در آبروها یخراب از یا نمونه 25-4 شکل

 869 .......................................................................................................... مرغا محور در آبروها یخراب از یا نمونه 24-4 شکل

 869 ............................................................................................................................آبروها یخراب از یا نمونه 26-4 شکل

 869 ........................................................................................................................... آبروها یخراب از یا نمونه 23-4 شکل

 830 ...................................................................................................... لرستان استان در آبروها یخراب از یا نمونه 22-4 شکل

 830 ...................................................................................................... لرستان استان در آبروها یخراب از یا نمونه 29-4 شکل

 830 ................................................................................................... ینیحس سادات محور در بند لیس وجود عدم 90-4 شکل

 830 ........................................................ یلال-مانیسل مسجد محور ها کالورت به آب حیصح تیهدا و بند لیس وجود عدم 91-4 شکل

 831 .............................................................................................................. مشراگه محور در آبرو کف یآبشستگ 98-4 شکل

 831 .............................................................................. راه سازه یکینزد در انیجر حرکت ریمس وجود عدم از یا نمونه 97-4 شکل

 838 .............................................................................. راه سازه یکینزد در انیجر حرکت ریمس وجود عدم از یا نمونه 95-4 شکل

 838 ......................................................... دهدز-ذهیا محور راه سازه یکینزد در انیجر حرکت ریمس وجود عدم از یا نمونه 94-4 شکل

 838 ................................................................................................. لرستان استان در آب ریمس حیصح تیهدا عدم 96-4 شکل

 837 ..............................................................................................شوش -مزرعه محور در کالورت مناسب یابیمکان عدم 93-4 شکل

 837 ................................................................................................. فکه-شوش محور کالورت مناسب یابیمکان عدم 92-4 شکل

 837 ...................................................................................................................... کالورت یورود نبودن همتراز 99-4 شکل

 837 ............................................................................... لرستان استان ها کالورت در یرسوبگذار و آشغال شدن جمع 100-4 شکل

 837 .................................................................................................. یلال-مانیسل مسجد محور در موجود کالورت 101-4 شکل

 835 .......................................................................................................... لمید- هیدیام محور در موجود کالورت 108-4 شکل

 835 ........................................................................................... شاهرود سمت به آزادشهر محور در موجود کالورت 107-4 شکل

 834 ......................................................................... شاهرود-آزادشهر جاده در زیر بدون های کالورت عملکرد چگونگی 105-4 شکل
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 834 .........................................................................................شاهرود-آزادشهر محور در احداثی ای لوله کالورتهای 104-4 شکل

 834 ...................................... ...در بالادست های سازه تعبیه از استفاده با ای جعبه کالورتهای شدگی پر از جلوگیری چگونگی 106-4 شکل

 834 ..................................................................................... هفتگل-باغملک محور در حائل وارید یخراب از یا نمونه 103-4 شکل

 834 ....................................................................................... سردشت-یلال محور  در حائل وارید یخراب از یا نمونه 102-4 شکل

 836 .................................................................................................................... حائل وارید یخراب از یا نمونه 109-4 شکل

 836 ............................................................................................... لرستان استان در حائل وارید یخراب از یا نمونه 110-4 شکل

 833 ......................................... (800+363 تا 200-366 لومتریک) بامدژ -دشت آهو بلاك در یروساز یآبشستگ از یا نمونه 111-4 شکل

 833 .................................................. (200 لومتریک) اندشتیم - هینظام بلاك یکمربند در یروساز یآبشستگ از یا نمونه 118-4 شکل

 832 ............................................ (200 لومتریک) اندشتیم - هینظام بلاك یکمربند در آهن راه خط یبردگ آب از یا نمونه 117-4 شکل

 832 ............................................. (200+366 -367 لومتریک) بامدژ -دشت آهو بلاك در آهن راه خط یآبگرفتگ از یا نمونه 115-4 شکل

 839 .................................................................... (399 لومتریک) هینظام ستگاهیا در آهن راه خط یآبگرفتگ از یا نمونه 114-4 شکل

 839 ...............................................(800+363 تا 200-366 لومتریک) بامدژ -دشت آهو بلاك در بالاست یفیکث از یا نمونه 116-4 شکل

 839 ............................................................ (840+657 لومتریک) محک گل - بالارود بلاك در بالاست یفیکث از یا نمونه 113-4 شکل

 820 ............................................................................................ (334 لومتریک) بامدژ ستگاهیا خسارت از یا نمونه 112-4 شکل

 820 .......................................................................................... (399 لومتریک) هینظام ستگاهیا خسارت از یا نمونه 119-4 شکل

 821 .....................................................(57 تونل یجنوب بخش) پنج تنگ -هفت تنگ بلاك در تونل یآبگرفتگ از یا نمونه 180-4 شکل

 821 ............................................... (51-50 تونل یشمال بخش) پنج تنگ -هفت تنگ بلاك در تونل یآبگرفتگ از یا نمونه 181-4 شکل

 821 ...................................................... (88 تونل یجنوب دهانه) زنگ تله - پنج تنگ بلاك در تونل یآبگرفتگ از یا نمونه 188-4 شکل

 828 .................................... مازو - شهبازان بلاك در خط کناره زهکش کانال و خط یرو به ترانشه وارهید از یلا و گل زشیر 187-4 شکل

 828 .................................... مازو - شهبازان بلاك در خط کناره زهکش کانال و خط یرو به ترانشه وارهید از یلا و گل زشیر 185-4 شکل

 828 ............................................ بالارود ستگاهیا در خط کناره زهکش کانال و خط یرو به ترانشه وارهید از یلا و گل زشیر 184-4 شکل

 827 ................................ محک گل - بالارود بلاك در خط کناره زهکش کانال و خط یرو به ترانشه وارهید از یلا و گل زشیر 186-4 شکل

 827 ................................ محک گل - بالارود بلاك در خط کناره زهکش کانال و خط یرو به ترانشه وارهید از یلا و گل زشیر 183-4 شکل

 825 .................................................................... پنج تنگ -هفت تنگ بلاك در زیخاکر راست سمت رانش و یآبشستگ 182-4 شکل

 825 .......................................................پنج تنگ ستگاهیا در سزار رودخانه آب تراز آمدن بالا علت به زیخاکر شدن شسته 189-4 شکل

 825 ............................................................................ زنگ تله - پنج تنگ بلاك در یساحل وارید و زیخاکر یآبشستگ 170-4 شکل

 825 ............................................................................................... زنگ تله - پنج تنگ بلاك در زیخاکر یآبشستگ 171-4 شکل

 824 ............................................................................................................... گرگان فرودگاه یسطح یآبگرفتگ 178-4 شکل

 824 ..................................................................................................................... گرگان فرودگاه در یآبگرفتگ 177-4 شکل

 822 ........................................................................ آن در رسازهیز و روسازه فیتعر و پل کی در موجود مختلف یاجزا 175-4 شکل

 822 .................................................................. آن شمع سر و شمع ،(یبال) یجناح وارید: پل کی دار شمع کولة یاجزا 174-4 شکل

 829 ..................................................................................................... قائم مهار بدون( نئوپرن) یکیلاست بالشتک 176-4 شکل

 829 ...................................................................................................... قائم  یمهار با( نئوپرن) یکیلاست بالشتک 173-4 شکل

 890 .............................................................................................................. یفولاد دال-ریت ستمیس با  روسازه 172-4 شکل

 890 ................................................................................................................. یبتن دال-ریت ستمیس با  روسازه 179-4 شکل

 891 ........................................................................................... یفولاد دال-ریت ستمیس با  روسازه کیشمات مقطع 150-4 شکل

 891 ....................................................................................................... یفولاد عرشة با ساخته شیپ ییخرپا پل 151-4 شکل

 898 ...................................................................................................... لرستان در نصب از بعد ییخرپا موقت پل 158-4 شکل

 898 ............................................................................................. لرستان در موقت ییخرپا پل یگاه هیتک دستگاه 157-4 شکل

 897 .............................................................................................................. لرستان در  یلیبِ موقت ییخرپا پل 155-4 شکل

 897 ................................................................................................... اجا توسط شده اجرا یلیبِ موقت ییخرپا پل 154-4 شکل

 895 ............................................................................... لرستان نهیافر در یآجر ینماساز با  یسنگ یقوس معاصر پل 156-4 شکل
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 895 ................................................................................................... لرستان دورود در یسنگ یقوس سالة 20 پل 153-4 شکل

 896 ....................................................................................پل یا استوانه ةیپا کی یآبشستگ در یگرداب یها انیجر 152-4 شکل

 896 ..................................................................... لامیا – آباد خرم محور مرهیس راه سه پل، یها هیپا به انیجر برخورد 159-4 شکل

 892 ..................................................................... کوله زشیر اثر در لرستان استان در یگرگعل چم یروستا پل  بیتخر 140-4 شکل

 899 .................................................................................................. بهبهان-رامهرمز ریمس در پل کوله یآبشستگ 141-4 شکل

 899 ............................................................................... لرستان استان یانار پل عرشه زشیر و ها کوله در یآبشستگ 148-4 شکل

 899 .................................................... 1793 ماشلک رودخانه یرو آباد یموس پل کوله یآبشستگ اثر در پل عرشه بیتخر 147-4 شکل

 700 ................................................................................................. یبتن یبال وارید با کوله لرستان نیحس بابا پل 145-4 شکل

 700 ......................................................................................... لرستان نیباباحس نییپا پل هیپا نشست و یآبشستگ 144-4 شکل

 701 ............................................................... (مشکیاند) درهپل پل عرشه نشست و یآبشستگ اثر در یانیم هیپا نشست 146-4 شکل

 701 ....................................... 1793 مهرماه لابیس – نوشهر یکمربند-ها شمع زدن رونیب و مالشک پل یهاهیپا یآبشستگ 143-4 شکل

 708 ................................................................... مازندران استان در واقع اکلایک رستم بابا پل در پل بیتخر و یآبشستگ 142-4 شکل

 708 ...................................... (آباد محمد رودخانه روی بر آباد فاضل شهر ورودی هیراد و پل مقطع دست نیپائ در یآبشستگ 149-4 شکل

 707 .............................................................................. پلدختر آباد خرم محور در وانید چم پل راست ساحل بیتخر 160-4 شکل

 707 ............................... ...آبراهه جناح کی به رودخانه حمله و دست بالا در رسوبات شدن انباشته اثر در ریمس رییتغ از یروشن نمونه 161-4 شکل

 705 ....................................................... لرستان استان انیفرز -جردیگل محور ساحل بیتخر و ها دستک پشت آب افتادن 168-4 شکل

 705 ...................................................... کرمانشاه-پلدختر ریمس در دیباباز یبتن یقوس پل یغرب کوله پشت زیخاکر بیتخر 167-4 شکل

 704 ............................................................... (سالم یشرق کولة یرو از عکس) یغرب کولة کامل بیتخر نفت شرکت پل 165-4 شکل

 704 .................................................................لیس یخراب از قبل  یغرب قسمت در لرستان پلدختر ریت هفت یشهدا پل 164-4 شکل

 704 ............................................................... .لیس بیتخر از بعد یغرب قسمت  در لرستان پلدختر ریت هفت یشهدا پل 166-4 شکل

 706 .............................................................................................. نفت صنعت یشهدا شده بیتخر پل از یریتصاو 163-4 شکل

 706 ..................................... (93 اسفند 82 خیتار) گنبد شهر یشمال ضلع گرگانرود، رودخانه یرو بر آخوندآباد پل یآبگرفتگ 162-4 شکل

 703 ........................... گز درختان رشد و یساختمان یهانخاله وجود لیدل به آخوندآباد پل محل در رودخانه موثر عرض کاهش 169-4 شکل

 703 ....................................................................... لرستان استان در معمولان پل دهانه یراستا و کنار در ساز و ساخت 130-4 شکل

 703 .......................................................................................... لرستان استان در معمولان پل کنار در ساز و ساخت 131-4 شکل

 702 ............................................................................ لامیا استان -رسوب با ها پل یها دهانه شدن بسته از یا نمونه 138-4 شکل

 702 ...................................................................................... شده جادیا رانش و دال-ریت پل کی به آب انیجر فشار 137-4 شکل

 709 ............................................................................... شده جادیا لنگر و رانش و ییخرپا پل کی به آب انیجر فشار 135-4 شکل

 710 .................................... یفلز یخرپا یگاه هیتک دستگاه دو از بولت دو شدن دهیبر - یشرق کولة لرستان نفت شرکت پل 134-4 شکل

 710 ............................................... دیجد پل نصب و یبازساز با -گشته کامل بیتخر روسازه که لرستان انیسیو آب دو پل 136-4 شکل

 711 ................................................................................... روسازه کامل بیتخر دهانة سه با معمولان احداث تازه پل 133-4 شکل

 711 ........................................................ .آن در رکردهیگ یها نخاله و بیآس بدون یشرق دهانه -معمولان احداث تازه پل 132-4 شکل

 711 ........................................... عرشه یزیر بتن یبرا آماده یها قالب شینما -ریز از یشرق دهانة-معمولان احداث تازه پل 139-4 شکل

 718 ................................................................................ بیتخر لحظة و لیس نیح در لامیا استان نیماژ ییخرپا پل 120-4 شکل

 718 ............................................... است داشته لیس مقابل در یآور تاب که لرستان کلهرت پل کینزد یمحل یدسترس پل 121-4 شکل

 717 .................................... است داشته لیس در یخوب یآور تاب رسازهیز و روسازه اتصال با که لرستان معمولان در یبتن پل 128-4 شکل

 717 ........................................................................ است مانده بیآس بدون بایتقر گلستان استان در قلا آق یخیتار پل 127-4 شکل

 717 ............................................................................. شد بیتخر لیس شدت اثر بر لرستان کشکان یسنگ یقوس پل 125-4 شکل

 715 ...................................................................................... .پل یها هیپا به درختان برگ و شاخ تجمع از یا نمونه 124-4 شکل

 715 ............................................................ وطن روستای پل پایه درکنار متر 4/1 حدود قطر با پل هیپا به سنگ برخورد 126-4 شکل

 714 ..................................................آن به کرده ریگ درختان برگ و شاخ همراه به انیسیو آب دو ییخرپا پل یکل بیتخر 123-4 شکل

 714 ............................................................................... است مانده سالم لیس در که لرستان در رضا کاکا یخیتار پل 122-4 شکل
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 716 ............................................................................. است گشته بیتخر لیس در که لرستان در رضا کاکا دیجد پل 129-4 شکل

 713 .....................................................................هیپا از یقسمت بیتخر با گاه هیتک نشست لرستان نیباباحس نییپا پل 190-4 شکل

 712 ................................................................................ عرشه یرو ترك و یانباشتگ آب لرستان نیباباحس نییپا پل 191-4 شکل

 712 ............................................................................................ مسلح بتن عرشه به بیآس با آباد خرم شهر در پل 198-4 شکل

 719 .......................................................... نودشتیم شهرستان قافه قلعه یروستا در نیزم رانش اثر بر ساختمان بیتخر 197-4 شکل

 780 ...................... نودشتیم شهرستان قافه قلعه یروستا در نیزم رانش اثر بر ساختمان سقف و وارید کف، در قیعم یهاترك 195-4 شکل

 780 ................................... گلستان استان انیرام شهرستان کشکک یروستا در یگل و خشت ساختمان بیتخر و نیزم رانش 194-4 شکل

 780 .............................. گلستان استان انیرام شهرستان کشکک یروستا در کلاف بدون ییبنا ساختمان بیتخر و نیزم رانش 196-4 شکل

 781 ......................................... گلستان استان انیرام شهرستان در یرض یروستا یساختمانها در نیزم یطول فرونشست اثر 193-4 شکل

 781 .................................................................. مازندران استان رآبیز شهر در یمسکون واحد کی بیتخر و نیزم رانش 192-4 شکل

 788 ........................................................................................ کشکان رودخانه میحر در معمولان شهر ساز و ساخت 199-4 شکل

 788 ........................................................................................... کرخه رودخانه میحر در پلدختر شهر ساز و ساخت 800-4 شکل

 787 ............................................................................... لرستان استان کبود چم یروستا در یآجر ساختمان بیتخر 801-4 شکل

 787 .................................................................................... لرستان استان معمولان شهر در یآجر ساختمان بیتخر 808-4 شکل

 787 ..................................................................... لرستان استان معمولان شهر یفولاد اسکلت ساختمان یبخش بیتخر 807-4 شکل

 785 ...................................................... لیس آب داغ اثر و لرستان استان رود کشکان رودخانه میحر در ساختمانها بیتخر 805-4 شکل

 785 ........................................................لرستان استان دلفان شهرستان در رودخانه هیحاش ییروستا یساختمانها بیتخر 804-4 شکل

 785 ............................................................................ لرستان استان رود کشکان رودخانه میحر در ساختمانها بیتخر 806-4 شکل

 784 ............................................................................ لرستان استان رود کشکان رودخانه میحر در ساختمانها بیتخر 803-4 شکل

 784 ....................................................................... رود کشکان هیحاش در طبقه دو یفولاد ساختمان بیتخر و یواژگون 802-4 شکل

 786 ................................................................................ رود کشکان هیحاش در طبقه دو ساختمان بیتخر و یواژگون 809-4 شکل

 783 ....................................................................................... کرخه رودخانه هیحاش در دیباباز یروستا یساختمانها 810-4 شکل

 783 ............................................................................................................. دیباباز یروستا در یآجر ساختمان 811-4 شکل

 783 ....................................... مازندران استان رآبیز شهر تلار رودخانه میحر در یبتن طبقه 7 و 8 ساختمان دو کامل یخراب 818-4 شکل

 782 ................................................................. گلستان استان عبدالله امام یروستا ساختمان ریز یپ یمحل یشستگ آب 817-4 شکل

 782 ...................................................................................... پلدختر در یفولاد ساختمان یپ از یبخش یشستگ آب 815-4 شکل

 782 .......................................................... دیباباز یروستا قائم و یافق کلاف با یآجر ساختمان یپ از یبخش یشستگ آب 814-4 شکل

 789 ............................... گلستان استان یساختمانها از یکی در متر 8 حدود ارتفاع تا آب آمدن بالا و ینیچ یکرس یاجرا عدم 816-4 شکل

 789 ............................................................................................. گلستان استان نودشتیم شهرستان در ساختمان 813-4 شکل

 770 ................................................................ مازندران سوته یروستا در یآبگرفتگ براثر یگل و خشت ساختمان بیتخر 812-4 شکل

 770 ................................................................................................. ... یضرب طاق سقف ختنیفرور و وارید بیتخر 819-4 شکل

 770 ........................................ خوزستان استان سلجه حمدان یروستا یضرب طاق سقف با ساختمان در وارید یخوردگ ترك 880-4 شکل

 771 ........................................ خوزستان استان سلجه حمدان یروستا یوارهاید یرو لیس آب داغ اثر و وارید یخوردگ ترك 881-4 شکل

 771 ............................ سنگ قلوه و درشت شن با ینیچ یکرس لیدل به کم بیآس -قلا آق شهر یلومتریک 4 یلقیسقر یروستا 888-4 شکل

 778 ................................................................................... هیبیشع بخش دهول یروستا در ساختمان به بیآس عدم 887-4 شکل

 778 ....................................................................................... لامیا استان در افتان سنگ مستعد یروستا از یانمونه 885-4 شکل

 774 ................................................................................... ریاخ لابیس در سوسنگرد شهر خانه هیتصف ریآبگ تیوضع 884-4 شکل

 776 ................................................................................................. هیگور شهر آب خانه هیتصف ساتیتاس تیوضع 886-4 شکل

 776 .............................................................. (کارون شهرستان ییروستا آبفا) امام ادگاری خانه هیتصف محدوده یآبگرفتگ 883-4 شکل

 776 ...................................................... (کارون شهرستان ییروستا آبفا) امام ادگاری خانه هیتصف یآبگرفتگ از یگرید ینما 882-4 شکل

 773 .......................................................................................... (اهواز شهرستان) مروانه یروستا در لابیس تیوضع 889-4 شکل

 773 ........................................................................ (شوش شهرستان) دریح فهیخل یروستا خانه هیتصف ریآبگ تیوضع 870-4 شکل
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 773 ........................................................................ شبکه یپسزدگ رفع یبرا کارون مجاور مناطق در فاضلاب By Pass 871-4 شکل

 773 ................................................ کارون مجاورت در اهواز امیپ شهرك منطقه فاضلاب هیتخل یبرا یامداد یروهاین تلاش 878-4 شکل

 758 ............................................................. شهر مختلف یها زون در آبرسان یتانکرها ییجانما و پلدختر شهر آب قطع 877-4 شکل

 757 .............................................................................................. پلدختر شهر مخزن به آب انتقال خط یشکستگ 875-4 شکل

 757 ................................................................................................... معمولان آب انتقال خط یدسترس راه یخراب 874-4 شکل

 757 ........................................................................................................... معمولان انتقال خط یخراب و شکست 876-4 شکل

 755 .............................................................................................. آن ریتعم و پلدختر انتقال خط یخراب و شکست 873-4 شکل

 755 ............................................................................ انتقال خط قطع و دورود شهر باباهور کنارمخزن در نیزم رانش 872-4 شکل

 755 ...................................................................................... پلدختر شهر فاضلاب پمپاژ ستگاهیا یدرصد90 بیتخر 879-4 شکل

 754 .............................................................................................. فاضلاب انتقال خطوط و ها منهول شدن مسدود 850-4 شکل

 754 .......................................................... .شد قطع دورود شهر در نیزم رانش اثر در که باباهور مخزن انتقال خط ریتعم 851-4 شکل

 754 ................................................................................................کشکان رودخانه یرو بر انتقال خط پل بیتخر 858-4 شکل

 756 .................................................................................................. معمولان و پلدختر آب انتقال خطوط بیتخر 857-4 شکل

 756 ......................................... پلدختر شهر انتقال خط از لومتریک 17 به  یجد بیآس و آب انتقال خط لومتریک 8  بیتخر 855-4 شکل

 753 ....................................... معمولان شهر انتقال خط از لومتریک 3 به  یجد بیآس و آب انتقال خط لومتریک 4/8  بیتخر 854-4 شکل

 752 ......................................................... گنبد شهر در سطحی آب شبکه ستمیس کارایی عدم و گرگانرود رودخانه طغیان 856-4 شکل

 752 ..................................................................................................... گنبد شهر در قابوس برج اطراف آبگرفتگی 853-4 شکل

 752 ................................................................................................................ گنبد شهر الغدیر پارك آبگرفتگی 852-4 شکل

 740 ............................................................................................ هیدیحم شهرستان در بندها لیس ییروشنا نیتأم 859-4 شکل

 741 .......................................................................... ...در مانور قدرت شیافزا یبرا بانیپشت متوسط فشار خط احداث 840-4 شکل

 747 ................................................................................................ انیسیو شهر در شبکه به بیآس و ریت شکستن 841-4 شکل

 745 ................................................................................ ددشتیسپ شهر توابع از سنگر چم یروستا در هیپا شکستن 848-4 شکل

 745 ................................................................................ گودرزیال شهرستان توابع از مرگسر یروستا در هیپا شکستن 847-4 شکل

 745 ......................................................................... نورآباد شهرستان توابع از آباد عباس یروستا در شبکه به خسارت 845-4 شکل

 745 .................................................................................. پلدختر شهرستان توابع از مهر چم یروستا در ریت بیتخر 844-4 شکل

 744 ................................................................................................................ پلدختر شهرستان در ریت بیتخر 846-4 شکل

 744 .................................................................................................................... انتقال دکل یواژگون و بیتخر 843-4 شکل

 744 .................................................................................................. انتقال دکل ونیفونداس به بیآس از یا نمونه 842-4 شکل

 746 ............................................................................... 18/1/92 مورخ استان سطح در روستا 1154 تعداد برق قطع 849-4 شکل

 746 ................................................................................. 17/1/92 مورخ استان سطح در روستا 630 تعداد برق قطع 860-4 شکل

 743 .................................. 88/01/92 خیتار تا روستا1057 شده وصل یروستاها تعداد 1154 برق یب یروستاها کل تعداد از 861-4 شکل

 743 .................................. (89/01/92 خیتار تا روستا1179 شده وصل یروستاها تعداد1154 برق یب یروستاها کل تعداد از 868-4 شکل

 760 ................................................................................................... اول یسراسر لوله خط از یبخش شدنانینما 867-4 شکل

 760 .............................................................................. اول یسراسر لوله خط از یبخش یشدگانینما رفع و یزیخاکر 865-4 شکل

 761 ................................................................................................................ ککیل نچیا 6 خط میترم اتیعمل 864-4 شکل

 761 ................................................................................... ککیل نچیا 6 خط از یبخش یشدگانینما رفع و یزیخاکر 866-4 شکل

 768 ............................................................................................ گلستان استان در گاز انتقال خطوط کلی موقعیت 863-4 شکل

 768 .................................................... (گلستان استان گاز اداره گزارش) گلستان استان در گاز انتقال خطوط کلی موقعیت 862-4 شکل

 767 ................................................. ... نودشتیم یچا چهل رودخانه توسکاچال حوضه در نچیا 70 گاز انتقال لوله خسارت 869-4 شکل

 765 .............................................................................................................. لیس در دهید بیآس پمپاژ ستگاهیا 830-4 شکل

 765 .................................................................................................... پمپاژ ستگاهیا برق ساتیتاس یدگید بیآس 831-4 شکل

 764 ................................................. یکشاورز و مزارع یاریآب یبرا متحرك یزلید یپمپها توسط رودخانه آب موقت پمپاژ 838-4 شکل
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 766 ............................................................................................ لیس از یناش آب انتقال ساتیتاس و کانالها بیتخر 837-4 شکل

 766 ..................................................................................................... ریآبگ یها دهانه و یانحراف یبندها بیتخر 835-4 شکل

 763 ........................................................................................................................ ریآبگ یکنار بستر بیتخر 834-4 شکل

 763 .............................................................................................. آباد خرم شهرستان در آب رهیذخ استخر بیتخر 836-4 شکل

 762 ............................................................................................................ آباد خرم شهرستان در قنات بیتخر 833-4 شکل

 762 ..................................................................................................................... مزارع یدسترس جاده بیتخر 832-4 شکل

 762 ...................................................................................................... معابر و هاجاده هیحاش در رسوبات انباشت 839-4 شکل

 769 ................................................................................................... پلدختر شهرستان در یمرغدار واحد بیتخر 820-4 شکل

 769 ............................................................................................. رودخانه میحر در یکشاورز یرساختهایز بیتخر 821-4 شکل

 730 ............................................................................................................... یماه پرورش واحد یدگید بیآس 828-4 شکل

 730 ........................................................................................... لرستان استان یماه پرورش واحد به رسوبات ورود 827-4 شکل

 731 .......................................... گلستان استان در 1792 سال یلغزشها نیزم اثر در دهید خسارت یروستاها پراکنش نقشه 825-4 شکل

 737 .................................................................... گلستان استان یهاشهرستان در 92 سال یلغزشها نیزم یفراون سهم 824-4 شکل

 737 ........................................................................ گلستان استان یروستاها بافت به نلغزشیزم خسارات از یینمونهها 826-4 شکل

 735 ....................................................................... شهرستانها کیتفک به بافت خسارت یدارا یروستاها تعداد یفراوان -823-4 شکل

 735 .................................... گلستان استان یشهرستانها کیتفک به یمسکون یواحدها خسارت یدارا یروستاها تعداد یفراوان 822-4 شکل

 734 ............................................................ لغزشنیزم اثر در گلستان استان یروستاها یهاساختمان یدگیدبیآس انواع 829-4 شکل

 734 ....................................... گلستان استان یروستاها یمسکون یساختمانها به لغزشنیزم یخسارتها از یینمونهها ریتصاو 890-4 شکل

 736 .................................... گلستان استان چشمه گیر یروستا در نلغزشیزم براثر ساختمان کامل یخراب از یا نمونه ریتصو 891-4 شکل

 736 ...................................... گلستان استان یروستاها در ساتیتاس و یعموم اماکن به لغزشها نیزم یخسارتها از ینمونهها 898-4 شکل

 733 .................................................... یلغزش توده حرکت اثر در گلستان استان یراهها شدن مسدود از یینمونهها ریتصاو 897-4 شکل

 733 ..................................................... گلستان استان راه یفن یههایابن به لیس و نلغزشیزم خسارت از یینمونهها ریتصاو 895-4 شکل

 732 ............................................ ازداران و نراب یروستا یها راه اسکلت بر لغزش نیزم یها خسارت از ییها نمونه ریتصاو 894-4 شکل

 732 ................................................. گلستان استان ییروستا یها راه همگن و چسبنده خاك در یچرخش یهالغزش نیزم 896-4 شکل

 739 ............................................... دست نییپا به آب تیهدا و یزهکش سامانه نداشتن لیدل به اسکلت یکشش یختگیگس 893-4 شکل

 739 ....................................................... یسطح یآبها تیهدا عدم لیدل به چال زندان و قافه قلعه راه اسکلت یختگیگس 892-4 شکل

 739 .................................................................................قافه قلعه و چال زندان یروستا ریمس در راه اسکلت بیتخر 899-4 شکل

 720 ......................................... قافه قلعه و چال زندان یروستاها راه یاجرا در یفن اصول تیرعا عدم لیدل به وارده خسارت 700-4 شکل

 720 ....................................راه زیخاکر رانش لیدل به نودشتیم شهرستان چناشک ده یروستا در راه شانه از یقسمت بیتخر 701-4 شکل

 721 ........................................................... مازندران استان روزکوهیف محور در تونل یورود دهانه مجاورت در نیزم رانش 708-4 شکل

 721 .......................................................... مازندران استان روزکوهیف محور در تونل یخروج دهانه مجاورت در نیزم رانش 707-4 شکل

 721 ............................................................................ مازندران استان در روزکوهیف جاده زیخاکر بیتخر و نیزم رانش 705-4 شکل

 728 ........................................................... مازندران استان روزکوهیف جاده نییپا نیزم رانش اثر بر آب انتقال لوله بیتخر 704-4 شکل

 728 ............................................................... مازندران استان در روزکوهیف جاده در نیزم رانش خاك یآورجمع اتیعمل 706-4 شکل

 728 ............................................................................ مازندران استان در روزکوهیف جاده حائل وارید پشت نیزم رانش 703-4 شکل

 727 ........................................................... مازندران استان در روزکوهیف جاده حائل وارید از یقسمت بیتخر و نیزم رانش 702-4 شکل

 727 ......................................... مازندران استان در روزکوهیف جاده طرف دو هر شدن مسدود و نیزم رانش از مانده جا به آثار 709-4 شکل

 727 ................................................................................... (روزکوهیف جاده) سوادکوه محور در آمده بوجود یزشهایر 710-4 شکل

 725 ................................................................................ راه شدن مسدود و هراز محور در آمده بوجود یزشهایسنگر  711-4 شکل

 725 .......................................... نیزم رانش اثر در یسار شهرستان چاچکام منطقه در اسریک-یسار محور به وارده خسارات 718-4 شکل

 724 ........................................................ کلا حاجی ییروستا منطقه در رانش اثر در اسریک-یسار محور به وارده خسارات 717-4 شکل

 724 ................................................................................. رانش اثر در گلورد-سرکت ییروستا محور به وارده خسارات 715-4 شکل
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 726 ........................................................................................ رانش اثر در کارنام ییروستا محور به وارده خسارات -714-4 شکل

 726 .......................................................................... رانش اثر در ساری شهرستان سقندیکلای محور به وارده خسارات 716-4 شکل

 726 ........................................... رانش اثر در شمالی سوادکوه شهرستان کلای امام-شارقلت روستایی محور به وارده خسارات 713-4 شکل

 723 .................................................. رانش و لیس اثر در (کیاسر-ساری) بن بند-ذکریاکلا روستایی محور به وارده خسارات 712-4 شکل

 723 ..................................................................... رانش اثر در بابل شهرستان کاردیکلا روستایی محور به وارده خسارات 719-4 شکل

 723 ......................................................................... رانش اثر در سوادکوه شهرستان کوه خطیر محور به وارده خسارات 780-4 شکل

 723 ............................................................................ رانش اثر در نکا شهرستان روستایی محورهای به وارده خسارات 781-4 شکل

 722 .................................................. یسطح یهاآب و فاضلاب یرهاساز محل از رستم قلعه یروستا در یگل انیجر ینما 788-4 شکل

 729 ................................................................................................. رستم قلعه یروستا در یگل انیجر یکل ینما 787-4 شکل

 729 .......................................................................... غرب جنوب به نگاه رستم قلعه یروستا در لغزشنیزم یکل ینما 785-4 شکل

 790 .................................................................................. غرب به نگاه رستم قلعه یروستا در لغزشنیزم یکل ینما 784-4 شکل

 790 ............................................................................................... رستم قلعه یروستا در مرکب لغزش یکل ینما 786-4 شکل

 791 ................................................................................ ارث گوگل از استفاده با زال پل -آبادخرم آزادراه لغزشنیزم 783-4 شکل

 791 ............................................................................................... زال پل -آبادخرم آزادراه کی شماره لغزشنیزم 782-4 شکل

 791 ................................................................. ارث گوگل از استفاده با( اول مورد) دخترپل -آبادخرم آزادراه لغزشنیزم 789-4 شکل

 798 ................................................................ ارث گوگل از استفاده با( دوم مورد) دخترپل -آبادخرم آزادراه لغزشنیزم 770-4 شکل

 798 ................................................................ارث گوگل از استفاده با( سوم مورد) دخترپل -آبادخرم آزادراه لغزشنیزم 771-4 شکل

 797 ............................................................................................ (سوم مورد) دخترپل -آبادخرم آزادراه لغزشنیزم 778-4 شکل

 797 ............................................................. ارث گوگل از استفاده با( چهارم مورد) دخترپل -آبادخرم آزادراه لغزشنیزم 777-4 شکل

 795 .............................................................. ارث گوگل از استفاده با( پنجم مورد) دخترپل -آبادخرم آزادراه لغزشنیزم 775-4 شکل

 795 ........................................................................................... (پنجم مورد) دخترپل -آبادخرم آزادراه لغزشنیزم 774-4 شکل

 794 .................................................. دخترپل به معمولان جاده رودخانه به مشرف راه بدنه حائل وارید یخراب و لغزشنیزم 776-4 شکل

 796 .............................................................................. ارث گوگل از استفاده با کوهدشت -آبادخرم جاده لغزشنیزم 773-4 شکل

 796 ........................................................................................................... کوهدشت -آبادخرم جاده لغزشنیزم 772-4 شکل

 793 .................................................................................... ارث گوگل از استفاده با لامیا استان یفرع راه لغزشنیزم 779-4 شکل

 793 .................................................................. ارث گوگل از استفاده با لامیا استان چرداول شهرستان جاده لغزشنیزم 750-4 شکل

 792 ..................................................................................... ارث گوگل از استفاده با لامیا به سرابله جاده لغزشنیزم 751-4 شکل

 792 ................................................................................................................. لامیا به سرابله جاده لغزشنیزم 758-4 شکل

 799 ....................................................................... ارث گوگل از استفاده با( دوم مورد) لامیا به سرابله جاده لغزشنیزم 757-4 شکل

 799 .................................................................................... (دوم مورد) لامیا به سرابله جاده ازدهی شماره لغزشنیزم 755-4 شکل

 799 ....................................................................... ارث گوگل از استفاده با( دوم مورد) لامیا به سرابله جاده لغزشنیزم 754-4 شکل

 500 ................................................................................................. ارث گوگل از استفاده با لامیا جاده لغزشنیزم 756-4 شکل

 500 ............................................................................................................................. لامیا جاده لغزشنیزم 753-4 شکل

 508 ............................................................................... لامیا استان شهر دره شهرستان در سنگ لغزش از ییهانمونه 752-4 شکل

 508 ................................................................. لغزش نیزم محدوده شینما و مرهیس سد دستنییپا در تلخاب یروستا 759-4 شکل

 507 ............................................................................... آباد صالح– لامیا ریمس در ینور بریف یاصل ریمس ارتباط قطع 740-4 شکل

 507 ............................................................................ نیزم رانش اثر در لامیا استان ینور بریف یرهایمس ارتباط قطع 741-4 شکل

 505 ......................................................................... ارث گوگل از استفاده با( اول مورد) لیحم -لامیا جاده لغزشنیزم 748-4 شکل

 505 ..................................................................................................... (اول مورد) لیحم -لامیا جاده لغزشنیزم 747-4 شکل

 505 ........................................................................ ارث گوگل از استفاده با( دوم مورد) لیحم -لامیا جاده لغزشنیزم 745-4 شکل

 504 ....................................................................... ارث گوگل از استفاده با(  دوم مورد) لیحم -لامیا جاده لغزشنیزم 744-4 شکل

 504 .................................................................................... ارث گوگل از استفاده با کرمانشاه استان راه لغزشنیزم -746-4 شکل



 ث        فهرست  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 504 .................................................................................................................. کرمانشاه استان راه لغزشنیزم 743-4 شکل

 506 ....................................................... ارث گوگل از استفاده با اسدآباد گردنه جاده چیپ از قبل جاده بالادست یاصل لغزش 742-4 شکل

 503 .................................................... ارث گوگل از استفاده با اسدآباد گردنه یلغزش منطقه چپ سمت در یازهیوار انیجر 749-4 شکل

 503 ............................................................................. ارث گوگل از استفاده با اسدآباد گردنه جاده نیب یمیقد لغزش 760-4 شکل

 502 ............................................................................... ارث گوگل از استفاده با اسدآباد گردنه دیجد یچرخش لغزش 761-4 شکل

 502 ............................................................................. ارث گوگل از استفاده با اسدآباد گردنه جاده دستنییپا لغزش 768-4 شکل

 509 .............................................. ارث گوگل از استفاده با اسدآباد گردنه جاده نییپا در انیجر و لغزش شامل مرکب لغزش 767-4 شکل

 509 .......................................................................... ارث گوگل از استفاده با اسدآباد گردنه جاده خم در مرکب لغزش 765-4 شکل

 510 ....................................................................... ارث گوگل از استفاده با اسدآباد گردنه جاده خم در یچرخش لغزش 764-4 شکل

 586 ............................................................................................... بودجه قانون یک پیوست های طرح تعداد راتییتغ 1-6 شکل

 583 ................................................................................................................ یمل دیجد های طرح تعداد راتییتغ 8-6 شکل

 583 ..................................................................... ای سرمایه های دارایی تملک های طرح مالی تأمین منابع سهم راتییتغ 7-6 شکل

 582 ......................................................................................................... ها طرح اجرای عمر طول متوسط راتییتغ 5-6 شکل

 





 ن        فهرست  هیأت ویژۀ       

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 فهرست جداول

 6 ............................................................... 1792 نیفرورد و 1793 اسفند لیس در کشور یرساختهایز بر وارد خسارت زانیم 1 جدول

 40 ....................... (1792 گلستان، یامنطقه آب لیس گزارش) گلستان و بوستان یسدها به یورود اوج یدب -یدرولوژیه گزارش 1-8 جدول

 46 .............................................................. سد مخازن توسط آن لیتعد درصد و سدها یخروج و یورود یلابهایس اوج یدب 8-8جدول

 43 ..................................................................... گرگانرود رودخانه لابیس کنترل و رهیذخ در گلستان استان یسدها نقش 7-8جدول

 69 ................................................................................. .1792 نیفرورد 80 مورخ تا را لرستان استان یسدها تیوضع 5-8 جدول

 24 .......................................................................... فرامان و چهر پل ستگاهیا دو در 1792 نیفرود در لیس یدب راتییتغ 4-8جدول

 107 .......................................................... (سجاد سامانه از شده استخراج) گلستان استان لیس در دهید بیآس یساختمانها 1-7جدول

 106 ............................................................. (سجاد سامانه از شده استخراج) گلستان استان مدارس بر وارده خسارت زانیم 8-7جدول

 106 ......................... (یشهرساز و راه وزارت اطلاعات از شده استخراج) گلستان استان یهاراه یفن هیابن و هاجاده به وارد خسارات 7-7جدول

 103 ............................................... (یشهرساز و راه وزارت اطلاعات از شده استخراج) گلستان استان دهید بیآس یپلها تعداد 5-7جدول

 109 .................................................................................................... گلستان استان یدرمان مراکز به وارده خسارات 4-7جدول

 109 ............................................. (روین وزارت یرسم پاسخ) گلستان استان ییروستا فاضلاب و آب ساتیتاس خسارات اتیجزئ 6-7جدول

 110 ................................................ (روین وزارت یرسم پاسخ) گلستان استان یشهر فاضلاب و آب ساتیتاس خسارات اتیجزئ 3-7جدول

 110 ........................................................ (سجاد سامانه از شده استخراج) گلستان استان برق یرساختهایز به خسارت برآورد 2-7جدول

 111 .................................................. (رانیا گاز یمل شرکت یرسم پاسخ) گلستان استان گاز یهارساختیز خسارات اتیجزئ 9-7جدول

 118 .................................................. (رانیا مخابرات شرکت یرسم پاسخ) گلستان یمخابرات یرساختهایز به خسارت زانیم 10-7جدول

 118 ................................................ (سجاد سامانه از شده استخراج) گلستان استان یکشاورز یرساختهایز به خسارت زانیم 11-7جدول

 118 ................................... (سجاد سامانه از شده استخراج) گلستان استان یصنعت یها شهرك یرساختهایز به خسارت زانیم 18-7جدول

 117 ....................................................... (سجاد سامانه از شده استخراج) مازندران استان لیس در دهید بیآس یساختمانها 17-7جدول

 115 ...........................................................(سجاد سامانه از شده استخراج) مازندران استان مدارس بر وارده خسارت زانیم 15-7جدول

 114 .................... (یشهرساز و راه وزارت اطلاعات از شده استخراج) مازندران استان یها راه یفن هیابن و ها جاده بر وارد خسارات 14-7جدول

 114 ..................................... (یشهرساز و راه وزارت اطلاعات از شده استخراج) مازندران استان استان دهید بیآس یپلها تعداد 16-7جدول

 112 .................................................................................. مازندران استان یدرمان مراکز به وارده یهاخسارت اتیجزئ 13-7جدول

 112 ............................... (روین وزارت یرسم پاسخ) مازندران استان ییروستا و یشهر فاضلاب و آب ساتیتاس خسارات اتیجزئ 12-7 جدول

 119 .................................................... (سجاد سامانه از شده استخراج) مازندران استان برق یرساختهایز به خسارت برآورد 19-7 جدول

 119 ................................................ (رانیا گاز یمل شرکت یرسم پاسخ) مازندران استان گاز یرساختهایز خسارات اتیجزئ 80-7 جدول

 180 .................................................(رانیا مخابرات شرکت یرسم پاسخ) مازندران یمخابرات یرساختهایز به خسارت زانیم 81-7 جدول

 180 .............................................. (سجاد سامانه از شده استخراج) مازندران استان یکشاورز یرساختهایز به خسارت زانیم 88-7 جدول

 180 ................................. (سجاد سامانه از شده استخراج) مازندران استان یصنعت یها شهرك یرساختهایز به خسارت زانیم 87-7 جدول

 188 ...................................................... (سجاد سامانه از شده استخراج) لرستان استان لیس در دهید بیآس یهاساختمان 85-7 جدول

 187 ............................................................ (سجاد سامانه از شده استخراج) لرستان استان مدارس بر وارده خسارت زانیم 84-7جدول

 185 ................................... (یشهرساز و راه وزارت اطلاعات از شده استخراج) لرستان استان یپلها و ها جاده به وارد خسارات 86-7 جدول

 185 .......................................... (لرستان یشهرساز و راه کل اداره) لرستان استان در دهید بیآس یهاپل از یبرخ مشخصات 83-7 جدول

 186 ........................................................................................ لرستان استان یدرمان مراکز به وارده خسارات اتیجزئ 82-7 جدول

 183 ................................ (روین وزارت یرسم پاسخ) لرستان استان ییروستا و یشهر فاضلاب و آب ساتیتاس خسارات اتیجزئ 89-7 جدول

 182 ................................ (لرستان استان برق یروین عیتوز شرکت) 1792 لابیس در لرستان استان یهاشهرستان برق تیوضع 70-7جدول

 182 ....................................................... (سجاد سامانه از شده استخراج) لرستان استان برق یرساختهایز به خسارت برآورد 71-7جدول

 189 ..................................................... (رانیا گاز یمل شرکت یرسم پاسخ) لرستان استان گاز یرساختهایز خسارات زانیم 78-7جدول

 170 ................................................... (رانیا مخابرات شرکت یرسم پاسخ) لرستان یمخابرات یرساختهایز به خسارت زانیم 77-7جدول



 هیأت ویژۀ هازیرساختکارگروه          ه

 هاسیلابگزارش ملی 

 

 170 .......................................... (لرستان استان یکشاورز جهاد) لرستان استان یکشاورز یرساختهایز بر وارد خسارات زانیم 75-7جدول

 171 .................................... (سجاد سامانه از شده استخراج) لرستان استان یصنعت یها شهرك یرساختهایز به خسارت زانیم 74-7جدول

 178 ...................................................... (سجاد سامانه از شده استخراج) خوزستان استان لیس در دهید بیآس یساختمانها 76-7جدول

 178 .......................................................... (سجاد سامانه از شده استخراج)خوزستان استان مدارس بر وارده خسارت زانیم 73-7جدول

 175 ..................... (یشهرساز و راه وزارت اطلاعات از شده استخراج) خوزستان استان یهاراه یفن هیابن و هاجاده به وارد خسارات 72-7جدول

 175 ............................................ (یشهرساز و راه وزارت اطلاعات از شده استخراج) خوزستان استان دهید بیآس یپلها تعداد 79-7جدول

 176 ................................................... (رانیا یاسلام یجمهور آهن راه شرکت) جنوب هیناح آهن راه در شده جادیا خسارات 50-7جدول

 173 .................................................. (رانیا یاسلام یجمهور آهن راه شرکت) زاگرس هیناح آهن راه در شده جادیا خسارات 51-7جدول

 179 ................................................................................. خوزستان استان یدرمان مراکز به وارده یهاخسارت اتیجزئ 58-7جدول

 179 .............................. (روین وزارت یرسم پاسخ) خوزستان استان ییروستا و یشهر فاضلاب و آب ساتیتاس خسارات اتیجزئ 57-7جدول

 157 .................................................... (سجاد سامانه از شده استخراج) خوزستان استان برق یرساختهایز به خسارت برآورد 55-7جدول

 157 ................................................ (رانیا گاز یمل شرکت یرسم پاسخ) خوزستان استان گاز یرساختهایز خسارات اتیجزئ 54-7جدول

 157 ................................................ (رانیا مخابرات شرکت یرسم پاسخ) خوزستان یمخابرات یرساختهایز به خسارت زانیم 56-7جدول

 155 ................................................................................... ... خوزستان استان یکشاورز یرساختهایز بر وارد خسارات 53-7جدول

 152 ................................................................................... ... خوزستان استان یکشاورز یرساختهایز بر وارد خسارات 52-7جدول

 152 ................................. (سجاد سامانه از شده استخراج) خوزستان استان یصنعت یها شهرك یرساختهایز به خسارت زانیم 59-7جدول

 159 ............................................................ (سجاد سامانه از شده استخراج) لامیا استان لیس در دهید بیآس یساختمانها 40-7جدول

 140 ................................................................ (سجاد سامانه از شده استخراج) لامیا استان مدارس بر وارده خسارت زانیم 41-7جدول

 140 .......................... (یشهرساز و راه وزارت اطلاعات از شده استخراج) لامیا استان یها راه یفن هیابن و ها جاده بر وارد خسارت 48-7جدول

 141 ........................................................................................ لامیا استان یدرمان مراکز به وارده یهاخسارت اتیجزئ 47-7جدول

 148 .................................................. (روین وزارت) لامیا استان ییروستا و یشهر فاضلاب و آب ساتیتاس به خسارت اتیجزئ 45-7جدول

 147 .......................................................... (سجاد سامانه از شده استخراج) لامیا استان برق یرساختهایز به خسارت برآورد 44-7جدول

 147 ....................................................... (رانیا مخابرات شرکت یرسم پاسخ) لامیا یمخابرات یرساختهایز به خسارت زانیم 46-7جدول

 145 .................................................... (سجاد سامانه از شده استخراج) لامیا استان یکشاورز یرساختهایز به خسارت زانیم 43-7جدول

 144 ....................................... (سجاد سامانه از شده استخراج) لامیا استان یصنعت یها شهرك یرساختهایز به خسارت زانیم 42-7جدول

 144 ....................................................... (سجاد سامانه از شده استخراج) کرمانشاه استان لیس در دهید بیآس یساختمانها 49-7جدول

 144 ....................... (یشهرساز و راه وزارت اطلاعات از شده استخراج) کرمانشاه استان یهاراه یفن هیابن و هاجاده بر وارد خسارت 60-7جدول

 146 ............................................ (روین وزارت یرسم پاسخ) کرمانشاه استان ییروستا و یشهر فاضلاب و آب خسارت اتیجزئ 61-7جدول

 143 ..................................................... (سجاد سامانه از شده استخراج) کرمانشاه استان برق یرساختهایز به خسارت برآورد 68-7جدول

 143 ................................................. (رانیا مخابرات شرکت یرسم پاسخ) کرمانشاه یمخابرات یرساختهایز به خسارت زانیم 67-7جدول

 142 ............................................... (سجاد سامانه از شده استخراج) کرمانشاه استان یکشاورز یرساختهایز به خسارت زانیم 65-7جدول

 142 .................................. (سجاد سامانه از شده استخراج) کرمانشاه استان یصنعت یها شهرك یرساختهایز به خسارت زانیم 64-7جدول

 149 ..................................................................... خسارت سطح و استان کیتفک به مسکن ادیبن حوزه در وارده خسارات 66-7جدول

 161 ....................................................(سجاد سامانه از شده استخراج) رانیا 1792 لیس در مدارس بر وارده خسارات زانیم 63-7جدول

 168 .................................. 1792 لابیس در کشور( وارید-رگذریز-تونل-آبرو-آبنما-پل) یفن نهیاب و راه جسم به خسارت برآورد 62-7جدول

 167 ....................................................................................................... 1792 لابیس در دهید بیآس یپلها تعداد 69-7جدول

 164 ............................... (یشهرساز و راه وزارت اطلاعات از شده استخراج) کشور یلیر نقل و حمل و آهن راه به خسارت برآورد 30-7جدول

 166 .................................................. (یپزشک آموزش و درمان بهداشت، وزارت پاسخ) یدرمان مراکز یرساختهایز به خسارت 31-7جدول

 163 ............................... (روین وزارت اطلاعات از شده استخراج) ییروستا و یشهر فاضلاب و آب یرساختهایز به خسارت برآورد 38-7جدول

 162 ........................................... (سجاد سامانه از شده استخراج) یاستان برق عیتوز یشرکتها یرساختهایز به خسارت برآورد 37-7جدول

 169 ....................................... (سجاد سامانه از شده استخراج) یا منطقه برق عیتوز یشرکتها یرساختهایز به خسارت برآورد 35-7جدول

 138 ...................................................................... (نفت وزارت یرسم پاسخ) نفت وزارت یرساختهایز به خسارت زانیم 34-7جدول



 و        فهرست  هیأت ویژۀ       

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 137 .................................................................... (رانیا گاز یمل شرکت یرسم پاسخ) گاز یرساختهایز به خسارت زانیم 36-7جدول

 137 ..................................................... (رانیا مخابرات شرکت یرسم پاسخ) کشور یمخابرات یرساختهایز به خسارت زانیم 33-7جدول

 135 .................................................................. (سجاد سامانه از شده استخراج) یکشاورز یرساختهایز بر خسارت زانیم 32-7جدول

 136 ..................................................... (سجاد سامانه از شده استخراج) یصنعت یها شهرك یرساختهایز به خسارت زانیم 39-7جدول

 133 ....................................................... 1792 نیفرورد و 1793 اسفند لیس در کشور یرساختهایز بر وارد خسارت زانیم 20-7جدول

 121 .................................................. روین وزارت و بودجه و برنامه سازمان توسط منتشره لیس با مرتبط یاصل یدستورالعملها 1-5جدول

 198 ........................................... ]الف-540 شماره هینشر[ موجود حقوقی ضوابط اساس بر غیرمجاز و مجاز های کاربری تعیین 8-5جدول

 197 ................................................................. ]الف-540 شماره هینشر[ .ها کاربری استقرار برای پیشنهادی بازگشت دوره 7-5جدول

 807 .......................................................................................... فرودگاه و آهن راه و یراهساز با مرتبط یها نامه نییآ 5-5جدول

 803 .............................................................. طرح لابیس یدب نییتع متداول یهاروش اتیفرض و ازین مورد یاصل یهاداده 4-5جدول

 802 ............................................................................................ پلها یطراح با مرتبط  یدستورالعملها و ها نامه نییآ 6-5جدول
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 811 ........................................................................................................... پلها برای بازگشت دوره انتخاب راهنمای 2-5جدول
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 775 ........................................................................ خوزستان در لیس از متاثر یشهرها آب ساتیتاس به وارده یخسارتها 1-4جدول
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 747 ......................................................................... شهر کیتفک به برق عیتوز یها شبکه به شده وارد خسارات یکل آمار 4-4جدول

 749 ..................................................................................... آنها تیوضع و لابیس ریتاث تحت کی منطقه خطوط ستیل 6-4جدول

 749 ............................................................................................................ لیس معرض در ساتیتاس یکل تیوضع 3-4جدول

 767 ...................................................................................................... گلستان استان در گازرسانی ستمیس تیوضع 2-4جدول

 767 ........................................................................................... گلستان استان در گازرسانی ستمیس خسارات تیوضع 9-4جدول

 738 ............................................................... گلستان استان در 1792 سال یلغزشها نیزم اثر در دهید بیآس یروستاها 10-4جدول

 794 ........................................................................................... لرستان استان در رخداده یهالغزشنیزم مشخصات 11-4جدول

 501 .............................................................................................. لامیا استان در رخداده یهالغزشنیزم مشخصات 18-4جدول

 501 ........................................................................................ وارده خسارت نوع و لامیا استان دهید بیآس یروستاها 17-4جدول

 506 ......................................................................................... کرمانشاه استان در رخداده یهالغزشنیزم مشخصات 15-4جدول

 510 ........................................................................................... همدان استان در رخداده یهالغزشنیزم مشخصات 14-4جدول
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 7        خلاصه مدیریتی  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 خلاصه مدیریتی

به دنبال بارشهای کم سابقه، مناطقی از کشور در معرض سیلاب قرار گرفتند.  92فروردین  ابتدایو  93ر روزهای پایانی اسفند د

به مدیریت بحران و امداد و که مرحله اول مواجهه با این رخداد، پس از گذار از . به این مناطق وارد کردندخساراتی عظیم  این سیلها

را صادر نمودند، تا این  "سیلابها ملی گزارش یژهو هیأت"ریاست محترم جمهور طی حکمی  دستور تشکیل  ص داشت،نجات اختصا

هیات ظرف مدت شش ماه گزارش ملی خود را در باره دلایل وقوع این رخداد و حوادث بعد ازآن به صورت کارشناسانه تهیه نموده و به 

کارگروه زیرساختها فعالیت خود را برای یافتن پاسخ به سوالات کار گروههای مختلف این هیات، به دنبال تشکیل اطلاع عموم برساند. 

منضم به حکم ریاست محترم جمهوری در عرصه تاب آوری زیرساختهای کشور در برابر سیل آغاز کرد. این کارگروه متشکل از هفت 

ی اطلاعات و تحلیل آنها و ارائه از اعضای هیات علمی دانشگاههای استانهای درگیر سیل نیز در جمع آور نفر 14عضو اصلی بوده و 

 نظرات کارشناسی، همکاری داشته اند. همچنین در تهیه گزارش، از مشارکت  کارشناسانی بهره گرفته شده است.

کارگروه زیرساختها برای انجام ماموریت خود پس از بررسی های اولیه و مشخص شدن ابعاد خسارات وارده به زیرساختهای کشور 

ر اولین مرحله با طرح سوالاتی از سازمانهای مختلف درخواست اطلاعات و نظرات کارشناسی نموده و همزمان از در جریان سیل، د

سفرهایی به چند استان سیلزده داشته و با  همچنین، کارگروهسازمانهای مردم نهاد نیز خواستار اظهار نظر و تحلیل کارشناسی شد. 

جلساتی در مرکز با نمایندگان  ضمناًن سازمانهای محلی اطلاعاتی از آنها کسب نمود. بازدیدهای محلی و برگزاری جلسات با مسولا

 سازمانهای مختلف برگزارشد.

فصل است. اهداف و روش کار و ساختار گزارش در فصل اول تشریح شده است. در فصل دوم حادثه  2گزارش حاضر مشتمل بر 

این فصل بر اساس تلخیص  بخش مهمی از مطالبت خلاصه روایت شده است. سیلهای اواخر سال گذشته و ابتدای سال جاری به صور

مهندسی رودخانه  و هیدرولوژی و منابع آب ارگروه اقلیم و هواشناسی،ارائه شده در گزارشهای دریافتی از سه ک اتداده ها و اطلاع

نحوه وقوع سیلها وعملکرد تاسیسات و بناهای هیات ویژه گزارش ملی سیلابها تنظیم شده است. هدف از ارائه مطالب این فصل بیان 

فصل سوم گزارش به اطلاعات جمع آوری شده در خصوص خسارات  رودخانه ای با توجه به تاثیر آنها بر زیر ساختهای مختلف می باشد.

نداردها و وارده به زیرساختها در استانهای مختلف در جریان سیل اختصاص یافته است. در فصل چهارم آیین نامه ها، استا

دستورالعملهای فنی مرتبط با طراحی و اجرای زیرساختها برای تاب آوری در برابر سیل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.  فصل 

پنجم به تجزیه و تحلیل دلایل فنی خسارات وارده به انواع زیرساختها در مواجهه با سیلها می پردازد. فصل ششم  درس آموخته های 

در عرصه زیرساختها را مورد بحث و بررسی قرار میدهد. فصل هفتم توصیه ها و پیشنهادات کار گروه برای ارتقای کیفیت  حوادث اخیر

و تاب آوری زیرساختها در مقابل سیلاب را ارائه می دهد. در نهایت با توجه به محدود بودن فرصت کارگروه برای بررسی حوادث با 

 شنهاداتی برای انجام بررسی ها و تحقیقات بیشتر در آینده در خصوص موضوع، عرضه می شود.چنین گستره وسیع، در فصل هشتم پی

منابع اطلاعاتی برای تهیه گزارش در فصول مختلف تشریح شده است. کارگروه زیرساختها ترجیح می داد تمام اطلاعات موجود در 

اعضا و همکاران کارگروه باشد. لیکن با توجه به گستردگی  گزارش مستند به پاسخهای رسمی سازمانهای مسئول کشور یا بازدیدهای

خسارات وارده به زیرساختها، عدم ارسال پاسخهای دقیق و کامل توسط سازمانها،  محدودیتهای زمان و بودجه کارگروه، امکان احصای 

رش، بهترین اطلاعاتی است که تا زمان کلیه اطلاعات به صورت مستقل برای کارگروه فراهم نشد. بنابراین اطلاعات موجود در این گزا

 تنظیم آن، در دسترس کارگروه بوده است. 

پاسخ اساس اطلاعات جمع آوری شده، تجزیه و تحلیلهای صورت گرفته و بررسی های کارشناسی تفصیلی ارائه شده در گزارش، بر

 به شرح زیراست: خلاصه کار گروه به سوالات مطروحه در حکم ریاست جمهوری
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 چه اختهزیرسا به شده وارد خسارات میزان و چیست ابلسی اثر بر شده تخریب ایختهیرساز کمیت .1

 است؟ میزان

 84های مختلف کشور گردید. برای نخستین بار باعث ایجاد سیل در استان 1792و اوایل فروردین  1793های اواخر اسفند بارش

قرار گرفتند و خسارات سنگینی به زیرساختهای مسکن، کشاورزی،  روستا در معرض سیلاب 5500شهر و بیش از  800استان، بیش از 

نفت و گاز و بهداشت و درمان کشور وارد شد. استانهای خوزستان، لرستان، گلستان، ایلام، کرمانشاه   حمل و نقل ، آب و فاضلاب، برق،

ارائه شده و خلاصه  ایی کارگروه زیرساختنه گزارش 7و مازندران بیشترین خسارات را متحمل شدند. جزییات این خسارات در فصل 

 آن به شرح زیراست:

 ها و واحدهای مسکونیساختمان
واحد ساختمانی خسارت دیدند که  135729با توجه به اطلاعات موجود در سامانه سجاد )سامانه جامع امداد و بازسازی دولت(، حدود 

اشند. همچنین براساس پاسخ رسمی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به کارگروه ببیشترین آنها در استانهای لرستان، گلستان و خوزستان می

درصد اختلاف  6واحد ساختمانی در سیلاب دچار خسارت شدند که با مقدار ثبت شده در سامانه سجاد در حدود  167693زیرساخت، 

خت، میزان خسارت وارد بر ساختمانها را اعلام نکرده دارند. با توجه به اینکه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در پاسخ رسمی به کارگروه زیرسا

است و از طرفی در سامانه سجاد فقط میزان تسهیلات پرداختی به واحدهای مسکونی آسیب دیده ثبت شده است، که کمتر از مقدار 

 آورد نموده است.میلیارد ریال بر 94/41255ها در کل کشور را  باشد، کارگروه میزان خسارت بر ساختمانخسارت واقعی می

 مدارس
مورد آن  858مدرسه در سیل آسیب دیدند که  1539های خبری در مجموع با توجه به اطلاعات بازدیدهای استانی و گزارش

 69/1059استان حدود  9نیاز به تخریب و بازسازی کامل دارند. میزان خسارات وارده به مدارس براساس اطلاعات سامانه سجاد در 

 باشد.میمیلیارد ریال 

 راهها و ابنیه فنی
های کشور خسارت وارد شد کیلومتر از جاده 10340رسمی وزارت راه و شهرسازی به کارگروه زیرساخت، به حدود  براساس پاسخ

دستگاه ابنیه فنی  5515کیلومتر راههای روستایی و فرعی بودند. این سیلابها در مجموع به حدود  3391که از این مقدار بیش از 

دستگاه   8297درصد  و  40دستگاه دچار آسیب کمتر از  1481مل پل، آبنما، آبرو، تونل و زیرگذر نیز خسارت وارد کرد. که حدود شا

باشند. بیشترین مقدار خسارت به آسیب دیده، آبرو و آبنما می تخریب یا دچار آبگرفتگی شدید در زمان سیلاب شدند. عمده ابنیه فنی

باشد. بیشترین تعداد ابنیه آسیب دیده مربوط به استانهای لرستان، کرمانشاه و مربوط به راههای روستایی می جسم راه و ابنیه فنی

باشد. خسارت کل وارد بر جسم راه و ابنیه فنی در گلستان است که در مجموع بیش از تعداد ابنیه تخریب شده در سایر استانها می

میلیارد ریال برآورد شده است که بیشترین آن به ترتیب مربوط به استانهای   75/4231 میلیارد ریال و  56/71344کشور به ترتیب 

 لرستان، خوزستان، ایلام، گلستان و کرمانشاه است. 

در این گزارش سعی بر آن شد که خسارات وارد بر پلهای آسیب دیده تا حد امکان از سایر ابنیه فنی جدا گردند. با توجه به 

 04/8637دستگاه تشخیص داده شده است. میزان خسارات وارده به پلها  421جود تعداد پلهای آسیب دیده حدود مجموعه اطلاعات مو

 میلیارد ریال برآورد شده است. 

 حمل و نقل ریلی کشور
میلیارد ریال خسارت وارد  00/1323براساس پاسخ رسمی وزارت راه و شهرسازی، سیلاب به زیرساختهای ریلی کشور در حدود 
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کیلومتر زیرسازی و  60کیلومتر از خطوط ریلی ،  41رد که راه آهن جنوب در خوزستان بیشترین خسارت را متحمل گردید. تخریب ک

ابنیه فنی و همچنین آسیب به ساختمانها و تاسیسات مربوطه از مهمترین خسارتها به این بخش بود. براساس اطلاعات ثبت شده در 

 ان هم خسارت قابل توجهی وارد شده است. آهن گرگ سامانه سجاد به راه

 مراکز درمانی
مرکز درمانی  977با توجه به پاسخ رسمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به کارگروه زیرساخت، سیلاب به زیرساختهای 

قف و دیوار اعلام شده خسارت وارد کرد، که این خسارتها عمدتاً خسارت به نازك کاری، محوطه بیمارستان، آبگرفتگی و نم زدگی س

 48/8104منطقه اعلام شده از سوی وزارت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  3است. میزان خسارت به این زیرساختها در 

 میلیارد ریال برآورد شده است. 

 آب و فاضلاب شهری و روستایی
میلیارد   32/87893و فاضلاب شهری و روستایی  با توجه به پاسخ رسمی وزارت نیرو به کارگروه زیرساخت، میزان خسارت به آب

 باشد. ریال برآورد شده است که بیشترین خسارات به ترتیب مربوط به استانهای خوزستان، لرستان، کرمانشاه و گلستان می

 زیرساختهای شبکه برق
با توجه به اینکه پاسخی از وزرات نیرو و شرکت توانیر درباره میزان خسارتهای وارده بر زیرساختهای برق دریافت نشده است، 

مورد از زیرساختهای توزیع برق استانی  1989اطلاعات این بخش از گزارش از سامانه سجاد دریافت شده است. بر اثر سیلاب حدود 

میلیارد  70/5799و متوسط و پست های زمینی و هوایی در کل کشور خسارت دیدند که مبلغ آن شامل خطوط انتقال فشار ضعیف 

مورد از زیرساختهای شرکتهای برق منطقه ای شامل دکل و پستهای انتقال دچار خسارت  1331ریال برآورد شده است. همچنین 

میلیارد ریال  85/8041رکتهای توزیع برق منطقه ای باشد. خسارت به زیرساختهای شها میشدند که بیشترین آن مربوط به دکل

 برآورد شده است. 

 زیرساختهای نفت و گاز 
میلیارد ریال خسارت به زیرساختهای وزارت نفت شامل  87/386با توجه به پاسخ رسمی وزارت نفت به کارگروه زیرساختها، 

سی در مناطق نفتی مختلف وارد شد. همچنین براساس پاسخ های دسترخطوط لوله فرآورده و نفت خام، خطوط انتقال، مسیرها و پل

میلیارد ریال خسارت به زیرساختهای گاز چهار استان گلستان، مازندران، لرستان و  06/1846رسمی شرکت ملی گاز ایران، در مجموع 

 خوزستان وارد شده است. 

 زیرساختهای مخابراتی 
منطقه  85میلیارد ریال خسارت به زیرساختهای  34/303ارگروه زیرساخت، با توجه به پاسخ رسمی شرکت مخابرات ایران به ک

 باشد. مخابراتی کشور وارد شد که بیشترین خسارت مربوط به استانهای لرستان، گلستان و ایلام می

 زیرساختهای کشاورزی
ب، چاه های آب کشاورزی، جاده خسارات وارده به زیرساختهای کشاورزی شامل تاسیسات ایستگاههای پمپاژ آب، لوله انتقال آ

گیرند. جزئیات باشد و خسارت به مزارع، محصولات و باغات در این شاخه قرار نمیهای آب و ... میها، کانالهای دسترسی مزارع، اسکله

دریافت این خسارات در استانهای لرستان و خوزستان از طریق پاسخ رسمی جهاد کشاورزی استان لرستان و استانداری خوزستان 
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گردید. میزان خسارات به این بخش از زیرساختهای کشور در سایر استانها از سامانه سجاد استخراج شده است. بر این اساس مقدار کل 

 باشد. میلیارد ریال می 15/79413خسارت بر زیرساختهای کشاورزی کشور 

 های صنعتیزیرساختهای شهرک
خطوط انتقال و میزان خسارت به این بخش از زیرساختهای کشور از سامانه سجاد استخراج شده است. این زیرساختها شامل 

باشند که در ، راه و معابر و ساختمانهای صنعتی میخطوط انتقال و تاسیسات آب، خطوط انتقال و تاسیسات برق، تاسیسات فاضلاب

 های صنعتی کشور وارد گردید. ه زیرساختهای شهركمیلیارد ریال خسارت ب 46/1433مجموع 

 جمع بندی کلی خسارات
کل خسارات وارده به زیرساختهای کشور را به تفکیک نوع زیرساخت و موقعیت  1با توجه به اطلاعات بخشهای پیشین، جدول 

 16200میلیارد ریال، معادل تقریبا   34/163952مکانی آنها نشان می دهد. بر این اساس، مقدار کل خسارات به زیرساختهای کشور 

 میلیارد تومان، برآورد شده است. 

توزیع ارقام خسارات برحسب نوع زیرساخت را نشان می دهد. با توجه به این شکل خسارات وارده بر ساختمانها،  1شکل 

 8شکل  به اشند همچنین با توجهزیرساختهای کشاورزی، جسم راهها و تاسیسات آب و فاضلاب به ترتیب بیشترین سهم را دارا می ب

که توزیع استانی خسارتها را نشان می دهد، به استانهای خوزستان، لرستان و گلستان بیشترین خسارت وارد شده است که در مجموع 

 درصد خسارت کل کشور می باشد.  42

ده است. در صورت صحت ارقام از کل خسارات در سایر استانها گزارش ش %70این است که حدود  8نکته قابل توجه درشکل 

گزارش شده ، این موضوع نشان دهنده آسیب پذیری ساختمانها، راهها، شبکه های آب و فاضلاب و شبکه های توزیع برق کشور در 

 برابر بارندگی های نسبتاً شدید، حتی در زمانهای عدم وقوع سیلهای قابل ملاحظه است.

  1318 فروردین و 1317 اسفند سیل در شورک زیرساختهای بر وارد خسارت میزان 1جدول 

 نوع زیرساخت
 میزان خسارت )میلیارد ریال(

 مجموع سایر استانها کرمانشاه ایلام مازندران خوزستان لرستان گلستان

 94/41255 54/87211 70/1809 50/8690 10/1107 84/7200 1/11996 74/3875 یمسکون ساختمان

 63/1059 19/867 50/16 75/71 00/12 00/884 64/748 09/157 مدرسه

 56/71344 10/11080 33/1745 70/7070 00/1165 19/4855 00/3630 10/8838 جسم راه

 00/7192 21/8751 00/654 --- 70/75 60/45 --- 89/188 ابنیه فنی )به غیر از پل(

 04/8637 85/627 --- 00/174 30/192 50/31 00/1470 31/45 پل

 00/1323 20/177 --- --- --- 80/1647 --- --- راه آهن

 00/8 --- --- --- --- --- --- 00/8 فرودگاه

 48/8104 78/188 --- 24/70 50/101 00/883 30/1768 84/861 مراکز درمانی

 32/87893 70/8864 00/8428 08/148 59/465 14/17141 00/7911 27/631 آب و فاضلاب

 42/6540 57/1634 00/368 03/802 25/164 45/1435 64/1625 04/720 برق

 87/386 --- --- --- --- --- --- --- نفت

 06/1846 --- --- --- 33/875 38/416 24/564 35/72 گاز

 34/303 74/165 73/86 49/34 49/70 26/83 84/886 35/146 مخابرات

 15/79413 67/6158 32/1886 12/1697 20/158 14/16490 00/3346 60/4964 زیرساختهای کشاورزی

 46/1433 77/481 40/40 40/152 40/124 76/825 70/713 03/30 شهرك های صنعتی

 74/167198 14/91199 11/7873 14/8114 91/3193 91/93910 40/37171 81/17371 مجموع
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سهم خسارت هر یک از زیرساختهای کشور در سیلاب  1شکل 

1318 
 1318از استانهای کشور در سیلاب سهم خسارت هر یک  1شکل

 فنی تأسیسات ندها،سیل ب ،مانهاساخت ریلی، خطوط پلها، ها،ه جاد) کشور ایتهزیرساخ آوری تاب .1

 است؟ بوده چگونه ابلسی مقابل در....( و درمانی و بهداشتی تأسیسات فرودگاهها، برق، و آب
انتقال و  یآب و فاضلاب، شبکه ها ساتیتاس ،یآب ساتیکشور شامل راهها، پلها، ساختمانها، تاس یرساختهایخسارات وارده به ز

قرار  لیو تحل هیمورد تجزنهایی کارگروه زیرساخت گزارش  4در فصل  یکشاورز یرساختهایو ز یگاز رسان یبرق، شبکه ها عیتوز

 گرفته است. 

به توسعة پایدار در هر کشوری  لین یبرارا  هدف 13 ،ملل سازمان داریپا توسعة منشور گفت، دیبا یآور تاب مفهوم خصوص در 

 در رساختیز آن تیقابل مفهوم به رساختیز کی یآور تاب. باشد یم آور تاب یها رساختیز توسعة ها آن از یکی که دانسته لازم

 و یسوز آتش رینظ  یانسان عوامل دخالت از یناش ای و ،رهیغ و طوفان و زلزله و لیس رینظ ،یعیطب از اعم العاده، فوق حوادث تحمل

 دیبا رساختیز که ستین مفهوم بدان نیا البته. باشد یم خود یکل یداریپا و یاصل عملکرد دادن دست از بدون ره،یغ و تصادم و انفجار

د یک زیرساخت بسیار یمف عمر طول در بالا اریبس شدت با حوادث فوق العاده احتمال وقوع رایز دینما تحمل یشدت هر با را عوامل نیا

 علوم از استفاده با رساختهایز یطراح یها نامه نییآ جهینت در. ستین ریپذ هیتوج یاقتصاد لحاظ از آن یبرا یطراح و استپایین 

 یپل ،عنوان مثالبه چنانچه بنابراین . ندینما یم نییتع را العاده فوق حوادث یبرا یطراح شدت سازه ها، اعتماد تیقابل و احتمالات

 کی در که داشت انتظار دینبا  ،شده باشد برای سیل صد ساله طراحی و بدرستی اجرا معتبر یا نامه نییآ مطابق و یاصول بصورت

انتظار می رود زیرساختهایی که به صورت  کنیل به صورت کامل مقاوم بوده و هیچ آسیبی را متحمل نشود.  ساله پانصد لیس دادیرو

 ناشی از حوادث با شدت متوسط یتحت بارگذار ،ناشی از حوادث روزمره بدون آسیب یتحت بارگذار طراحی و اجرا شده باشند،اصولی 

شت پذیری را بازگ با قابلیت یب کلیعدم تخرآسیب جدی ولی فوق العاده  یتحت بارگذار،  عیسر یریمختصر وبازگشت پذ بیآس

 . مداد شوندقل تاب آور و به این ترتیب تجربه نمایند

می دهد گرچه برخی از زیرساختهایی که در معرض سیلاب قرار گرفته اند، نشان  ی صورت گرفته در گزارش کارگروه،ها یبررس

دلایل این امر را است. نبوده مطلوب  سیلابدر برابر  ی کشوررساختهایز یتاب آور تاب آوری قابل قبولی داشته اند، لیکن بطور کلی 

 لیدلامی توان در نواقص آیین نامه ها و مقررات فنی موجود، مشکلات برنامه ریزی، طراحی، اجرا و نگهداری زیرساختها جستجو نمود. 

سایر موارد در پاسخ به سوال سوم، چهارم و پنجم توضیح داده می  شود. یبطور خلاصه ذکر م لایذ بروز خسارات به زیرساختها یفن

 .شود



2          هیأت ویژۀ هازیرساختکارگروه 

 هاسیلابگزارش ملی 

 

 راهها و ابنیه فنی وابسته، خطوط ریلی و فرودگاهها 
 های کشور چشمگیر بوده و بخش اعظم آنها مربوط به  راههای روستایی و فرعی بوده است. عمده ابنیه فنیخسارات وارده به جاده

آنها راه آهن جنوب در خوزستان   آسیب دیده، آبرو و آبنما بوده است. زیرساختهای ریلی کشور هم از سیل در امان نبودند و در میان

بیشترین خسارت را متحمل گردید. همچنین آسیبهایی به ساختمانها و تاسیسات آنها وارد آمد. خوشبختانه آسیب وارده به 

فرودگاههای کشور در این حوادث محدود بوده و فقط فرودگاه گرگان برای چند روز دچار آب گرفتگی شد. خسارات پیش آمده ناشی از 

یل اخیر در حوزه زیرساختهای راه و ترابری را می توان در بخش های مختلف مطالعه تا اجرا و حتی مدیریت نگهداری جستجو کرد. س

 از جمله اهم مسایل موجود می توان به موارد زیر اشاره کرد:

سیلاب به دلایل و خصوص مسائل زهکشی در آهن و فرودگاه عدم انجام مطالعات صحیح در طراحی پروژه های راه، راه -

مختلف)نبود بانک اطلاعات مورد نیاز، کمبود دانش فنی مشاور و طراح، عدم توجه به اهمیت سیل به دلیل تجربه چند سال خشکسالی 

 متوالی، ضعف آئین نامه های طراحی ، عدم توجه به مبانی و اصول طراحی از جمله زمین شناسی و هیدرولوژی(

 ا ابنیه فنی آنها اجرای نامناسب پروژه ها و ی -

 نگهداری نامناسب پروژه ها و ابنیه فنی آنها   -

 کمبود ظرفیت عبور کالورت، مکانیابی نامناسب و یا عدم کارایی کالورت در عبور جریان  -

 های گلستان و خوزستان با توجه به غرقآب شدن راه ها به مدت طولانی جاده ها در استان عدم تاب آوری روسازی -

 پلها
بهای اخیر پل های زیادی در استانهای لرستان، ایلام، کرمانشاه، همدان، مازندران و خوزستان خسارت دید و یا به کلی در سیلا

 سارات وارداز خ رخیب چند صد ساله آنها در بعضی مناطق، دوره بازگشت نیو همچن حجم بسیار زیاد سیلابها با توجه بهتخریب شد. 

است. معهذا وسعت خرابی ها و خسارات نشان دهنده عدم تاب آوری مناسب آنها بوده است. در جمع بوده  ریاجتناب ناپذ پلها بهآمده 

 بندی علت آسیب های سیل به پل ها می توان به اختصار بدین موارد اشاره کرد:

 عدم وجود آیین نامه های جامع طراحی پلها برای سیل بصورت الزام آور در کشور  -

 در کوله ها و پایه ها و اتخاذ تمهیدات لازم مثلا پی های عمیق و شمع عدم پیش بینی آبشستگی -

 تغییر مسیر رودخانه و یا تعریض آن از بالادست و سرازیر شدن جریان به دشتهای اطراف، دور زدن و تخریب کوله ها  -

 عدم طراحی دیوارهای هدایت مناسب در بالادست پل -

 شدید عدم پیش بینی روگذری از پل برای سیلاب های -

 بر سازه پلها عدم پیش بینی بار و تاثیر اجسام شناور -

 عدم طراحی و یا طراحی نادرست اجزای رو سازه و زیرسازه و دستگاه های تکیه گاهی برای سیل طرح و سیل فوق العاده -

 عدم درنظرگیری اثر سیلاب در محاسبات مرتبط با مقاومت خاك و ظهور پدیده های فرسایش و آبشستگی -

 ضعیف پلها یا استفاده از مصالح نامناسب  اجرای  -

یادآور می شود تعدادی از پلهایی که در معرض سیل قرار گرفته اند تاب آوری مناسبی داشته اند. نمونه های این پلها در گزارش 

 کارگروه ارائه شده است.

 ساختمانها 
وزشی و درمانی در استانهای مختلف کشور خسارت در سیلهای اخیر ساختمانهای زیادی شامل ساختمانهای مسکونی، اداری ، آم

اند. بیشتر این ساختمانها در مناطق روستایی واقع شده اند. بسیاری از دیدند. اکثر ساختمانهای آسیب دیده دارای یک یا دو طبقه بوده

تمانها در مقابله با بلایای طبیعی ای معینی بوده و صرفا سرپناهی برای ساکنان هستند. این نوع ساخاین ساختمانها فاقد سیستم سازه
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ای از ساختمانهایی که تخریب رود. لیکن دستهمانند زلزله، طوفان یا سیل بسیار آسیب پذیر بوده و انتطار مقاومت چندانی از آنها نمی

تعدادی اند. قابی بوده ای معینی از قبیل ساختمان مصالح بنایی کلاف بندی شده یا ساختماناند، دارای سیستم سازهکلی یا جزئی شده

 سازه ای. خسارات در برابر سیلاب تاب آوری نشان دادند، ودندبه صورت اصولی جانمایی، طراحی و اجرا شده ب ، کهاین نوع ساختمانهااز 

 :ناشی از عوامل زیر بوده استدر این حوادث کلی یا بخشی ساختمانها 

هنگام وقوع سیل، ساختمانی در مسیر جریان سیلاب قرار داشته باشد، : چنانچه در  لابیس انیاز اثر جر یناش خسارات

نماید. از طرف دیگر جریان ای اثر مینیروهای جانبی وارده از طرف جریان سیلاب به ساختمان بسیار بزرگ بوده و به صورت ضربه

ه این عوامل، از ساختمانی که در شدید سیال ممکن است باعث فرسایش و آب شستگی زیر پی ساختمان شود. با توجه به مجموع

ای داشت. مشاهدات سیلهای اخیر در توان انتطار تاب آوری قابل ملاحظهمسیر سیل در نواحی دارای شیب تند قرار گرفته است، نمی

 ،شهر معمولان و شهر پلدختر نظیردهد که به واسطه عدم رعایت حریم رودخانه در مناطقی استانهایی نظیر لرستان نشان می

 اند. ساختمانهای زیادی در معرض جریان مستقیم سیل قرار گرفته و دچار تخریبهای وسیعی شده

در سیلهای اخیر در برخی از مناطق استان گلستان و استان خوزستان، سیلاب در  :لابیاز اثر مانداب س یناش خسارات

ای نبوده است. لیکن ماندابی که ساعتها یا در برخی از موارد روزها باقیمانده است، باعث شده که سیلابدشتها دارای سرعت قابل ملاحظه

دیوارهای ساختمانهای مصالح بنایی مقاومت خود را از دست بدهند یا در برخی از مواقع پی ساختمان با توجه به نوع زمین دچار 

معرض مانداب قرار گرفتند، ولی در آنها ضوابط فنی مربوط به طراحی و فرونشست و یا تخریب شود. البته در ساختمانهایی که در 

 اجرای ساختمانها رعایت شده و از مصالح مناسبی استفاده شده است،  ساختمان دچار فروپاشی کلی نشده است. 

دی از رانش زمین در جریان بارندگی های شدید ابتدای سالجاری در برخی از مناطق موارد متعد :نیزم رانش از یناش خسارات

 رخ داد. استانهای گلستان و مازندران بیشترین خسارات از این دست را متحمل شدند.

 تاسیسات آبی
واصل  سدها و بندهای اصلی موجود در رودخانه های کشور ، گزارشی از بروز آسیبی مهم بهدر جریان حوادث اخیرخوشبختانه 

خسارات وارده به رودخانه ها و تاسیسات آنها نیز در گزارش کارگروه مهندسی رودخانه بررسی می شود. خلاصه نتایج  . نشده است

 بررسیهای انجام شده در خصوص تاب آوری برخی دیگر از تاسیسات آبی را می توان بصورت زیر بیان کرد:

از نوع دیواره های صلب بوده اند. بیشتر دیوارها از نوع  ادهدیوارهای نگهبان ساحل رودخانه و کناره جاکثریت قریب به اتفاق 

وزنی با مصالح بنایی و سنگی ساخته شده بودند و درصد بسیار کمی نیز ار نوع طره ای با جنس بتن مسلح ساخته شده بود. از نظر 

ر شرایط ساخت پی، در بسیاری موارد شرایط ساخت و اجرای بدنه به نظر می رسد که تقریبا دیوارها مشکل خاصی نداشته اند. از نظ

آبشستگی در جلوی دیوار موجب جابجایی اولیه یا واژگونی نسبی یا کامل گردیده است.  پس از حرکت موضعی یا دورانی ناشی از 

 ابشستگی در جلوی پی، جریان سیل به پشت دیوار نفوذ کرده و ضمن آبشستگی موجب افزایش فشار پشت دیوار و تخریبهای اساسی

شده است. دیوارهایی که حرکت موضعی یا دورانی نداشته اند و سیل به پشت آنها نفوذ نکرده سالم باقی مانده اند. دیوارهایی که سیل 

از بالادست به پشت آنها نفوذ کرده ولی پی آنها نسبتا عمیق بوده و آبشستگی  اطراف آن شدید نشده )و جریان سیل مسیری به موازات 

 ر پیدا کرده است( سالم مانده اند.دیوار برای عبو

زیادی در این حوادث آسیب دیده اند. در این ایستگاهها طراحی زیر سازه و پی بصورت مناسب و با  ایستگاههای پمپاژ و آبگیری

ت. صورت نپذیرفته اسبرای سیلابهای محتمل و فرسایش اطراف آنها  فرض اثر سیلاب خاص و با رعایت مقاومت در شرایط آبشستگی

 همچنین تمهیدات لازم برای عدم ورود سیلاب به قسمتهای حساس و عدم تخریب فراسازه در مقابل سیل انجام نشده است.

که از نظر جانمایی یا شرایط سیلاب در محلی قرار داشته اند که فرسایش مقطع رودخانه کم  ایستگاههای آبسنجیآن دسته از 

ت آنها برخورد نداشته است، در حین سیلاب سالم مانده اند. ایستگاههای آبسنجی که در بوده، یا سیلاب بصورت تهاجمی با تاسیسا
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محلی قرار داشته اند که در زمان سیلاب مقطع فرسایش نیافته ولی جریان سیلاب بصورت تهاجمی با تاسیسات برخورد داشته و یا در 

 اند.ابی کلی شدهمقطع فرسایش یافته رودخانه قرار گرفته اند ، دچار تغییرات و خر

 تاسیسات آب و فاضلاب
خسارتهای سیلاب به زیرساختهای آب و فاضلاب شهری و روستایی با توجه به ویژگی های طبیعی و جغرافیایی، عوارض و ... مناطق 

مدتا از طریق درگیر سیل نسبت به یکدیگر قدری متفاوت بوده است. در استانهای گلستان و لرستان، که تامین آب شهرها و روستاها ع

آبهای زیرزمینی صورت می گیرد، تاثیرات مخرب سیلاب بر سیستم های تامین کننده آب کمتر و در استان خوزستان، که سیستم های 

تامین آب )شامل تاسیسات برداشت و تصفیه خانه های آب( عمدتا از آبهای سطحی است، خسارتهای بیشتری به این بخش از 

انتقال آب در  یها ستمیس به ناچار یکوهستان تیبا توجه وضع ، کهدر مقابل در استان لرستانردید. سیستمهای آبرسانی وارد گ

همچنین سیستمهای جمع آوری بوده است.  ترنیوارده سنگ یاند، خسارتها افتهیرودخانه ها امتداد  یدر مجاورت طول نواحیاز  یاریبس

نموده، ماندابی درگیر سیلاب که وضعیت توپوگرافی، زهکشی ثقلی را تسهیل میو دفع آبهای سطحی و فاضلاب در مناطقی از استانهای 

و آسیب کمتری را متحمل گردیده در عوض برای مناطق با توپوگرافی مسطح و پست از جمله شهرها و روستاهای مناطق جلگه ای 

تا  93در طی دوره سیلابهای اسفند  استانهای خوزستان و گلستان وضعیت دفع آب های سطحی و فاضلاب با چالش های بزرگتری

وضعیت ماندابی، افزایش تراز آب های زیرزمینی و پس زدگی  92و   93مواجه بوده است. ضمن اینکه در تجربه سیلابهای  92فروردین 

ع آب شرب و ناشی از افزایش تراز آب رودخانه ها در مجاورت مناطق شهری و روستایی باعث گردید که در برخی موارد شبکه های توزی

 بهداشتی این مناطق به دلایلی همچون مستعمل بودن شبکه، نشت معکوس و ورود آبهای آلوده بسیار مخاطره آمیز شوند.

 تاسیسات تولید، انتقال و توزیع برق
ات ی مهم به تاسیسات تولید برق دریافت نشد. لیکن بخشهایی از تاسیسهاخوشبختانه در حوادث سیلهای اخیرگزارشی از آسیب

رق در سیلهای اخیر در استانهای مختلف کشور خسارت دیدند.  در اینجا توجه به دو نکته مهم حایز اهمیت است. بانتقال و توزیع 

ای بوده است که آنها را در مواجهه با سیلاب قرار داده است. نکته گونههای برق بهنخست جانمایی بخشی از شبکه و تعدادی از پست

 سیل و یا سایر حوادث طبیعی است. یا  ی شدیدبارشهارسانی در مواجهه با های برقی سیستمدوم موضوع تاب آور

اند. این موضوع در درجه ها بودههای توزیع که دچار آبگرفتگی شدند، غالباً در مناطق روستایی و حاشیه رودخانهبطور کلی شبکه

مناطق نیز بدلیل رانش زمین  شبکه توزیع دچار خرابی و خسارت شده اول بدلیل عدم رعایت حریم رودخانه ها بوده است. در برخی 

است. در استان گلستان  عمده خسارات به شبکه توزیع برق ناشی از رانش زمین در مناطق کوهستانی و مانداب سیلاب در سیلابدشتها 

 بوده است.

 تاسیسات نفت و گاز
سوزی باشد، ستگی خط لوله انتقال گاز و صدمات ناشی از انفجار و آتشخوشبختانه در جریان سیلهای اخیرآسیبی که منجر به شک 

ها و شدن خطوط لوله در برخی از نقاط است. همچنین برخی از شیرخانهبردگی و نمایانها مربوط به آباتفاق نیفتاده و عمده خسارت

 است.های حفاظت کاتدی در محاصره سیلاب قرار گرفتهایستگاه

 های گازرسانی استان خوزستان بر اثر سیل دچار شکستگی نشد. ها هیچ یک از خطوط و شبکهدر جریان این سیل

 در استان لرستان دلایل خسارات وارده به سیستم گازرسانی را می توان بصورت زیر خلاصه نمود:

در نظر نگرفتن طول بستر عدم رعایت استاندارد ها در زمان اجرای شبکه ها در محل تقاطع با رودخانه ها و مسیل ها شامل :  -

 مناسب و اجرای دستک ها در محل نامناسب و داخل بستر 
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شبکه به صورت موازی با جریان رودخانه که این امر هنگام جاری شدن سیل و تعریض بستر رودخانه  واجرای خطوط تغذیه  -

 مشکلاتی را برای خطوط ایجاد نموده است. 

یت های اجرایی و وجود معارضین محلی به موازات جاده ها و بعضا در محدوده اجرای خطوط تغذیه و شبکه  به دلیل محدود -

 شانه جاده که بدلیل اختلاف در تراکم کم زمین ها معمولا جریان تند و زیاد آب باعث نمایان سازی خطوط می شود. 

 زیرخلاصه نمود:دسته  چهاردلایل بروز خسارات به شبکه گازرسانی استان گلستان را به طور کلی می توان در 

 زمین لغزشهای ناشی از بارش در مناطق کوهستانی -

 رواناب ناشی از بارندگیهای شدید و فروریزش و آب بردگی خاك اطراف خطوط انتقال گاز در مناطق لسی.  -

 اثر جریان سیلاب در چند محل تقاطع رودخانه با خطوط لوله عبوری  -

 اثر مانداب سیل در مناطقی از قبیل آق قلا  -

 زیرساختهای کشاورزی
در جریان سیلهای اخیر زیرساختهای کشاورزی آسیب زیادی دیدند. آسیب وارده به اراضی کشاورزی در حوزه بررسیهای کارگروه 

 ، پمپاژ یها ستگاهیبه ا بیوارد آمدن آس زیرساختها قرار ندارد و توسط کار گروه تخصصی مربوطه بررسی می شود. سایر موارد شامل

، قنوات، آب رهیذخ یاستخر ها  ،ریآبگ یو  دهانه ها یانحراف یانتقال آب  با لوله ، بند هاسیستمهای ،  یسنت ی، انهاراریآب یکانالها

و واحدهای تولیدی و دامداری و واحدهای آبزی پروری بوده است. بطور کلی آسیبهای وارده ناشی از دو عامل  مزارع نیب  یجاده ها

 یانتقال آب باعث انباشت رسوبات و در موارد  ساتیبه تاس لابیورود ساصلی هجوم سیلاب یا رانش زمین بوده است. همچنین 

 .ها شده است از سازه یشکسته شدن بخش هائ

 را می توان چنین برشمرد: یکشاورز یساخت ها ریز  یدگید بیآس لایل مهمبرخی از د

 . یجهت حفظ مناطق  شهر یکشاورز یاراض یرودخانه ها بر رو یحفاظت یکهایباز کردن دا -

 مجاز ریاز ساخت و ساز غ یناش هالیمس تیظرفمحدود شدن  -

  یاصل یدر بستر  زهکش ها اهانیانباشت رسوبات  و رشد گ -

 رساختهایز از یبرخصحیح   یئجانماعدم  -

 ی و سیل بندهاحفاظت یسازه هایا عدم عملکرد مناسب نبود  -

 نسبتاً کوتاهگشت بازبا دوره   لیس هیبر پا یکشاورز یآب یسازه ها یحاطر -

 شیروانیهای طبیعی یا احداث شده
شیروانیها واقع میشوند و بدلیل توسعه های شهری، روستایی و زیر ساختی در مناطق کوهستانی عمدتا در مجاورت یا روی 

طبیعتشان دارای استعداد زمینلغزش و رانش زمین هستند. خسارات وارده ناشی از رانش زمین به بافتهای روستایی و شهری، 

های روستایی، تاسیسات انتقال برق، مخابرات وگاز ، قابل توجه بوده است. در بین استان زیرساختهای راه و راه آهن بین شهری و

 خسارت دیده، بیشترین خسارت از نظر رانش زمین به استان گلستان وارد شده است. 

متعددی  لیدلامیتواند  ی کشور بر اثر زمینلغزش و رانش زمینساختها ریز تاخسار و بیتخر گرفته صورت یهایبررس به توجه با

برخی از خسارات بدلیل افزایش شیب ناشی از  داشته باشد. برخی از دلایل ذاتی و بدلیل جنس، رطوبت و شیب زمین هستند، و

خاکبرداری یا سنگبری برای احداث راه، راه اهن و یا سایر تاسیسات خطی یا متمرکز، عدم تثبیت و پایدار سازی کافی و اصولی 

و یا آغازگر لغزش، ترکیب شیروانیهای موجود یا ایجاد شده بوده که با بارندگیهای شدید و مستمر، بعنوان عامل بیرونی، ناپایدار کننده 

 شده و خسارات شدید و فراوانی را بوجود آورده است.
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 قرار ابلسی معرض در که اییتهزیرساخ در سیل مقابل در آور تاب طراحی استانداردهای رعایت .3

 است؟ بوده اندازه چه انده گرفت
نهایی کارگروه  گزارش 5در مقابل سیل، در فصل  استانداردها، دستورالعملها و آئین نامه های مرتبط با  تاب آوری زیر ساختها

این دستورالعملها شامل مدارك نظام فنی و اجرایی منتشر شده توسط سازمان برنامه و بودجه ) بیش از بررسی شده است.  زیرساخت

و  4رساختها در فصل خسارات وارده بر زیعنوان(، مقررات ملی ساختمان، مدارك اختصاصی وزارتخانه های نفت و نیرو می باشند. 53

تحلیلهای مذکور و نمونه تجزیه و تحلیل شده است.  گزارش نهایی کارگروه زیرساخت  6ساختارها و مشکلات طراحان نیز در فصل 

های ارائه شده، نشان می دهد که برخی از زیرساختها که در خصوص آنها استانداردهای مناسب طراحی و اجرا از منابع داخلی یا 

ی که در جریان از موارد یاریدر بسمشاهده می شود  ت شده است، عملکرد مناسبی در برابر سیلاب داشته اند. همچنینخارجی رعای

 به خسارتهااز  که بخش زیادی وجود دارد،  یینامه ها نییآ دستورالعملها و  و نیقوان  ، وارد شده به زیرساختها خساراتی سیلهای اخیر

عدم صراحت  ایاز فقدان  یناش خسارات ایجاد شده در زیرساختهااز  بخشی حال، نی. با ااست بودهمدارك  نیهم به توجه عدم لیدل

ا پاسخ این سوال در دو بخش ارائه لذ .استبوده  زیرساختهاعملکرد   یابیو ارز یاجرا، بهره بردار ،یطراح یبرا ینامه ا نییآ یارهایمع

وجود طراحی پرداخته می شود و در بخش دوم مشکلات طراحی زیرساختها می شود. در بخش اول به نقاط ضعف استانداردهای م

 تشریح می شود.

 بخش اول: نقائص استانداردهای طراحی
این آئین نامه ها از نوع  اغلباولین نکته کلی و مهمی که در مورد این استانداردها وجود دارد، الزام آور نبودن برخی از آنهاست. 

یاری از طراحان خود را موظف به رعایت آنها نمی دانند. نکته بعدی آن است که اگرچه تعدد مدارك فنی می باشد که عملا بس 7گروه 

از نوع گروه سوم به عنوان راهنما فی نفسه مفید است، لیکن در برخی از موارد تفاوت تعاریف، هم پوشانی مطالب و ارجاعات غیر 

ده کننده می شود و ممکن است در نهایت موجب عدم استفاده ار این مدارك ضروری به استانداردهای خارجی باعث سردر گمی استفا

 در جامعه مهندسی شود. 

 در ادامه به بعضی نکات مربوط به آئین نامه های فنی در حوزه های خاص انواع زیرساختها اشاره شده می شود.

 آئین نامه های مربوط به بستر و حریم رودخانه

متر از  80ساله و حریم آن فاصله ای تا 84موجود، بستر رودخانه ناحیه متناظر با سیل با دوره بازگشت در قوانین و آئین نامه های 

بستر بنا به تشخیص کارشناسان تعریف شده است. حریم و بستر جنبه قانونی داشته و در صورت تجاوز به آن وزارت نیرو می تواند به 

 متر هپنجاو  یکصدها حریمی تا  خانهآب رود کیفی حفاظت یارـبهمچنین  .قوه قضائیه رجوع کرده و دستور قلع و قمع بگیرد

و  یصورت  فوق از منظر حقوق بهرودخانه  میحر فیتعراست  ممکن اگرچهدر نظر گرفته شده است.  بستر لیها منتهی( از فقیازاتر)

 و است یفن هیتوج فاقد آن رینظا و راه ای ساختمان لیقب از یحدثاتتمس احداث منظر از کنیل باشد، هیتوج و قبول قابل تیمالک نییتع

 .کنند فیتکل نییتعدر مجاورت رودخانه ها  را مستحدثات انواع احداث امکان ،شتگباز دوره مفهوم به توجه باباید  یفن یها نامه نییآ

 آئین نامه های مربوط به تاسیسات آبی

برقآبی و سرریزها و تونلها و سازه های کنترل و انحراف آب تاسیسات آبی بزرگ شامل سدها و نیروگاههای تقریبا اغلب 

در این سیلاب مشکل خاصی پیدا نکردند. به نظر میرسد چون طراحان و اجرا کنندگان و ناظران این  و تاسیسات مربوط به آنها

حتی بعضا از آخرین یافته های علمی تاسیسات بدلیل اهمیت آنها علاوه بر آئین نامه های ملی، از آئین نامه های معتبر بین المللی و 

 لذا در این سیلاب بخوبی تاب آوری داشته اند. ی طراحی می شوند وبزرگ یطراح لابیس این نوع تاسیسات برمبنای ،استفاده می کنند

سایر زیرساختهای مرتبط با سیل و جریان آب عموما برای یک سیلاب حدی با بزرگی و دوره بازگشت خاص )با توجه به 
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دودیتهای فنی اجرایی بودجه ای زمانی( طراحی می شوند. گرچه دوره بازگشت این سیلاب که سیل طرح نامیده می شود در مح

زیر انواع استانداردهای مربوطه دارای ابهاماتی است، به نظر می رسد ضروری است به منظور تامین ایمنی و کاهش ریسک خطر، برای 

 یف و اثر آنها بر زیرساختها بررسی شود: سیلابهای حدی در سه رده تعر هاساخت

 سیلاب حد بهره برداری: برای شرایط عمومی عادی بهره برداری از تاسیسات 

 سیلاب حد فوق العاده: برای شرایط ویژه و خاص اضطراری کار کرد تاسیسات 

 سیلاب حد نهایی: برای شرایط بحرانی و جلوگیری از تخریب کلی آن 

در ساحل صلب ، جزئیات مناسب و کافی برای طرح و کاربرد دیوار نگهبان دیوارهای نگهبانموجود ضمناً در دستورالعملهای 

از رودخانه ارائه نشده است. همچنین دستورالعملهای مربوط به طرح و اجرا و نگهداری و بهره برداری از دیگر انواع دیوارهای نگهبان 

ایستگاههای پمپاژ و کانالهای انتقال آب و سازه . در خصوص عملکرد موجود نیستجمله دیوارهای انعطاف پذیر و توری سنگی 

 در زمان سیلاب و شیوه بهره برداری از آنها،  نیز کمبود دستورالعملهای مناسب دیده می شود. های اتصال کانالها

 ابنیه فنی وابسته و آئین نامه های مربوط به تاسیسات حمل و نقل، راهها

ژیک راههای مواصلاتی در زمان بحران حتی راههای فرعی، که گاهی نقش تنها راه دسترس به روستاها را با توجه به اهمیت استرات

که در حال  دوره بازگشت سیلاب طرحساله، لازم است  40دارند، و همچنین اهمیت اقتصادی حفظ جسم راه در طول عمر حداقل 

در خصوص بخش  محاسبه زمان تمرکز و دبی سیلابهای مربوط به  سال منظور شده است، مورد بازنگری قرار گیرد. بند84حاضر ، 

 یعنی محاسبه دبی طراحی، شفاف نیست. طراحی سیستم زهکشیاصلی 

سال تعیین کرده است. در این بند  40سال و برای موارد خاص  100، دوره بازگشت سیلاب را خطوط راه آهنآئین نامه طراحی 

 موارد خاص مجهول است. 

مخصوصا در بحرانهای مختلفی مانند سیل از نظر امدادرسانی و دیگر جنبه های مدیریت  فرودگاهیرغم اهمیت حیاتی متاسفانه عل

 برای تاب آوری این مناطق وجود ندارد.  آیین نامه الزام آور داخلیبحران هیچگونه 

 آئین نامه های مربوط به پلها

 راههای هندسی طرح نامه آیین مبهم است و مختلف اتینشر در پل فیتعر اصولا در مورد پلها نقص در آئین نامه ها زیاد است.

 .در این خصوص هماهنگ نیستند 897و  898 اتینشر و(  514 نشریه) ایران

طراحی طول پل و طول دهانه ها بر اساس هیدرولیک جریان، لحاظ کردن ریخت شناسی رودخانه در طرح هیدرولیکی پل و روش 

ایه های پل در برابر آبشستگی در آئین نامه ها به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است. همچنین عمق آزاد های حفاظت کوله ها و پ

برای طراحی تراز عرشه کمتر مورد بحث قرار گرفته است. و در نهایت نیروهای وارد بر عرشه در اثر عبور آب و نیروهای وارد از طرف 

 ت. نخاله های عبوری مورد توجه نبوده اس

 و آزادراهها در واقع پلهای کلی دهانه بیان شده که تخمین ،517ضمناً در بخش مطالعات توجیه اولیه طرح های احداث راه،  نشریه 

 هابزرگراه و هاآزادراه برای ساله باشد،  و یادآوری شده که 40 دبی از استفاده با راه سایر انواع برای و ساله 100 دبی اساس بر بزرگراهها

، دوره بازگشت سیلاب  514در حالیکه در نشریه  .شود بررسی ساله 400 بازگشت دورۀ با سیلابی دبی برای خط انسداد عدم تمهیدات

 ساله در راههای اصلی داده شده است. 100سال برای راههای فرعی تا حداکثر  84طرح به شکل دیگری تعریف شده و از دوره 
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 اآئین نامه های مربوط به ساختمانه

 100در مورد ساختمانها، در ویرایش جدید مبحث ششم مقررات ملی ساختمان، منطقه سیل خیز براساس سیل با دوره بازگشت 

سال تعریف شده است. در حالیکه در دستورالعملهای موجود مربوط به پهنه بندی خطر سیل و تعیین بستر و حریم رودخانه ها، تعیین 

 ق الزامی نیست. منطقه سیل خیز بر اساس تعریف فو

 آئین نامه های مربوط به شبکه های آب و فاضلاب

بررسیهای برخی رخدادها در سیلهای اخیر و بخصوص سیل خوزستان بیانگر آن است که مستندات موجود به حد کافی و وافی به  

این زمینه علی رغم تاکید تعداد اند. در ذکر جزییات مورد نیاز در تاسیسات زیرساختی آب و فاضلاب برای مناطق مسطح نپرداخته

ها، زیادی از استانداردهای نظام فنی اجرایی کشور بر لزوم قرارگیری تاسیسات زیرساختی آب و فاضلاب بخصوص تصفیه خانه

ایستگاههای پمپاژ و مخازن ذخیره آب در مکان های ایمن به لحاظ مخاطرات سیل، عمده این استانداردها معیارهای کمی واضحی 

 اند. مکان یابی مشخص این تاسیسات اعلام نکرده برای

 آئین نامه های مربوط به تاسیسات برق

بسیار محدود بوده و ضروری و بارشهای سنگین مدارك موجود در زمینه تاب آوری تاسیسات انتقال و توزیع برق در برابر سیل 

ودجه در راستای ویرایش مدارك موجود یا تدوین مدارك جدید است در این زمینه اقدامات لازم توسط وزارت نیرو وسازمان برنامه و ب

 صورت گیرد.

 آئین نامه های مربوط به تاسیسات نفت و گاز

مدارك موجود در استانداردهای صنعت نفت در زمینه تاب آوری تاسیسات نفت و گاز در برابر سیل نیز بسیار محدود است. از آنجا 

تاسیسات نفت وگاز نشریات عمومی و خصوصا غیر الزامی سازمان برنامه و بودجه نیز مورد  که در بسیاری موارد در طراحی و اجرای

توجه جدی قرار نمی گیرد، لازم است وزارت نفت هر چه سریعتر این موضوع را در دستور کار قرار داده و در راستای ویرایش مدارك 

 موجود یا تدوین مدارك جدید اقدام لازم بعمل آورد.

 شیروانیها سازی پایدار و اجرا بهمربوط  یهانامه  آئین

 دارسازییپا اتیعمل مطالعات و اجرای یفن ارهاییضوابط و معهنوز ضابطه الزام آوری در این رابطه وجود ندارد. دو بخش از 

ت ، بکمک معاون"ینلغزشزم یسکمطالعات پهنه بندی خطر و ر"و  "ها ینلغزشزم یمطالعات رفتارسنج"شامل  هانلغزشیزم

آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی در سازمان برنامه و بودجه در دست تهیه است و پیشنویس آن قابل دسترس است. علاوه بر آنکه این 

ضوابط جامعیت ندارند هنوز جنبه هائی از پایدار سازی شیروانیها وجود دارد که در این ضوابط نیست و کلا هنوز الزامی برای این 

 ضوابط وجود ندارد.

 خش دوم: مشکلات طراحی و رعایت استانداردهاب
 یدولت یبخشهااجرا شده توسط  یرساختهایز

با مرور طراحی زیرساختها در بخشهای دولتی با رعایت نظام فنی و اجرایی و از طریق شرکتهای مهندسان  مشاور انجام می شود. 

ر مواردی که مشاوران صاحب صلاحیت با رعایت دشود که ، ملاحظه میدر معرض سیل زیرساختهایبر خسارتهای وارده بر 

انحراف  آنها از بکارگیری ساز  روز داده اند. لیکناین مستحدثات تاب آوری لازم را ب استانداردهای فنی، زیرساختها را طراحی نموده اند،

  ها را فراهم کرده است.دیدگی پروژهو کارها و ضوابط و معیارهای فنی و مهندسی،  موجبات در معرض خطر و آسیب
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بررسی شرایط حاکم بر بازار نشان می دهد که با توجه به کم شدن و کوچک شدن طرحهای عمرانی، مشاوران باتجربه به تدریج 

تمام وقت خود را ازدست می دهند. این در حالیست که تخصص و تجربه کارشناسان و وجود یک سیستم یکپارچه نیروهای مجرب 

کنترل کیفیت ، تضمین کننده محصول نهایی یک شرکت مهندسان مشاوراست و مشکلات فوق الاشاره قطعا نقش انکار ناپذیری در 

طراحی زیرساختهای تاب آور در برابر سیل که نیازمند همکاری  کاهش کیفیت خواهد داشت. این موضوع در طرحهایی از قبیل

متخصصانی با تخصصهای مختلف است، حائز اهمیت بیشتری است. نکته دیگر دررابطه مشکلات مبتلا به مشاوران عدم وجود یک 

 فرایند بازآموزی و به روز رسانی اطلاعات کارشناسان فنی است. 

وران یکی دیگر از مشکلات حاد آنهاست. این مشکل در دهه اخیر به دلیل تنگناهای بودجه عدم پرداخت به موقع حق الزحمه مشا

ای، وسعت بیشتری یافته است. این امر به همراه کم شدن تعداد طرحهای جدید به تدریج باعث تعطیل شدن یا تعدیل نیرو در این 

ی کشور است و در آینده باعث از دست رفت توان کشور برای شرکتها شده است. این موضوع مسلما زنگ خطری برای نظام فنی و اجرای

 انجام طرحهای عمرانی خصوصا طرحهای بزرگ خواهد شد. 

و مجموعه پذیری مستحدثات عمرانی را افزایش داده است، مداخلات کارفرمایی ساختاری که آسیب از عوامل قابل توجه در بخش

از ضوابط و معیارهای فنی به منظور دستیابی به پروژه ارزانتر یا اتمام سریعتر آن در جهت عدول های اجتماعی سیاسی غیر کارفرما 

مند هستند، با توجه به نظارت بیشتر و ازکارفرمایان توانمندتر بهره اهای بزرگی که غالبکه پروژه بطور کلی می توان گفت.  بوده است

بخشهای کوچک شده از پروژه  های کوچک )و یاپروژه لیو .اندد آوردهعدم عدول از ضوابط و معیارها، پروژه و طرحهای ایمن را پدی

با عدول از ضوابط و معیارها و عدم توانایی  ، در مواردی( واگذار شده به کارفرمایانی که از توانمندی لازم برخوردار نبودندهای بزرگ

 اند.پذیری ایجاد نمودهرحها، مستحدثاتی آسیبگیری مناسب کارها و خدمات از مشاوران و پیمانکاران طبرای نظارت و تحویل

، آشکار ساخت که جاده ها و گزارش نهایی کارگروه زیرساخت 7آمار و ارقام خسارات وارده بر زیرساختها، گزارش شده در فصل 

 رحهای راه،ط حیعدم مطالعات صحپلها بخش مهمی از خسارات سیلهای اخیر را تشکیل می دهند. در بخش طراحی مواردی از قبیل 

را می توان از عدم نظارت و کنترل مناسب کارفرما بر روند مطالعات  و مختلف لیبه دلاو زمینلغزش  لابسی برابر در فرودگاه و آهن راه

 جمله مشکلات برشمرد. 

نوع استانها  نکته دیگری که بررسی خسارات در مناطقی از قبیل استانهای خوزستان و گلستان آشکار ساخت، این است که در این 

که سیلابدشتها در معرض خطرات ناشی از سیل هستند، در تهیه طرحهایی از قبیل راهها و یا تاسیسات صنعتی، نگاه بخشی حاکم بوده 

و نگاه منطقه ای با لحاظ مخاطراتی از قبیل سیل کمتر رایج بوده است. این امر حتی در مواردی منجر به بروز خسارات و گسترده تر 

طق سیلزده شده است. نمونه هایی از این موارد طرحهایی در استان خوزستان است که موانعی را برای روانه شدن سیلابها به شدن منا

سوی تالابهایی، که در گذشته های دورتر در هنگام طغیان رودخانه ها روانابها را جذب می نموده، ایجاد نموده بود. این در حالی است 

 ی توسعه ناحیه ای مخاطرات طبیعی از قبیل سیل و زلزله باید راهنمای توسعه زیرساختها باشد. که علی القاعده در طرحها

یکی دیگر از نکات چشمگیر در خصوص مشکلات موجود در رابطه با طراحی زیرساختها ، ارتباط ضعیف و در برخی موارد عدم 

حریم رودخانه ها و پهنه بندی بستر و نیرو در خصوص موضوعات وجود ارتباط بین دستگاههای کارفرمایی یا مشاوران طرحها با وزارت 

آب منطقه ای بسنده می شود. حال  شرکتهایخطر سیل است. به نظر می رسد در بسیاری از موارد این موضوع به یک استعلام ساده از 

اجرای زیرساختها بر افزایش  در خصوص بررسی اثرات برای خودرا باید در این زمینه مسئولیت بزرگتری  شرکتهاآنکه هم این 

قائل باشند و هم سایر دستگاههای کارفرمایی باید الزام قانونی و آیین نامه ای بیشتری برای هماهنگی  مخاطرات سیلاب در منطقه

 بیشتر داشته باشند.

 یخصوص بخش یساختمانها

باید توسط مهندسین صاحب صلاحیت دارای  کشور در ساختمانها یطراح، ساختمان کنترل و یمهندس نظام قانون موجب به 

بررسی های میدانی نشان می دهد که در دو دهه اخیر کیفیت طراحی . شود انجام ران،یا ساختمان یمل مقررات طبق برپروانه مربوطه 
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یکن در ساختمانهای کشور ارتقا یافته و اکثر ضوابط مقررات ملی ساختمان در مرحله اخذ پروانه ساختمان رعایت می شود. ل

ساختمانهای قدیمی لزوما چنین مواردی رعایت نشده است. آنچه در زمینه طراحی ساختمانها و تاب آوری آنها در برابر سیل می توان 

گفت این است که جانمایی ساختمانها تابع شرایطی است که به نوعی در مقررات ملی ساختمان مغفول مانده است. این بررسی ها 

ترین مشکل ساختمانهای خسارت دیده، واقع شدن در بستر و حریم یا مجاورت رودخانه ها بوده است. این نشان می دهد که بزرگ

تفصیلی توسعه روستایی و شهری است . این طرحها باید بر اساس جامع و موضوع علی القاعده مرتبط با موضوع طرحهای هادی و 

یه شده و به تصویب شورایعالی معماری و شهرسازی یا شوراهای مطالعات مختلف از جمله پهنه بندی خطر سیل و زمینلغزش ته

یادآور می شود مشکل مربوط به استانی مربوطه رسیده و مبنای صدور پروانه ساختمان توسط شهرداریها یا بخشداریها قرار گیرد. 

خصوصی نبوده و ساختمانهای  رودخانه ها مختص ساختمانهای احداث شده توسط بخشیا مجاورت جانمایی غلط ساختمانها در حریم 

جامع و طرحهای هادی و نیز به دلیل مغفول ماندن موضوع در مقررات ملی ساختمان، در صورتی که  یدولت یبخشها توسطاجرا شده 

 مورد توجه قرار گرفته نباشد، دچار همین مشکل بوده اند.  تفصیلی

 یخصوص بخش یکشاورز یرساختهایز

آمار و ارقام خسارات وارده بر زیرساختها نشان میدهد زیرساختهای کشاورزی بخش بزرگی از خسارات سیلهای اخیر را تشکیل می 

دهند. بخشی از این خسارات مربوط به زیرساختهایی است که طی سالها توسط بخش خصوصی توسعه یافته است. به نظر می رسد 

ی پیروی نمی کند و در نتیجه ضوابط خاصی در مورد آنها رعایت نمی شود، همچنین این نوع طراحی این نوع زیرساختها از نظام خاص

 طراحی ها لزوما توسط مهندسان یا شرکتهای مشاور صاحب صلاحیتی انجام نمی شود. 

 اخصلبا و اندته گرف قرار ابلسی معرض در که اییتهزیرساخ اجرای بر نظارت و اجرا کیفیت .9

 است؟ بوده چگونه شده تخریب ایتهزیرساخ
در خصوص خسارات وارده بر زیرساختها و در فصل گزارش نهایی کارگروه زیرساخت  4با توجه بررسی های صورت گرفته در فصل 

 یاجرا و نظارت بر اجرا تیفیکدر خصوص ساختارها و مشکلات طراحان و پیمانکاران،  موارد زیر در مورد همان گزارش  6

 ، قابل ذکر است.  قرار گرفته اند لابیکه در معرض س ییرساختهایز

 یدولت یبخشهااجرا شده توسط  یرساختهایز
اجرای زیرساختها در بخشهای دولتی با رعایت نظام فنی و اجرایی و از طریق شرکتهای پیمانکار ذیصلاح انجام می شود. نظارت 

با مرور بر خسارتهای وارده بر مستحدثات حی آنها انجام می شود. فنی بر اجرای این زیرساختها توسط شرکتهای مشاور مسئول طرا

مند هستند، با توجه به نظارت بیشتر و های بزرگی که غالبآ ازکارفرمایان توانمندتر بهرهکه پروژه بطور کلی می توان گفتایمن مانده،  

بخشهای کوچک شده از پروژه  های کوچک )و یاپروژه یلو .اندعدم عدول از ضوابط و معیارها، پروژه و طرحهای ایمن را پدید آورده

با عدول از ضوابط و معیارها و عدم توانایی  ، در مواردی( واگذار شده به کارفرمایانی که از توانمندی لازم برخوردار نبودندهای بزرگ

  اند.پذیری ایجاد نمودهآسیب گیری مناسب کارها و خدمات از مشاوران و پیمانکاران طرحها، مستحدثاتیبرای نظارت و تحویل

مشکلات کلی شرکتهای پیمانکاری شباهتهای زیادی با مشکلات کلی شرکتهای مهندسان مشاور، که در بخش دوم پاسخ به سوال 

دار به آنها اشاره شد، دارد. با این تفاوت که در شرکتهای پیمانکاری وجود سرمایه و ماشین آلات و تجهیزات از اهمیت زیادی برخور 7

است. در اینجا نیز مجددا شرایط حاکم بر بودجه و نحوه پرداختها و تورم سنگین کشور که موجب افزایش شدید قیمت مواد و مصالح 

 شده است، باعث تضعیف توانمندی های این شرکتها در سالهای اخیر شده است.
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ر تضمین وکنترل کیفیت در آنهاست. در حالیکه یکی از مشکلات مهم گریبانگیر شرکتهای پیمانکاری کشور عدم وجود یک ساختا

امروزه در دنیا وجود چنین ساختاری در شرکتهای پیمانکاری یک ضرورت قطعی بوده و نقش آنها در حفظ و ارتقای کیفیت اجرای 

 طرحها کاملا شناخته شده است،  هنوز در اکثر قریب به اتفاق شرکتهای پیمانکاری این ساختار وجود ندارد.

 یاجرا دهند، یم لیتشک را ریاخ یلهایس خسارات از یمهم بخش که کشور نقل و حمل یرساختهایز بر وارده خسارات با رابطه در

 مراحل بر حیصح نظارت عدم مانکار،یپ تیصلاح عدم جمله)از  مختلف لیدلا به مانکاریپ توسط آنها زهکش هیابن ای و ها پروژه نامناسب

ضمنا  .است ذکر قابل ،یطراح و ییجانما مشکلات بر علاوه، مشاور( دییدر پروژه بدون تا یفن ریغ یا قهیسل راتییتغ اعمال احداث،

 :، مشاهده شده استدیپل ها گرد شتریب یریپذ بیکه منجر به آس ریها ز یکاست

 پل ها  فیضع یفن یاجرا 

 اجرا  نیکارفرما در حمشاور و از طرف  ینبود نظارت قو 

 در ساخت وساز یمواد و مصالح مصرف تیفینبود نظارت بر ک 

بطور کلی می توان گفت که در بخش نظارت بر  اجرای طرحهای عمرانی، مشکلات ساختاری زیادی در کشور وجود دارد. نظارتی که 

بخش توسط مهندسان مشاور انجام می شود به دو بخش نظارت کارگاهی و نظارت عالیه )دفتر مرکزی مشاور( تقسیم بندی می شود. در 

 یسخت لیدل بهنظارت کارگاهی که بر اساس آن مهندسان ناظر باید در کارگاه مقیم باشند و نقش حیاتی در کیفیت اجرای پروژه ها دارد، 

گرفته نمی شوند. ضمنا با  کار به توانمند و مجرب مهندسان عموما مهندسان ناظر، به پرداختی یها الزحمه حق بودن نییپا و کار یها

 تیارات این ناظرین در زمینه رسیدگی و تایید صورت وضعیتهای پیمانکاران، زمینه فساد در اینجا به وجود می آید. توجه به اخ

از طرف دیگر متاسفانه علیرغم آنکه سیستمهای کنترل کیفیت و تضمین کیفیت امروزه در کشورهای پیشرفته در شرکتهای 

ر برخی شرکتهای بزرگ این امر محقق شده است، در شرکتهای پیمانکاری کوچکتر پیمانکاری به خوبی پیاده شده و در کشور ما نیز د

که مسئول اجرای اکثر پروژه های استانی هستند، این سیستمها پیاده نشده است. بنابراین کنترل کیفیت در داخل شرکت پیمانکاری و 

عدم وجود مدارك و اسناد کنترل کیفیت  شامل  نیز توسط ناظرین مشاور دارای خلاء های جدی است. یکی از شواهد این موضوع

 مدارك آزمایشها و بازرسی ها در اکثر پروژه هاست.  

 یخصوص بخش یساختمانها
برطبق نظامات اداری  مقررات ملی ساختمان، نظارت بر اجرای ساختمانها باید توسط مهندسین صاحب صلاحیت دارای پروانه 

مربوطه انجام گیرد. بررسی های میدانی نشان می دهد که نظارت بر اجرای ساختمانهای بخش خصوصی با کیفیت بسیار پایین و به 

بطور  ریدر حوادث اخ لیدر معرض س یساختمانها بیتخرتوان گفت  یمشکل، م نیا وجود رغمیعلصورت صوری انجام می شود. 

   .است بوده لیخطر س یپهنه ها دره خاطر ضعف در اجرا و نظارت بر آن، بلکه به واسطه قرار گرفتن بعمده  

 کشور اجرایی و فنی نظام و اتهزیرساخ ساخت بر نظارت و اجرا ریزی،ه بودج گیری، تصمیم ساختار .4

 است؟ گذاشته اثر ابلسی مقابل در اتهزیرساخ آوری تاب و کیفیت بر چگونه
نهایی کارگروه  گزارش 6در فصل کشور اجرایی و فنی نظام و اتهزیرساخ ساخت بر نظارت و اجرا ریزی،ه بودج گیری، تصمیم ساختار

برشمرده  لابیدر مقابل س رساختهایز یرتاب آوتجزیه و تحلیل شده و مشکلات آن بطور عمومی و نیز در موضوع خاص  زیرساخت

 شده است. بر آن اساس پاسخ به این سوال در دو بخش زیر بطور خلاصه ارائه می شود.  



12          هیأت ویژۀ هازیرساختکارگروه 

 هاسیلابگزارش ملی 

 

 اتهزیرساخ ساخت بر عمومی نظارت و اجرا ریزی،ه بودج گیری، تصمیمبخش اول: 
 دیجد یاهیسرما یهاییتملک دارا یهاطرح بیشروع و تصو

 و شده فیتعر روشدر کشور  یا هیسرما یهاییدارا تملک دیجد یطرحها شروع یبرا ازین اعلام یابیارز نحوهبررسی ها نشان می دهد 

ی کیزیف اتیعمل چگونهیه دینبا یکاف مطالعه بدون و شود محسوب اجرا یاصل پیش شرط دیبا ییاجرا یطرحها مطالعات. ندارد نظام مندی

این طرحها باید در چارچوب برنامه های آمایش سرزمین و توسعه پایدار یک منطقه برنامه ریزی شده و مسائلی از قبیل . شود شروع اجرابرای 

مصرف بهینه انرژی و آب، عدم آلایندگی محیط زیست، استفاده از مواد و مصالح مناسب و با دوام، تاب آوری در برابر حوادث طبیعی و در 

 مطالعات واردی هیتوج مطالعات بدون طرحها از یبرخ. ستین نگونهیا عمل در کهیصورت درر آنها رعایت شود. نهایت داشتن توجیه اقتصادی د

 طرحها از یبرخ و حتی شوندی می لیتفص مطالعات وارد هیاول مطالعات بدون طرحها از یبرخ. شوندی م( دو فازی)لیتفص و( کی فاز) هیاول

 و نییتع نحوه است، شده انجام زین آنها مطالعات و بوده ریپذ هیتوج که ییطرحها از یبرخ در. شوندی م اجرا فاز وارد مطالعات داشتن بدون

  .کشدی م طول ازین مورد زمان مدت برابر چند در طرح یاجرا که است یصورت به سالانه بودجه صیتخص

 ی اهیسرما یهاییتملک دارا یهاطرح اعتبار نیتأم

 ای کشور نشان دهنده مشکلات زیر است:های سرمایههای تملک داراییو تعداد طرح بررسی ارقام و آمار بودجه ها

 ای در دست اجرا،های سرمایههای تملک داراییای طرححجم مازاد چند برابری نسبت به توان بودجه 

 تصویب بیش از حد طرحهای اجرائی در هر سال وعدم امکان تامین بودجه برای همه طرحهای جدید و نیمه کاره  

ها و درنظر نگرفتن تورم واقعی سالیانه در براورد های اولیه. برآورد ناقص و غیر واقعی از حجم عملیات و اعتبار مورد نیاز طرح 

ا کم براورد میشود تا تصویب لازم برای اجرا گرفته شود و اجرای طرح شروع شود که بسیاری از اوقات عالما و عامدا هزینه طرحه

 مشکلات عدیده بعدی را ایجاد میکند

 لیتطوو  عدم تامین به موقع بودجه اثر در کار کل یاجرا تیفیک کاهش: داشته است یپ در را ریز مواردبطور کلی مشکلات فوق 

مدن کیفیت اجرای کار در اثر عدم پرداخت به موقع حق الزحمه عوامل دست اندر کار از قبیل پایین آ  کارشناسان، راتییتغ و زمان

 متیق شیافزا ی،بردار بهره شروع در ریتاخ به توجه با یاقتصاد یور بهره کاهش ،یبردار بهره شروع زمان در ریتاخ مشاور و پیمانکار،

 .زمان مدت طول در ییاجرا طرح در راتییتغ به ازین و هیاول یازهاین رییتغعدم النفع اجرای به موقع طرح و  ،طرح شده تمام

 یاهیسرما یهاییدارا تملک یهاطرح بر عمومی نظارت 

برطبق مستندات قانونی موجود، نظارت عمومی بر طرحهای عمرانی بر عهده سازمان برنامه و بودجه است. لیکن بررسی ها نشان 

مشکلاتی که در طول سالها بر سر راه  انواع لیدل به.  است داشته نظارت نیا انجام یبرا را یمشکلات سالها طول در سازمان نیا دهد یم

اجرای طرحهای عمرانی وجود داشته ، در حال حاضر گزارشهای کیفی در خصوص تاریخچه هر طرح و محتوای آن موجود نیست. در 

ها بود ها که حاوی اطلاعاتی مبنی بر نامناسب شدن وضعیت طرحرح، انتشار گزارش نظارتی سالانه ط1724این زمینه حتی در سال 

 های دفتر بود بسته شده است.های اخیر نیز پورتال دفتر نظارت که محل ارائه کلیه گزارشمتوقف شد و در سال

 کشور ییو اجرا ینظام فنبخش دوم: 
 نامه ها نییدستورالعملها و آ ،مقررات بیتصو و نیتدو ساختار 

ساختار حاضر در سازمان برنامه و بودجه برای تدوین، بررسی و تصویب دستورالعملها و آیین نامه ها، کافی و وافی به نظر می رسد 

برای نیل به اهداف آن نیست. گرچه در سالهای اخیر تلاش شده از ظرفیت دستگاههای اجرایی، مراکز تحقیقاتی وابسته به سازمانها و 

و مدارك ارزنده ای نیز تولید شده است، لیکن عملا یک ستاد یا شورای   تدوین دستورالعملها استفاده زیادی بشود دانشگاهها در تهیه و

مرکزی برای تشخیص نیازها، اولویت بندی آنها و برنامه ریزی برای تدوین مدارك فنی در زمینه های مختلف مرتبط با طراحی و 
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ند بررسی و تصویب این مدارك به صورت استاندارد و تعریف شده نیست. در نهایت برنامه اجرای زیرساختها وجود ندارد. همچنین فرآی

 معین و تثبیت شده ای برای بازنگری و تجدید نظر دوره ای در مدارك تهیه شده وجود ندارد. 

. خوردی م چشم به کمتریی اجرای دستگاهها وی زیر برنامه و تیریمد سازمانی دستورالعملها و ها ننامهیآئ هیته در تیاولو تیرعا

 در. ستین "یمل نامه نیآئ ای دستورالعمل " حد در اصلا که استی بیتقر روش کی حیتشر و انیب حد در دستورالعملها ازی برخ مثلا

 . است نشده هیتهی مناسب دستورالعمل ای نامه نیآئ ،شتریبی لیخی کاربردها با مهمتر موضوعاتی برخی برا کهی صورت

  ییکارفرما یدستگاهها

در دهه های اخیر به تدریج سهم  .در گذشته های دور بخش عمده ای از طرحهای عمرانی توسط ستادهای وزارتخانه ها اجرا می شد

طرحهای ملی از کل طرحها کم شده و به سهم طرحهای استانی اضافه شده و در نتیجه طرحهای بزرگ به چند طرح کوچک شکسته شده 

به معنی انتخاب مشاوران و پیمانکاران کوچکتر است. از طرف دیگر در دستگاههای کارفرمایی کوچک، بطور  است. کوچک شدن طرحها

 طبیعی تعداد کمتری کارشناس مجرب وجود دارد. مجموعه این عوامل باعث کاهش کیفیت انجام، نظارت و تحویل گیری طرحها شده است. 

کی دیگر از مشکلات گریبانگیر طرحهاست. این مشکل  با شدت و ضعف در همه عدم پرداخت به موقع به مشاوران و پیمانکاران ی

سالهای گذشته وجود داشته است، لیکن به نظر می رسد در دهه اخیر با گسترش بی رویه تعداد طرحها و تنگناهای بودجه ای، وسعت 

به استفاده از نیروهای تخصصی ارزانتر و کم  بیشتری یافته است. این امر به صورت طبیعی موجب سوق دادن مشاوران و پیمانکاران

    تجربه تر و متعاقبا کاهش کیفیت طرحها می شود.

 قراردادها نوع

 یبیمعاو  مزایا یعامل سه یقراردادها. شوند یم اجرا یعامل سه یقراردادها قیطر از کشور  یها پروژه از یاریبس ریاخ یها دهه در

تأمین »خصوصی از قبیل  -مشارکت بخش عمومی یطرحها  برا یاجرا دیجد هایروش .هستند اثرگذار آنها یفیک روند بر که دارند

 ایو « طرح و ساخت، کلید در دست» ، «تأمین منابع مالی، ساخت و بهره برداری»، «منابع مالی، ساخت، بهره برداری و واگذاری

 یادیز حدود تا توانند یم ، دنریگ قرار استفاده مورد لازم نیتضام گرفتن با و یدرست به چنانچه ،«مالکیت و برداری بهره ساخت،»

لیکن شناخت و ضوابط مدون مناسبی در مورد  .ندینما کمک طرحهاو سرعت اجرای  تیفیک ارتقا به و ندینما رفع را مشکلات برخی از

 این روشها در کشور وجود ندارد و بنابراین کمتر مورد استفاده قرار می گیرند.

مشکلات فعلی قراردادها که برخی از آنها به نوع قرارداد و متون متداول آنها و برخی دیگر به عدم توانمندی کافی کار از دیگر 

فرمایان باز می گردد، عدم توجه و حساسیت کافی در مراحل تحویل موقت ودائمی پروژه هاست. برخی ازکارفرمایان از توان فنی و 

تیجه قادر به تحویل گیری درست کار از مشاور یا پیمانکار نمیباشند. راه حل این مشکل استفاده از علمی کافی برخوردار نیستند و در ن

 نیروهای متخصص با تجربه  بعنوان عامل چهارم است.

 همچنین دیده می شود در پاره ای از موارد، مجریان طرحها برای ارائه آمار و نمایش مراسم افتتاح پروژه ها بدون رفع نقائص نسبت

به تحویل گیری اقدام می نمایند. این در حالیست که دوره تضمین طرحها، یا فاصله زمان بین تحویل موقت و تحویل دائم نسبتا کوتاه 

 بوده و بسیاری از مشکلات طرحها در زمانی طولانی تر بروز پیدا می کنند.

 اراضی سکونتگاهها، در خسارات بروز بر اندازه چه تا و چگونه اب،لسی برابر در اختهزیرسا تخریب .6

 است؟ اثرگذاشته صنعتی تأسیسات و کشاورزی،
سایر تخریب دچار تخریب نشدند.  سدها و بندهای اصلی موجود در رودخانه های کشور، در جریان حوادث اخیرخوشبختانه 

. بطور بررسی قرار گرفته استور تفصیل مورد در گزارش کار گروه مهندسی رودخانه بطو سیل بندها نیز زیرساختهای رودخانه ها 

پل ها و  خصوص در .ها و خسارات ناشی از آنها شدطبیعی این تخریبها باعث جاری شدن سیل در نواحی مجاور رودخانه ها و سیلابدشت

 یذرآبگ و انیجرعدم  باعث  ،رفع موانع و عدم تنقیه و یروبیلا و عدم نگهداری صحیحدر برخی موارد،  نیز می توان گفتآبگذرها 
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 یضرور و یعاد ارتباطات قطعباعث   ها، جاده و پلها بیتخر ضمنا شد.ه سایر بخشها ب بیآس و گرید مناطق به لابیس خشپ مناسب و

 گردید.رسانی و عملیات امداد و نجات  کمک کار در اخلال ،قطع آب و برق شهر ها و روستاها مردم،

 رساختهایز بیتخرمیزان تاثیر کارگروه زیرساختها در هنگام ارسال سوالات خود به دستگاههای اجرایی، سوالی در زمینه همچنین 

مطرح نموده و درخواست اطلاعات نمود. در پاسخهای دریافتی از ی صنعت ساتیو تأس ،یکشاورز یبر بروز خسارات در سکونتگاهها، اراض

 یدر استانهارزی به خسارات وارده به اراضی کشاورزی ناشی از تخریبهای سیل بندها و دایکها سازمانها، تنها وزارت جهاد کشاو

جهت حفظ مناطق  ،بطور عمدیرودخانه ها  یحفاظت یکهایدابرخی از باز کردن و گلستان اشاره نمود. به نظر می رسد خوزستان 

اینچه برون موجب بروز -تخریب عمدی راه آهن آق قلای، موجب خسارت به برخی زیرساختهای کشاورزی شده است. همچنین شهر

 لاب،یدر برابر س رساختهایز بیتخریکن کار گروه زیرساختها به موارد دیگری که طی آنها ل سیلاب در شهر گمیشان تپه شد.

 شده باشد، برخورد ننموده است. یصنعت ساتیو تأس ،یکشاورز یدر سکونتگاهها، اراضبروز خسارات  باعث مایمستق

ه بودج طراحی، ریزی،ه برنام زمینه در کشور اجرایی و فنی نظام برای ابلسی هایه آموخت درس .7

 چیست؟ تهاخزیرسا ساخت بر نظارت و ساخت ریزی،
رویدادهای سیلهای اخیر درس آموخته های زیادی برای کشور در عرصه های مختلف داشت. در عرصه تاب آوری زیرساختها در 

آموخته های مذکور در بخشهای برنامه ریزی، بودجه ریزی، طراحی، اجرا، نظارت بر اجرا، نگهداری و تعمیر و نیز برابر سیلاب، درس 

درس به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. این  نهایی کارگروه زیرساخت گزارش 6جزییات فنی قابل دسته بندی است و در فصل 

در   ای موجوده یبا کاست رانیمختص ا یباشند و در موارد یآموخته شده م ایدر دناز موارد منطبق با آنچه  یاریبس ا درآموخته ه

  کشور هستند. ییو اجرا یفن ات اداری ونظام

 و نظارت کلی بر اجرای  زیرساختها اجرا ،یزیبودجه ر ،برنامه ریزی
در کشور نقائص زیادی  یا هیسرما یهاییدارا تملک دیجد یطرحها شروع یبرا ازین اعلام یابیارز نحوهبررسی ها نشان می دهد 

 در این بخش ارائه شد و در اینجا مجددا تکرار نمی شود. 4موارد مهم در قالب پاسخ به سوال  .دارد

ای کشور نشان دهنده حجم چند برابری  هزینه های سرمایههای تملک داراییهمچنین بررسی ارقام و آمار بودجه ها و تعداد طرح

در این بخش  4ای کشور است. مشکلات ناشی از این موضوع نیز در قالب پاسخ به سوال جرا نسبت به توان بودجههای در دست اطرح

ارائه شد. نظارت کلی بر طرحهای عمرانی نیز که بر عهده سازمان برنامه و بودجه است، در طول سالها مشکلاتی اساسی داشته است. به 

سر راه اجرای طرحهای عمرانی وجود داشته، در حال حاضر گزارشهای کیفی در خصوص  دلیل انواع مشکلاتی که در طول سالها بر

 تاریخچه هر طرح و محتوای آن به صورت سامان یافته موجود نیست. 

بودجه  ،یزیبرنامه رنخستین درس آموخته این حوادث نیاز به رفع مشکلات موجود در زمینه  با توجه به موارد فوق

 ست.رساختهایز یبر اجرا یلاجرا و نظارت ک ،یزیر

 نظام فنی اجرایی 
تصویب شده و  ،آنها یساز کپارچهیو  یعمران یپروژه ها تیفیبه منظور بالا بردن ک ،1748 سال در کشور یفن و یاجرائ نظام

توسط سازمان برنامه و رایی در طول سالها جاقداماتی که در چارچوب نظام فنی و ا. واگذار شدسازمان برنامه و بودجه مسئولیت آن به 

بودجه انجام شده است، تهیه مدارك و دستورالعملهای فنی و قراردادی و نیز تشخیص صلاحیت مشاوران و پیمانکاران برای انجام 

 طرحهای عمرانی بوده است.

زیرساختها در برابر  بررسی ها نشان می دهد که گرچه در سالهای اخیر آیین نامه ها و دستورالعملهای مفیدی در زمینه تاب آوری 

سیلاب توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و منتشر شده است، لیکن اولا ساختار حاضر در سازمان برنامه و بودجه برای تدوین، بررسی 
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عددی و تصویب دستورالعملها و آیین نامه ها، کافی و وافی برای نیل به اهداف آن نیست، ثانیا این مدارك دارای کمبودها و نقائص مت

 در این بخش ارائه شد.  4و  7هستند. موارد مهم در این زمینه در قالب پاسخ به سوالات 

مشاوران و پیمانکاران کشور نیز دارای مشکلاتی به لحاظ نیروی انسانی متخصص و صاحب صلاحیت، ساختار مناسب، ابزار و ماشین 

های زیاد در دریافت حق الزحمه های خود مواجه بوده اند و این موضوع آلات لازم هستند. ضمنا این شرکتها در سالهای اخیر با تاخیر

در این بخش ارائه شد و در   4و 7نیز مشکلاتی بیشتر برای آنها ایجاد کرده است. موارد مهم در این زمینه در قالب پاسخ به سوالات 

در این بخش ارائه شد علاوه بر اینها برخی از   4و  5لات اینجا مجددا تکرار نمی شود. موارد مهم این مشکلات نیز در قالب پاسخ به سوا

دستگاههای کارفرمایی به جای نظارت صحیح بر کار مشاوران و پیمانکاران، به دلایل مختلف در کارهای آنان مداخلات غیر اصولی انجام 

د دهانه ها و تراز پلها بدون رعایت معیارهای می دهند. کاهش غیر اصولی و بدون ضابطه تعداد آبگذرها در طراحی راهها و یا تغییر ابعا

طراحی هیدرولیکی، نمونه هایی از این مداخلات هستند که مستقیما در تاب آوری این زیرساختها در برابر سیلهای اخیر تاثیر منفی 

 داشته اند.

ی مشکلاتی است که در پاسخ به نوع قراردادهای موجود و متون تیپ آنها و روشهای معمول تحویل موقت و دائم طرحها نیز دارا

 به آنها اشاره شد.  4سوال 

یی، راجو ا ینظام فن درس آموخته دیگر این حوادث نیاز به رفع مشکلات موجود در زمینه های مرتبط با بنابر موارد فوق

 .کارفرمایان است و روابط آنها با مانکارانیمشاوران و پ امور زیو ن یو قرارداد یفن یمدارک و دستورالعملها مشتمل بر 

 لابیس برابر در رساختهایز یآور تاب بر آن اثر و رساختهایز ینگهدار و شیپا
متاسفانه در کشور ما  موضوع پایش، بازرسی، نگهداری و تعمیر تاسیسات و زیرساختهای عمرانی عموما مغفول مانده است. در 

ی، این زیرساختها به مرور رو به اضمحلال می روند. بررسی ها نشان نتیجه با عدم تخصیص بودجه کافی و عدم وجود برنامه های بازرس

بصورت کارشناسی  ،کسری های عمده وجود داشته و تخصیص بودجه موجود بین تمامی تاسیسات احداث شده می دهد در این زمینه

  تعهد نمیکند. طرح احساساجرای مانند مرحله ه و منصفانه صورت نمیگیرد، ضمن اینکه دولت هم در این مرحله ب

در رابطه با موضوع تاب آوری زیرساختها در برابر سیل،  این موضوع در حوادث اخیر خصوصا در رابطه با عملکرد آبگذرها و پلها 

اثرات خود را به شدت نشان داد. بطوریکه تعداد زیادی از این تاسیسات به دلیل عدم نگهداری صحیح، عدم لایروبی و رفع موانع و عدم 

ه نتوانستند باعث جریان و آبگذری مناسب شوند. لذا علاوه بر بروز آسیب به خود این زیرساختها، باعث پخش سیلاب به مناطق تنقی

 جلب اخیر، سیلابهای حوادث بزرگ های آموخته درس از یکی رسد می نظر دیگر و آسیب به سایر بخشها و زیرساختها گردیدند. به

. در این زمینه ضروری است دستگاههای اجرایی و سازمان برنامه وبودجه با است جدی بسیار صورتی به موضوع این به توجه

تغییر در نگرشهای خود نسبت به تامین بودجه ها و تدوین ضوابط لازم و تامین ساز و کار های لازم برای پایش، بازرسی، 

 نگهداری و تعمیر ضروری زیرساختها اقدام عاجل بعمل آورند. 

 های فنی درس آموخته
است، اما شکل و میزان دخالت انسان  در اکثر مناطق سیلزده در سال جاری، سیلابهایی در ادوار مختلف گذشته نیز به وقوع پیوسته

فنی این حوادث در حوزه های مختلف زیرساختها به  درس آموخته هایدر طبیعت شدت وقوع سیلاب را تحت تاثیر قرار داده است. 

 است: بودهشرح زیر

 یآبی رساختهایز

نیاز برای عبوردهی دبی سیلابی طراحی و  ها بدون درنظرگیری ابعاد مورددر بسیاری از موارد دیوارهای حفاظتی رودخانه -

اند، در حالیکه ها برای حفاظت مسیر عبور رودخانه، در سالهای گذشته طراحی و اجرا شدهشوند. بسیاری از این دیوارهساخته می
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ر این سالها دچار تغییرات زیادی شده است. عدم اجرای مناسب زهکش پشت دیوارهای ساحلی یکی دیگر از مشکلات شرایط رودخانه د

 این نوع سازه ها بوده است.

گذرد. در طول این مدت به دلایل های روباز آب میبرداری انهار، کانالها و دیگر سازهبسیاری از موارد، سالها از عمر بهره در -

شود و این امر منجر به ایجاد گرفتگی در مسیر جریان گردیده رسوبگذاری از سطح مقطع موثر عبور جریان کاسته می متفاوتی مانند

 ها تشدید نیز شده است. است. این موضوع در سالهای اخیر به دلیل خشکسالی

ئین رفتن بستر رودخانه شده ودر سه از رودخانه چه با مجوز و چه بدون مجوز منجر به پاادر بسیاری از موارد برداشت شن و م -

نتیجه پی سازه های آبی نظیر دیوارهای ساحلی نمایان ویا زیر شوئی شده و در زمان بروز سیلاب پایداری خود را از دست داده وخراب 

 میشود

ره در بسیاری از موارد در مباحث طراحی مخصوصا در طرحهای کوچک، برآورد هیدرولوژیکی مناسبی از سیلابهای با دو -

های بازگشت مختلف براساس شرایط فیزیوگرافی موجود در منطقه مورد مطالعه وجود ندارد و همین امر باعث انجام طراحی

 شود. هایی پایین تر از دبی نزدیک به واقعیت میهیدرولیکی با دبی

باعث تغییر شرایط رودخانه و در برخی موارد تغییر مورفولوژی رودخانه در اثر ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم رودخانه  -

های آبی می گردد. از طرف دیگر دیده شده این انحراف مسیر در برخی موارد آب را به افزایش سرعتهای جریان در محل ایجاد سازه

 شوند. ها هدایت کرده که توانایی جلوگیری در مقابل نفوذ آب را نداشته و تخریب میسمت بخشی از سازه

مشاهده شده عدم هماهنگی بین ارگانهای مختلف در انجام طرحهای اجرایی خود باعث اخلال در رعایت در برخی موارد  -

های های تقاطعی نظیر پلها و کالورتها و یا ساخت راهها و همچنین عبور لولهشود. در بسیاری از سازهحداقلهای فنی ارگانهای دیگر می

 هیدرولیکی مهندسی رودخانه توجه شود. آب و گاز از مسیر رودخانه لازمست به حداقلهای

 ضرورت مکان یابی مناسب ایستگاه های آب سنجی و  پمپاژ مطابق با شرایط مورفولوژی رودخانه از دیگر درس آموخته هاست. -

  وابسته هیراهها و ابن

 آنهاستعدم توجه به مطالعات هیدرولوژی در جانمایی و طرح هندسی راهها یکی از مشکلات اصلی در طراحی  -

 عدم تنقیه و بازگشایی آبروها باعث نفوذ آب به جسم راه و نهایتا باعث شستگی خاك بستر و نهایتا رانش جسم راه شده است. -

های هدایت جانبی مناسب در ورودی آبروها باعث تخریب راه در اثر نفوذ جریان به خاکریزهای راه و تخریب عدم وجود دیواره -

 آن گردیده است.

، موجب بروز این در مواردی که پتانسیل آبشستگی بالایی دارند ،هاه موضوع آبشستگی و حفاظت اطراف و زیر آبروعدم توجه ب -

 پدیده شده است

 توجه کافی مبذول نشده است به مخاطرات ژئوتکنیکی نظیر زمینلغزش، سنگریزش و رانش زمینراهها انتخاب مسیر  در  -

مطالعات  ،راه و راه آهن در شرایط مختلف بهره برداری از جمله بارانهای شدید و زلزله برای ارزیابی پایداری شیروانیهای مجاور -

 انجام نشده است ژئوتکنیکی کافی

 صورت نگرفته استپایدار سازی شیروانیهای موجود یا ایجاد شده در مجاورت راه و راه آهن  -

 نشده است سیل به مخاطرات کافی توجه  در مجاورت رودخانه هاراهها انتخاب مسیر  در -

 پلها

در برخی از پلهای استانهایی  ریاخ لیبه وجود آمده در س یها یاز خراب رخیرسد که ب یمهم به نظر م ارینکته بس نای به اشاره

، اجتناب (ساله چند صد طولانی آن )در بعضی مناطق تا دوره بازگشت  و دوره بازگشت لیس ادیز اریشدت بس نظیر لرستان، بدلیل

است. معهذا وسعت خرابی ها در این استان و برخی استانهای دیگر درس آموخته هایی داشته است که در اینجا مختصرا بوده  ریناپذ

 ذکر می شود.
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های پل برای گذردهی دبی های و سیلابهای اثرگذار در زمان طراحی و در نهایت عدم طراحی مناسب دهانهعدم توجه به دبی 

 روژه هادیده می شود.سیلابی مورد نیاز طرح در پ

 ضروری استهای تثبیت بستر رودخانه در محل پل به سازه بیشترتوجه  

 پل شده است.  یهاهیبه سمت پا یو توسعه گودال آبشستگ جادیدست پلها باعث ا نییاز موارد برداشت مصالح از پا یاریدر بس 

های دیگر با ه های پل و سبب عبور جریان از برخی دهانهعدم لایروبی و رفع موانع در محدوده پل ها عامل  انسداد بعضی دهان 

 آورده است.سرعت و یا عمق بیشتر گردیده و موجبات آبشستگی و در برخی موارد روگذری جریان از پل را فراهم 

این ا تضروری است ها، خصوصا در بحث اتصالات عرشه به پایه و کوله پل ،بازنگری در طراحی پل های عبوری از رودخانه ها 

 بتوانند در مقابل نیروی جانبی ناشی از سیل که بصورت عرضی به عرشه وارد می شود مقاومت لازم را داشته باشند. سازه ها 

و تعیین ارتفاع عبور جاده و یا خط راه آهن از روی رودخانه ها مطالعه صحیح برای جانمایی و راستای قرارگیری پل ها،   

 امری الزامی است مناسب پل ها

انتخاب مناسب نوع شالوده و طراحی صحیح عمق آن براساس معیارهای سازه ای و ژئوتکنیکی، با درنظر گرفتن مسأله  

 برای عملکرد مناسب این سازه ها ضروری است آبشستگی
 باشد محل اتکای پی پایه ها درعمقی پائینتر از عمق آبشستگی لارم است 

در  پل ها تیریمد کپارچةی ستمیس وجود کشورتجربه سیلهای اخیر نشان دادبا توجه به تعداد و شرایط پلهای ممجموع  در

از ضعف ها  یپل ها بصورت مستمر و آگاه تیریمد کپارچةی ستمیس یریبکارگ .ابدیتوسعه  دیبا  کشورنواحی و استانهای مختلف 

 پل ها باشد.  یریپذ بیدر آس چشگیرتواند موجب کاهش  یو حوادث فوق العاده م ایاز وقوع بلا شیپ

  ساختمانها

مهمترین عامل تخریب ساختمانها در اثر سیلاب، قرار گرفتن در جریان سیلاب به واسطه واقع بودن در حریم رودخانه بوده است. 

لذا ضروری ترین موضوع در خصوص مناطقی که دارای شیب تند و پتانسیل جریانهای سیلابی هستند، تهیه نقشه های پهنه بندی 

سیل، اعمال آنها در طرحهای هادی روستایی و جامع و تفصیلی شهری و جلوگیری از احداث ساختمان در مناطق پرخطر است. خطر 

در مناطق کوهستانی که مستعد خطر رانش زمین هستند، این موضوع نیز باید در تهیه نقشه های هادی روستایی و جامع و تفصیلی 

 شهری مورد توجه جدی قرار گیرد.

ساختمانهای با اهمیت زیاد و خیلی زیاد نظیر مدارس و بیمارستانها یا مراکز درمانی و نیز مراکز مدیریت بحران نظیر احداث 

فرمانداریها در مناطق در معرض خطر سیل و رانش زمین، باعث از دست رفتن کارآیی آنها در حین حادثه و پس از آن می شود. لذا در 

 ظر گرفتن مخاطرات سیل و رانش زمین یک ضرورت است.جانمایی این نوع ساختمانها در ن

در سیلابدشتها که خطر آسیب به ساختمانها ناشی از پخش سیلاب و مانداب وجود دارد، سازه ساختمان باید از انسجام کافی 

امین کننده این برخوردار بوده و از مصالح با کیفیت ساخته شده و دارای پی مناسب باشد. رعایت مباحث مقررات ملی ساختمان ت

 شرایط است. 

 آب و فاضلاب  ساتیتاس

عمده خسارات وارده به تاسیسات آب و فاضلاب در سیل اخیر، به دلیل عدم توجه به ضوابط و آیین نامه های موجود بوده است.  

 ضمنا تجربه سیل اخیر درسهایی  به همراه داشته است که از این بین به موارد زیر می توان اشاره نمود:

  برای سامانه های زیرساختی آب و فاضلاب شهری و روستایی در مناطق پست و مجاور به رودخانه های بزرگ، مخاطرات سیلاب

به دلیل اثرگذاری همزمان و گسترده بر اجزای مختلف سامانه )تصفیه خانه آب، شبکه توزیع آب، شبکه فاضلاب، شبکه جمع آوری 

ار شدیدتر بوده و در عین حال با ماندگاری و تداوم بیشتری همراه بوده است. لذا به نظر می آبهای سطحی و تصفیه خانه فاضلاب( بسی

 برداری شوند.رسد این نوع سامانه ها باید با اصول و مبانی ویژه ای طراحی، اجرا و بهره
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 ر سیلاب بشدت آسیب بطور کلی احداث شبکه های آب و فاضلاب در مجاورت رودخانه ها باعث می شود این تاسیسات در براب

 پذیر باشد. 

 وط انتقال طدر مناطق مستعد لغزش و رانش زمین. انجام مطالعات تکمیلی ژئوتکنیک در محل مخازن ذخیره آب و در مسیر خ

 آب ضروری است.

 ژنراتور هستند. با توجه به مسطح بودن شهر و عدم  زلیاهواز فاقد د هایی نظیرفاضلاب در شهرستان هایستگاهیا اد زیادی ازتعد

 مذکور بود.  یستگاههایبرق ا نیتأم ر،یاخ لیس یهااز چالش یکی ،یفاضلاب به صورت ثقل هیامکان تخل

 انتقال برق  ساتیتاس

ستم دهد که عمده مشکلات صنعت برق در جریان سیل ناشی از هجوم آب به زیرساخت های سیبررسی سیل اخیر نشان می

رسانی اعم از انتقال و فوق توزیع و همچنین سطح توزیع بوده است. در اینجا توجه به دو نکته مهم حایز اهمیت است. نخست برق

 گردند.رسانی در مواجهه با سیل. نکات مهم در ادامه مختصرا بیان میهای برقجانمایی تاسیسات و دیگری موضوع تاب آوری سیستم

رسد در جانمایی اند. به نظر میها بودهار آبگرفتگی شدند، غالباً در مناطق روستایی و حاشیه رودخانههای توزیع که دچشبکه 

 ها وخطر سیل چندان مورد توجه قرار نگرفته است. آنها، حریم رودخانه

 در جانمایی پستهای برق در سیلابدشتها، پهنه بندی خطر سیل باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد 

های برق ه با سیل، پایه های خطوط انتقال بیشترین آسیب پذیری را دارند. لذا لازم است در طراحی و اجرای شبکهدر مواجه 

 رسانی تاب آوری در برابر سیل نیز مورد توجه قرار گیرد. 

 در مناطق مستعد رانش زمین در مسیر خطوط شبکه های توزیع برق انجام مطالعات تکمیلی ژئوتکنیک ضروری است. 

 ر نواحی در معرض سیل توجه ویژه به جزییات طراحی و اجرای مناسب پی پایه های بتنی شبکه توزیع برق لازم است. د 

 گاز  عیانتقال و توز ساتیتاس

 ها و...ها و رودخانههای اجرایی استاندارد بخصوص در عبور از عوارض مانند مسیللزوم بازنگری در نقشه 

ها و منظور نمودن کد ارتفاعی ایستگاه و جاده سرویس آن متناسب با کد ارتفاعی جاده ایستگاهلزوم بازنگری نقشه استاندارد  

 اصلی و همچنین منظور نمودن کالورت در زیر جاده سرویس

 گازرسانی تجهیزات و تاسیساتطراحی های خطوط و  لزوم در نظر گرفتن ملاحظات پهنه بندی خطر سیل و زمین لغزش در 

 مخاطرات ناپایداریای زمین ناشی از سیلاب زمطالعات ژئوتکنیکی لازم در مسیر خط انتقال گاز جهت جلوگیری الزوم انجام  

رعایت استاندارد های اجرای شبکه ها در محل تقاطع با رودخانه ها و مسیل ها شامل : در نظر گرفتن طول بستر مناسب و اجرای  

دستک ها در محل مناسب و خارج از بستر، تشخیص صحیح کف رودخانه و به تبع آن عمق نامناسب لوله گذاری، مهار مناسب لوله در 

 تنی در برخی موارد، اجرای مناسب گابیون در پایین دست شبکه ها، اجرای صحیح وزنه های بتنی. بستر رودخانه توسط وزنه های ب

 دور کردن و اجرای شبکه های تغذیه گاز از رودخانه ها در حد امکان. 

ع اعمال تهمیدات لازم در خصوص مقاوم سازی شبکه ها و تاسیسات مخصوصا در حاشیه رودخانه مانند استفاده از شیرهای قط 

  خودکار و ....

 شیروانیهای طبیعی یا احداث شده

بسیاری قرار دارند.  لغزش نیزم ناشی از در معرض مخاطرات استانهای پربارش یدر مناطق کوهستان ییروستا گاههایاکثر سکونت

 نیروستاها زم تعدادی ازدر  بوده اند ومنطبق  یمیقد های لغزش نیبر زمدر حین بارندگی های اخیر حادث شده  های لغزش نیزم از

 یدارادر مناطق  لغزش نیدر رخداد زم دیو تشد عیباران عامل تسر یبارش و حجم بالا ادی. شدت زی باشدم تیسابقه فعال یلغزش دارا

 .بوده است استعداد بالفعل لغزش
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، تاسیسات انتقال برق و گاز در ناشی از رانش زمین به ساختمانها، جاده ها و ابنیه وابسته، تاسیسات آب و فاضلاب هایخسارت 

علاوه بر تغییر کاربری جنگلها، است.  بوده  قابل توجه  1792و فروردین سال  1793مناطق مختلف متاثر از بارندگیهای شدید اسفند 

و  شده اربدیدر مناطق ش یباعث بارگذار و شهرهای واقع در مناطق کوهستانی و جنگلیروستاها  هیساخت و ساز در حاش هیرو یرشد ب

 . تسریع نموده استلغزش را  نیرخداد زم

مناطق در  ی و ژئوتکنیکیمهندس یشناس نیانجام مطالعات جامع زم لغزش،نیبا مخاطرات زم یکاهش خسارت و مقابله اصول یبرا

 . ی استضرورو پروژهای عمرانی خطی نظیر راه، راه آهن و خطوط انتقال  کوهستانی و در مجاورت مکانهای زیستی، تاسیسات صنعتی،

همچنین  تهیه نقشه های پهنه بندی مناسب کشوری و منطقه ای برای زمینلغزش ضرورت دارد، و با توجه به اینکه اکثر مناطق 

یمن و پایدارسازی این مناطق با استفاده از های بعدی هستند، لازم است تا نسبت به اهمچنان مستعد رانش لغزش،دیده از زمینآسیب

 مطالب فوق اقدام شود.

 چیست؟ ابلسی مقابل در کشور هایتزیرساخ آوری تاب و کیفیت ارتقای برای ضروری احاتلاص .8
، توصیه ها گزارش نهایی کارگروه زیرساخت 3کار گروه زیرساختها بر اساس بررسی هایی که در این گزارش انجام داده، در فصل 

سیلاب به انواع ذیمدخلان در موضوع  مقابل در کشور هایزیرساخت آوریتاب و کیفیت ارتقای یشنهادات و اصلاحات ضروری را برایپ

ارائه داده است. ذیمدخلان موضوع شامل دستگاههای دولتی و سازمانهای مسئول، سازمانهای مردم نهاد و عموم مردم می باشند. توصیه 

لی به سه دسته  پیشنهادات قابل اجرا قبل از وقوع حادثه، در حین حادثه و پس از آن دسته بندی شده اند. ها و پیشنهادات بطور ک

اقدامات حین حادثه عموما در حوزه مدیریت بحران مورد بحث قرار می گیرد و در گزارش کار گروه مربوطه به تفصیل به آن پرداخته 

رصه های آبخیز داری، مدیریت منابع آب و مهندسی رودخانه نیز، گرچه در تاب آوری می شود. موضوعات مربوط به اقدامات لازم در ع

زیرساختها نقشی اساسی دارند، در این گزارش به تفصیل مورد بحث قرار نمی گیرند. این موضوعات در گزارشهای کارگروههای دیگر 

 ند.هیات ویژه گزارش ملی سیلابها بطور تخصصی و به تفصیل بحث وبررسی می شو

همچنین ذکر چند نکته در اینجا ضروری است. نکته اول آنکه حوادث و سوانح طبیعی و درس آموخته های آن، امکانی را فراهم 

 فرآیندها و ساختارهایها،  یوهش یبازنگرشامل بازسازی و  می تواند هافرصت یی تبدیل شوند. اینمشکلات به فرصتهامی آورد که برخی 

 یم  یبازساز ندیفرااست، زیرا   قبلاز  "ساختن بهتر" فرصت دیگر  به شکل مقرون به صرفه باشد. یبا هدف بهبود تاب آور یمیقد

ساختن بهتر از " کردیروانجام شود.  یبازساز ندیبا بهبود مؤثر فراتاب اوری  طیشرا یو ارتقا یریپذ بیبا هدف کاهش آس تواند

نکته  .باشدی م رساختهایز یآور تاب یمکان ها و ارتقا حیاندازه ها، انتخاب صح حیدر انتخاب صح متعهدانه یاستهایس انگریب ،"قبل

 بیو تخر دهید بیآس زیرساختهای تیوضعبررسی  ی است.با در نظر گرفتن دانش و تجارب محل سکیبر ر یمبتن یبازسازبعدی لزوم 

ی بگذارد. بنابراین هر گونه برجایک منطقه افراد  یبر زندگ یتواند اثرات متفاوت یسانحه م کیکند که  ینکته را آشکار م نیشده، ا

 جادیدر برابر سوانح ا یلازم از تاب آور نانیاطم ،یمحل یصنعت یها یمحور باشد تا ضمن حفظ طراح سکیر یدبا یم یبازساز برنامه

انجام شود. از آنجا که کشور ما در  ب آور در برابر خطرات چند گانهتا یساختها ریز بازسازی ها باید با هدف ایجاد  نکته آخر آنکهشود. 

در  ید بابا یو خصوص یعموم یرساختهایز جانماییو  یسازه ا یطراحمعرض انواع مخاطرات طبیعی از جمله سیل و زلزله قرار دارد، 

. شودآنها در برابر مخاطرات چندگانه  یتاب آور یمنجر به ارتقا لاب،یاز س یناش سکینه تنها رو   ،موجود یها سکیرکلیه نظر گرفتن 

 .در نظر گرفته شود ست،یز طیبه مح بیاز آس یریبه منظور جلوگنیز  یطیمح ستیز یسکهایر دیبا سازیباز یتهایدر انجام فعالضمنا 

بهای چند صد ساله نام آنکه گرچه به دلیل شدت بارشها و حجم سیلابها در برخی مناطق کشور، از آنها به عنوان سیلا تذکر آخر 

برده می شود، ولی این امر به هیچ وجه به این معنی نیست که وقوع مجدد آنها چند صد سال دیگر اتفاق خواهد افتاد. دلیل اول این 

موضوع، تحولات هواشناسی و اقلیم و دلیل دیگر تغییرات دست ساز بشر در حوضه های آبخیز و مراتع و جنگلهاست، که در گزارش 

یرد، و در اثر آنها احتمال وقوع و شدت سیلابها افزایش می یابد. ضمن آنکه اصولا به لحاظ گگروهای مربوطه  مورد بررسی قرار می کار

آماری دوره های بازگشت حوادث طبیعی به معنی رخداد آنها در فاصله های زمانی خاص و معین نیست. لذا همه مسئولان و آحاد 
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احتمال تکرار این حوادث در سالهای آتی در این مناطق یا در مناطق دیگر کشور قویا وجود دارد. بنابراین  مردم باید هوشیار باشند که

 اقدام در خصوص پیشنهادات مطروحه در اسرع وقت ضروری است.

 بخش اول: پیشنهادات و توصیه ها به سازمانهای مسئول 
 اقدامات قبل از وقوع سیل   

ری زیرساختها در برابر سیلاب، منظور از اقدامات قبل ار وقوع سیل، مجموعه اقداماتی است که از با توجه به طبیعت بحث تاب آو

 ل از وقوع آن ندارد.بهم اکنون باید پیگیری شود و اختصاص به بازه زمانی کوتاه بعد از صدور اخطار سیل و ق

است.  کاهش خطرات سیل یموجود برا نیئص قوانرفع نقااولین پیشنهاد به سازمانهای مسئول به صورت مشترك، اقدام برای  

طرح در مجلس  یرا برا "لیحفاظت رودخانه ها و کاهش خطرات س" حهیلا یجمهور استیبه ر ینامه ا یط رویوزارت ن رایاخ

رفع مزاحمت از  ،حهیلا نیاکارشناسانه  بیتصوبررسی و رسد در صورت  ینظر م بهدولت نموده است.  ئتیه میتقد یاسلام یشورا

سال  84از  شتریبا دوره بازگشت ب یها لابیس یبرا لابدشتیس تیریمدنحوه همچنان  یول .شود عیتسر می تواند ها رودخانه میحر

 یابر ها لابدشتیس تیرینحوه مدو  یاراض یکاربر یبرا یکاف اتیئزبا ج یا دستورالعملی قانون بیماند و تصو یم ینامعلوم باق

خاص در  لابیس کیدر  انیپهنه جر یباشد. از طرف یمی ضروراسرع وقت ساله در  400با دوره بازگشت بالا مثلا تا  یها لابیس

 دیموارد با نیا یباشد که تمام یمتفاوت م بیآن با مناطق پرش یریو خطرپذ یبوده پهنه بند عیوس اریکم بس بیها با ش لابدشتیس

در  یمجاز اراض یو کاربر نییمختلف تع یریخطر پذ یپهنه ها دیبا دستورالعمل نیشود. در ا دهید لابدشتیس تیریمد دستورالعملدر 

 هر فیوظا همچنین در این دستورالعملباشد.  یمختلف م یپهنه ها یریخطرپذ نییروش تع سکیر لیهر پهنه مشخص شود. تحل

 .گردد تعیینباید  زین ها لابدشتیس تیریمد کننده هماهنگ نهاد و یادار و ییاجرا یدستگاهها از کی

 وزارت نیرو

 حوزه رودخانه ها و تاسیسات آبی

حریم و بستر  تعرضات بهدر مرحله اول ، رفع  تعیین حریم و بستر رودخانه هامهمترین توصیه به وزارت نیرو تکمیل کار 

رودخانه ها ممکن است زمانبر و  در مرحله سوم است. ساماندهی مسیر ساماندهی مسیر رودخانه هادر مرحله دوم و  رودخانه ها

با  مستلزم تامین بودجه نسبتا سنگینی باشد ولی مرحله اول با بودجه ای نسبتا محدود قابل انجام است. همچنین پیشنهاد می شود

تا  ردیپذمناطق پر خطر انجام نیز از تجاوزات مختلف  و  رودخانه میدائم حر شیپا  ،لازم یسازمانده یو قانون یمنابع مال نیتام

در اطراف سازه های  شناسائی و رفع گلوگاههای مهم و تاثیر گذار در مسیر جریان .کاهش یابد یرساختیز یاهسازه مخاطرات 

 ه هاست.یمهم مثل ایستگاههای پمپاژ بزرگ از دیگر توص

رفع ابهام از دستورالعملهای  اقدام مهم دیگر که لازم است در هماهنگی بین وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه صورت گیرد،

 در مناطق مختلف مجاور رودخانه ها و مسیلهاست. موجود در خصوص پهنه بندی خطر سیل و کاربری های اراضی 

 حوزه تاسیسات آب و فاضلاب

عدم توسعه یکی از دلایل ناکارآمدی بخش سخت افزاری زیرساختهای موجود آب شهری،  حوزه تاسیسات آب و فاضلابدر 

. در این خصوص استقرار سامانه های پایش آنلاین و تله متری، توسعه مدل های های نرم افزاری و پشتیبانی زیرساختهاستجنبه 

، ایجاد و توسعه طرح های مدیریت داراییهای فیزیکی،  DSSدقیق شبیه سازی، ایجاد و توسعه مدلهای سیستمهای پشتیبان تصمیم 

 بهره برداری زمان واقعی به منظور کاربرد در سیستمهای کنترلی  مورد نیاز می باشد.  ایجاد و توسعه مدلهای شناسایی خطا  و

 گامهای اساسی در افزایش سطح تاب آوری این نوع زیرساختها در مواجهه با بارندگیهای شدید و سیلاب به شرح زیر است:

 درك خطر و تهدید سیلاب در محدوده های شهری 
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 تبعات شکست آنهاپذیر و شناسایی تاسیسات آسیب 

 تعیین اقدامات لازم برای تخفیف تبعات سیلاب،  

 برنامه عملیاتی اقدامات 

طرح و اجرای مسیرهای انتقال آب واقع در مناطق کوهستانی با توجه به بررسی احتمال زمینلغزش و طرح و اجرای پایدار  

 سازیهای لازم برای جلوگیری از وقوع و خسارات ناشی از رانش زمین

 ع برقیتاسیسات انتقال و توزحوزه 

و  یو طراح یزیربرنامه نهیدر زم ریموارد ز، سیلابمقابله  یبراسیستم توزیع برق کشور  کافی یعدم آمادگبا توجه به 

 شوند:می  توصیهبحران،  تیریمد

کار رفته در به زاتیتجه یبر روو بارشهای سنگین  هالابیاثرات س یبر اساس بررس ی صنعت برقاستانداردها یبازنگر -

 شبکه برق کشور

 لابیشبکه در صورت وقوع حادثه بر اثر س یابیو باز شرفتهیپ ونیاتوماساستفاده از  -

 لابیوقوع س یبرا هشداردهنده یهاستمیسنصب  -

 یآورتاب زانیم شیکار رفته در شبکه برق با هدف افزابه زاتیبه موقع تجه یو نگهدار ریتعم -

انتقال برق واقع در مناطق کوهستانی با توجه به بررسی احتمال زمینلغزش و طرح و اجرای پایدار طرح و اجرای مسیرهای  -

 سازیهای لازم برای جلوگیری از وقوع و خسارات ناشی از رانش زمین

 وزارت جهاد کشاورزی 

 حوزه زیرساختهای کشاورزی

دستگاههای کارفرمایی در خصوص رعایت معیارهای در خصوص زیرساختهای بخش دولتی، کلیه توصیه های ارائه شده به سایر 

فنی مربوط به پادسیل سازی و انتخاب مناسب مشاوران و پیمانکاران و نظارت بر کار آنان، در اینجا نیز صادق و قابل ارائه است. لیکن 

اکنون در حال که در گذشته بدون رعایت معیارهای فنی توسعه یافته و یا هم  در خصوص زیرساختهای سنتی بخش خصوصی

وضع قوانین و ضوابط و آموزش مردم و اعمال و اجرای آنها ضمن پیاده کردن توسعه است، پیشنهاد می شود این وزارت با 

طرحهایی برای صیانت از دارایی های بخش خصوصی از خطرات سیل، از توسعه زیرساختهای محافظت نشده در مقابل 

زیر ساختهای کشاورزی واقع در مناطق کوهستانی باید با توجه به بررسی احتمال  .  همچنین طرح و اجرایسیل جلوگیری نماید

 زمینلغزش و طرح و اجرای پایدار سازیهای لازم برای جلوگیری از وقوع و خسارات ناشی از رانش زمین انجام شود.

 وزارت راه و شهرسازی 

 شهرسازی حوزه

 یهماهنگدر حوادث اخیر، مهمترین توصیه در این عرصه اقدام عاجل برای ایجاد  با توجه به صدمات گسترده در بخش مسکن

 یمجاز اراض یها یاز کاربر یو عدم تخط و زمینلغزش لابیسخطر  یبا پهنه بند یلصیتفجامع و و  یهاد یطرح ها نیکامل ب

 .در شهر ها و روستاهاست ریدر مناطق خطر پذ

 راه و ترابری حوزه

 ن عرصه قابل توصیه است: اقدامات زیر در ای

 (RMSتامین زیرساخت های لازم برای تعریف و پیاده سازی سامانه مدیریت راه) -
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 تدوین یا بروزرسانی ضوابط و مقررات فنی در همکاری با سازمان برنامه و بودجه مخصوصا در رابطه با مسائل هیدرولوژی، -

رات اقلیمی به منظور مطالعه و تعیین پارامتر های موثر بر مفروضات یهیدرولیک تدوین سیلاب طراحی  مبتنی بر تحلیل ریسک و تغی

 مهندسی)مانند دوره بازگشت،عمق آبشستگی و...(

طرح و اجرای مسیرهای راه و راه آهن واقع در مناطق کوهستانی با توجه به بررسی احتمال زمین لغزش و طرح و اجرای پایدار  -

 سارات ناشی از رانش زمینسازیهای لازم برای جلوگیری از وقوع و خ

در نظر گرفتن مسیر های طبیعی تخلیه جریان های سیلابی در دشتها در طرح مسیر های راه و راه آهن و در نظر گرفتن  -

 تمهیدات لازم

تقویت فرایند کنترل و تصویب مطالعات پروژه های راه و ابنیه فنی از طریق اصلاح ساختار کمیسیون تصویب مطالعات و احیای  -

 با حضور کارشناسان مجرب در دفتر فنی کارفرما و یا استفاده از مشاور ذیصلاح آن

 حوزه طراحی، ساخت و نگهداری پلها

 یکی از مهمترین زیرساختهای آسیب دیده در اثر سیلابهای اخیر پلها بودند. توصیه های زیر در این حوزه قابل ارائه است

 کاری با سازمان برنامه و بودجه مخصوصا در رابطه با مسائل در هم اصلاح ضوابط و مقررات فنی طراحی پلها

و اجرائی برای طراحی  مناسب هایروش طرح و ارائه آئین نامه هائی باهیدرولوژی،هیدرولیک و و تدوین روش محاسبه سیلاب 

حاسبه آبشستگی و محافظت هیدرولیکی پل ها از قبیل جانمائی با در نظر گرفتن ریخت شناسی رودخانه، تثبیت بستر در مقطع پل، م

 در برابر آن و بالازدگی آب در بالادست پل

 و پایش سلامت آنها  توسعة سیستم یکپارچة مدیریت پل ها 

   تامین بودجه و انجام عملیات نگهداری پلها 

 در محدوده موثر در بالا دست و پایین دست پلها ها رودخانهسواحل  یو نگهدار ریاصلاح مس و یروبیلا اتیعمل انجام 

 وزارت کشور

در  رندهیگ میمنسجم تصم نهادیک  لیمترقبه تشک ریو حوادث غ لابهایدر مقابل س یتاب آور یارتقا یبرا هیتوص نیبدون شک اول

تجربه ها  لیکند و پس از س یو فرمانده تیریمد لیس نیدر ح د،یو اعلام نما یکشور را بررس یازهایتا ن باشدیموضوع م نیارتباط با ا

 تبیین هدف با  اجرای  قانون مدیریت بحران نهیزم نیا در. رندیمورد استفاده قرار گ ندهیکند تا در آ ستندو درس آموخته ها را م

بحران کشور هر چه  تیریمد یاست که سند راهبرد مل دیام  ضروری است. ،سیلاب از پس و حین قبل، زمان در دستگاه ها مسئولیت

، سند  "کاهش خطر حوادث" یسند مل نیدر آن استفاده گردد. با تدو زین لابیس نیا یگردد و از درس آموخته ها نیتر تدو عیسر

 .باشند یتحت کنترل م ایو  یریقابل جلوگ موجود یها یاز کاست یاریبس "یو بازتوان یبازساز"  یو سند مل "و پاسخ یآمادگ" یمل

 است. یلابیس یدشتها تیریمد یبرا یبستر قانون نیتاموزارت کشور،  ریخط ایفوظ انجامر دیگلازمه 

الزام استانداریهای مناطقی از قبیل گلستان و خوزستان به تهیه نقشه های پهنه بندی توصیه مهم دیگر به وزارت کشور، 

است. یادآور  تمام طرحهای توسعه ناحیه ایخطر سیل و الزام همه دستگاههای اجرایی به لحاظ نمودن این پهنه بندی در 

می شود احداث هرگونه راه ، راه آهن یا تاسیسات بزرگ صنعتی در این مناطق جلگه ای، ممکن است منجر به تغییراتی شدید در الگو 

 ومسیر جریانهای سیلابی  و هدایت روانابها به مناطقی گردد که قبلا در معرض خطر سیل قرار نداشتند.

استانداریهای مناطقی از قبیل گلستان و لرستان وسایر مناطق کوهستانی را ملزم  به وزارت کشور توصیه می شود، ضمناً  

به تهیه نقشه های پهنه بندی خطر زمینلغزش نموده و همه دستگاههای اجرایی را به لحاظ نمودن این پهنه بندی ها در 

مناطق کوهستانی طرح و اجرای زیر ساختها باید با توجه به بررسی احتمال  ملزم نماید. همچنین در تمام طرحهای توسعه ناحیه ای

 زمینلغزش و طرح و اجرای پایدار سازیهای لازم برای جلوگیری از وقوع و خسارات ناشی از رانش زمین باشد.  
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هادات زیر به این نپیشعلاوه بر موارد فوق، با توجه به جایگاه وزارت کشور در مدیریت عالیه استانداریها و شهرداریها 

 وزارت ارائه می گردد:

  شهرها با پهنه بندی سیلاب و زمینلغزش و خطرات ناشی از جامع و تفصیلی هماهنگی کامل بین طرح های هادی روستاها و

 آن و عدم تخطی از کاربری های مجاز اراضی و عدم صدور مجوز برای ساخت و ساز در مناطق خطر پذیر.

 مقررات رعایت بدون درحریم رودخانه ها هاشهرداری تصرف و جلوگیری از دخل  

 اراضی اینگونه فروش بعضا و مقررات رعایت بدون هامسیل متروکه بستر اراضی در هاشهرداری تصرف و جلوگیری از دخل 

 و اصلاح با) یتقاطع هایسازه احداث از ناشی آبگذری هایگلوگاه رفع به ها(شهرداری جمله از) مختلف هایدستگاه الزام 

 (مشخص الاجلضرب ظرف هاسازه این بهسازی

 شناسائی مناطق آسیب پذیر و تلاش در جابجائی سازه های با اهمیت زیاد و خیلی زیاد و مراکز  پرخطر و یا محافظت از انها 

 ها شهرداری بدنه در سازی فرهنگ و سازی ظرفیت و مشترك جلسات برگزاری 

 سازمان برنامه و بودجه

 پیدایش طرحهای جدید و بودجه ریزی  حوزه

با توجه به تعدد طرحهای نیمه تمام موجود کشور، تصویب هر گونه طرح جدید باید مراحل توجیه و تصویب را با سختگیری هرچه 

. در این زمینه اجتناب شود از تصویب طرحهای جدید فاقد توجیه قوی از محل بودجه های عمومی کشورتمامتر طی کند و 

از مداخلات غیر فنی کارفرمایان و اصحاب قدرت اعم از نهادها، نمایندگان می شود تمهیداتی اندیشیده  شود که  توصیه

. همچنین با توجه مجلس، وزرا، معاونین وزرا و مدیران کل، استانداران و معاونین و شهرداران در این مرحله جلوگیری شود

تمام فاقد توجیه فنی اقتصادی متوقف شده و از هر مکانیزم قانونی ممکن برای به محدودیت شدید بودجه های کشور طرحهای نیمه 

تامین بودجه سایر طرحها و تکمیل و بهره برداری از آنها استفاده شود. تطویل زمان اجرای طرحها به میزان چند برابر زمان لازم آفات 

 بسیار زیادی در زمینه های فنی و اقتصادی دارد. 

از مهمترین توصیه هاست که با توجه به درس  ه کافی برای نگهداری زیرساختهای موجود کشورموضوع تامین بودج

آموخته های حوادث سیلهای اخیر، ضرورت تام دارد و سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای اجرایی باید با یک تغییر نگرش اساسی در 

عمل هائی برای توسعه و تسریع در سرمایه گذاری بخش خصوصی در رویکردهای جاری خود به آن روی آورند. موضوع تدوین دستورال

 توسعه و حفظ زیرساختهای کشور می تواند از دیگر پیشنهادات به سازمان برنامه و بودجه باشد.

 نظامات کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران  حوزه

در این عرصه اولین و مهمترین توصیه اجتناب از خرد کردن طرحهای عمرانی و واگذاری آنها به مشاوران و طراحان کم صلاحیت 

است. تامین به موقع بودجه و پرداخت حق الزحمه مشاوران و پیمانکاران، خصوصا مشاوران که مغز متفکر طرحها هستند، از دیگر 

 امانه نظارت کلی بر جزییات و شرایط طرحهای مختلف یک ضرورت مهم دیگر است. ضرورتهاست. احیا و برقراری یک س

توصیه می شود از طریق اعمال اقدامات زیر تمهیداتی اندیشیده و پیاده شود که از مداخلات غیر فنی کارفرمایان در طرحها  

 اجتناب شده و بالعکس سطح نظارت فنی بر طراحی و اجرای طرحها ارتقا یابد:

 ت دفاتر فنی کارفرمایان با استفاده از افراد مجربتقوی 

  استفاده از عامل چهارم مجرب و کنترل و هدایت مشاوران و پیمانکاران در مرحله طرح و اجرای پروژه ها 

 نظارت بر  مشاوران و ارزشیابی مستمر آن ها در جهت ارتقاء سطح علمی آنها 

 ها در جهت ارتقاء کیفیت اجرا  نظارت بر امور پیمانکاران و ارزشیابی مستمر آن 
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  آموزش ضمن خدمت مشاوران دارای درجه در زمینه سیلاب 

 حوزه ضوابط و دستورالعملهای فنی 

اصلاح ساختار تدوین وتصویب ضوابط و دستورالعملهای فنی و تشکیل یک ستاد یا شورای اولین توصیه در این عرصه 

برنامه ریزی برای تدوین، تصویب و به روز رسانی دوره ای مدارك فنی در زمینه های  برای تشخیص نیازها، اولویت بندی آنها و مرکزی

در  "طراحی بر اساس دوام"و  "توسعه پایدار"مختلف مرتبط با طراحی و اجرای زیرساختهاست. در این زمینه لازم است نگاه 

غربالگری آیین رساختها در برابرسیلاب توصیه می شود  اصلاح و به روز رسانی دستورالعملها باید حاکم شود. در زمینه تاب آوری زی

سپس این آیین نامه ها به الزام آور و هم پوشانی ها و تناقض ها در آن ها حذف گردند،  نامه ها و مقررات موجود انجام شده

 . ضمنا:( تبدیل شوند1)نوع 

  ضوابط و آئین نامه های تاب آوری باید پس هر چند سال بهنگام شده و آئین نامه قبلی منسوخ گردد و آئین نامه های با

 مضامین یکسان و یا با همپوشانی یکی شود. 

 .توصیه می گردد  مقررات ملی جامع و الزام آور برای طراحی و ساخت سازه ها در مقابل سیل تدوین شود 

 وزش و بروز رسانی نظام مهندسی در کشور برای مقابله با سیل انجام شود.توصیه می شود آم 

 در بالادست پل و ی آبشستگ ینیب شیپ یبرا یبهنگام شده و روش واحد دیپلها با یکیدرولیه یطراح یمورد پلها راهنما در

 یطراح لابیدر س ر،یاخ اتیپل و تجرب تیشود بنا بر اهم یم هیتوص نیارائه شود همچن یحفاظت مقطع پل در مقابل آبشستگ یروشها

شود که در آن بنا بر  نییپل ها تع یبرا زین کنترل لابیبزرگتر به عنوان س لابیس کی یطراح لابیبر س هنظر شود و علاو دیپل ها تجد

 ضیدر اثر تعر ایعرشه مقاومت کند و  ی. مثلا در صورت روگذرزدیپل فرونر ردیگ یصورت م یبیپل اگر تخر یریقرار گ تیعقو مو تیاهم

 یشناس ختیرودخانه و مطالعات ر ریمس رییتغ دیبا نیکرده و آب را عبور دهد. همچن ملپلاگ ع وزیاز شانه ها به صورت ف یکیرودخانه 

در صورت طراحی برای پل ها  کوله و پایه به عرشه اتصالات به ضوابط مربوط بازنگری. ردیپل قرار بگ کیدرولیه یدمات طراحخجزو شرح 

روگذری، طراحی پی کوله ها و پایه ها در مقابل آبشستگی، طراحی طول پل و دهانه ها، تعیین عمق آزاد برای عبور اجسام شناور با توجه 

 به وضعیت منطقه و بار حاصل و تاثیر اجسام شناور بر طراحی دیوار هدایت جریان نیز ضروری است.

در خصوص کمبود ها و نقائص مدارك نهایی کارگروه زیرساخت گزارش  5جمع بندی های فصل  ضمن توجه بهشود  یم شنهادیپ

 :ردیمورد توجه قرار گنیز  ریز ینامه ها و راهنما ها نیآئ نیتدوفنی کشور در زمینه تاب آوری زیرساختها در برابر سیلاب، 

 بند و پلها لیس یسازه ها یو نگهدار ریو تعم یدوره ا شیپا ،یبهره بردار -

 .سکیر لیحلتپمپاژ، ...( به کمک  یستگاههای)پل، کالورت، ا یرساختیز یسازه ها یبرا یطراح لیس نییروش تع -

 .لابیدر مقابل س یتاب آور شیبه منظور افزا یو صنعت یمسکون یسازه ها یطراح -

 وزارت نفت

 تاسیسات انتقال و توزیع گاز حوزه

در بخش زیرساختهای وزارت نفت بیشترین خسارتها به تاسیسات انتقال و توزیع گاز وارد آمد. با توجه به درس آموخته های 

اصلاح استانداردهای این صنعت در خصوص مکان یابی و جانمایی خطوط انتقال و حوادث اخیر،  مهمترین توصیه در این حوزه 

 انش زمین است. همچنین توصیه های زیر در این حوزه قابل ارائه است:    و توجه بیشتر به مخاطرات سیل و ر توزیع

  ها و...ها و رودخانههای اجرایی استاندارد بخصوص در عبور از مسیلبازنگری در نقشه 

 اصلی و  ها و منظور نمودن کد ارتفاعی ایستگاه و جاده سرویس آن متناسب با کد ارتفاعی جادهبازنگری نقشه استاندارد ایستگاه

 همچنین منظور نمودن کالورت در زیر جاده سرویس
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  طرح و اجرای مسیرهای انتقال نفت وگاز واقع در مناطق کوهستانی با توجه به بررسی احتمال زمینلغزش و طرح و اجرای

 پایدار سازیهای لازم برای جلوگیری از وقوع و خسارات ناشی از رانش زمین

 اند گرفته قرار شستگی آب و گرفتگی آب و سیل معرض در آن تاسیسات و خطوط که نقاطی تقویت و  کیمحت  

 گازرسانی پایداری کنترل جهت انتقال و نصب شیر روی خطوط پایداری در مناطق مورد نیاز اجرای خطوط  

 روستاهای خصوص به پرریسک در مناطق توزیع شبکه و لوله خطوط عبور مسیر نمودن مقاوم و اصلاح برای لازم انجام اقدامات 

 مسیر هایحوضچه و مارکرها تخریب عدم مدفون، تأسیسات نمایان شدن از جلوگیری جهت سیل، جریان معرض در

 فصلی و های دائمیرودخانه بستر در لوله خط حافظ غیربتنی و بتنی هایسازه تقویت اصلاح و  و برنامه ریزی 

 و سازه ها کنترل جهت بارندگی فصول از پرریسک، قبل قسمتهای منظم از دوره ای بازدید برای برنامه ریزی و دقیق پایش 

 لوله  خط پیرامون محیط مقاوم سازی

 در را محتمل حوادث از منتخبی که سناریوهای چندگانه براساس مانور برگزاری ایجاد آمادگی در گروه های عملیاتی از طریق 

 باشد داشته بر

 سایر سازمانهای اجرایی

 پرورش ؛ علوم، تحقیقات و فناوری؛ بهداشت، درمان و آموزش پزشکیوزارتهای آموزش و 
توصیه می شود این وزارتخانه ها در موضوع مکان یابی مدارس و مراکز آموزشی و درمانی خود توجه بیشتری به موضوع خطر سیل 

ناطق پر خطرخودداری توجه به نقشه های پهنه بندی این خطرات از احداث مراکز جدید در مو رانش زمین داشته و با 

ارزیابی آسیب پذیری مراکز موجود  . همچنین با توجه به وجود این مخاطره در مناطق مختلف، با تدوین برنامه ای نسبت بهنمایند

 اقدام نمایند.و مقاوم سازی آنها 

 شرکت بیمه مرکزی

 ینقشه ها یدر کشور بر مبنا و رانش زمین لیدر معرض س یرساختیز یسازه ها یبرا لابیس مهیب یساز ادهیپ

از اقداماتی است که اجرای آن توسط سازمان بیمه مرکزی و سایر دستگاهها توصیه می شود. این موضوع  یتیمراکز جمع یریخطرپذ

 در گزارش کار گروه مربوطه به طور تخصصی و تفصیلی بحث می شود.

 صدا و سیمای جمهوری اسلامی

همگانی  اگاهی ارتقای و آموزش و سازی به عنوان رسانه ملی می تواند نقش مهمی در فرهنگصداو سیمای جمهوری اسلامی ایران 

و تجاوز  طبیعی منابع و جنگلها تخریب از در خصوص عوامل حادث شدن سیلها، روشهای مردمی برای تخفیف آثار آن نظیر جلوگیری

به حریم رودخانه ها ، نحوه رفتار مردم در هنگام مواجهه با سیل و نظایر آن داشته باشد. از منظر تاب آوری زیرساختها در برابر سیلاب 

برنامه هایی برای آشنایی مردم و آموزش آنها در خصوص احداث ساختمانها و تاسیسات توصیه می شود این رسانه 

 .معرض خطر سیل و یا زمینلغزش اختصاص دهدکشاورزی خود در مناطق در 

 اقدامات پس از وقوع سیل 

 وزارت نیرو

 است.ساماندهی رودخانه های سیل زده مهمترین توصیه به وزارت نیرو 

ارزیابی میزان آسیب وارده به تاسیسات آب و فاضلاب و همچنین توصیه میشود این وزارت با تدوین برنامه ای نسبت به 

 اقدام نمایند. نیرو و مقاوم سازی آنها انتقال و توزیع
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 وزارت راه و شهرسازی

توجه  در این زمینه. این بخشهاست یبازسازمهم در حوزه شهرسازی،  یتهایاز اولو یکیبا توجه به صدمات گسترده در بخش مسکن، 

ساختمانهای سیلزده و در صورت لزوم اقدام به ارزیابی مهمترین توصیه  . بنابراینمبذول شود ییبه مسکن روستا دیبا یا ژهیو

آنهاست. با توجه باینکه بسیاری از خرابیهای ایجاد شده در ساختمانهای مسکونی بدلیل احداث آنها در حریم یا بستر رودخانه  بهسازی

 .گیری بعمل آیدبوده است باید به این نکته دقت نمود که برای باز سازی از استقرار مکانهای زیستی در حریم وبستر رودخانه جلو

برای تعیین میزان آسیب و جلوگیری از خرابی  بازرسی پل های سیل زده و خراب نشدهدر حوزه حمل و نقل توصیه می شود 

جایگزین کردن پل های ضمنا توصیه می شود  . این پلها در صورت لزوم باید بهسازی شوند.در آینده و زدودن نخاله ها انجام شود

 تسریع شود. قبل از وقوع سیل مجدد و یا زلزلهموقت با پل های دائم 

بازرسی و ارزیابی پایداری شیروانیهای مشرف به راه و راه آهن و ونیز  انجام پهنه بندی شیروانیها در مناطق کوهستانی

 .آنها از دیگر اقدامات ضروری است مناطق جمعیتی شهری و روستایی و اقدام برای پایدار سازی

 وزارت نفت

تدوین و اجرای برنامه ای برای ارزیابی میزان آسیب وارده به تاسیسات نفت و گاز خصوصا شبکه  توصیه به وزارت نفتمهمترین 

 های انتقال و توزیع گاز و مقاوم سازی آنهاست.

 وزارت کشور

. لیکن جدا از پس از وقوع سیل وظیفه بسیار بزرگی بر عهده وزارت کشور در موضوع بازسازی مناطق آسیب دیده استبدون شک 

 وظایف معمول اجرایی ، در عرصه زیرساختها توصیه های زیر به این وزارت قابل ارائه است:

 تدوین درس آموخته های حادثه  -

برگزاری سیمنارها و کارگاههای تخصصی برای مدیران و مسئولان استانی و شهری و ارائه تجربیات حادثه و آشنایی آنها با  -

 محاطرات سیل

 باز سازی های بی رویه و احداث ساختمانها و زیرساختها در پهنه های با خطر زیاد جلوگیری از -

 سازمان برنامه و بودجه

اصلی ترین توصیه به سازمان برنامه و بودجه در این مرحله این است که مستندات کافی از سازه های زیرساختی مهمی که در 

استفاده از کارشناسان خبره جزییات علل خرابی های را احصا نماید. در این معرض سیل قرار گرفتند، مثل پل ها تهیه نموده و با 

بررسی ها می توان مشاوران و پیمانکارانی را که پروژه های آنها عملکرد مطلوبی از خود نشان داده اند مورد تشویق و افزایش درجه قرار 

ازحد انتظار شده اند، چنانچه خرابی ها ناشی از قصور مشاور داد. ضمنا در خصوص آن دسته از پروژه هایی که دچار خرابی های بیش 

ل فنی یا پیمانکار بوده ، می توان آنها را مورد توبیخ وتنزل رتبه قرارداد و چنانچه خرابی ها ناشی از قصور مشاور یا پیمانکار نبوده، دلای

 قرار داد.را دسته بندی نموده و در بازنگری استانداردها و ضوابط فنی مورد استفاده 

 سایر سازمانهای اجرایی

توصیه می شود وزارتهای آموزش و پرورش ؛ علوم، تحقیقات و فناوری؛ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تدوین برنامه ای نسبت 

سازه  یجراو طرح و او رانش زمین  لیمقابله با س یچگونگ وآموزشبه ارزیابی میزان آسیب وارده به مراکزسیلزده و مقاوم سازی آنها 

منظور نمودن آموزش دروس یا مباحث مرتبط با  و پایدار سازی شیروانیها در برابر رانش زمین اقدام نمایند. لیتاب آور در برابر س یها

 بحرانهای طبیعی از جمله سیل و زلزله در مقاطع مختلف تحصیلی و رشته ها و گرایشهای مختلف بسته به مورد، نیز توصیه می شود.
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 : پیشنهادات و توصیه ها به سازمانهای مردم نهاد بخش دوم
سازمانهای مردم نهاد )سمن ها( در هر جامعه می توانند نقش مهمی در بسیج نیروهای مردمی و تاثیر گذاری برهنجارهای آن 

کلهای صنفی و جامعه داشته باشند. در موضوع تاب آوری زیرساختها در برابر سیل، پیشنهادات زیر به دو دسته از سمن ها، تش

 انجمنهای علمی، ارائه می شود:

 جامعه مهندسان مشاور و سندیکای شرکتهای پیمانکاری

این سمنها که به ترتیب در برگیرنده تعداد زیادی از شرکتهای مهندسان مشاور و شرکتهای پیمانکاری رتبه بندی شده می باشند، 

مشاوران و پیمانکاران در راستای انجام مسولیتهای فنی و اجتماعی آنها می توانند نقش مهمی در افزایش آگاهی و توانمندی های 

 داشته باشد. در این رابطه انجام اقداماتی از قبیل موارد زیر توصیه می شود:

  بازدید گروههای مستقل از مناطق آسیب دیده از سیل و رانش زمین و تهیه گزارشهای تخصصی از دلائل آسیبهای وارده و ارائه

 های افزایش تاب آوری زیرساختهاراهکار

 برگزاری سمینارها و کارگاههای تخصصی در خصوص بارندگیهای شدید و سیلابهای اخیر و ارائه درس آموخته های آن 

 تهیه و انتشار جزوات آموزشی در خصوص استانداردها و آیین نامه های طراحی و اجرای زیرساختها در برابر سیل و رانش زمین 

  های آموزشی تخصصی توسط مهندسان مجرب برای مهندسان کم تجربه و انتقال تجربیات در خصوص طرحهای برگزاری دوره

 پادسیل سازی

  قراردادی شرکتها در جهت ارتقای اخلاق و رفتار حرفه ای در صنف –همکاری صنفی و آموزش حقوقی 

  ر جهت ارتقای دانش فنی آنان و آگاه برگزاری دوره های آموزشی تخصصی توسط مهندسان مجرب برای مهندسان ناظر د

 سازی بیشتر آنها با مسولیتهای حرفه ای خود

 برنامه ریزی و آموزش شرکتها برای ایجاد و ارتقای واحدهای تضمین و کنترل کیفیت در شرکتهای پیمانکاری 

 سازمان نظام مهندسی ساختمان

فعال در امر طراحی و اجرای ساختمان است، می تواند  این سمن که در برگیرنده مهندسان صاحب صلاحیت و رتبه بندی شده

نقش مهمی در افزایش آگاهی و توانمندی های مهندسان طراح و ناظر  ساختمان در راستای انجام مسولیتهای فنی و اجتماعی آنها 

 داشته باشد. در این رابطه انجام اقداماتی از قبیل موارد زیر توصیه می شود:

 رگاههای تخصصی در خصوص حوادث اخیر و ارائه درس آموخته های آنبرگزاری سمینارها و کا 

 تهیه و انتشار جزوات آموزشی در خصوص استانداردها و آیین نامه های طراحی ساختمانها در برابر مخاطرات سیل و رانش زمین 

  تجربیات در خصوص مخاطرات سیلبرگزاری دوره های آموزشی تخصصی توسط مهندسان مجرب برای مهندسان کم تجربه و انتقال 

  تاکید بیشتر بر موضوعات پهنه بندی خطر سیل و رانش زمین و طراحی و اجرای ساختمانهای تاب آور در برابر سیل و رانش

 زمین در آزمونهای نظام مهندسی و اعظای رتبه به مهندسان طراح و ناظر

 

 انجمنهای علمی

تاسیس و فعال شده اند. این انجمنها می توانند نقش مهمی در افزایش آگاهی های در حال حاضر انجمنهای علمی زیادی در کشور 

تخصصی اعضای خود و متخصصان آن رشته در کشور و نیز افزایش آگاهی های عموم جامعه در خصوص نقش آن رشته تخصصی 

، به هستندو دانشگاه  عتهای مختلف در صنکه متشکل از افراد خبره و با تخصص یجایگاه انجمنهای علم دارند. متاسفانه در حال حاضر

 و به دلایل مختلف آنها نقش و وظایف خود را به خوبی ایفا نمی نمایند.  ریف و تبیین نشده عت یخوب
 انجام اقداماتی از قبیل موارد زیر به این انجمنها توصیه می شود:
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 س آموخته های آنبرگزاری سمینارها و کارگاههای تخصصی در خصوص حوادث اخیر و ارائه در 

  تهیه و انتشار جزوات آموزشی در خصوص استانداردها و آیین نامه های طراحی و اجرای زیرساختها در برابر سیل و رانش زمین 

 برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در خصوص طرحهای پادسیل سازی 

 سیما برای افزایش آگاهی و فرهنگ عمومی در تهیه برنامه ها و فیلمهای آموزشی با همکاری رسانه های جمعی از جمله صدا و

 خصوص مخاطرات سیل و رانش زمین و روشهای مقابله با آن

 بخش سوم: پیشنهادات و توصیه ها به عموم مردم
در عرصه   ی و فرهنگی حادثه اخیر سیل در گزارش کار گروه تخصصی مربوطه به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرد.ابعاد اجتماع

 توصیه هایی به شرح زیر  به آحاد مردم ارائه قابل ارائه است:زیرساختها 

  و احتراز از احداث ساختمان در حریم رودخانه مخاطرات آنها توجه به مخاطرات سیل و رانش زمین و پهنه بندی بندی های

 ها و مسیلها و نواحی پرخطر

  رعایت استانداردها و معیارهای فنی و رعایت مقررات ملی ساختمان واستفاده از مهندسان طراح و ناظر و عوامل صاحب

 صلاحیت در ساخت ساختمانهای خود   

  توجه به مخاطرات سیل و رانش زمین و پهنه بندی های مخاطرات آنها و رعایت استانداردها و معیارهای فنی واستفاده از

 اح و ناظر و عوامل صاحب صلاحیت در ساخت تاسیسات کشاورزی در حریم رودخانه ها و مسیلها و نواحی پرخطرمهندسان طر

  توجه به ساخت وساز زیرساختهای عمومی از قبیل راه و پل و ایفای نقش ناظر عمومی و گزارش تخلفهای آشکار پیمانکاران و

ت که سالهاست به دلایل مختلف در کشور ما مغفول مانده و در صورت عمل مجریان طرحها به سازمانهای مسئول. این امر موضوعی اس

به آن و یا به عبارت دیگر بیدار شدن وجدان جامعه و توجه به این موضوع که آثار زیانبار هر گونه ساخت و ساز غلط و بی رویه در 

آنها می شود، ممکن است منجر به ارتقای قابل توجه نهایت گریبان خود مردم را گرفته و باعث ورود خسارات به اموال و دارایی های 

 کیفیت زیرساختها و افزایش تاب آوری آنها در برابر حوادثی از قبیل سیل گردد.

  توجه به توصیه های تخصصی سمنها و نیز رسانه های رسمی و مسئول نظیر صدا و سیما، در خصوص اقدامات لازم در هنگام

  آثار سیل بر اموال و دارایی های آنهاوقوع سیل، برای حفظ جان و کاهش 

 سخن پایانی 
ماه تمام تلاش خود را مصروف نموده تا موضوع  دآوری نماید که در مدت حدود پنجکارگروه زیرساختها مایل است این نکته را یا

ود را ارائه نماید. لیکن به این تاب آوری زیرساختهای کشور در برابر سیلاب را از تمام جنبه ها مورد بررسی قرار داده و یافته های خ

نکته واقف است که انجام این ماموریت با چنین گستره وسیع و در زمانی محدود نمی تواند خالی از نقص باشد. لذا بدینوسیله از کلیه 

ورت وجود کارشناسان صاحب نظر دعوت می شود نظرات و پیشنهادات خود در مورد آن را به دبیرخانه هیات ارسال نمایند، تا درص

فرصت و ایجاد امکان، کار گروه بتواند گزارش خود را اصلاح نموده و تقدیم ملت شریف ایران نماید. ضمنا کار گروه پیشنهاد می نماید 

در زمینه تاب  ،2بر طبق توضیحات ارائه شده در فصل  تحقیقات و بررسی های بیشتری ،در راستای تکمیل بررسی های انجام شده

 ا در برابر بارندگیهای شدید و سیلابهای ناشی از آن صورت گیرد. آوری زیرساخته

سخن پایانی اینکه حوادث ابتدای سال جاری زمانی اتفاق افتاد که پس از چند سال خشکسالی، بارندگی های رخ داده  

آنها، به نقمت  نعمتی بود که متاسفانه بخشی از آن به دلیل مشکلات موجود در برنامه های توسعه کشور و نحوه اجرای

تبدیل  شد. هم اینک نیز تمام تحلیلهای صورت گرفته و پیشنهادات ارائه شده در این گزارش، در صورتی مفید واقع می 

شود که بطور جدی مورد توجه مسئولین قرار گرفته و پس از بررسی های بیشتر کارشناسانه، نسبت به اجرای آنها اقدام 

اد داشته باشیم که وقوع بارندگی های شدید در آینده باز هم کاملا محتمل است و کشور عملی صورت گیرد. همه باید به ی
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باید آمادگی مقابله با این رویداد طبیعی را داشته باشد. امید است حال که به ابتکار ریاست محترم جمهوری، برای دومین 

 یتحولتقل واگذار شده، یافته های آن منشا بار پس از وقوع یک حادثه غیر مترقبه، ماموریت بررسی آن به یک هیات مس

 کشور واقع شود. ییاجرا یریتو مد ها یزیر برنامه در
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 مقدمه 1-1
و در فروردین سال جاری به دنبال بارشهای کم سابقه، مناطقی از کشور در معرض سیلاب قرار  93در روزهای پایانی اسفند 

عاقباً در سایر نقاط کشور استانهایی نظیر فارس، لرستان و گرفتند. ابتدا در شمال کشور بخشهایی از استانهای مازندران و گلستان و مت

خوزستان با این پدیده مواجه شده و در بخشهایی با خساراتی عظیم مواجه شدند. این پدیده با شدتی کمتر در برخی از مناطق کشور تا 

 اواخر فروردین ادامه یافت. 

و نجات اختصاص داشت. پس از گذار از این مرحله، ضرورت داشت  مرحله اول مواجهه با این رخداد، به مدیریت بحران و امداد

دلایل وقوع این رخداد و حوادث بعد ازآن به صورت کارشناسانه مورد بررسی قرار گیرد و درسهای حادثه در اختیار مردم و مسولان 

را صادر نمودند، تا این  "سیلابها ملی گزارش ویژه هیأت"قرارگیرد. بر این اساس ریاست محترم جمهور طی حکمی  دستور تشکیل 

هیات ظرف مدت شش ماه گزارش ملی خود را در باره این رخداد تهیه نموده و به اطلاع عموم برساند. در این حکم مقرر شده گزارش 

 شامل محورهای زیر باشد: 

 مدیریت زیرساختی، زیستی، محیط شناختی، اقلیم و هواشناسی های ه حوز در ابلسی مدیریت و آمادگی با مرتبط عوامل و علل

 آبی های ه ساز و آب منابع

 ابلسی وقوع از پس بحران ارتباطات و نجات، و امداد بحران، مدیریت وضعیت

 ابلسی بیمه و ریسک مدیریت و ارتباطی، فرهنگی، اجتماعی، حقوقی، اقتصادی، ابعاد

 ابلسی مدیریت در ملی توان و آوری تاب افزایش برای قانونی و ساختاری احاتلاص

برای انجام ماموریت خود، با توجه به تنوع موضوعات مورد بررسی، نسبت به تشکیل کارگروه  "سیلابها ملی گزارش ویژه هیأت"

های تخصصی اقدام نمود. یکی از این کارگروه ها، کارگروه زیرساختها است. گزارش حاضر، گزارش این کار گروه است که به شرح 

 و ارائه یافته ها در عرصه تاب آوری زیرساختهای کشور در برابر سیل می پردازد. اقدامات انجام شده

 هدف  1-1
، هدف از بررسی های کار گروه زیرساختها، یافتن پاسخ به سوالات  "سیلابها ملی گزارش ویژه هیأت"با توجه به ماموریت کلی 

 مطروحه در پیوست حکم ریاست جمهور در این حوزه به شرح زیر است:

 است؟ میزان چه اخته زیرسا به شده وارد خسارات میزان و چیست ابلسی اثر بر شده تخریب ایتهخزیرسا کمیت .1

 فرودگاهها، برق، و آب فنی تأسیسات ندها،ل بسی ،مانهاساخت ریلی، خطوط پلها، ها،ه جاد) کشور ایتهزیرساخ آوری تاب .8

 است؟ بوده چگونه ابلسی مقابل در....( و درمانی و بهداشتی تأسیسات

 است؟ بوده اندازه چه اند هگرفت قرار ابلسی معرض در که اییتهزیرساخ در سیل مقابل در آور تاب طراحی استانداردهای رعایت .7

 چگونه شده تخریب ایتهزیرساخ اخصلبا و اندته گرف قرار ابلسی معرض در که اییتهزیرساخ اجرای بر نظارت و اجرا کیفیت .5

 است؟ بوده

 تاب و کیفیت بر چگونه کشور اجرایی و فنی نظام و اتهزیرساخ ساخت بر نظارت و اجرا ریزی،ه بودج گیری، تصمیم ساختار .4

 است؟ گذاشته اثر ابلسی مقابل در اتهزیرساخ آوری

 صنعتی تأسیسات و کشاورزی، اراضی سکونتگاهها، در خسارات بروز بر اندازه چه تا و چگونه اب،لسی برابر در اختهزیرسا تخریب .6

 است؟ اثرگذاشته

 بر نظارت و ساخت ریزی،ه بودج طراحی، ریزی،ه برنام زمینه در کشور اجرایی و فنی نظام برای ابلسی هایه آموخت درس .3

 چیست؟ تهاخزیرسا ساخت

 چیست؟ ابلسی مقابل در کشور هایتزیرساخ آوری تاب و کیفیت ارتقای برای ضروری احاتلاص .2
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 روش کار 1-3
 انجام ماموریت خود از روشهای زیر استفاده نموده است:کارگروه زیرساخت برای 

 مکاتبه رسمی با سازمانها و در خواست اطلاعات ونظر کارشناسی 

 بازدید از محل حوادث 

 برگزاری جلسات با مسئولان سازمانهای درگیر در حادثه در استانهای مختلف 

 فعالیتهای کارگروه در مرکز برگزاری جلسات با نمایندگان وزارتخانه ها و سازمانهای مرتبط با 

 دریافت و بررسی گزارشهای کارشناسان همکار کار گروه در استانهای سیلزده 

 بررسی گزارشها و اطلاعات موجود در تارنماهای سازمانها 

 بررسی گزارشهای موجود در رسانه های عمومی 

 ها موجود در رسانه های عمومی و بررسی آنهاگردآوری تصاویر و فیلم 

 پاسخهای سازمانهابررسی  

 های مردمیبررسی گزارش 

 مقررات و آیین نامه ها بررسی 

پس از بررسی های اولیه و مشخص شدن ابعاد خسارات وارده به زیرساختهای کشور در جریان سیل، در اولین مرحله با طرح 

و مشکلات، در برخی از این سوالات درخواست سوالاتی از سازمانهای زیر درخواست اطلاعات شد. ضمنا با توجه به اشراف آنها بر مسائل 

 شد نظرات کارشناسی خود را در خصوص حادثه و دلایل و عواقب آن ارائه نمایند:

 وزارت نیرو 

 وزارت راه وشهر سازی 

 وزارت نفت 

 وزارت جهاد وکشاورزی 

 وزارت صنعت، معدن وتجارت 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 وزارت آموزش و پرورش 

 ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت 

 وزارت کشور 

 سازمان برنامه و بودجه 

 شرکت توانیر 

 شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران 

 شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور 

 شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران 

 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور 

 سارمانهای آب منظقه ای 

 راه و شهر سازی ادارا ت کل 

 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 

 مرکز تحقیقات راه و شهر سازی 

 استانداریهای استانهای سیل دیده 
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 شهرداریهای شهرهای سیل دیده 

همچنین با توجه به ضرورت کسب اطلاعات و نظرات کارشناسی از سازمانهای مردم نهاد، از سازمانهای زیر نیز درخواست اظهار نظر 

 شد:  

 مهندسان مشاورجامعه  

 انجمنهای علمی و تخصصی شامل: 

 انجمن هیدرولیک ایران 

 انجمن مهندسی رودخانه ایران 

 انجمن آب و فاضلاب ایران 

 انجمن مهندسی دریایی ایران 

 انجمن تونل ایران 

آنها ارسال شد. سوالات تهیه شده برای اخذ اطلاعات و نظرات کارشناسی از سازمانهای فوق الذکر از طریق دبیرخانه هیات به  

 این گزارش آمده است. 1لیست سوالات ارسالی به سازمانهای مختلف در پیوست 

 منابع اطلاعاتی گزارش 1-9

ی تهیه گزارش حاضر کارگروه زیرساختها سفرهایی به استانهای زیر داشته و با بازدید از محلهای سیلزده و برگزاری جلسات با برا

 از آنها کسب نموده است: مسولان سازمانهای محلی اطلاعاتی

 استان خوزستان 

 استان لرستان 

 استان گلستان 

 استان مازندران 

در انجام این سفرها، دانشگاههای استانها شامل دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه لرستان، دانشگاه گلستان و دانشگاه نوشیروانی 

ضمنا تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاههای  قدردانی می شود. بابل همکاری بسزایی داشته اند که در همین جا از این همکاری

 .داشته اند بسزایی  همکاریمربوط به استانهای خود  ران کارگروه در جمع آوری اطلاعاتاستانهای درگیر سیل نیز به عنوان همکا

 است: داشتهجلساتی در مرکز با نمایندگان سازمانهای زیر کارگروه همچنین 

 وزارت نیرو 

 وزارت راه و شهر سازی 

 سازمان برنامه و بودجه  

 وزارت جهاد کشاورزی 

 جامعه مهندسان مشاور 

از بین سازمانهایی که با ارسال نامه درخواست اطلاعات شد، تا زمان تهیه این گزارش فقط پاسخهای برخی از سازمانها به صورت 

این گزارش  8 پیوست سوالات ارسالی به سازمانهای مختلف، در کامل یا ناقص دریافت شده است. لیست وضعیت پاسخهای دریافتی به

استفاده شده است. بر این  سازمانها یتارنماها ی وعموم یدر رسانه ها آمده است. همچنین در تهیه این گزارش از اطلاعات موجود

 ارائه شده است. 7 پیوست در حاضر اساس لیستی از منابع مورد استفاده در تهیه گزارش

ر می شود کارگروه زیرساختها ترجیح می داد تمام اطلاعات موجود در گزارش مستند به پاسخهای رسمی سازمانهای مسئول یادآو 

کشور یا بازدیدهای اعضا و همکاران کارگروه باشد. لیکن با توجه به گستردگی خسارات وارده به زیرساختها و محدودیتهای زمان و 
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طلاعات به صورت مستقل برای کارگروه مقدور نبوده است. بنابراین اطلاعات موجود در گزارش بودجه کارگروه، امکان احصای کلیه ا

 حاضر، بهترین اطلاعاتی است که تا زمان تهیه گزارش، در دسترس کارگروه بوده است.

 محتوای گزارش 1-4

یلهای ابتدای سال جاری به فصل است.  فصل اول به کلیات اختصاص دارد. در فصل دوم حادثه س 2گزارش حاضر مشتمل بر 

شود. در تهیه این فصل از گزارش، از گزارشهای دریافتی از کارگروههای هواشناسی، هیدرولوژی و مهندسی صورت خلاصه روایت می

رودخانه نیز استفاده شده است. فصل سوم گزارش به اطلاعات جمع آوری شده در خصوص خسارات وارده به زیرساختها در استانهای 

ف در جریان سیل اختصاص یافته است. در فصل چهارم آیین نامه ها، استانداردها و دستورالعملهای فنی مرتبط با طراحی و مختل

اجرای زیرساختها برای تاب آوری در برابر سیل مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. فصل پنجم به تجزیه و تحلیل دلایل فنی خسارات 

مواجهه با سیلها می پردازد. فصل ششم  درس آموخته های حوادث اخیر در عرصه زیرساختها را مورد وارده به انواع زیرساختها در 

بحث و بررسی قرار میدهد. فصل هفتم توصیه ها و پیشنهادات کار گروه برای ارتقای کیفیت و تاب آوری زیرساختها در مقابل سیلاب را 

ت کارگروه برای بررسی حوادث با چنین گستره وسیع، در فصل هشتم ارائه می دهد. در نهایت با توجه به محدود بودن فرص

 پیشنهاداتی برای انجام بررسی ها و تحقیقات بیشتر در آینده در خصوص موضوع، عرضه می شود.

 اعضا و همکاران کارگروه 1-6

استانهای درگیر سیل نیز به کارگروه زیرساخت متشکل از هفت عضو بوده است.  ضمنا تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاههای 

عنوان همکاران کارگروه در جمع آوری اطلاعات و تحلیل آنها و ارائه نظرات کارشناسی، همکاری داشته اند. همچنین در تهیه گزارش، 

 کارشناسانی همکاری داشته اند. لیست افرادی که در تهیه گزارش حاضر مشارکت داشته اند، به شرح زیر است:

 اعضای اصلی

 استاد دانشگاه تربیت مدرس) رئیس کارگروه(  -ر علی اکبر آقاکوچک دکت 

  استاد دانشگاه صنعتی شریف -دکتر شروین ملکی 

 استاد دانشگاه صنعتی شریف -دکتر سید محسن حائری 

 استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر -دکتر امیر رضا زراتی 

  دانشیار دانشگاه نهران –دکتر رضا غیاثی 

  دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز -دکتر علی حقیقی 

  استادیار دانشگاه تربیت مدرس ) دبیر کارگروه(  -دکتر امین میرزا بروجردیان 

 مشاور کارگروه 

 استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر -دکتر علی اکبر رمضانیانپور 

 همکاران کارگروه در استانها

 چمران اهوازعضو هیات علمی دانشگاه شهید  -دکتر امین خواجه دزفولی 

 عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز -دکتر جواد احدیان 

 عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز -دکتر الهه مشهور 

 عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز-نژاد دکتر مرتضی بهبهانی 

 طبیعی خوزستان عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع -دکتر عادل مرادی سبزکوهی 
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  عضو هیات علمی دانشگاه لرستان -دکتر فریدون امیدی نسب 

  عضو هیات علمی دانشگاه لرستان -دکتر اکبر یاری وند 

  عضو هیات علمی دانشگاه لرستان -مهندس وحید گودرزی مهر 

 گلستان دانشگاه  علمی هیات عضو -زنگانه دکتر مرتضی 
  انشگاه گلستانعضو هیات علمی  د -طبرسا علیرضا دکتر 
 عضو هیات علمی  دانشگاه گلستان -ییحامد رضا دکتر 
  بابل یروانینوش یصنعت دانشگاه یعلم اتیه عضو -یدیحم یمهددکتر 

 عضو هیات علمی  دانشگاه ایلام -مهندس علیرضا عباس زاده 

 عضو هیات علمی  دانشگاه ایلام -دکتر محمد مهدی احمدی 

 دانشگاه رازی کرمانشاهعضو هیات علمی  -دکتر علی آرمان 

 تربیت مدرس عضو هیات علمی دانشگاه -دکتر محمد محمد کریمی 

 همکار کارگروهکارشناسان 

 مهندس مهدی حشمتی 

 مهندس سجاد اسدی 

 اقبالیان حمید مهندس 

 پوریا نجاتی پور مهندس 

  گلیرجب یمرتضمهندس 

 سامان سلیمانی آشتیانی مهندس 

 محمد رئوف بروجردیان مهندس 

  پریسا خورسندیمهندس 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم

سیل دادهایشرح روی



 

 



 

 

 

 

 مقدمه 1-1
. بخش اعظم ارائه شده است  ،در کشور اتفاق افتاد یسال جار یکه در ابتدا ییها لیس شرح رویداد ی ازفصل گزارش نیادر 

هیات ویژه گزارش  سه کارگروهو دوم اول های محتویات این فصل بر اساس تلخیص داده ها و اطلاعات و متون ارائه شده در گزارش

مهندسی رودخانه تنظیم شده است. در  و کارگروه هیدرولوژی و منابع آب کارگروهی، هواشناسکارگروه اقلیم و  شامل ها ملی سیلاب

های این فصل مانند سیل مازندران و لرستان بر اساس اطلاعات بازدیدها یا از دیگر منابع مستند تدوین  موارد خاص برخی از قسمت

تاسیسات و بناهای رودخانه ای با توجه به تاثیر آنها بر  وضعیت ا وه هدف از ارائه مطالب این فصل روایت نحوه وقوع سیل شده است.

به خوانندگان محترمی که هدف آنها ها می باشد.  های مختلف و جهت درك شفافتر از امکان کاهش اثرات منفی سیلاب زیر ساخت

ه می شود به گزارشهای نهایی یاطلاع از جزئیات و بررسی دقیقتر شرایط وقوع سیلاب و تغییرات زمانی و مکانی آن است توص

 وههای مذکور مراجعه نمایند. کارگر

خسارات  یشترینقرار گرفتند، ب یلس یرتاث تحت 92سال  ییابتدا یو روزها 93سال  یانیپا یروزها درکشور که  استان 84 زا

وارد بر  خساراتاز  برخی یبعد فصول در. ستابوده( یراز)شفارس و لرستان مازندران، خوزستان،گلستان،  یها مربوط به استان

 .ه استشد گزارش مناسب ییاتجز باها  اغلب استان در ها یرساختز

و اترك در استان  گرگانرود ،وسای قرههسنگین در حوضه یاهوقوع بارشدر گزارش حاضر روند شکل گیری سیلاب ناشی از 

در استان فارس کبر شیراز  او حوضه کوچک تنگه اللهخوزستان در استان  کارون ورخه، دز کگلستان، کشکان رود در استان لرستان، 

 .مورد بحث قرار گرفته است

 وضه های رودخانه های مهم در گیر سیل در کشورح
 وضه کرخهح

و  شکان تشکیل شده است. رودخانه سیمره نیز از دو شاخه اصلی قره سو و گاماسیابکو  یمرهساز دو شاخه اصلی  کرخه ودخانهر

کوه  ای شاهو و ارتفاعات مشرف به دشت ملایر و سلسلهه کوه که از دامنهاست فرعی تشکیل شده  چند آبراهه و مسیلهمچنین 

 . یردگ زاگرس سرچشمه میهای 

 وضه کارونح

رود کارون . رنگ واقع شده استهای زاگرس مرکزی و زردکوه بختیاری در محلی بنام کوه کوهرچشمه اولیه رودخانه کارون در س

ز عبور از ارتفاعات شمالی لردگان واقع در استان چهارمحال و بختیاری و دریافت شاخه های بازفت، لردگان و خرسان وارد پس ا

مناطق شمالی ایذه میشود. پس از آن قوسی به طرف شمال زده و دوباره به طرف جنوب غربی تغییر مسیر میدهد. سپس وارد 

ر مواقع سیلابی، درودخانه شور به کارون ملحق میشود که  ر منطقه بالادست شهر گتوندمناطق مسجدسلیمان، لالی و گتوند میشود. د

کند. پس از الحاق رود شور به کارون، رودخانه به شهر شوشتر رسیده و به دو شاخه گرگر  جریان زیادی را به رودخانه کارون وارد می

ته و به همراه شاخه بزرگ دز که از سمت غرب به رودخانه کارون پیوس یکدیگرشود. این دو شاخه در بند قیر به  و شطیط تقسیم می

دهند. پس از آن رودخانه کارون به شهر اهواز رسیده و در ادامه قبل از رسیدن  رون بزرگ را تشکیل میکاگردد، رودخانه  متصل می

رده و وارد اروندرود و در نهایت وارد شود. شاخه حفار از میان خرمشهر عبور ک به خرمشهر به دو شاخه حفار و بهمنشیر تقسیم می

 شود. ر که در شمال آبادان جاری است نیز به خلیج فارس متصل میشیود. شاخه بهمنش خلیج فارس می

 وضه دزح

ای الیگودرز، ه شهرستان از یای مناطق وسیعه شاخه های رودخانه کارون بزرگ است و آبسر ودخانه دز یکی از مهمترین ر
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وری می نماید. این رودخانه آهر از استان اصفهان و دزفول از استان خوزستان را جمع شاز استان لرستان، فریدون بادآبروجرد و خرم 

و رودخانه سزار تشکیل شده است. پس از تشکیل رودخانه دز، مسیر حرکت این رودخانه ( الکیزا آب)یختیاری باز دو شاخه مهم آب 

ود. ش به مخزن سد دز ختم می و ای پرپیچ و خم، با شیب تند عبور نموده هه از دره نان رو به سوی جنوب است. این رودخانچهم

پس از این سد، رفته رفته رودخانه از مناطق کوهستانی فاصله گرفته و پس از عبور از سد تنظیمی دزفول و گذر از میانه شهر دزفول 

 ود.ش در محلی به نام بندقیر به رودخانه کارون ملحق می

 نرودوضه گرگاح

 ز به هما بتداا رد ارد،د ریانج نآ رد لستانگ ستانا بآ جمح یشترینب و ستا رگانرودگ وضهح صلیا ه آبراههک رگانرودگ ودخانهر

اجی ح ودخانهر پسس ریزد. وستان میب دس هب و گیرد می کلش لالهک هرستانش رقیش مالش رد ره ناوهق و اوز ودخانه هایر یوستنپ

 می نآ هب لستانگ دس زا عدب لی تپهق ودخانهر و لستانگ ر محل سدد وغانا و ره شورق وغ،د ودخانه هایر و لستانگ دس زا بلق قوشان

 می اردو شمگیرو دس هب ودخانهر نای پسس و لحق شدهم رگانرودگ ودخانهر هب نیز چندین رودخانه کوچک دیگردر ادامه . پیوندند

 هب ودخانهر نای هایتن رد و دهش صلی گرگانرودا ودخانهر اردوهای متعددی ز رودخانهنی قلاق آ هرش زا بلق و شمگیرو دس زا عدب شود.

 شود.می نتهیم زرخ ریاید

 ارش های بوقوع پیوستهب
فروردین مناطق شمال شرقی، بویژه  8اسفند تا  86وقوع پیوست. سامانه اول از ه سه سامانه بارشی منتهی به سیل در کشور ب

فروردین عمدتا  6تا  5رفتگی طولانی قرار داد. سامانه دوم از حدود گگلستان و شرق استان مازندران را در معرض سیلغرب استان 

ه فروردین ب 18تا  11ای سنگین در دوره های لرستان و خوزستان را در برگرفت. موج سوم بارشهمحدوده جنوب غرب شامل استان

 قرار داد. ایای رودخانههتحت تاثیر سیل وقوع پیوست و مجددا مناطق جنوب غرب را

ه بوداین مناطق سبت به سال آبی قبل و میانگین درازمدت نافزایش بارش  شاهد 1793-92سال آبی  در مناطق کشور مومع

 70یانگین درصد نسبت به م 39و  56، 36در حوضه دز، کارون و کرخه به ترتیب  1793-92ماهه اول سال آبی  6 هایبارش .است

-92ماهه اول  6افزایش بارندگی بسیار چشمگیر است. بارش  1796-93ماهه اول سال آبی  6در مقایسه با  اله افزایش داشته است.س

افزایش  1796-93ماهه اول سال آبی  6درصد نسبت مجموع بارش  155و  800، 800در حوضه دز، کارون و کرخه به ترتیب  1793

 .داشته است

 نسیل در استان گلستا 1-1
 معرفی و موقعیت جغرافیایی استان گلستان 1-1-1

کیلومتر مرز خشکی )نزدیکترین شهر  572ستان گلستان در بخش شمالی کشور واقع شده که از شمال به کشور ترکمنستان با ا

مازندران و دریای کیلومتر مرز آبی، از جنوب به استان سمنان، از شرق به استان خراسان جنوبی و از غرب به استان  90حسنقلی( و 

شهرستان به نامهای آزادشهر، آق قلا، گرگان، گنبدکاووس، بندرترکمن، گمیشان، رامیان،  15ن استان دارای ای .خزر محدود می شود

. آبادی میباشد 1059دهستان و  60شهر،  77بخش،  83کردکوی، بندرگز، علی آباد کتول، گالیکش، کلاله، مراوه تپه و مینودشت، 

 نشان داده شده است. 1-8شکل در دی این استان تقسیم بن

نفر است  219هزار و  262، یک میلیون و 1794معیت استان گلستان براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ج

اکم نفر غیرساکن میباشند. بیشترین تر 1642نفر روستایی و  456هزار و  231نفر شهرنشین و  614هزار و  994که از این تعداد 

 .استمربع نفر در هر کیلومتر  19نفر و کمترین آن در مراوه تپه با  89395جمعیت در گرگان با 
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 نقشه تقسیمات کشوری استان گلستان 1-1شکل 

 بارش و سیل استان 1-1-1

 رودخانه آبریز حوضه و خزر دریای شرق جنوب سواحل در سنگین بارش روز 6 مدت به 2972 فروردین 8 تا 2973 اسفند 86 از

 دیدگاه از. گردید منطقه این شهرهای بقیه و کاووس گنبد گمیشان، آققلا، در ویرانگر سیل باعث که داد رخ گلستان استان های

 بود بیشتر خاك پذیری نفوذ ظرفیت از که بود سنگینی و شدید بسیار های  بارش سیلاب این گیری شکل علت هواشناسی و اقلیمی

 بر اروپا جنوب در که هستند اتمسفری های سامانه ها بارش این تشکیل مکانیزم. گردید سیلاب نهایتاً و آبها روان تشکیل به منجر و

 .کنند می حرکت شرق سمت به غربی بادهای جریان با همراه و گیرند می شکل مدیترانه دریای روی

میزان بارش در حوضه های آبریز استان گلستان نشان داده شده است. میانگین بارش تجمعی در حوضه رودخانه  8-8شکل  رد

اله س 40قایسه با میانگین م ن عدد درای میلیمتر بدست آمده است که 130معادل   08/01/1792تا  83/18/1793گرگانرود از تاریخ 

های پژوهشگاه فضایی مساحت مناطق سیل زده براساس داده 7-8شکل راساس ب. ستا سالیانه تل میانگین دراز مدک % 63حدود 

هکتار گزارش شده است که بیشترین مساحت سیل زده در شهرهای گمیشان، آق قلا، کردکوی، ترکمن و  71992ایران در حدود 

 گرگان رخ داده است.

 
 نقشه هم ارزش مقادیر بارش تجمعی پنج روزه 1-1شکل 
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 مناطق تحت پوشش سیل )شهرستان آق قلا و گمیشان(. 3-1شکل 

 هک ودهب ترمکعبم لیونمی 8811 دودح وزر 4طی  قلاقآ هرستانش الادستب رو د رگانرودگ وضهح رد نهات خیرا هایارشب جمح

 رگانرودگ وضهح دهایس رفیتظ رابرب 3/8 زا شبی جمح ن. ایستا دهش ترمکعبم لیونمی 783 عادلم لابسی جمح ولیدت هب نجرم

 کعبم ترم لیونمی 25و  86 رتیبت هب قلاقو آ نبدگ هرش راضیا رد دهش خشپ لابسی لک جم. حست( اترمکعبم لیونمی 112)

 .ستا دهش رآوردب

در مقطع ورودی هر دو سد بیشتر از سیلاب اخیر بود. لیکن  25شود دبی اوج در سال ملاحظه می 1-8جدول در مانطور که ه

ل پایان اسفند سیبه دلیل تداوم و حجم سیلاب استثنایی بوده است. در سیل اخیر قلا و مناطق پایین دست شهر آق رفتگی درگآب

 وجا ایه بی. ددآیه حساب میبومین رخداد سیل در سی سال اخیر این رودخانه دحظه ای لگرگانرود از نظر بزرگی دبی اوج  1793

اساس ر.ب ستا دهش رآوردب انیهث رد کعبم ترم 690و  289 عادلم رتیبت هب لاق قو آ نبدگ ستگاههایای رد سفندا 82 اریخای ت حظهل

ساله و بیشتر  400قلا ر مقطع گنبد و آقد کعبم ترم لیونمی 706 رآوردیب جمح ابمطالعات موجود، دوره بازگشت سیلاب اخیر 

 .تخمین زده شده است

 (1318ای گلستان، های بوستان و گلستان )گزارش سیل آب منطقهدبی اوج ورودی به سد -گزارش هیدرولوژی 1-1 جدول

 سال
 دبی اوج )متر مکعب بر ثانیه(

 سد گلستان سد بوستان

1725 350 233 

1793 870 289 

 

لومتر مربعی در دو جهت کی 2400اعته، در مساحت س 74ب های ناشی از بارندگی ممتد و شدید حدود آ 5-8شکل مطابق 

 شمال و شرق به غرب بسوی مسیر آبراهه ای گرگانرود و رودخانه های متصل به آن گسیل شده و در نواری ازه ب شیب جنوب

 ریای مازندراند رق)گنبدکاووس( به غرب)آق قلا( سیلاب قدرتمندی را تشکیل داده که در ادامه از آق قلا تا مجاورت شرقیش

 حت تاثیر قرار داد.ت متداد یافته و مراکز جمعیتی سر راه خود رالومتری غرب آق قلا( نیز اکی 80روستای خواجه نفس در )
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 گزارش مرکز تحقیقات() وضه آبگیر تشکیل دهنده سیلاب استان گلستان و جهت شیب و حرکت آبح 9-1شکل 

ایی با دبی ههشته های سطحی گستره حوضه را اشباع و در ادامه بارندگی، روانابن ،1793وزهای پایانی سال ر بارندگی ممتد

مال شرق به گنبد در طول ش بسیار بالا در امتدادی که شیب و مورفولوژی حوضه آن را هدایت می کند، بوجود آورد. در مسیر از

نوبی نیز در امتداد شیب از جنوب به ج مت گستره شهرستان گنبد روان شد. علاوه بر آن از سویس هلومتری آب بکی 20حدود 

سدهای گلستان و بوستان( با توجه به شیب بسیار ) نبدگ روی داد، در نهایت پس از گذر از سدهای شرقیشمال این رخداد همزمان، 

ر ادامه همزمان با تجمع د(.  5-8شکل ) سیلاب سهمگین شکل گرفت و ملایم پهنه گنبد، محدوده وسیعی از منطقه را آب فرا گرفت

حوالی ) خزراشیه شرقی دریای ح مراکز جمعیتی مسیر گرگانرود تاآب در گنبد از دو سوی شرقی و جنوبی، همین روند برای 

ست. البته حرکت آب از سوی گنبد به آق قلا، وضعیت ا لومتری شمال بندر ترکمن( نیز رخ دادهکی 10روستای خواجه نفس واقع در 

 دو روستاهای اطراف تحمیل کر خلیه های اضطراری بیشتری را بر شهرت آق قلا را با مشکل بیشتری مواجه ساخت که آبگرفتگی و

 نشان داده است. 2-8شکل  3-8شکل (. محدوده آبگرفتگی شهرستانهای گنبد کاووس و آق قلا در 6-8شکل و  4-8شکل )

 
 مسیر حرکت سیلاب از بخش شمال شرقی استان )روستای گلیداغ( به سمت گنبد 4-1شکل 
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 قلا و ترکمن )رودخانه گرگانرود( مسیر حرکت سیلاب از گنبد کاووس به سمت آق 6-1شکل 

 
 گستردگی سیلاب در محدوده گنبدکاووس تا غرب آق قلا )سازمان فضایی ایران( 7-1شکل 

 
 محدوده آب گرفتگی شهر آق قلا )منبع: گزارش مرکز تحقیقات( 8-1شکل 
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-پهنه 9-8شکل . به طور مثال در وضعیت بارش سیل اخیر تقریباً با مطالعات مختلف انجام شده در این استان همخوانی دارد

بندی بر اساس میزان بندی خطر سیل در استان گلستان بر اساس مطالعات جامع سیل استان گلستان نشان داده شده است. این پهنه

شود که بیشترین خطر های قبل، شیب و توپوگرافی منطقه و نیز تراکم مراکز جمعیتی بدست آمده است. مشاهده میبارندگی سال

سیل در جنوب این استان و حوالی رودخانه گرگانرود است که وضعیتی مشابه و تقریبًا منطبق با تمرکز بارش و سیل اخیر استان در 

 حوضه این رودخانه است. 

دهد. بر اساس این شکل، تمرکز خطر در وضعیت سیلگیری مناطق مسکونی روستایی را در استان گلستان نشان می 10-8شکل 

درصد از کل روستاهای استان گلستان است. این  21روستا قرار گرفته که حدود  200استان است. در این ناحیه حدود  نیمه جنوبی

 های مقابله با سیل و نیز آمادگی مردم و مسئولان در زمان وقوع سیل است. وضعیت بیانگر لزوم مطالعه روش

لستان نشان داده شده است. بر اساس این شکل، تمرکز وضعیت سیلگیری مناطق مسکونی شهری در استان گ 11-8شکل در 

درصد از کل شهرهای استان گلستان  28شهر واقع شده است که حدود  85خطر در نیمه جنوبی استان است. در این ناحیه حدود 

ریزی زمند برنامهگیری شرایط نامناسبی دارد و نیادهد که شهرهای استان گلستان نیز از نظر خطر سیلاست. این وضعیت نشان می

 جدی در مقابله با این حادثه طبیعی هستند.

 
 بندی خطر سیل در استان گلستانپهنه 1-1شکل 

 

 ر در نیمه جنوبی استانطوضعیت سیلگیری مناطق مسکونی روستایی در استان گلستان: تمرکز خ 10-1شکل 
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 ر در نیمه جنوبی استانطتمرکز خوضعیت سیل گیری مناطق مسکونی شهری در استان گلستان:  11-1شکل 

 رودخانه گرگانرود وضعیت 1-1-3

رودخانه گرگانرود شکل گرفته و سپس وارد سد  ،های زاو و قرناوه در شمال شرق شهرستان کلالهاز به هم پیوستن رودخانه

شور دوغ )پارك ملی گلستان(، قره هایقوشان ملحق شده و سپس همراه با رودخانهشود. بعد از آن ابتدا به رودخانه حاجیبوستان می

پیوندد. این رودخانه بعد از تپه به آن میشود. بعد از سد گلستان نیز رودخانه قلیو اوغان در محل سد گلستان به این سد وارد می

ین شهر به طی مسافتی از شمال شهر گنبد عبور نموده و بعد از گذر از این شهر و در ایستگاه هیدرومتری ارازکوسه در جنوب ا

شود. بعد از این سد و قبل از کند. این رودخانه سپس وارد سد وشمگیر میچای، نرماب و خرمارود تلاقی پیدا میهای چهلرودخانه

آباد به رودخانه گرگانرود ملحق شده آباد و قرنآباد، تقیگل، کبودوال، محمدچای، شیرآباد، زرینهای قرهقلا، رودخانهورود به شهر آق

 ریزند.قلا به دریای خزر میو بعد از عبور از شهر آق

قلا و گمیشان عبور نموده و وارد رودخانه گرگانرود، که از سد مخزنی بوستان در ابتدای بالادست آن تا انتهای مسیر که از آق

زنی گلستان و نشان داده شده است. در این شکل، موقعیت سدهای مخ 18-8شکل شود، بصورت شماتیک در دریای خزر می

 های میانی این رودخانه مشخص شده است. وشمگیر و نیز حوضه

 
 قلا های میانی رودخانه گرگانرود از بالادست تا شهر آقشماتیک سدها و حوضه 11-1شکل 
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گنبد، نکته قابل توجه و مهم در سیل اخیر استان گلستان این است که در بالادست سد وشمگیر به جز آبگرفتگی بخشی از شهر 

های سیلابی تقریباً ناچیز است. یکی از دلایل این امر، عرض و عمق قابل حجم و وسعت طغیان رودخانه گرگانرود و آبگرفتگی دشت

توجه مقطع اصلی رودخانه گرگانرود در این بازه و عدم تعرض به حریم رودخانه است. حتی آبگرفتگی شهر گنبد نیز دلیل طبیعی 

خشی از دهانه پل آخوندآباد دلیل اصلی آبگرفتگی شمال این شهر است. این وضعیت کاملاً با وضعیت نداشته و مسدود بودن ب

دست، به دلیل کاهش قابل توجه ظرفیت آبگذری رودخانه بخش دست سد وشمگیر متفاوت است. در بازه پایینرودخانه در پایین

ها و مناطق و مشکلات بسیار زیادی را برای مردم، سازه ه استداعظمی از سیلاب در طی عبور از رودخانه به دو سمت آن سرریز ش

 .(17-8شکل ) ه استصنعتی ایجاد نمود

قلا یکی از مهمترین دست سد وشمگیر و بالادست شهر آقبیرون ریز شدن سیلاب از رودخانه گرگانرود به دو ساحل آن در پایین

های فراوانی روبرو شده است. این نقطه که از آن به نقطه شکست بحث موارد و موضوعاتی است که در سیل اخیر استان گلستان با

 سولی( اتفاق افتاده استو در محدوده روستای سیدلر )چن 1792شود، در حوالی غروب اول فروردین رودخانه گرگانرود اطلاق می

شمال )ساحل راست رودخانه( و  در این محدوده، سیلاب از رودخانه گرگانرود خارج شده و مسیری را به سمت(. 15-8شکل )

مسیری دیگر به سمت جنوب )ساحل چپ رودخانه( پیدا کرده است. در اثر این اتفاق، سیلاب از جنوب رودخانه گرگانرود )ساحل 

در این . ه استسو شدهای رودخانه گرگانرود( و سپس رودخانه قرهچپ( به صورت معکوس وارد شاخه فرعی محمدآباد )یکی از شاخه

. در این ساحل، سرریز شدن سیلاب به ه استها و معضلات بسیار بیشتری مواجه شدساحل راست رودخانه گرگاترود با چالشن زما

-قلا در پایینآبریز اترك شده و سپس باعث هجوم سریع سیلاب به سمت شهر آق های سیلابی سمت راست، ابتدا وارد حوضهدشت

. بعد از سرریز شدن سیلاب از ه استگیر نمودعت ناحیه شمالی این شهر را به شدت سیلو به سر ه استدست رودخانه گرگانرود شد

دو ساحل رودخانه گرگانرود، دبی جریان طبیعی سیل در مسیر رودخانه اصلی بسیار کاهش یافته و بنوعی مسیر اصلی رودخانه از 

 شرایط سیل و طغیان فاصله گرفته است. 

 
 

 (9/1/18قلا )تاریخ در شهر آق رودخانه گرگانرود سیلهنه از پ Chang Guang تصویر ماهواره 13-1شکل 
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 گیر شدن هر دو طرف رودخانه وضعیت بیرون ریز شدن سیلاب از رودخانه گرگانرود و سیل 19-1شکل 

 سدهای استان وضعیت 1-1-9

میلیون مترمکعب ذکر شده است که نسبت  112در حال حاضر ظرفیت کل سدهای استان گلستان در رودخانه گرگانرود حدود 

دهد. به طور . این وضعیت، رسوبگذاری شدید در مخازن این سدها را نشان میمی باشدبه حجم اولیه مخازن این سدها، بسیار کمتر 

برداری )سال یلیون مترمکعب است در حالیکه ظرفیت این سد در اوایل دوره بهرهم 53مثال ظرفیت کنونی سد گلستان حدود 

 میلیون مترمکعب بوده است. 26( حدود 1720

نشان دهنده بیلان دبی و حجم آب ورودی به سدهای مختلف استان می باشند. بررسی ها نشان داده  7-8جدول و  8-8جدول 

است که سدهای استان گلستان در رودخانه گرگانرود به دلیل کافی نبودن مخازن آنها و نیز پرآب بودن آنها قبل از سیلاب اخیر، 

لازم است که سد گلستان در اولین آبگیری خود به دلیل خالی بودن . ذکر این مورد نشده اندخسارات این سیل  موثر کاهش موجب 

)با دوره بازگشت بیش از ده هزار سال( را بطور کامل  1720میلیون مترمکعب(، سیلاب بسیار بزرگ مردادماه  26مخزن )حدود 

ب بر ثانیه کاهش داده و از وقوع یک مترمکع 710مترمکعب بر ثانیه به کمتر از  7000کنترل کرده و مقدار حداکثر سیلاب را از دبی 

، را می توان 1720. تفاوت سیلاب اخیر با سیلاب سال ه استقلا، گمیشان و حتی شهر گنبد جلوگیری کردفاجعه ملی در شهرهای آق

اوج سیل  دبی 1720که در سیلاب مرداد در حالی سیلاب اخیر بیان کرد چند روز بارش مداوم و  تداوم دبی اوج سیلاب بسیار زیاد

 ساعت دوام داشت. 7فقط حدود 

لازم به ذکر است که با جمیع جهات میتوان اذعان کرد که سدهای استان گلستان به خوبی عمل کرده اند و طرح و اجرای 

ی سیل درستی داشته اند که در برابر چنین سیلابی تاب آوری مناسبی از خود  نشان داده اند. علاوه بر این در حد توان در آرام ساز

 هم موثر بوده اند.

 های ورودی و خروجی سدها و درصد تعدیل آن توسط مخازن سددبی اوج سیلاب 1-1جدول
 

 سد نام
 دبی اوج ورودی

 )متر مکعب بر ثانیه(

 دبی اوج خروجی

 )متر مکعب بر ثانیه(

 تعدیل دبی اوج سیلاب

 درصد()

 44 108 870 بوستان

 74 454 289 گلستان

 5 666 690 وشمگیر
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 سیلاب رودخانه گرگانرود کنترل نقش سدهای استان گلستان در ذخیره و 3-1جدول

 سد نام
 حجم مفید مخزن

 میلیون متر مکعب()

 ورودی سیلاب

 میلیون متر مکعب()

 خروجی سیلاب

 میلیون متر مکعب()

 شده ذخیره سیلاب حجم

 میلیون متر مکعب()

 موقت + دائمی

 کنترل در سدها وضعیت

 (%) سیلاب 

 74 8+  2=  10 81 71 89 بوستان

 19 4+  5=  9 156 144 52 گلستان

 88 7+  4=  2 179 153 73 وشمگیر

 های هیدرولیکی پلها و سازه وضعیت 1-1-4

چای بویین در جنوب شهر و روی رودخانه چهلآباد به ترتیب در ورودی و خروجی شهر گنبد و پل چایهای آخوندآباد و گدمپل

ها در جریان سیل اخیر دچار آبگرفتگی شدند بنابراین باید کارایی باشند. هر سه این سازهقابل ذکر میبه عنوان پل های حائذ اهمیت 

این است که اگرچه دبی بالای  یه حاکی ازتحلیل اول با توجه یه مشاهدات نده مورد توجه قرار گیرد.یها در موارد مشابه در آاین سازه

چای عامل اصلی آبگرفتگی شهر گنبد بود، اما عوامل دیگری های گرگانرود و چهلرودی به شهر گنید از سمت رودخانهجریان سیل و

مترمکعب بر ثانیه از سد  454دبی حدود شدن آب با با وجود سرریز  . برای مثالًگیری شهر شدندنیز باعث تشدید وضعیت سیل

 د آبگرفتگی قابل توجهی ایجاد نشده است.گلستان، در فاصله این سد تا ابتدای شهر گنب

دبی اوج سیلاب خروجی از سد گلستان از رودخانه گرگانرود در محل روستای ایمر محمد آخوند  1793اسفند  89در صبح روز  

اند. رفتهدست این سد و بالادست شهر گنبد بدون طغیان از رودخانه عبور نموده و فقط درختان حاشیه رودخانه به زیر آب در پایین

همین وضعیت برای بقیه بازه رودخانه گرگانرود نیز تقریباً صادق است. همچنین حتی در زمان اوج سیل نیز در بالادست شهر گنبد 

( و 14-8شکل های شمالی شهر )آبگرفتگی بسیار کمی وجود داشت. اما آبگرفتگی اصلی این شهر در محل پل آخوندآباد در قسمت

 به وقوع پیوست.  (16-8شکل بویین در جنوب شهر  )چاینیز در در محل پل 

آباد در قوس رودخانه، های آخوندآباد و گدمدلایل متعددی برای وقوع این مشکل وجود دارد. به طور مثال قرارگیری پل

ها دست پلانه در پایینها، عرض کم رودخها، وجود نخاله فراوان در محدوده بالادست پلرسوبگذاری نسبتاً شدید در بالادست این پل

بویین در جنوب شهر و رشد گیاهان در بستر رودخانه از دلایل تشدید کننده سیلاب بوده است. تقریباً همین وضعیت برای پل چای

چای در و وضعیت نامناسب رودخانه چهل13-8شکل گنبد نیز صادق است. وضعیت پل آخوندآباد در زمان قبل از وقوع سیل اخیر در 

 مذکور دیده می شود.12-8شکل دست آن از نظر رسوبگذاری در بویین و پایینچایه پل محدود

ای استان گلستان، ظرفیت آبگذری رودخانه گرگانرود در شهر گنبد )در محل پل آخوندآباد( در براساس مطالعات شرکت آب منطقه

مترمکعب بر ثانیه را در بالادست این  454بی جریانی حدود متر مکعب بر ثانیه اعلام شده است در حالی که این رودخانه د 830حدود 

های اخیر به شدت دهد که ظرفیت آبگذری رودخانه در شهر گنبد در طی سالشهر از خود عبور داده است. این وضعیت نشان می

های بزرگ شهر، ثل دهانه پلهای مهم مهای حساس و گلوگاهکاهش یافته است. در این زمینه، انجام لایروبی موضعی رودخانه در محل

های دولتی قابل های ساختمانی و درختان گز و نیز جلوگیری از تعرض به رودخانه از طرف مردم و سازمانسازی رودخانه از نخالهپاك

 توصیه است.

تپه و های قرهسو باعث تشدید مشکلات سیلاب شدند. پلهای متعدد با ساختار هندسی و هیدرولیکی نامناسب در رودخانه قرهپل

زدگی جریان و آبگرفتی اراضی اطراف در بالادست رودخانه شدند. به طور کلی شرایط هایی بودند که یاعث پسنیازآباد از جمله پل

ها و سو، تخریب سازههای اصلی گرگانرود و قرهسیل در استان گلستان به صورتی بود که به دلیل سرعت بسیار کم سیل در رودخانه

 ای چندان زیاد نبوده است.های رودخانهایشحتی فرس
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 17اسفند  18آبگرفتگی اطراف پل آخوندآباد بر روی رودخانه گرگانرود در شهر گنبد در تاریخ  14-1شکل 

 
 17اسفند  18چای در شهر گنبد در تاریخ بویین بر روی رودخانه چهلآبگرفتگی اطراف پل چای 16-1شکل 

 
های ساختمانی و رشد درختان گز و کاهش عرض مووثر رودخانوه بر روی رودخانه گرگانرود در شهر گنبد وجود نخالهپل آخوندآباد  17-1شکل 

 )قبل از وقوع سیل( 
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 چای گنبد )بعد از وقوع سیل(چای در محدوده پل بویینوضعیت نامناسب رودخانه چهل 18-1شکل 

 های حفاظتی رودخانه سازه وضعیت 1-1-6

نشینان برای حفاظت در مقابل سیلاب ای و حاشیههای متعددی توسط شرکت آب منطقهرودخانه گرگانرود دایکدر طول 

های مرتبط با ایمنی احداث شده است. مهمترین نکته در سیلاب اخیر استان گلستان، عدم آمادگی و فرصت کافی سازمان رودخانه

های موجود و اطمینان از که بازرسی دایک به طوری ه استمقایل سیلاب بود نشین دررودخانه و ساکنین شهرها و روستاهای حاشیه

 . ه استسلامت آنها مورد توجه چندانی قرار نگرفت

های متولی حفاظت در مقابل سیلاب در حین وقوع سیل )و نه قبل از آن( اتفاق افتاد. به طور مثال، بیشترین حجم اقدامات سازمان

متر در روستای قرنجیک اجرا گردید تا از منازل مسکونی حفاظت شود.  8متر و به ارتفاع  400ه طول در زمان سیل دایک حفاظتی ب

متر در زمان سیل جهت جلوگیری از ورود سیل به روستای یلمه خندان اجرا  4/1و ارتفاع  400همچنین یک دایک حفاظتی به طول 

 400یری از ورود سیل به روستای آق قبر، احداث دایک حفاظتی به طول متر برای جلوگ 8متر و ارتفاع  800شد. احداث دایک به طول 

 1متر و ارتفاع  800متر در روستای بصیرآباد برای حفاظت منازل مسکونی، تقویت دایک روستای گامیشلی به طول  8متر و به ارتفاع 

 ین وقوع سیل بوده است.ای در حمتر جهت ممانعت از ورود جریان به روستا از دیگر اقدامات شرکت آب منطقه

سو اثر منفی بر سیلاب رودخانه گرگانرود داشته و باعث های کنترل سیل رودخانه قرهدر سیل اخیر مشاهده شد که دایک

. بعد از شکست رودخانه گرگانرود در محدوده روستای سیدلر و سرریز جریان به ستاقلا شدهآبگرفتگی بخشی از شهرك صنعتی آق

سو در چپ این رودخانه، جبهه سمت چپ وارد شاخه فرعی محمدآباد شد و در مسیر خود به سمت رودخانه قرهدو سمت راست و 

گیری بخش وسیعی از محدوده بالادست خود یعنی های کنترل سیل این رودخانه، با افزایش تراز سطح آب و سیلمواجهه با دایک

ن شکست رودخانه ای متصور نبوده و بنابراین نمیتوان دایک های رودخانه لازم به ذکر است که چنی قلا مواجه شد.شهرك صنعتی آق

 محمدآباد را بطور کلی دارای اثر منفی دانست. شاید یک مدیریت منابع آب جامع بتواند این نقیصه را مرتفع نماید.

 رودخانه میتجاوز به بستر و حر 1-1-7

انجام شده است. اما آزادسازی تصرفات به طور مناسبی در حد شته در گذمطالعات حد بستر و حریم برای رودخانه گرگانرود 

های شهر گنید اشاره توان به وضعیت پلکامل انجام نشده که باعث تشدید خسارات شده است. از موارد عمده در این خصوص می

قلا و طاق عباسی با عدم رعایت آق قلا نیز هر دو پلنمود که باعث کاهش ظرفیت آبگذری رودخانه شده است. همچنین در شهر آق

ها را به ترتیب وضعیت بالادست این پل 80-8شکل  و 19-8شکل . باشندوده حریم رودخانه مواجه میحریم و ساخت و ساز در محد

-ها، منازل مسکونی و نیز ساختمانشود که در هر دو ساحل راست و چپ این پلد. مشاهده میندهدر شرایط سیلاب اخیر نشان می

قابل مشاهده است. جالب توجه است  قلا در بالادست پلمغروق شدن ایستگاه هیدرومتری آق شکل ای متفرقه احداث شده است. دره
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قلا در حال سرریز شدن و آبگرفتگی جدیدتر آق که پلباشند. در حالیکه این دو تصویر مربوط به یک زمان و در طی سیلاب اخیر می

 متر ارتفاع مازاد دارد. 4/1دهانه آن، کماکان حدود  3دهانه از  7تاریخی و قدیم طاق عباسی با وجود انسداد  است اما پل

 
 

 قلا(قلا )بالادست پل آقوضعیت ساخت و ساز در حریم رودخانه گرگانرود در شهر آق 11-1شکل 

 
 

 قلا )بالادست پل طاق عباسی(وضعیت ساخت و ساز در حریم رودخانه گرگانرود در شهر آق 10-1شکل 

 گلستان استان خلاصه عوامل موثر در خسارات سیل  1-1-8

 اند که می توان خلاصه آنها را به شرح زیر بیان نمود:عوامل متعددی در تشدید خسارات سیل اخیر استان گلستان نقش داشته

 های آبریز استان به طور همزمان گستردگی بارندگی در کل پهنه حوضه 

  ای ایجاد شده است.های مناسب در فصل زمستان، خاك منطقه تقریباً اشباع بوده و رواناب قابل ملاحظهدلیل بارشبه 

 .مقدار بارش اخیر نسبت به ظرفیت حوضه و در مقایسه با متوسط بارش استان، بسیار زیاد و چشمگیر بوده است 

 افتاده است. ساعت اول بارندگی اتفاق 85های اخیر در بخش زیادی از بارش 

 ساعت در ورودی سدهای استان ثبت شده است. 9ها طولانی بوده و تا زمان تداوم دبی اوج سیلاب در ایستگاه 

 موجب جریان یافتن قسمت عمده سیلاب در رودخانه شده است. عدم وجود سدهای مخزنی کافی 

 افته است.ها، ظرفیت آبگذری آنها کاهش یبه دلیل تعرض به حد بستر و حریم رودخانه 

 ها های استان و به ویژه در محدوده شهرها پاسخگوی حجم سیلاب ورودی به رودخانهظرفیت ایمن عبور سیلاب در رودخانه

 نبوده است.
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 تانسیل پباعث افزایش  دستسیلابی در پایین هایدر بالادست و شیب بسیار کم دشت هاشرایط توپوگرافی و شیب تند حوضه

 شده است. دستپایینتانسیل سیل گیری در پو سیل خیزی در بالادست 

 درصد تقریبی رس پوشانده است که نفوذ آب را تا  % 70های ریزدانه لس با سطح مسیر سیلاب و اراضی اطراف آن را نهشته

 .موثر استناشی از سیل  یبگرفتگدهد. این مساله در بروز سیل نقشی ندارد ولی در ماندگاری آحدود زیادی کاهش می

 های سیلابی هموار شده است.ها و دشتای و ریلی( باعث تجمع رواناب در زمینجاده (های حمل و نقلیزیرساخت 

  های شدید و ناگهانی با دبی باعث تشکیل رواناببالا دست حوضه و مناطقی از دشت جنگل زدایی وکاهش پوشش گیاهی در

 بالا شده است.

 موجب کاهش آبگذری شده است. ها در محدوده ی شهریصلی رودخانهرسوبگذاری و رشد پوشش گیاهی در مجرای ا 

 ای، انسداد یا تغییر کاربری مسیلها به صورت مناسب دورههای خاص مثل دهانه پلعدم لایروبی موضعی رودخانه در گلوگاه-

موجب کاهش میزان آبگذری رودخانه ها الهها و زبای، تخلیه نخالهبرداری غیراصولی از مصالح رودخانه، اقدامات نامطلوب سازهها، بهره

 شده است.

 های شهری، مسدود کردن عوامل محدود کننده دیگر مانند تغییر کاربری اراضی بستر و حریم به پارك و رستوران در بازه

-دیریت صحیح سازهها یا خطوط حیاتی متقاطع، عدم مها و دیگر سازهها و کالورتها، عدم انحراف سیل از مسیر اصلی، اثر پلمسیل

بندهای غیراصولی، خاکریزی، معادن شن و ماسه نیز در تشدید خرابیهای ناشی از سیل موثر ای، احداث سیلهای تنظیمی رودخانه

 بوده است.

 سیل در استان مازندران 1-3
 معرفی و موقعیت جغرافیایی استان مازندران 1-3-1

کیلو متر مربع مساحت و  85091که  استمازندران  یایکرانه در در یرانسرسبز شمال فلات ا یاستان ها ستان مازندران ازا

های سمنان،  باشد و از جنوب با استان این استان در غرب استان گرگان و مشرق استان گیلان می دارد.نفر جمعیت  8608002

راساس آخرین تقسیمات کشوری ب .بر گرفته است را کاملاً درتهران، قزوین هم مرز است. دریای مازندران نیز مرز شمالی این استان 

 تنکابن، بهشهر، بابلسر، بابل، آمل، های نام به شهرستان 14 با مرکزیت ساری دارایرحال حاضر د این استان 81-8شکل  طابقم

درصد از شهرها در طول نوار  57که  باشد می گلوگاه و جویبار نوشهر، نور، نکا، محمودآباد، قائمشهر، سوادکوه، رامسر، چالوس،

باشد و چهار  اند. مازندران تنها استانی است که با سه محور هراز، کندوان و سوادکوه با مرکز کشور مرتبط می ساحلی واقع شده

یکی از که کلا بابلسر و رامسر ارتباط هوایی آن را با بقیه نقاط برقرار ساخته و راه آهن شمال فرودگاه دشت ناز ساری، نوشهر، بیشه

 880کند. علاوه بر آن جاده ساحلی از رامسر تا بابلسر به طول  نیز از آن عبور میکشور است های اصلی راه آهن سراسری شعبه

 گذرد. متر از کنار دریا می 700تا  10کیلومتر با فاصله 

 
 نقشه تقسیمات کشوری استان مازندران 11-1شکل 
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 سیل استان 1-3-1

حوضه آبریز خلیج میانکاله، نکا رود، تجن، تالار و سیاهرود، بابلرود، هراز، آب شیرین تا آلیش رود،  15استان مازندران شامل 

کورکورسر تا گلند رود، چالوس رود، سرد ابرود، آزادرود تا نمک آبرود، چشمه کیله، چالکرود تا سرخرود، صفارود و تسارود می باشد. 

 میلیمتر می باشد. 678ن در شرایط عادی متوسط بارندگی استا

به دلیل شدت  82/18/93و  83/18/93شروع شد و در روزهای  86/18/93بارندگی سراسری در اکثر حوضه های استان از عصر 

ید. ها در این منطقه گردو تداوم در مرکز و شرق استان )از حوضه بابلرود تا نکارود( منجر به سیلابی شدن رودخانه ها و مسیل 

به همراه جریان حاصل از ذوب برف منجر به سیلابی شدن بعضی از رودخانه های  17/1/92و  11/1/92همچنین بارندگی روزهای 

 شد. استان به خصوص سرشاخه های تالار و تجن  منجر

 3/1575در حدود حجم بارش در سطح استان  و افتاد اتفاق 92فروردین  8لغایت  93اسفند  86در روز اولین سامانه ی بارشی 

شت آن در بعضی ره بازگوساعت و شدت بالا )به گونه ای که د 76میلیون متر مکعب بود. بخش اعظم بارش های اخیر با تداوم 

که در حوضه های بالادست پوشش انبوه برف وجود داشت،  ه استساله هم محاسبه شده است( در حالی رخ داد 1000ایستگاه ها تا 

ارندگی مناسب از ابتدای سال آبی در سطح استان و افزایش رطوبت نسبی موجود در خاك، سرعت نفوذ در ضمن اینکه به دلیل ب

متر(  1600ا در پائین دست )ارتفاعات کمتر از تخاك کاهش و درصد رواناب ناشی از این بارندگی افزایش یافت. تمرکز بارندگی عمد

 بوده است. به صورت بارندگی و در ارتفاعات بالاتر به صورت برف

میلیون مترمکعب  4/341میلیمتر و حجم متوسط  2/82با عمق متوسط و فروردین  17لغایت  11در تاریخ سامانه بارشی دومین 

ها بیشترین ارتفاع بارش ثبت شده  رکز استان گردید. در این بارندگیاز غرب و م تان، منجر به سیلابی شدن بخش هاییدر سطح اس

 اشد.بمیلیمتر بارندگی می 53ل سفید با میلیمتر و ایستگاه پ 48بن با  مربوط به ایستگاه بشم

 دهند.میو دبی سیلاب حاصل در استان را نشان  نمودارهای بارش 85-8شکل تا  88-8شکل 

 دهد.میها را نشان ایی از آبگرفتگی مناطق کم شیب استان در اثر سیلابهای روان شده ناشی از این بارندگینم 84-8شکل 

 
 نمودار میزان بارندگی و دوره بازگشت برخی از ایستگاههای باران سنجی استان مازندران 11-1شکل 
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 17اسفند  17نمودار دبی پیک و دوره بازگشت سیلاب در برخی از ایستگاههای هیدرومتری استان در تاریخ   13-1شکل

 
 18 فروردین 13و  11خی از ایستگاههای هیدرومتری استان در تاریخ نمودار دبی پیک و دوره بازگشت سیلاب در بر 19-1شکل 

 
 1317نمائی از آبگرفتگی مناطق کم شیب استان در سیلاب اسفند  14-1شکل 
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 سدهای استانوضعیت  1-3-3

 در 93د اسفن 83مقادیر جریان ورودی و خروجی سدهای البرز، شهید رجائی و گلورد بر اساس گزارش های اعلام شده در تاریخ 

نشان داده شده است. در مناطقی که سدهای مخزنی وجود داشته است پیک سیلاب ها تعدیل شده و هیچ طغیان و  86-8شکل 

 وارد نشده است. دست  یینمناطق پا آسیبی به

 
 در ثانیه.  به متر مکعب 17اسفند  17نمودار دبی حداکثر لحظه ای ورودی و خروجی از سدهای مهم استان در تاریخ  16-1شکل 

 استان سیل در رودخانه های 1-3-9

نشان دهنده رودخانه ها و حوضه های آبریز استان مازندران می باشد.  تمامی رودخانه های استان از  دامنه های  83-8شکل 

استان  شمالی البرز سرچشمه گرفته و به دریای خزر منتهی می شوند. به علت تخریبهای جنگل و برداشت مصالح رودخانه های

 دارای مورفولوژی کاملا دینامیک هستند.

 89-8شکل  و 82-8شکل  برگرفته از تصاویر راداری پژوهشگاه فضائی ایران در 92فروردین  4و  8نقشه پهنه سیلاب در تاریخ 

اری و شهرستان های تجن و تالار خصوصا روستاهای پائین دست شهر سرودخانه  پایاب دهند که دراین تصاویر نشان میآمده است. 

سیمرغ به دلیل حجم بالای سیل و عدم گنجایش رودخانه، جریان آب از مسیر خارج شده و این مناطق را دچار آبگرفتگی کرده 

است. علاوه بر این به دلیل شیب کم این مناطق عمل تخلیه سیلاب با کندی صورت گرفته و موجب تشدید خسارات مالی به ساکنین 

بندی باعث  در بخشی از زمین های پایاب، خصوصا منطقه جویبار شیب اندك و موانع موجود نظیر کرتاین مناطق شده است. 

 ماندابی در اراضی برای مدت طولانی گردید.

 
 رودخانه ها و حوضه های آبریز استان مازندران 17-1شکل 
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 ضائی ایراناخذ شده از پژوهشگاه ف 1/1/1318تصویر هوائی پهنه سیلاب در تاریخ  18-1شکل 

 
 اخذ شده از پژوهشگاه فضائی ایران 4/1/1318تصویر هوائی پهنه سیلاب در تاریخ  11-1شکل 

 وضعیت پل ها و سازه های هیدرولیکی 1-3-4

علت برداشتهای بیش از حد مصالح رودخانه ای پتانسیل فراوانی در خصوص فرسایش عمومی رودخانه و ه استان مازندران ب

بابا رستم پل نیز تعدادی از پلهای استان دچار مشکل شدند.  به عنوان نمونه  92آبشستگی موضعی پایه های پل دارد. در سیلاب بهار 

دارای چهار دهانه بیست متری بوده است و دو دهانه دیده می شود  70-8شکل  و در بر روی رودخانه تالار واقع شده است که کیاکلا

کاملا تخریب شده است. پی پایه ها و کوله های این پل سطحی بوده و در در اثر آبشستگی  1792 غربی آن در اثر سیلاب فروردین 

 ارائه خواهد شد. جزئیات بیشتر تخریب این پل در فصول آینده  پایین دست پل برید اجرا شده است.
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 پل بابا رستم کیاکلا واقع در استان مازندران دچار آبشستگی و تخریب دهانه 30-1شکل 

 استان لرستانسیل در  1-9
 معرفی و موقعیت جغرافیایی استان لرستان 1-9-1

از شرق به استان اصفهان ای همدان و مرکزی، از جنوب به خوزستان و چهارمحال و بختیاری، هستان لرستان از شمال به استانا

(. بر اساس نتایج سرشماری 71-8شکل شهرستان تقسیم می شود ) 9ود و به شای کرمانشاه و ایلام محدودمیهو از غرب به استان

باد )مرکز آخرم شامل: شهرستان 11این جمعیت در . باشد مینفر  1360659، جمعیت استان 94عمومی نفوس و مسکن سال 

فرمانداری ویژه(، الیگودرز، کوهدشت، رومشکان، دورود، ازنا، پلدختر، سلسله، دلفان و چگنی ساکن هستند. از کل استان(، بروجرد )

 نفر در مناطق روستائی و مابقی غیرساکن هستند.  687296نفر در مناطق شهری و  1175902جمعیت استان تعداد 

 82890عرض شمالی با وسعت  75-45-72تا  78-3-3طول شرقی و  40-10-58تا  56-50-55ستان لرستان بین ا

دشت  70درصد آن در  89کیلومترمربع( و حدود  80180درصد آن کوهستانی )حدود  31کیلومترمربع گسترده است که حدود 

اشد. بلندترین نقطه استان قله برسوبات آبرفتی کواترنر و عهد حاضر می یکیلومترمربع( و شامل کل پهنه 2130شاخص )حدود 

متر از سطح دریا در  400رین آن با ارتفاع ترتفاعامتر در شرق استان و کم 5040ران در کوهستان اشترانکوه با ارتفاع حدود بُسَن

 محدوده شهرستان پلدختر واقع شده است. 

 
 نقشه تقسیمات استان لرستان 31-1شکل 
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 بارش در استان لرستان 1-9-1

 به گرفت صورت )کرخه سرشاخه های در )بویژه لرستان استان در بی سابقه ای باران های قوی، بارشی سامانه یک ورود به دنبال

 کشکان رودخانه سرشاخه های در برخی و میلیمتر 187 تقریباً استان سطح در بارش ها میانگین ساعت 85 حدود در که طوری

 1145 بارندگی با لرستان استان 92 ماه خرداد تا (93 مهر ماه اول )از جاری آبی سال ابتدای از. است بوده میلیمتر 800 به نزدیک

 انزدهمپ ات 11میلیمتر و از  151فروردین برابر  2تا  هارمچ وزر زا ستانا ارشب توسطماست.  بوده کشور استان بارانترین پر میلیمتر

 . ستابوده   لیمترمی 173 دودح 92 روردینف

های گذشته از در مقایسه با میانگین سالدر حوضه کرخه  1792که بارش پیش از سیلاب فروردین ها نشان می دهد بررسی

در ایستگاه کاکارضا در  % 2/189در ایستگاه مرکز پژوهشی کرمانشاه تا  % 5/71افزایش قابل توجهی برخوردار است )افزایش حداقل 

تداوم  وستهیپ باًیطور تقربه مدت سه شبانه روز به 06/01/1792شروع و تا روز  05/01/1792از غروب  یبارندگ .استان لرستان(

بارش روزانه در  حداکثرنسبت به  ،یبارش دادیرو نیآمار در ا یمنتخب دارا یها ستگاهی( انیفرورد 4حداکثر بارش روزانه )روز . داشت

که است  ترنییپا اریبس ها،ستگاهیا هیبرابر هستند، در بق بایو کنگاور که تقر نهیانال ورادهنو، ک یهاستگاهیبجز در ا ،یطول دوره آمار

روز فعال  7به مدت  11/01/1792در حوضه کرخه سامانه بارشی دوم از روز . حوضه است نیرگبارها در ا نگونهیبودن ا یعاد انگریب

 به دبی اوج دوم با سیلاب همه ایستگاه ها، در چنینهمگردیدکه ابعاد سیل حاصل از آن به مراتب بیشتر از رویداد سیل اول بود.  

نکته قابل توجه این که مجموع حجم آب عبوری  .است مشاهده قابل مورد بررسی زمانی بازه در اول سیلاب دبی اوج از بیشتر مراتب

در پایین دست قرار گرفته اند، بیش از  استاناز دو ایستگاه مهم پلدختر کشکان و سازبن سیمره که نسبت به سایر ایستگاه های این 

حجم آب عبوری بسیار سهم شاخه کشکان در سیل های اخیر کرخه هم از نظر دبی اوج و هم از نظر  میلیارد مترمکعب است. 2/5

 کارگروه هیدرولوژی و منابع آب(. 8)گزارش مرحله  بیشتر از سیمره بوده است

 کشکان و کرخه  سیل در رودخانه 1-9-3

دهد یکی از واحدهای هیدرولوژیکی حوضه آبخیز کرخه است کشکان رود که شهر پلدختر خروجی آن را تشکیل می زیحوضه آبر

کرخه و   زیدرصد مساحت حوزۀ آبر 88از  شیکیلومتر مربع است که ب 9460شده است. مساحت آن که در شرق این حوضه واقع 

های گرین واقع در شمال شهرستان الشتر گیرد. رودخانه کشکان از کوهدرصد مساحت استان لرستان را در بر می 77از  شیب

شود. این رودخانه ، چولهول و مادیان رود به آن افزوده میهای کاکارضا، خرم آبادگیرد و در طول مسیر جریان رودخانهسرچشمه می

کند و بعد از پیوستن رودخانه تر از روستای چم مهر با رودخانه سیمره تلاقی پیدا میکیلومتری جنوب شهر پلدختر در پایین 84در 

 1ثانیه و حجم کل تخلیه سالیانه آن  متر مکعب در 48دهد. دبی متوسط سالیانه آن معادل زال به آن، رودخانه کرخه را تشکیل می

 متر مکعب در سال است.  ونیلیم 676میلیارد و 

سه برابر متوسط بلند مدت آب وارد حوضه های آبریز جنوب غرب شده است. در استان لرستان، دبی اوج  92ر طول فروردین ماه سال د

کشکان برآورد شده است. در طی -کعب در ثانیه در ایستگاه پلدخترمترم 7740فروردین به ترتیب معادل   6تا  4لحظه ای در سیل اول در 

 5678کشکان )-متر مکعب در ثانیه در ایستگاه پلدختر 6400تا  6000فروردین دبی اوج لحظه ای در حدود  18تا  11وقوع سیلاب دوم 

مترمکعب در ثانیه در ایستگاه معمولان  8400متر مکعب در ثانیه مطابق گزارش مرحله دوم کارگروه هیدرولوژی م منابع آب( و در حدود 

)گزارش های مختلف( و دبی متوسط حداکثر  2500تا  3000ست.  در ورودی سد کرخه دبی های اوج لحظه ای در سیل اخیر تا اثبت شده

 شکانک ودخانهر زا وریبع وانابهایر جمحمترمکعب در ثانیه )گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران( گزارش شده است.   4902روزانه تا 

 لیاردمی 4/1 دودح رد شکانک ودخانهر الانهس وردآ انگین. میستا ودهب ترمکعبم لیاردمی 8 دودح روردین،ف 80 ات 5 زا لدخترپ هرش رد

 .ستا الانهس وردآ انگینمی زا شتربی % 77 ودخانهر نایرد ارشب نای زا اشین لابسی جمح گردی انبی ه. بستا الس رد ترمکعبم

 1792فروردین  18و  4های های این رودخانه را در سیلابپیک سیلاب رودخانه کشکان و سر شاخه 77-8شکل و  78-8شکل 

 دهند. نشان می
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 .18فروردین  4پیک دبی سیلاب در تاریخ  31-1شکل 

 
 .18فروردین  11پیک دبی سیلاب در تاریخ  33-1شکل 

متر  5142و  1737-35مترمکعب در ثانیه در سال آبی  5932ترتیب دارای دبیبه کرخه سیلاب های رتبه دوم و سوم حوضه 

هد با اینکه وقوع دکرخه نشان می ای اول تا دهم حوضههای با رتبههاست. بررسی سیلاب 1731-38مکعب بر ثانیه در سال آبی 

در دهه آخر مورد بررسی و مصادف با دوره  ای پایین تقریباًهای با رتبهها روند مشخصی در زمان ندارد، لیکن سیلابهسیلاب

به میزان  برابر  1792بر اساس دبی حداکثر روزانه در سیلاب فروردین  ایاست. دبی حداکثر لحظه 1793تا  1726خشکسالی سال 

رین دبی ثبت برآورد گردید. در صورت صحت برآورد، این دبی بالات )بنا بر گزارش های مختلف(  ثانیه درمتر مکعب  2500تا  3000

در روز چهارم فروردین با  1792لاب فروردین سی شده در حوضه کرخه است و لذا رتبه اول سیلاب را جابجا و از آن خود نموده است.

مترمکعب بر ثانیه فروکش نمود. حجم هیدروگراف  900روزه با دبی حدود  50متر مکعب بر ثانیه آغاز و بعد از تداوم  400دبی پایه 

 میلیون متر مکعب است.  8300حدود  فروردین 14فروردین تا  7ردین در زمان واقعه فرو
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 سدهای استان وضعیت 1-9-9

و عملکرد آن در کنترل سیل در رودخانه سیمره و کرخه بسیار تاثیر  می باشددر استان ایلام و روی رودخانه سیمره سد سیمره 

به  698ماه به گونه ای بوده که تراز مخزن از  اردیبهشتاری تا پایان ل عملکرد مخزن سیمره از ابتدای سال آبی جک .گذار است

کل حجم ورودی ، این مدت در طول. ستامیلیون متر مکعب افزایش یافته  221ذخیره آن حدود و تر از سطح دریا رسیده م 8/317

که تقریبا نیمی از کل ورودی از  میلیون متر مکعب آن 8758است. از این میزان ورودی،  میلیون متر مکعب بوده 5681معادل 

 نخست سال آبیماهه  3ابتدای سال آبی جاری بوده در فروردین ماه اتفاق افتاده است. جمع کل خروجی از سرریز سد سیمره در 

 7000حداکثر دبی ورودی به سد سیمره در این دوره  در فروردین ماه اتفاق افتاده است. نحصراممیلیون متر مکعب بوده که  520

 مترمکعب در ثانیه گزارش شده است. 1700مترمکعب در ثانیه و حداکثر خروجی از آن 

سد رودبار لرستان در این سیلاب سرریز نداشت و با عبور آب از نیروگاه و تولید نیرو ورودی سد مدیریت شده است. حجم مخزن 

بی اوج د مکعب افزایش یافته و سیلاب را ذخیره نمود.میلیون متر 120میلیون مترمکعب به  109سد رودبار لرستان در این سیل از 

لرستان  در محل سد رودبار ،18/01/1792در تاریخ مترمکعب در ثانیه  200با دبی لحظه ای ثانیه  درمترمکعب  500 بیش از روزانه

 .ه استثبت شد

های اخیر همه آنها سرریز نموده و بارش که دروجود دارد سد آبگیری شده  6در استان لرستان مجموعاً رودبار لرستان جز سد ه ب

درصد مخازن سدهای استان پر  87میلیون متر مکعب است. در ابتدای سال آبی جاری در مجموع  806حجم مخازن آنها معادل 

 میلیون متر 149میلیارد متر مکعب رواناب تولیدی، حدود  18بوده، بنابراین در سال آبی جاری سدهای استان از مجموع حدود 

مسلمًا ساخت . دهدینشان م 1792 نیفرورد 80استان لرستان را تا مورخ  یسدها تیوضع 5-8جدول اند. مکعب را ذخیره نموده

 سد مخزنی مخصوصا در مسیر کشکان می تواند در کنترل سیلاب های آینده بسیار موثر باشد.

 .1318 نیفرورد 10استان لرستان را تا مورخ  یسدها تیوضع 9-1 جدول

 

 های هیدرولیکی پلها و سازه وضعیت 1-9-4

شده  یبدچار تخر یکل یا یاستان لرستان خصوصا رودخانه کشکان بصورت جزئ یهارودخانه یساخته شده بر رو یاغلب پلها

پلی بر  کامل یبنشان دهنده محدوده تخر 75-8شکل پل بوده است.  یاجرا یوهاز اندازه و ش یشب یدب یبعامل تخر ینتر یاصل .اند

رودخانه  یساخته شده رو یگزیننشان دهنده پل جا 74-8شکل  ینهمچن رودخانه کشکان است. یجانب یاز شاخه ها یکی روی

 شد.   یبتخر یلعرشه آن توسط س 92 ینفرورد یلاست که در س یپل قبل یهله ها و پاکو یکشکان بر رو
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  ی رودخانه کشکان محل تخریب کامل پل روی یکی از شاخه های جانب 39-1شکل 

 
 له ها و پایه پل قبلینه کشکان بر روی کواپل جایگزین ساخته شده روی رودخ 34-1شکل 

 (یوارهد و یکدا بند، یلاب)س های حفاظتی رودخانهسازه وضعیت 1-9-6

در بسیاری از نقاط جاده ساحل رودخانه کشکان بین خرم آباد تا پلدختر، سیلاب موجب تخریب جزئی یا کامل دیواره های 

ن ها از نوع سنگ چیدیده می شود. بیشتر این دیواره 76-8شکل حفاظت ساحلی گردیده است. نمونه هایی از این تخریب در 

 اند. جزئیات نشان میدهد که دقت کافی در حین اجرای دیوار  بکار رفته است. بوده
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 تخریب جزئی یا کامل دیوارههای حفاظت ساحلی جاده بین خرم آباد تا پلدختر در ساحل رودخانه کشکان 36-1شکل 

بند از دو های سیلر پلدختر دیوارهباشند و در محدوده شهبند از نوع سنگی ملاتی میهای سیلدر محدوده شهر خرم آباد دیواره

بند سیل در محدوده شهر پلدختر رخ داد قسمتی از دیواره 1725باشند. در سیلابی که در سال نوع سنگی ملاتی و بتنی مسلح می

رودخانه  متر به سمت 10سنگی ملاتی ورودی شهر پلدختر تخریب گردید و در زمان بازسازی دیواره جدید، دیواره  به فاصله حدود 

کشکان انتقال داده شد و باعث کاهش مقطع عبور جریان در ورودی شهر پلدختر شد. از طرفی در زمان احداث این دیواره پشت 

دیواره با خاك دستی پر شده بود و در محل اتصال دو دیوار بتنی و سنگی ملاتی در ورودی شهر پلدختر به دلیل عدم جانمایی 

آب به پشت دیوار بتنی نفوذ  92فروردین ماه  18( که در جریان سیلاب 73-8شکل وجود داشت )اصولی دیوار جدید یک شکاف 

توان بند بتنی شد. میکرده و خاك موجود در پشت دیوار را شسته و علاوه بر افزایش بار رسوبی سیلاب سبب تخریب دیوار سیل

 ورودی شهر پلدختر بود. بند احداث شده خود عاملی بر تشدید سیل درنتیجه گرفت دیوار سیل

 
 محل اتصال دیوار ساحلی سنگی ملاتی و بتنی و همچنین حجم تخریب صورت گرفته. 37-1شکل 
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 رودخانه میتجاوز به بستر و حر 1-9-7

به حریم و بستر رو دخانه توسط روستائیان و گاه شهر نشینان هر ساله باعث وارد شدن خسارت زیادی در استان کم توجهی 

شود. سهولت اجرای عملیات ساختمانی در نواحی مسطح مجاور رودخانه و همچنین دسترسی آسان به آب، برای مقاصد و میلرستان 

سیسات و اماکن مسکونی و تجاری در حریم و حتی در بستر أمصارف مختلف سبب شده تا پیشروی به سمت رودخانه و احداث ت

ر، معمولان و روستاهای تابعه باشد که  به رغم پیش بینی عواقب ساخت و گیری شهر پلدخترودخانه کشکان یکی از عوامل سیل

درصد از جمعیت شهری و روستایی شهرستان پلدختر در حاشیه  30دهد که حدود ها نشان میگیرد. بررسیسازها انجام می

-علت تجاوز به حریم و بستر رودخانههای زال، مادیان رود، چولهول، سیمره و بویژه رودخانه کشکان واقع شده است که به رودخانه

، هر ساله شاهد تلفات ناشی از سیل در این شهرستان هستیم. بر اساس رودخانه های مختلف در حریمهای فوق الذکر و ایجاد سازه

 است.شهرستان پلدختر عدم رعایت حریم رودخانه کشکان بوده  لیترین عامل تشدید خسارت ناشی از سهای انجام شده مهمبررسی

ساله )خطوط آبی رنگ( و پهنه سیلاب وقوع یافته )سطح قرمز رنگ( در شهر  84محدوده بستر با دوره بازگشت  72-8شکل 

ساله )خطوط آبی رنگ( و پهنه سیلاب وقوع یافته  84محدوده بستر با دوره بازگشت  79-8شکل دهد همچنین پلدختر را نشان می

اند(. با توجه به اینکه در ترسیم شده 703دهد )خطوط بستر به استناد نشریه ان می)سطح قرمز رنگ( روستای چم مهر را نش

( ضلع غربی رودخانه )قوس بیرونی( ارتفاع بیشتری نسبت به ضلع شرقی )قوس داخلی( از بستر 72-8شکل محدوده شهر پلدختر )

قبلاً جزء بستر   1758با توجه به تصویر هوایی سال  رودخانه کشکان دارد لذا جریان سیلاب وارد قوس داخلی شده است. این محدوده

 رودخانه بوده است. 

 
 ساله )خطوط آبی رنگ( و پهنه سیلاب وقوع یافته )سطح قرمز رنگ( 14محدوده بستر با دوره بازگشت  -شهر پلدختر  38-1شکل 

 
 رنگ( و پهنه سیلاب وقوع یافته )سطح قرمز رنگ( ساله )خطوط آبی  14محدوده بستر با دوره بازگشت  -روستای چم مهر. 31-1شکل 
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 لرستان استان خلاصه عوامل موثر در خسارات سیل  1-9-8

 :آنها عبارتند از نیتراند که مهمبوده لیدخ یمتعدد لیدلا ریاخ لابیبروز س دربر اساس موار بررسی شده می توان گفت 

 صورت گسترده در ه ها در مدت زمان کوتاه و ببارش یشدت بالا ریاخ لابیعامل وقوع س نیتر: مهمسابقهیب یهابارش

 کشکان بوده است،  یهادر سرشاخه ژهیو بو زیآبر یهاحوضه

 شودیم یادیرواناب ز دیکه موجب تول ریو نفوذناپذ زدانهیر یسازندها یمنطقه: گستردگ یشناسنیزم طیشرا. 

 نی. اباشدیدرصد م 84بالاتر از  بیش یو دارا یلرستان کوهستاندرصد مساحت  31کشکان:  زیحوضه آبر یتوپوگراف طیشرا 

 داشته است. یینقش بسزا لابیس دیدر کوتاه کردن زمان تمرکز رواناب و تول ب،یو پرش یکوهستان یتوپوگراف

 بود که به  صورت برف در ارتفاعات نازل شدههب ییهابارش لاب،یدما: قبل از وقوع س شیذوب برف به علت بارش باران و افزا

 شده است. لابیس دیو تشد یبرف رهیهوا و بارش باران، موجب ذوب ذخ یدما شیعلت افزا

 ماه، رطوبت  نیپنجم و ششم فرورد یِزمستان یهابارش یبالا زانیم لی: به دلیریو کاهش نفوذپذ كاشباع شدن رطوبت خا

 سهم رواناب از بارش شده است. شیانفوذ و افز زانیبود که باعث کاهش م دیبه حد اشباع رس باًیخاك تقر

 یقبل یهایاز بارندگ یآن ناش یهارودخانه کشکان و سرشاخه یبالا بودن دب. 

  تخریب پوشش گیاهی: بر اساس بررسی های انجام شده تخریب پوشش گیاهی جنگلی و مرتعی توسط عوامل انسانی و

های های دیگر که ناشی از عدم شناخت ارزشتبدیل آنها به کاربریهای آبریز استان لرستان بویژه در حوضه کشکان و ساکنین حوضه

داشته است. عدم تعادل دام و مرتع، استفاده از درختان جهت تهیه  عودیهای مختلف آن سیر صمحیط زیست است در بخش

زی و بهره برداری غیر های راه ساهای معدنی، فعالیتسوزی، فعالیتسوخت، تبدیل اراضی مرتعی جنگلی به زمین کشاورزی، آتش

-که به علت برخورد ضعیف دستگاه ستترین عوامل تخریب پوشش گیاهی در استان لرستان ااصولی از محصولات فرعی جنگل مهم

 .های استان تخریب می شودهکتار از جنگل 7000های اجرایی ذیربط ادامه دارد. بر اساس آمارهای موجود هر ساله حدود 

 یابد از یکسو و کاربریطور پیوسته فزونی میه اه رشد جمعیت که متعاقب آن نیاز بیشتر به منابع بمره عوامل انسانی: به 

ها از سوی دیگر سبب شده تا خسارت مین مواد غذایی و مسکن و سایر نیازمندیأهای انسانی جهت تهای غیر اصولی ناشی از فعالیت

های آبخیز در بر هم زدن تعادل طبیعی ای انجام شده دخالت ساکنین حوضههناشی از سیل نمود بیشتری پیدا کند. بر اساس بررسی

ها در وقوع سیلاب ها و تحولات هیدرولوژیکی ناشی از این کاربریهای مختلف غیر اصولی و طراحی نامناسب سازهاین حوضه کاربری

 داشته است. همیشهرستان پلدختر و تشدید خسارات ناشی از آن نقش بسیار م

 استان خوزستانل در سی 1-4
 معرفی و موقعیت جغرافیایی استان خوزستان 1-4-1

و درجایگاهی استراژیک واقع شده است که  اسلامی رجنوب غربی ایراندکیلومترمربع در  65043ستان خوزستان با مساحت ا

کهگیلویه و بویر احمد و از جنوب با هار محل و بختیاری و چ  از غرب با کشور عراق از شمال با استان ایلام از شرق با استانهای

روستا  5596دهستان و  17بخش،  74شهرستان،  14این استان دارای (. 50-8شکل ) آبهای خلیج همیشگی فارس هم مرز است

هرستان اهواز مرکز استان خوزستان و بزرگترین شهرستان استان خوزستان است و فاصله آن با دورترین شهر خوزستان ش  میباشد

کیلومتر )حمیدیه درغرب اهواز( است. ارتفاع این شهرستان از سطح دریا  70کیلومتر )ایذه( و نزدیکترین آن  836ل شرق درشما

میدیه ، آغاجاری، اندیمشک، اهواز، کارون، باوی ، ایذه، باغ ملک، بندر ماهشهر، هندیجان، بهبهان، ا بادان،. آمتر است 18

هویزه رامهرمز، رامشیر، شادگان، شوش، شوشتر ،گتوند، مسجد سلیمان، اندیکا، لالی،  خرمشهر، دزفول، دشت آزادگان،حمیدیه ،

پنجمین استان پرجمعیت کشور محسوب  فرن 5310406ن استان با جمعیتی معادل ایشهرهای دیگر این استان هستند.  هفتکل

 میگردد.



35          هیأت ویژۀ هازیرساختکارگروه 

 هاسیلابگزارش ملی 

 

 
 قشه تقسیمات کشوری استان خوزستانن 90-1شکل 

 استان خوزستان بارش و سیل در 1-4-1

ه  از لحاظ وجود آب کوریطسال اخیر بوده است؛ به 40رین سال آبی تماه نخست سال آبی گذشته، خشک 6طابق آمار موجود، م

روز از سال  54و بعد از گذشت  93واسط آبان ماه او ذخیره پشت سدها، استان خوزستان در محدوده خطر و بحران قرار داشته است. 

 .ا رخ دادهبارندگیآبی، اولین 

درصد  56ساله بیش از  70ماهه اول سال آبی جاری در مقایسه با میانگین  6بطور میانگین بارش بر اساس داده های موجود، 

ها بارش بیشتری ثبت کرده اند. به عنوان مثال ایستگاه شهید عباسپور افزایش داشته است. این در حالی است که برخی از ایستگاه

میانگین بارش مولد سیل در کل  دهد.درصد افزایش نشان می 27ماهه اول سال آبی بیش از  6ره بلند مدت بارش نسبت به دو

متر گزارش شده میلی 99حوضه کارون در این مدت طبق برآورد سازمان آب و برق خوزستان در مقاطع ورودی به سدها در حدود 

 15تا  11در واقعه بارش دوم که از  .(1792زمان آب و برق خوزستان، ، سا92بندی و ارزیابی پیش بینی بارش پهنه)گزارش 

میلی مترگزارش شده است )گزارش  74ادامه داشته، میانگین بارش بر اساس آمار سازمان آب و برق خوزستان برابر فروردین ماه 

 مرحله دوم کارگروه هیدرولوژی و منابع آب و گزارش روایت سیل کارگروه تلفیق(.

های گذشته از افزایش در مقایسه با میانگین سال 1792فروردین بارش پیش از سیلاب  ها نشان می دهد که یبررسدز  در حوضه

 4در روز درصد در ایستگاه چم چیت(.  4/102درصد در ایستگاه چم زمان ازنا تا  7/88قابل توجهی برخوردار است )افزایش حداقل 

فروردین حداکثر بارش روزانه چند ایستگاه منتخب در این رویداد بارشی نسبت به حداکثر بارش روزانه در طول دوره آماری بسیار 

که ابعاد سیل حاصل از ان به مراتب بیشتر از گردید فعالروز  7به مدت  11/01/1792از روز  دومسامانه بارشی پایین تر است. 

 متر محاسبه گردید.میلی 106های وزارت نیرو در حدود بارش مولد سیل دوم در کل حوضه دز بر اساس دادهد. رویداد سیل اول بو

رخ داده است که  1728روز در سال  9بزرگترین رویداد بارشی در طی  1795تا  1759سال از  56در حوضه کارون بزرگ در فاصله 

میلیمتر  134ده است. در حالیکه در دو موج بارشی پیاپی اخیر در کارون بزرگ میلیمتر بارش دریافت کر 153در این مدت این حوضه 
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میلیمتر  139برابر بزرگترین رویداد پنج دهه اخیر محسوب می شود. در مورد حوضه کرخه در رویداد اخیر  8/1باران باریده است که 

 له آماری می باشد )گزارش روایت سیل از کارگروه تلفیق(.سا 56برابر بزرگترین رویداد بارشی در این دوره  4/1باران آمده است که 

 دز، کارون و کرخه  هایسیل در رودخانه 1-4-3

قوع پیوست و در اثر آن حجم قابل توجهی از آب در مخازن سدها و اولین بارش شدید به 93طابق با آمارها در نهم بهمن ماه سال م

از طرف مرکز مانیتورینگ، هشدار سیلاب داده شد. در تاریخ اول و دوم  93اسفند  82ر ازی شد. با توجه به پایش انجام شده، دسذخیره

ای شدید، از اوایل صبح پنجم فروردین سیلاب شروع شد. این سیلاب در هپیرو بارندگی. میزان خروجی از سدها تشدید شد؛ 92فروردین 

 دز، کرخه،کارون، مارون، جره و زهره درگیر سیلاب شدند.ای های آبریز استان خوزستان به جریان افتاد وحوضههتمام حوضه

و ماربره  یرهت هاییستگاهآن است که در ا یانگربلند مدت ب یانگینبا م 1793-92 یسال آب یحجم رواناب تجمع یمنحن یسهمقا 

 یشترتفاوت ب یزانگرفته و با گذشت زمان م یشیبلند مدت پ یانگینم ی)مهرماه( از منحن یسال آب یاز همان ابتدا یرواناب تجمع

روزانه در  یکه حداکثر دب دهد¬یتله زنگ نشان م یستگاها یدروگرافروانآب به عنوان نمونه ه ر(. از نظیترسال یطشده است )شرا

در  یزن یلاباوج س یدب یاست. از طرف یهمترمکعب در ثان 5052برابر  92 ینو در فرورد یهمترمکعب در ثان 673برابر با  1793اسفند 

 ینتله زنگ در ب یستگاها 1792 ینفرورد 18حداکثر روزانه  ی. دباستگزارش شده  یهمترمکعب بر ثان  5/4567معادل  18/1/1792

 ینفرورد 15تا  7 ینشده در بازه زمان یمتنظ یرا به خود اختصاص داده است. دب 7سال گذشته، رتبه  50حداکثر روزانه در  یها یدب

 یلاوج س یهفته از دب یکرسد. به فاصله  یه میمتر مکعب بر ثان 3300از  یشبه ب 92ماه  ینفرورد 6در محل سد گتوند در روز  92

به ذکر است شود. لازم  یسد گتوند مشاهده م یدر ورود یهمتر مکعب بر ثان 7105نشده(  با مقدار  یمدوم )تنظ یلاباوج س یاول، دب

اند )گزارش  همحاسبه شد یمانو مسجدسل 1، کارون 7، کارون5کارون یسدها یرسد گتوند با حذف تاث به یورود یکه اعداد دب

 و منابع آب(. یدرولوژیمرحله دوم کارگروه ه

 7700دود ر این بین با توجه به رخداد سیلاب حوضه دز و البته کارون، دبی ورودی به کارون بزرگ بسیار افزایش یافت و تا حد

برثانیه رسید. نهرهای سلمان، بحره و شاکریه برای کنترل جریان سیلابی و تسکین شرایط بحرانی شهرستانهای اهواز، متر مکعب 

دهد. روان شدن سیل در کانال سلمان و تهدید شمال اهواز را نشان می 51-8شکل  .سوسنگرد، حمیدیه و رفیع به کار گرفته شدند

متر مکعب بر ثانیه در مقطع اهواز فعال شد، بخش زیادی از  8800ر اهواز با دبی بیش از از آنجایی که نهر بحره در پایین دست شه

ای متعدد صورت گرفته به آن، جاده هتوجه به عدم رعایت حریم بستر این نهر و تعرض و با (58-8شکل ) گردیدجریان وارد این نهر 

 .(57-8شکل ) تهدید گشتبادان قطع و از جنوب شهر اهواز دچار آ مواصلاتی جنوبی اهواز

 
 سلمان و تهدید شمال شهر اهواز لاب در کانالسی 91-1شکل 
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 خش سیلاب در نهر بحره و جنوب اهوازپ 91-1شکل 

 
 اهواز-خش سیلاب و آبگرفتگی جاده آبادانپ 93-1شکل 

وندد و به دلیل اینکه دبی سیلابی رخداده در پیاز آنجاییکه رودخانه دز در ادامه مسیر خود در محل بند قیر به رودخانه کارون می

متر مکعب بر ثانیه  5600متر مکعب رسید و از طرفی مجموع دبی دز و کارون )کارون بزرگ( به بیش از  7800این شرایط به بالای 

 .ر آبگرفتگی شدید شدنداا دچهایی از سیلاب دشتهخشبرسید، لذا در این مسیر 

متر مکعب  8400مچنین از آنجایی که بازه رودخانه کارون پس از شهر اهواز با وجود نهر بحره هنوز ظرفیت انتقال دبی بیش از ه

ای زیادی دچار پخش سیلاب در سیلاب هخشبه سمت دارخوین و خرمشهر نیز ب ریان سیلجبر ثانیه را دارا نبود، در ادامه مسیر 

شادگان و پیشروی به سمت جنوب تالاب شادگان -از مرز جاده دارخوین آب ا عبورب نیز تهدید شد.ملاً شهر شادگان عو  دشت گردید

ای هرساختزیبه این ترتیب  ز در معرض سیل قرار گرفت.نیای آن هانهخهر آبادان و تاسیسات گاز و تصفیهشماهشهر  -و جاده آبادان

وشبختانه به دلیل هشدار وقوع سیل از قبل علیرغم خسارات مالی خولی ، نفتی و کشاورزی دچار خسارت فراوان شدند ایمهم جاده

ا در ابتدای فروردین ماه و همانگونه هلفات جانی به همراه نداشت. در حوضه رودخانه کرخه با توجه به شدت و گسترش بارشتزیاد،  

 .دشپایین دست رودخانه کرخه ایجاد شکلات فراوانی برای مکرخه  متر مکعبی از سرریز سد 8500رهاسازی  با که بیان شد

 سدهای استانوضعیت  1-4-9

 63/885به  83/810مخزن کرخه از ابتدای سال آبی جاری تا پایان فروردین ماه به گونه ای بوده که تراز مخزن از  ل وضعیتک

میلیون متر مکعب افزایش  6062میلیون متر مکعب به  7264متر بالاتر از تراز نرمال( رسیده و ذخیره آن از  3/5ز سطح دریا )متر ا

متر مکعب بر  300فروردین از حدود  11با وقوع سیلاب بزرگ دوم، افزایش خروجی مخزن اجتناب ناپذیر بود. این افزایش از یافت. 

 ثانیه صورت گرفت. درمتر مکعب  8540د فروردین به حدو 13ثانیه تا 

 هب 1002 زا خزنم رازت هک ودهب ونه ایگ هب اهم روردینف ایانپ ات اریج بیآ الس بتدایا زا 5 ارونک دس خزنم لیک وضعیت

 هب روجیخ بید لک .ستا افتهی فزایشا کعبم ترم لیونمی 600 دودح نآ خیرهذ دتم نطی ای رو د سیدهر ریاد طحس زا ترم 1084

 عدودم زا .مترمکعب در ثانیه بوده است 600و حدود  ستا دهش ارجخ ولیدت نرژیا ولیدت رایب روگاهنی جاریم ریقط زا ستد ائینپ
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از  یشبه ب 5روزانه به سد کارون  یورود یدب یلابس یندر طول ا.  .ستا 5 ارونک دس ند،ا کردهن رریزس خیرا لابسی رد هک دهاییس

 شده است. 5مترمکعب آب وارد مخزن کارون  یلیونم 911در مجموع  ها،یلابس ین. در اثر وقوع ایدرس یهمترمکعب در ثان 8400

 257 هب 200 زا خزنم رازت هک ودهب ای ونهگ هب اهم روردینف ایانپ ات اریج بیآ الس بتدایا زا 7 ارونک دس خزنم لیک وضعیت

 افتهی فزایشامیلیارد مترمکعب  64/8میلیارد مترمکعب به  84/8 حجم مخزن آن از دتم نطی ای رو د سیدهر ریاد طحس زا ترم

 روجیخ بید وجا وم،د لابسی قوعو مانز رو د انیهث رب کعبم ترم 1400 هب دس زا روجیخ بید وجا ول،ا لابسی قوعو مانز ر. دستا

 اهم روردینف 4 اریخت رد 7ارونک دس هب رودیو اهم روردینف لابسی ولین. اابدمی ی فزایشا انیهث رب کعبم ترم 8400 دودح هب دس زا

 درمترمکعب  8700بیشینه دبی ورودی روزانه به این سد به بیش از  .و انیهث رب کعبم ترم 7700 دودح هب نآ اعتیس وجو ا دش غازآ

 شده است.  7میلیون مترمکعب آب وارد مخزن سد کارون  1868در مجموع  .رسیدثانیه 

 471 هب 594 زا خزنم رازت هک ودهب ای ونهگ هب اهم روردینف ایانپ ات اریج بیآ الس بتدایا زا 1ارونک دس خزنم لیک وضعیت

. ستا افتهی فزایشا میلیارد مترمکعب 5/8میلیارد مترمکعب به  1/8حجم مخزن آن از  دتم نطی ای رو د سیدهر ریاد طحس زا ترم

 وجا اب روردینف 18 اریخت ر. دافتی فزایشا انیهث رب کعبم ترم 8800 دودح هب دس زا روجیخ وجا بید وم،د لابسی قوعو مانز رد

های نیمه اول اببر اثر سیل 1مجموع ورودی به مخزن کارون  .دش 1ارونک دس خزنم اردو انیهث رب کعبم ترم 8800 دودح اعتیس

 .میلیون مترمکعب بود 1197فروردین حدود 

 ترم 882 هب 800 زا خزنم رازت هک ودهب ای ونهگ هب اهم روردینف ایانپ ات اریج بیآ الس بتدایا زا توندگ دس خزنم لیک وضعیت

 ر. دستا افتهی فزایشامترمکعب  اردیلیم 74/5مترمکعب به  اردیلیم 9/7حجم مخزن آن از  دتم نطی ای رو د سیدهر ریاد طحس زا

 بید وم،د لابسی قوعو مانز ر. دسیدر انیهث رب کعبم ترم 7800 دودح هب نآرودی به و اعتیس وجو ا دش غازآ اهم روردینف 4 اریخت

 .افتی فزایشا انیهث در کعبم ترم 1500 دودح هب دس زا روجیخ وجا

 نهاو ت داشت اصلهف ترم 18 نهات دس رمالن رازت اب هک اشتهد رارق تریم 750 دودح رد زد خزنم راز، ت1793 سفندماها بتدایا رد

 هب وجهت اب گردی لابسی روزب رتیب،ت نای ه. بداشت جودو رمالن رازت هب سبتن بآ خیرهذ مکانا گردی مترمکعب لیونمی 200 دودح رد

 لابهای، سی1792 اهم روردینف ر. دوردآ راهمف دست ایینپ واحین رایب نطقهم رد دیج خاطراتممی توانست  ز،د خزنم ندكا جمح

 ستفادهو ا داکثریح التح رد روگاهنی ارکردک لیرغمع هک وستپی قوعو هب برثانیه ترمکعبم 5012و  5142 بید اب گریدی وجهت ابلق

 اصلهف رمالن رازت اب ترم 97/0 نهات هک دهش تریم 03/741 ات دس رد بآ رازت فزایشا ببس لاحظه،م ابلق بیهاید ات دس رریزهایس زا

 مترمکعب در ثانیه رسید.  1200دبی خروجی از سد دز در این سیلاب به . اشتد

 رودخانه میتجاوز به بستر و حر 1-4-4

-ای زیاد و تغییر مسیر زهکشها وجود ساخت و سازهای مسکونی و کشاورزی فراوان در داخل رودخانه کرخه و همچنین تعرضب

ست به روستاها و شهرهای دارای تعرض به حریم دا به دلیل توسعه کشاورزی، تهدید خروجی سد کرخه و رودخانه کرخه در پایینه

ر ادامه مسیر رودخانه کرخه دروستا در این بازه این رودخانه صادر گردید.  800رودخانه به شدت جدی بوده و دستور تخلیه بیش از 

ارد آبگیر کانال ریان بسیار زیادی وج ده وشجار پس زدگی شدید دا توجه به شدت سیلاب به کحرافی حمیدیه وجود داشته انسد 

و یک کانال با ه دامه مسیر خود از قسمت شمال غربی شهر اهواز عبور نمودر اران گردید این درحالی است که این کانال دمشهید چ

 رای شهر اهواز بوجود آورد. بابعاد بسیار بزرگ است که می توانست مخاطرات جدی علاوه 

 استان ایلام سیل در 1-6
 جغرافیایی استان ایلاممعرفی و موقعیت  1-6-1

دقیقه عرض  14درجه و  75دقیقه تا  42درجه و  71کیلومتر مربع، در غرب کشور، بین  19026استان ایلام با مساحتی حدود 

النهار گرینویچ قرار دارد. این دقیقه طول شرقی نسبت به نصف 10درجه و  52دقیقه تا  55درجه و  54شمالی نسبت به استوا و 

های کبیرکوه از سلسله جبال زاگرس غربی کشور در میان رشته کوهطقه کوهستانی و مرتفع است که در غرب و جنوباستان یک من
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قرار دارد. از شمال به استان کرمانشاه، از جنوب به قسمتی از خوزستان و کشور عراق، از شرق به استان لرستان و از غرب به کشور 

های سلسله جبال های ایلام از جمله ناهمواریکیلومتر مرز مشترك با کشور عراق دارد.کوه 584عراق محدود است. استان ایلام حدود 

های موازی در جهت شمال غربی، جنوب شرقی امتداد یافته است. این کوه و به صورت چینزاگرس است. در حاشیة غربی این رشته

ی شمال و شمال شرقی استان کوهستانی و دارای ارتفاعات شناسی است. نواحها از جمله رسوبات دوران اول تا چهارم زمینچین

ارتفاع و تپه ماهور، تشکیل شده است.آب و هوای استان ایلام به های پست و کممهمی است. مناطق غرب و جنوب غربی آن از زمین

های زاگرس، فاصله از کوهسبب تأثیرپذیری از عوامل گوناگونی چون عرض جغرافیایی )زاویه تابش آفتاب(، ارتفاع، امتداد رشته

ای از تنوع زیاد برخوردار است. استان ایلام دارای سه منطقه آب و هوایی )آب و های عراق و عربستان و بادهای محلی و ناحیهبیابان

 . تاس "گرم و خشک"صحرایی یی و نیمههوای سرد کوهستانی، آب و هوای معتدل کوهستانی، آب و هوای صحرا

 شهر، دره ایوان، ایلام، آبدانان، نام های به شهرستان هشت دارای ایلام استان ،55-8شکل  در مات کشوریمطابق نقشه تقسی

جمعیت این  1794می باشد که مرکز آن شهر ایلام است. براساس آخرین آمار سال  .مهران و ملکشاهی چرداول، و شیروان دهلران،

 نفر می باشد. 420124استان 

 
 تقسیمات کشوری استان ایلامنقشه  99-1شکل 

 استان  سیل 1-6-1

 یشد و بر اثر بارندگ یرانمتراکم وارد شمال غرب ا یسامانه بارش 92سال  ینفرورد 4در روز  یطبق گزارش سازمان هواشناس

در دو موج اتفاق افتاد که  یسامانه بارش ینشد. ا یجادا یلاز جمله دره شهر ودهلران س یلاماستان ا یدر شهرستان ها یدشد یها

استان شد.  یو خسارت در شهرستان ها یلابس یجادموجب ا ینفرورد 18و  11و موج دوم در  ینفرورد 6و  4 یموج اول  در روزها

 شود. یاستان مشاهده م یندر ا یآبگرفت یزاناز م یینما 54-8شکل  در

حوضه، رود کرخه  یزاگرس قرار دارد. آبراهه اصل یکوه ها یبو جنو یانیدر مناطق م یران،کرخه در غرب کشور ا یزحوضه آبر

 یرودها یدناز به هم رس یزن یمرهشده است. رود س یلدره شهر تشک یکیو کشکان در نزد یمرهس یرودها یوستناست که از به هم پ

از ارتفاعات شرق و شمال  یزو لرستان است، رود کشکان ن یلاماستان ا ینمرز ب یمرهس رودو قره سو شکل گرفته است،  یابگاماس

هزار متر  41 یباً. مساحت حوضه کرخه تقریشودم یدهکه پس از آن کرخه نام یونددپ یم یمرهو به س یردگ یخرم آباد سرچشمه م

 یکشمات یو کردستان است. نما یلاما یاز استان ها ییلرستان و کرمانشاه و بخش ها یاز استان ها یمیاز ن یشمربع است و شامل ب

 آورده شده است. 56-8شکل  کرخه در یزضه آبرحو
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 نمایی از ابگرفتگی در استان ایلام 94-1شکل 

 
 نقشه حوضه آبریز کرخه 96-1شکل 

 وضعیت سدهای استان 1-6-3

 میلی 500 از بیش استان سالانه بارش میانگین که شودمی محسوب کشور پربارش مناطق از کوهستانی استان یک عنوان به ایلام

 سدهای اکنون هم .شودمی سرازیر عراق کشور حتی و اطراف های استان به هابارندگی بیشتر جغرافیایی، شیب دلیل به که است متر

 جلوگیری استان هایآب هدررفت از حدودی تا که شده ساخته ایلام در دویرج کنگیر، ایلام، سیمره، سد مثل ایلام استان در مهمی

 این هاسال گذشت با اکنون هم ولی گذردمی آن مطالعات از هاسال که هاییطرح جمله از چرداول شهرستان در چناره سد کند،می

 .است نشده مشخص نیز آینده برای سرنوشتی و است بلاتکلیف همچنان پروژه

 یلومتریک 80فاصله در  ایلام سد میلیون متر مکعب ظرفیت دارد. دریاچه 65یکی از سد های مهم این استان سد ایلام است که 

سد  ینقرار دارد. ا یشهرستان ملکشاه یشهر مهر بخش گچ یمتر یلوک 8و در  یغرب شهر ارکواز ملکشاه یلومتریک 14و ایلامشرق 

 .است یدهرس یبرداربه بهره یلامآب شرب شهر ا ینتأم یبرا 1720در مهرماه سال 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
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 یسدها) میلیون متر مکعب آب از ظرفیت سدهای سه گانه ایلام 140 هاقبل از موج بارشطبق اظهارات مسئولان ذی ربط، 

 .است شده یرهاساز یلام(و سد ا یرجدو یر،کنگ

 وضعیت پل ها و سازه های هیدرولیکی 1-6-9

دارند  یانجر یهناح یندر ا یکوچک و بزرگ یهامناسب برف و باران، رودخانه هاییزشو ر یلامن ابودن استا یبه علت کوهستان

 چند مورد از آنها پرداخته می شود:وضعیت به  در زیر آن ها ساخته شده است. یبر رو یزپل ن یادیکه به دنبال آن تعداد ز

 پل وحدت آباد

 حیاتی محورهای از ایلام استان برای و است شده ساخته ماژین شهرستان در لرستان با ایلام استان ارتباط منظور به آباد وحدت پل

 1730متر به منظور ارتباط و دسترسی اهالی روستای وحدت آباد به راه اصلی در سال  34این پل خرپایی به طول  .گرددمی محسوب

(. به نظر می رسد در طراحی این پل مطالعات 53-8شکل بطور کامل تخریب گشت ) 92ساخته شد. این پل در جریان سیل فروردین 

متر  90ای که پل در آن احداث شده است، حداقلای مهندسی رودخانه و طراحی پل صورت نگرفته است. مقطع عرضی رودخانهپایه

بعنوان دیوار هدایت متری در وسط رودخانه احداث شده و دو دیواره خاکریزی شده  34 بوده ولی پل بدون مطالعات اساسی با یک دهانه

آب در دو طرف آن بنا گردیده است. بر اثر جاری شدن سیل و طغیان رودخانه خاکریزهای اطراف پل به سرعت شسته شده و پل بطور 

کامل تخریب گشت. یکی از دلایل دیگری که در تخریب پل دخیل بوده است، غرقاب شدن این پل به دلیل ارتفاع آزاد کم عرشه تا بستر 

پل توسط محمولات طغیان، خود   پل برای عبور سیل از زیر عرشه بوده است. مسدود شدن دهانه نه و دیگری کوچک بودن دهانهرودخا

 ها و غرقاب شدن پل و در نهایت واژگونی عرشه و تخریب پل بوده است. عامل مهم دیگری در مسدود شدن دهانه

 
 پل وحدت آباد 97-1شکل 

 پل یا زهرا

تردد چاه  یرفرماندار دهلران مس یسه راه دشت عباس در شهرستان دهلران قرار دارد و طبق گفته  یلومتریک 70در زهرا  یاپل 

شده  یتباشد کوله ها توسط شمع در بستر رودخانه تثب یو سه کوله م یمتر 80دهانه  8 یپل دارا ینغرب است. ا یدارنفت پا یها

اطراف  یکه از سمت کوهها یسابقه جریان آب یبستر رودخانه در  چند سال گذشته حجم ب یروبیعدم لا یلبه دل یراخ یلاند . در س

مجاور آن به  یزکوله سوم و خاکر یسنگ یمترمکعب بر ثانیه به سمت پل هجوم آورد، ظرف مدت زمان کوتاهی دستک ها 360با 

خانه بعد از سیل بیانگر نکات قابل توجهی رود جدیدشدند. وضعیت مقطع هیدرولیکی  یبمتر آب شسته و تخر 30 یبیطول تقر

متر بوده است، اما آنچه که بعد از وقوع  20متری دارای یک مقطع هیدرولیکی به طول  80دهانه  8باشد. قبل از وقوع سیل پل با می

باشد و ه قبلی میدهان ابربر 8متر بوده که در حدود  140سیل در محل پل باقی مانده است، مقطع عرضی رودخانه به طول بیش از 

پل یا زهرا در هنگام  52-8شکل  دهنده قدرت مخرب این سیل و اشغال بستر کبیر رودخانه به هنگام طغیان بوده است.این امر نشان

 سیل را نشان می دهد.
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 پل یازهرا 98-1شکل 

متر بوده است، با توجه به  6ر محل پل ارتفاع سیل در رودخانه د یلاماستان ا یبر اساس آمار بدست آمده از اداره راه و شهرساز

متر بالای عرشه را غرقاب کرده و همین مسأله یکی از  1متر بوده، سیل تا ارتفاع  3اینکه ارتفاع عرشه پل تا بستر متوسط رودخانه 

بالای آب در  های استان در جریان سیل وزن مخصوصاست. اما یک نکته قابل توجه دیگر در تخریب پل بودهدلایل مهم تخریب پل 

های پل را موجب شده که به سرعت دهانه یننتیجه مخلوط شدن گل و لای و محمولات طغیان بوده است. حمل رسوبات سنگ

 5های پل از نوع وزنی و از جنس سنگ مالون به ارتفاع شد، پایه هگونه که در مشخصات و شناسنامه پل اشار. اما همانیدمسدود نما

ها و آب بردگی بستر ها تاکنون مطالعات مدونی در مورد آب شکستگی پایهدر استان در طراحی و اجرای پلمتر بوده است و  4تا 

و به طور کلی در غرب کشور، در تغییر رژیم هیدرولیکی  یلامها انجام نشده است. اما یکی از موارد دیگری که در استان ارودخانه

ای از بالادست و پایین دست است، برداشت شن و ماسه و مصالح رودخانهها مؤثر های پلها و آب شکستگی پایهرودخانه

 ندها، تشدید آبشستگی شستن بستر داشته که موجب تشدید روهاست که تأثیر بسزایی بر تغییر رژیم هیدرولیکی رودخانهرودخانه

نشان داده شده است.  59-8شکل  در ست کههای آن بوده ایکی از علل اصلی تخریب پل ، رانش یکی از کوله گردد.ها میتخریب پل

 تدریج شسته شده و به دنبال آن کوله از جا کنده شده است.ه با هجوم آب به سمت پل و مسدود شدن دهانه آن، خاك پشت کوله ب

 
 رانش کوله پل یازهرا 91-1شکل 
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 خلاصه عوامل موثر در خسارات سیل استان 1-6-4

بود لذا لازم است که اقدامات لازم جهت  92نیز خسارتی مشابه  25با توجه به اینکه استان ایلام استانی سیل خیز است و در سال 

گیری از خسارات زیاد وارد جلوگیری از وقوع سیل و کاهش اثرات مخرب آن صورت گیرد. در مجموع، نکات ذیل جهت تقلیل و پیش

 گردد:، پیشنهاد و توصیه میآیندهها در ها در اثر وقوع سیلاببر پل

ها و استفاده از شمع به همراه استفاده از رادیه و برید برای کنترل جریان در زیر پل برای افزایش عمق قرار گیری پی پل .1

 جلوگیری از آبشستگی موضعی و عمومی.

ها چنین پایهها و پی و همای مناسب پایهاتصال سازهها و های پلای با کیفیت بالا، مخصوصاً برای پایهاستفاده از مصالح سازه .8

 و عرشه پل.

 تر سیلاب تر و راحتو ارتفاع آزاد بیشتر و مناسبتر به منظور تخلیه سریع های بیشترتر، تعداد دهانههای بزرگها با دهانهاجرای پل .7

 صغیر، توام با ساخت دیوارهای هدایت آب. ها در بسترقراردادن دهانه های اصلی پل ها در بستر کبیر بجای ساختن پل .5

 استفاده از دیوار برای هدایت جریان سیلاب و جلوگیری از آسیب به جسم راه .4

 ای.رویه مصالح رودخانهها در نتیجه برداشت بیخوردگی بستر رودخانهجلوگیری از دست .6

 ها.یت هیدرولیکی پلها و تخلیه موانع جهت بالا بردن ظرفلایروبی و پاکسازی مسیرهای رودخانه .3

 استان کرمانشاهسیل در  1-7
 معرفی و موقعیت جغرافیایی استان کرمانشاه 1-7-1

نفر  349,981,1از کل مسـاحت کشــور( تعـداد  % 52/1کیلومتر مـربـع مسـاحت ) 85400اسـتان کـرمـانشـاه بـا حـدود 

درجه و  74دقیقه تا  76درجه و  77( از جمعیت کشور را در خود جای داده است. این استان در میانه ضلع غربی کشور بین % 9/8)

دقیقه طول شرقی از نصـف النهار گرینـویچ قرار دارد. استان  70درجه و  52دقیقه و  85درجه و  54دقیقه عرض شمالی و  14

، از جنوب به استانهای ایلام و لرستان، از شرق به استان همدان و از غرب به کشور عراق کرمانشـاه از شـمال به استان کردستان

محدود می شود. استان کرمانشاه از نظر تقسیمات کشـوری دارای یازده شهرستان به مـرکزیت شهر کرمانشاه است. شهر کرمانشـاه 

کیلومتـر و تا  484متـری از سـطح دریا بنـا گردیده، تا تهران  1570بر روی یک جلگه رسـوبی در دامنه کـوه سـفید و در ارتفـاع 

 کیلومتر فاصله دارد.  192مـرز خسروی که مرز ایران و عراق است 

شهرستانهای استان عبارتند از: کرمانشـاه، کنـگاور، صحنـه، سنقر، هـرسـین، پاوه، جوانرود، اسلام آبادغرب، سرپلذهاب، گیلانغرب 

 دیده می شود. 40-8شکل تقسیمات کشوری استان کرمانشاه در و قصرشیرین. نقشه 

 
 نقشه تقسیمات کشوری استان کرمانشاه 40-1شکل 
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 بررسی وضعیت اقلیمی و هیدرولوژیکی استان کرمانشاه 1-7-1

مارتن، بر اساس روش طبقه بندی دو. استان کرمانشاه دارای تنوع اقلیمی از خشک تا مرطوب می باشدی آب و هوای طورکل به

 محدوده شهرستان کرمانشاه از نظر اقلیمی نیمه خشک و نزدیک به حد پایین مدیترانه ای محسوب می شود.

طورکلی قسمت عمده نزولات جوی در ارتفاعات زاگرس در فصل ی موسمی زمستانه و بهاره است. به هایبارندگاین منطقه دارای 

و در تابستان در منطقه بارندگی کم مشاهده  ونددیپیمدر فصل بهار به وقوع )فلات(  هادشتزمستان و قسمت عمده نزولات جوی 

میلی متر متغیر  1810تا  840( از 41-8شکل مناطق مختلف استان ) ، متوسط بارندگی سالانهمدت موجود بلندشود. طبق آمار نمی

در گراد است. درجه سانتی 87تا  11( در محدوده 48-8شکل استان در مناطق مختلف ). همچنین دمای متوسط سالیانه است

 ایستگاه هیدرومتری وجود دارد.  48ایستگاه باران سنجی و  40محدوده استان کرمانشاه در حدود بیش از 

 
 بارندگی متوسط بلند مدت استان کرمانشاه 41-1شکل 

 
 دمای متوسط سالیانه استان کرمانشاه 41-1شکل 
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 بارش و سیل استان 1-7-3

. شد همراه توجهی قابل بارشهای با نیز 1792 سال ماه اولینبارش های خوبی را تجربه کرد و  1793 سالاستان کرمانشاه در 

 ،رخ نداد استان سطح در بارشی عید ابتدایی روز دو واقع در و شد متوقف بارشها روز 4 حدود، 1793 ماه اسفند بارش آخرین از بعد

در بیشتر روزها بارش با شدت  1792ماه فروردین سال  در. گردید آغاز جدید سال روز سومین ظهر از بعد از بارش  مجدداً سپس 

 هشتم لغایت سوم از نخست سامانه.  بودند برخوردار توجهی قابل قدرت از های مختلف وجود داشت که در بین آنها دو سامانه

 .داشت همراه به استان مختلف بخشهای در بارش میلیمتر سه و هشتاد از بیش متوسط طور به و بود فعال استان سطح در فروردین

 هر استان رودهای و سدها شد باعث بارش این .افتاد اتفاق میلیمتر 6/184 مقدار به ذهاب سرپل در سامانه این بارش مقدار بیشترین

 بیانگر پیشیابی، هاینقشه بررسی. شد منطقه جو وارد بعدی سامانه توجهی قابل وقفه بدون و ادامه در گردند، لبریز بیشتر چه

 بارشهای به توجه با که بود زاگرس نوار در بارشها این گستردگی مهمتر نکته اما بود، سامانه این برای شدید بارشهای و قدرتمندی

 با  .نمود می تقویت منطقه سطح در سیلاب ایجاد و مشکلات بروز برای را سامانه این توانایی و یافتمی اهمیت بیشتر چه هر قبلی

. نمودند اقدام لازم های اخطاریه صدور به نسبت کشور هواشناسی سازمان و کرمانشاه هواشناسی کل اداره ،وضعیت این به توجه

 روز در سامانه این فعالیت بیشینه افتاد، اتفاق استان سطح در فروردین سیزدهم بامداد لغایت دهم روزهای در سامانه این فعالیت

 شدتی با البتهو  تاخیر قدری با و گرفتند قرار سامانه این تاثیر تحت شدت به استان شرقی بخشهای ابتدا بود، ماه فروردین یازدهم

 ثبت به میلیمتر 1/141 مقدار به کنگاور در سامانه این برای شده ثبت بارش مقدار بیشترین گرفت فرا را غربی بخشهای بارش کمتر

  .داشت همراه به بارش میلیمتر 6/96 کرمانشاه شهر در و رسید

 تا عدد این شهرستانها از برخی در و افتاد اتفاق استان مختلف شهرهای در بارندگی روز 12 از بیش متوسط طور به ماه این در

 را درصدی 126 و 121 افزایش بترتیب گذشته سال و مدت بلند به نسبت ماه فروردین در استان بارش مقایسه. رسید هم روز 87

 و 6/861 پاوه در آن از بعد است رسیده ثبت به کنگاور در که بوده میلیمتر 5/839 شده گزارش بارش مقدار بیشترین. کندمی بیان

 شهر در گردید، گزارش میلیمتر 877 حدود در بارشهایی جوانرود و روانسر صحنه، هرسین، مانند استان دیگر شهرستان چند در

 .(1792)گزارش سازمان هواشناسی کرمانشاه،  شد گزارش ماه پایان در میلیمتر 196 بارندگی نیز کرمانشاه

 های استانرودخانه وضعیت 1-7-9

نگاهی به دو رودخانه گاماسیاب و قره سو رودخانه های اصلی استان هستند که زیرحوضه رودخانه کرخه محسوب می گردند. 

های پل چهر و فرامان واقع در بازه انتهایی این ی هیدرومتری ایستگاه هادادهبر اساس های گاماسیاب و قره سو رفتار رودخانه 

ی هالابیسدهنده وقوع  متر مکعب در ثانیه نشان 520و  1772حدود به ترتیب در ی الحظهپیک  یدببیشترین ، با  رودخانه ها

 92فروردین  15و  17سال اخیر سیلاب مورخ  40ول از جمله سیلابهای عظیم به موقوع پیوسته در ط است. هاسالبزرگ در برخی از 

در این دو ایستگاه شد. جدول تغییرات دبی و  ثانیه در مکعب متر 520و  260می باشد که منجر به ثبت دبی سیل به ترتیب برابر با 

ن دبی سیل اتفاق نشان می دهد بیشتری 47-8شکل و  4-8جدول هیدروگراف این دو واقعه در زیر نشان داده شده است. بررسی 

صورت بادبزنی بوده که ه سال می باشد. حوضه آبریز ایستگاه پل چهر ب 40افتاده در این دو رودخانه  دارای دوره برگشت در حدود 

دهد زهکشی حوضه با تاخیر زیاد و سرعت کم سی شاخه نزولی هیدروگراف نشان میاوج بگیرد اما برر باعث شده دبی سیل سریعاً 

 د. علت این امر را می توان در کارستی بودن بخشی از حوضه آبریز دانست.صورت می گیر

فروردین ماه در ایستگاههای پل چهر )برروی رودخانه گاماسیاب( و فرامان  15و  17سیلابهای به وقوع پیوسته و ثبت در روزهای 

 ها می باشند. ساله این رودخانه 40)برروی رودخانه قره سو( تقریبا برابر سیل با دوره بازگشت 
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 در دو ایستگاه پل چهر و فرامان  1318تغییرات دبی سیل در فرودین  4-1جدول

 

 
 فرامان و چهر پل ایستگاه دو در 1318 فرودین در سیل دبی هیدروگراف تغییرات 43-1شکل 

بدلیل ساخت و ساز  عموماً ای شد. خسارات وارده زیرساختیاستان کرمانشاه دچار خسارات عمده 1792در سیلاب فروردین ماه 

ه های انحرافی استان )بدای رودخانه ها و شبکه های آبیاری، عدم تخلیه رسوبات از پشت بندر حریم رودخانه ها، عدم لایروبی دوره

عنوان مثال اکثر بندهای انحرافی استان تا تاج بند انحرافی مملو از رسوبات چسبنده شده و سالهاست که در زمینه لایروبی آنها 

نمایی از رودخانه  44-8و  45-8شکل  بوده است. در حوضه آبخیزاقدامی صورت نپذیرفته است( و همچنین نبود پوشش گیاهی در 

می باشد( نشان داده شده است. همانگونه  92مرداد ماه  84گذرد )تاریخ برداشت عکس ام آبادغرب میراوند که از میان شهرستان اسل

که مشخص است، عدم لایروبی این رودخانه های در سالهای گذشته منجر به رشد گیاهان هرز در داخل این رودخانه، کاهش سطح 

 طغیان رودخانه می نماید.مقطع مفید عبور جریان آب در مواقع سیلابی و درنهایت تشدید 

 
 نمایی از رودخانه راوند در محدوده شهرستان اسلام آبادغرب 49-1شکل 
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 نمایی دیگر از رودخانه راوند در محدوده شهرستان اسلام آبادغرب 44-1 شکل

 شیراز شهر استان فارس، درسیل  1-8
 معرفی و موقعیت جغرافیایی شیراز در استان فارس 1-8-1

است. آب و هوای استان فارس در نقاط مختلف این استان به سه گونه کوهستانی، کشور  یهای جنوبیکی از استاناستان فارس 

نزدیک به کیلومتر مربع، چهارمین استان بزرگ و با جمعیتی هزار 188 بالغ برشود این استان با مساحتی معتدل و گرم تقسیم می

رود. بر شمار میخورشیدی مرکز آمار ایران، چهارمین استان پرجمعیت ایران به 1794، بر طبق برآورد جمعیتی سال پنج میلیون نفر

 46-8شکل که در  استتقسیم شده شهرستان 89خورشیدی، استان فارس به  1790ماه سال اساس تقسیمات کشوری اردیبهشت

نفر داشته  میلیون 2/1بالغ بر ، جمعیتی 1794مرکز استان فارس، شهر شیراز است که بر طبق برآورد جمعیتی سال  .دیده می شود

 یبه نام ها یآب ی زیر حوضهدو  یرازش شهر درشود. ترین شهر این استان و پنجمین شهر پرجمعیت کشور محسوب میکه پرجمعیت

 وجود دارد. یسعد ی)حوضه دروازه قرآن( و حوضه  یرودخانه آبزنگ یزآبر ی حوضه

 
 نقشه تقسیمات کشوری استان فارس و موقعیت شهر شیراز در میانه آن 46-1شکل 
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 حوضه دروازه قرآن شیرازدر شهر بارش و سیل  1-8-1

یکی از زیر حوضه هایی که در داخل استان فارس قرار دارد حوضه آبریز رودخانه آبزنگی )حوضه دروازه قرآن( است که بخش کوچکی از 

کیلومتر مربع می باشد. حوضه مهارلو از پنج محدوده مطالعاتی شیراز، سروستان، قره بلاغ، کوار و  5000حوضه آبریز مهارلو به وسعت 

گشنگان تشکیل شده است. حوضه آبریز رودخانه آبزنگی بخش کوچکی از محدوده شیراز می باشد که دو رودخانه فصلی به نامهای خشک و 

عات شمال غرب شیراز سرچشمه می گیرد و به همراه رودخانه چنارراهدار به دریاچه رودخانه خشک از ارتفاچنارراهدار در آن جاری است. 

موقعیت حوضه  42-8شکل ، محدوده مطالعاتی شیراز و رودخانه های خشک و چنارراهدار و در 43-8شکل مهارلو متصل می شوند. در 

 آن بلافاصله وارد منطقه شهری می گردد. دروازه قرآن نسبت به شهر شیراز نشان داده شده است. خروجی حوضه دروازه قر

 
 های شیراز و حوضه دروازه قرآنموقعیت رودخانه 47-1شکل 

 
 موقعیت حوضه آبریز دروازه قران نسبت به شهر شیراز 48-1شکل 

درصد مساحت حوزه آبریز رودخانه خشک و چنارراهدار می  8کیلومتر مربع کمتر از  6/84حوضه آبریز دروازه قران به وسعت 

درصد حوضه دچار ساخت و ساز شهری و جاده ها شده است. مسیل آبزنگی در ورودی دروازه قران وارد یک مخزن  10باشد. حدود 

میلیمتر تعبیه شده است. عکس مخزن متعادل  1500متعادل کننده لوله ای به قطر متعادل کننده می گردد. در انتهای مخزن 

نشان داده شده اند.  60-8شکل  و 49-8شکل در  به ترتیب مسیل آبزنگی در محل ورود به مخزنو  92فروردین  6کننده در تاریخ 

 اشد.متر مکعب می ب 12000حجم این مخزن براساس براورد شرکت آمایش آب و خاك حدود 
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 متعادل کننده از نمای بالادست. مخزن 41-1شکل 

 
 در انتهای مسیل آبزنگی و در بالادست دروازه قران مخزن متعادل کننده 60-1شکل 

در حوضه آبریز دروازه قرآن  مساحت بسیار محدود است و کیلومتر 5000با حوضه مهارلو ی در باران سنجهای ایستگاه تعداد 

ایستگاه باران سنج وجود ندارد. نزدیکترین باران سنج به حوضه دروازه قران مربوط به باران نگار مستقر در شرکت آب منطقه ای می 

ین سه مقدار بارش ساعتی در ا 61-8شکل در  ز در اطراف این حوضه قرار دارند.باشد. سپس باران نگارهای باجگاه و فرودگاه شیرا

ایستگاه مقایسه شده اند. محور افقی در این شکل ساعت و محور قائم مقدار بارش بین در هر ساعت می باشد. ایستگاههای آب 

روز پنجم فرودین را نشان می دهند. اما  18تا  11میلیمتری بین ساعت  14و  85منطقه ای و باجگاه به ترتیب بارش نسبتا شدید 

ماکزیمم بوده است. این نمودار متغیر بودن بارندگی در حوضه آبریز را توضیح  10تا  9ودگاه بین ساعت مقدار بارش در ایستگاه فر

می باشد. لازم به ذکر است که برق ایستگاه آب منطقه ای در  18تا  11می دهد. سیل دروازه قرآن نیز ناشی از بارش بین ساعت 

ثبت نشده است. بر اساس باران نگار شرکت آب منطقه ای، شدت باران در  قطع بوده است و در این فاصله بارانی 13تا  18ساعت 

میلیمتر بر ساعت رسیده است که بیانگر رگبار شدید در دقایقی از زمان می باشد. این رگبار شدید از  100به حدود  11:54ساعت 

 14برابر ماکزیمم شدت بارش  2/1د فروردین حدو 4دقیق ای رگبار  14علتهای اصلی سیل دروازه قرآن می باشد. شدت بارش 

 سال گذشته می باشد. 14دقیقه ای در 
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 ش ساعتی در ایستگاههای باران سنجی آب منطقه ای، باجگاه و فرودگاه شیرازبار 61-1شکل 

 رودخانه آبزنگی وضعیت 1-8-3

هیچ ایستگاه آب  استفقط در رخدادهای بارندگی دارای جریان  ویک رودخانه فصلی می باشد که رودخانه آبزنگی در مسیر 

ایستگاه هیدرومتری بر روی رودخانه خشک و چنارراهدار وجود دارد. عمده این  2سنجی وجود ندارد. در کل حوضه آبریز مهارلو 

 ایستگاه ها فقط دارای اشل می باشند.

صبح  شروع شد  11:14)واقع در خیابان ارم(، باران شدید از ساعت بر اساس اطلاعات باران سنج مستقر در شرکت آب منطقه ای 

میلیمتر  34میلیمتر ارتفاع باران ثبت شده است که معادل  12دقیقه حدود  14شدت گرفت. بطوریکه در مدت  11:70و در ساعت 

را تایید کرده اند. این شدت بارندگی دقیقه ای در محدوده دروازه قران  80تا  14بر ساعت می باشد. شاهدان نیز باران بسیار شدید 

زیاد می باشد و در حوضه های آبریز کوچک با طول کم )مانند حوضه دروازه قرآن( باعث ایجاد سیل در زمان کوتاه خواهد شد. قبل 

از ظرفیت به بعد ثبت شده بود. لذا سطح زمین نسبتا خیس بوده است و  2میلیمتر نیز باران از ساعت  7از رگبار مذکور، حدود 

 جذب آب خاك کاسته شده بود.

رود سیلاب به خیابان و مسیر سیلاب در بلوار هفت تنان را نشان می دهند. بر اساس نظر شاهدان وترتیب محل  به 68-8شکل 

 18:70در خیابان منتهی به دروازه قران )بلوار هفت تنان( ظاهر شده است که تا حدود ساعت  18:10محلی، سیلاب در حدود ساعت 

متر  14تا  10ادامه داشته است. دبی سیلاب از ظرفیت لوله تخلیه بسیار بیشتر بوده است. دبی تخلیه لوله جایگزین مسیل، بین 

مکعب بر ثانیه می باشد. در واقع حجم سیل از ظرفیت مخزن متعادل کننده بیشتر بوده است و حجم اضافی از مخزن سرریز شده 

 شده است.  به دروازه قرآن )بلوار هفت تنان(است و وارد خیابان منتهی 

 
 محل سرریز آب به خیابان  از مخزن متعادل کننده 61-1شکل 
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دهد. سیل پس در محل دروازه قران شیراز را نشان می 1792از عمق فاجعه رخ داده در پنجم فروردین سال  نمایی 67-8شکل 

درصد( شده است. عمق تقریبی سیلاب در باند سمت راست بلوار حدود  3)حدود از ورود به خیابان وارد شیب تند بلوار هفت تنان 

متر بر ثانیه تخمین زده می شود.  بر این اساس  4/2تا  6/6سانتی متر براورد می گردد. بر اساس فرمول منینگ سرعت آب بین  70

صورت پذیرفت. با  012/0تا . 015/0بر اساس زبری  مترمکعب بر ثانیه  براورد می گردد. این محاسبات 42تا  55دبی سیلاب نیز بین 

متر مکعب بر ثانیه  56تا  78متر مکعب بر ثانیه(، دبی سیلاب ورودی به خیابان، حدود  18احتساب دبی عبوری از لوله کالورت )

ری سیلاب باعث سانتی مت 70تخمین زده می شود.  در واقع جریان فوق بحرانی بوده است بطوریکه سرعت بالای سیلاب و عمق 

شناوری وسایل نقلیه و انتقال آنها به پایین دست خیابان شده است. البته در کنار خیابان به علت شیب عرضی خیابان و وجود جوی 

آب، عمق سیلاب بیشتر بوده است که باعث شناوری وسایل نقلیه در سمت راست خیابان شده است.  همچنین به علت ترافیک 

دن شیب در پایین دست خیابان، پرش هیدرولیکی اتفاق افتاده است و آب از روی بعضی از اتومبیلها عبور سنگین خیابان و کم ش

 کرده است. غلظت بالای رسوب سیلاب نیز عامل تشدید کننده سیلاب بوده است.

  

  
 1318نمایی از سیل روز پنجم فروردین سال  63-1شکل 

 سیل بند  وضعیت 1-8-9

مطالعات جامعی روی حوضه آبریز دروازه قران و سعدی انجام داده بودند  1723و  1726و خاك در سالهای شرکت آمایش آب 

که حاصل آن مطالعات گزارشهای هواشناسی، هیدرولوژی، زمین شناسی، خاك شناسی، پوشش گیاهی، ارزیابی شرایط موجود و 

متر  67و  48ساله معادل  100و  40برای دوره بازگشتهای  گزارش طراحی شده است.. در گزارش هیدرولوژی این شرکت، سیلاب

متر مکعب بر ثانیه(، این خط لوله  18مکعب بر ثانیه براورد شده است. بنابراین با توجه به ظرفیت کالورت دروازه قران )با ظرفیت 

 ذکر شده است. سال را از خود عبور می دهد. این مورد در متن گزارش مذکور نیز 4سیلابهای با دوره بازگشت 

هزار  800تا  100در این حوضه سد تاخیری، انحرافی و مخزنی وجود ندارد. در صورت وجود یک مخزن تاخیری با حجم تقریبی 

 .متر مکعب می باشد 12000مترمکعب سیل دروازه قرآن اتفاق نمی افتاد. بر اساس براورد شرکت آمایش آب و خاك، حجم این مخزن 
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 های هیدرولیکی سازهپلها و  وضعیت 1-8-4

کیلومتر مربع به  4/0وضه از حدود حسال گذشته در این  70ساخت و سازهای مسکونی، نظامی، تفریحی و جاده ای در طول 

 کیلومتر مربع آفزایش یافته است. کاربری هایی که افزایش مساحت داشته اند به شرح زیر می باشد. 4/8تا  8حدود 

  اکبراباد –جاده جدید کمربندی خرامه 

  اصفهان –توسعه جاده شیراز 

 گسترش شهرك زیباشهر 

 گسترش مرکز تفریحی نیروی انتظامی 

 گسترش منطقه نظامی در کنار شهرك زیباشهر و اکبرآباد 

-8شکل متر تشکیل شده است ) 8در  8پل آبزنگی بر روی رودخانه آبزنگی در یکی از مسیرهای جاده ای از دو کالورت بتنی 

 فروردین، آب با ارتفاع قابل توجه از روی پل عبور کرده است. 4 (. در سیل65

 
 پل آبزنگی 69-1شکل 

 رودخانه میتجاوز به بستر و حر 1-8-6

باشد. بلافاصله در بالادست مخزن متعادل کننده چند واحد تجاری و تعمیری در آبزنگی دارای سیلاب دشت خاصی نمیرودخانه 

فروردین گرفته شده است. واحد تعمیراتی در کناره  6در تاریخ  64-8شکل  نشان داده شده در تصویر. کنار رودخانه وجود دارد

فروردین باز و مشغول فعالیت بود. این نشان می دهد که مقطع رودخانه برای عبور  6رودخانه قرار گرفته است اما این واحد در تاریخ 

 تی نیز در کنار رودخانه و در ارتفاع قرار گرفته اند.سیلاب کافی می باشد. البته در بالادست چندین مرکز دول

 66-8شکل در سالهای قبل، رودخانه آبزنگی پس از ورود به شهر در محل دروازه قرآن، در طول بلوار هفت تنان امتداد داشت. 

ان تبدیل به خیابان شد که قربه بعد، دره دروازه  1763دهد. از سال  یرا نشان م 1746در محل دروازه قرآن در سال  یلمس یندره ا

احداث گردید و یک مخزن متعادل کننده ساخته  دیده می شود. همچنین در قسمتی از رودخانه دیوار مانع جریان 63-8شکل در 

مایش داده شده است. ورودی این کالورت بتنی ن 62-8شکل در شد و در انتهای آن کل رودخانه با یک لوله بتنی جایگزین شد  که 

نیز به علت عدم سوء استفاده افراد با شبکه آشغالگیر نسبتا ریز پوشیده شده که ورود سیل همراه با زباله و مواد معلق به آنرا عملا 

متر  8502تا محل تخلیه  بسیار مشکل کرده است. بر اساس اطلاعات دریافتی از شهرداری شیراز طول کالورت دروازه قرآن از شروع

 8000تا  1500می باشد. کالورت مذکور در طول مسیر دارای هم مقطع دایره ای و هم مقطع بیضوی می باشد. قطر لوله دایره ای از 

 میلیمتر متغیر می باشد. 

آباد شناخته می شده  هفت تنان و خیابان سما از قدیم به نام سیل 75لازم به ذکر است که محدوده چهارراه هفت تنان و کوچه 

نشان داده است که در محدوده مسیل دروازه قرآن ساخت و ساز محدودی وجود داشته است.  هم   1755است. عکس هوایی سال 
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اکنون کل این منطقه با آپارتمانهای چند طبقه پوشیده شده است. البته در محدوده سیل آباد عمق آبراهه بسیار کوچکتر از عمق دره 

بوده است اما به علت وجود سیل دشت غیر مسکونی خسارت سیل محدود بوده است. ساکنین قدیمی منطقه سیلاباد  درازه قران

 تجربه سیلاب شهری داشته اند.

 

 
 دشت رودخانه آبزنگی )پائین( واحد تعمیراتی در سیل دشت رودخانه )بالا( سیلاب 64-1شکل 

 
 1346بزنگی در سال تصویر دروازه قرآن و دره رودخانه آ 66-1شکل 
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  18در نوروز دره رودخانه آبزنگی اتوبان کنار آن روی ر دروازه قرآن و تصوی 67-1شکل 

 
 مقطع لوله جایگزین مسیل دروازه قرآن و شبکه آشغالگیر آن 68-1شکل 



95          هیأت ویژۀ هازیرساختکارگروه 

 هاسیلابگزارش ملی 

 

 یحوضه سعد یرازدر شهر ش یلبارش و س 1-8-7

 یرازشهر ش یدر شمال شرق 6/48 یاییو طول جغراف 6/89 یاییمربع و در عرض جغراف یلومترک 48به مساحت  یحوضه سعد یرز

 یشترینباشد. ب یمربع( م یلومترک 5000 یحوضه مهارلو )با مساحت کل یحوضه ها یردرصد، از ز 15به  یکنزد یانگینم یبو با ش

متر و لذا  10100به طول  یلیمس یباشد و دارا یم یامتر از سطح در 1600آن  مترینو ک 8740 یاحوضه از سطح در ینارتفاع ا

باشد.  یمتصل م یرازبمو و از جنوب به حوضه ش یپارك مل یهاز شمال  یسعد یزباشد. حوضه آبر یم یدرصد 5/3متوسط  یبش

 دهد. یحوضه را در نقشه نشان م ینمحدوده ا 69-8شکل 

 ینفرورد 6معابر صورت گرفت و بارش در روز  یب گرفتگآ ی،در محله سعد یلیمتریم 70 یدبارش شد یط ینفرورد 4در روز 

 یرازش یسازمان آب منطقه ا یبارانسنج یستگاها یبارندگ ی)با استناد به آمارها یلیمترم 40از  یشساعت ب 85در طول  1792سال 

 . را به جا گذاشت یادیز یاربس یشد و خسارات مال یسعد یلرودخانه خشک و مس یانواقع در منطقه ارم( بود که سبب طغ

دو روز بوده است.  یمتر مکعب در ط 1540000تا  1000000 ینب یببه تقر یسعد یزشده در حوضه آبر یدرواناب تول حجم

خروج رواناب از  یفهدهد. عمده وظ یرا به وضوح نشان م یبحران یطقابل ملاحظه بوده و شرا یارشده بس یجادحجم رواناب ا ینبنابرا

که در طول  ییرواناب، پل ها و کانال ها یادحجم ز یلاما به دل یرد،گ یانجام م یسعد حلهدر م یرزمینیانال زتوسط ک یحوضه سعد

شده  یشدن رواناب به محله سعد یرآب و سراز یانرا نداشته و باعث انسداد جر یراخ یلعبور س یشوجود دارندگنجا یسعد یلمس

 یسعد یلمس یانطغ یبه محله سعد یلمس یرخ داده است. در محل ورود ینفرورد 6روز  18ساعت  یکیدر نزد یدادرو یناست. ا

به علت  یدهرس ینیزم یرکه به کانال ز ییوفا یدبلوار شه یابتدا یکیدر نزد یترا متاثر ساخته و در نها یاز محله سعد ییبخش ها

با  یلابس یناز ا یادیو بخش ز یدهرا درنورد یاز محله سعد یعیوس یبخش ها یلابکانال، س ینتوسط ا یلابانتقال س ییعدم توانا

  .شده است یشهر و تونل سعد یشتاب بالا وارد بلوار ها

باشند که در  یم یزحوضه آبر یپارامترها ینزمان تمرکز از مهمتر یک،ارتفاعات توپوگراف یب،ش یز،چون سطح حوضه آبر عواملی

 .باشند یباران به رواناب موثر م یلها در تبد یژگیو یندارند، ا یمهمنقش  یسعد یزحوضه آبر یدرولوژیکیه یها یژگیشکل دادن و

و  ینکم زم یاربس یریدر بالا دست کم بوده و نفوذپذ یاهیپوشش گ یتهمانند حوضه دروازه قرآن وضع یسعد یزحوضه آبر در

رسوبات حمل شده توسط  یزانرواناب و هم م یانحوضه هم سرعت جر یندر ا یلدل ینخاك وجود دارد و به هم یشبالا بودن فرسا

معابر و خانه ها شده و خسارت  یدشد یسبب آب گرفتگ یدر محله سعد یبا گل و لا ههمرا یلاببوده است. س یادز یاررواناب بس

ند حوضه و رو یشبکه آبراهه ها یندهد و همچن یرا نشان م یحوضه سعد 30-8شکل کرده است.  یجادمحله ا ینرا در ا یادیز

 .دهد یرا نشان م یلابگسترش و حرکت س

به  یلاباز ورود س یریو تصاو یبه سمت شهرك سعد یسعد یزاز بالادست حوضه آبر یلاباز حرکت س یریتصاو 31-8شکل 

 دهد.-ینشان م 6/1/1792 یخرا در تار یلو خسارات بجا گذاشته از س یشهرك سعد

 
 در شمال حوضه مهارلو یمحدوده حوضه سعد 61-1شکل 
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 گاهیپا) لیو جهت حرکت س گسترش. خطوط زرد رنگ یحوضه، به رنگ آب یها و شبکه آبراهه یسعد زیحوضه آبر ریاز ز یینما 70-1شکل 

 (انهیمعادن و فلزات خاور م یجامع اطلاع رسان

  

  
  سعدی شهرک سمت به خرامه شیراز جاده ابتدای از سیلاب حرکت)بالا(  71-1شکل 

 ورود سیلاب به شهرک سعدی و ایجاد خسارات -)پائین( 
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 وضعیت کانالها و سازه های هیدرولیکی 1-8-8

در  کانال و پل این از نمایی که شده احداث دوربرگردان پل عبور برای کانالی خرامه،-شیراز جاده ادامه در و سعدی مسیل در

 طرف دو در شدیدی آبشستگی که می باشد، نکته این از حاکی سیلاب از بعد شده انجام مشاهدات .می شود مشاهده 38-8شکل 

 به لازم. است شده متر 8 عمق به آبشستگی ایجاد باعث که داشته وجود جریان سیلاب کانال های دیواره پشت در و شده ایجاد کانال

 از بعد همگی عکس ها و شده اند پر سیلاب از بعد کانال دیواره پشت آبشستگی ها این از ناشی تخلیه شده حجم که است ذکر

 .است شده گرفته آبشستگی این کردن پر جهت اقدامات شهرداری

 
 بالادست در سعدی مسیل اصلی بستر از قسمتی در شده احداث پل و کانال از نمایی 71-1شکل 

جواب  که متر 4 )با عرض میباشد نامناسب عرض با آن احداث همچنین و آن احداث ضرورت عدم کانال این احداث در مهم نکته

 پر مسیل سوم دو تنها سیلاب زمان در حوضه سعدی مسیل بالادست در که داده اند نشان گزارش ها. است( نبوده سیلاب عبور گوی

 سریز باعث نکته دو این که شده کم آن شیب هم و شده مسیل کاسته این عرض از هم پایین دست سمت به بالادست از اما شده

 ذکر به لازم. گردیده کانال ها در شدیدی رسوب گذاری باعث مسیل شیب کاهش و همچنین شده شهرك داخل به کانال ها شدن

 توجه با متر 4 و 5 عرض به آن کاهش و می باشد متر 81 حدود پیشین توسط سیلاب های شده ایجاد طبیعی مسیل عرض که است

سیل  طول در سعدی منطقه در شده احداث کانال های شدن سرریز دلایل از یکی که می باشد، منطقی طراحی غیر شیب کاهش به

 .می باشد اخیر

 است، زیرگذری و شامل گرفته قرار منطقه آتشنشانی ایستگاه نزدیکی در سعدی، حوضه مسیل روی شده احداث پل های از یکی

 زیرگذر این در سیلاب سرریز از حاکی شواهد. شده است خود طول در شدیدی رسوب گذاری دچار شیراز اخیر سیلاب به دلیل که

 پس مجدداً و سیلاب نشده دیده منطقه این در چندانی خسارات آن اطراف در مسکونی سازه های وجود عدم به دلیل اما بوده است،

 است، داده رخ ناحیه این در سیلاب آغاز که سعدی مسیل طول از مهمی مکان .است گرفته قرار خود اصلی مسیل در مسافتی طی از

 از نهایت در و کرده عبور وفایی بلوار پشت از و است گردیده احداث متر 5 حدوداً عرض با مسیر سیلاب در که است کانالی شامل

 کانال را نشان می دهد.  این از نماهایی 37-8شکل  .میگردد هدایت زمین زیر به طریق کالورتی

 



 93        شرح رویدادهای سیلفصل دوم:  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 
 )وفایی بلوار )پشت سعدی مسیل در شده احداث کانال از نمایی 73-1شکل 

 احداث کانال عرض متر 8 به جریان طبیعی مسیل عرض متر 61 از) کانال عرض کاهش دلیله ب که است این از حاکی شواهد

 را کانال پشت و گردیده خارج کانال از سیلاب آن طول تمام در و نداشته را سعدی اخیر سیلاب عبوردهی ظرفیت کانال این ،(شده

 این کردن سرریز مساله کانال این بالادست در متر 6ر د متر 6 تقریبی ابعاد با فلزی سازه یک سقوط البته. است نموده فرسایش دچار

 .است کرده تشدید را کانال

 به مساله که این یافته کاهش مرور به پایین دست سمت به طول در آن عمق همچنین و کانال این شیب که است ذکر به لازم

 کانال عرض کاهش اصلی دلیل حریم مسیل در مسکونی ساختمان های وجود. است زده دامن کانال در سیلاب عبوردهی ظرفیت کاهش

 دو سقوط همچنین است( و گردیده کوچکتر مرور به این کانال )ابعاد کانال غلط طراحی و مجوز بدون غالباً  وسازهای ساخت. می باشد

  .است بوده ناحیه این در سیلاب زمان در جریان زدگی بیرون اصلی عوامل سیلاب از انتقال سرپوشیده کانال در خودرو دستگاه

 شواهد. میدهد ادامه خود مسیر به بصورت سرپوشیده کانال این میکند، قطع را مسیل وفایی، خیابان که محلی در کانال، انتهای در

 دار ادامه سعدی تونل تا و یافته جریان وفایی خیابان در سیلاب به بعد نقطه ایناز . است بوده این کالورت از سیلاب پسزدگی از حاکی

 توانایی کالورت این اینکه به توجه با. است .است یافته انتقال سعدی حوضه از خارج به تونل طریق سیلاب از از بخشی آن از پس و بوده،

 81 تا 88 بین حداکثر )دبی موجود هیدروگراف های به توجه با همچنینو  است داشته را ثانیه بر مترمکعب 68 حدود در دبی عبور

 نداشته را فروردین ششم روز دوازده ساعت در داده رخ دبی کل عبور توانایی کالورت این تنها نه که می توان گفت ثانیه( بر مترمکعب

 است ذکر به لازم .است شده پیش از بیش سیلاب مشکلات شدن رخنمون باعت کالورت این در بزرگ نقلیه وسیله چندین بلکه سقوط

 و ساعات این در دبی میزان بودن به کمتر توجه با صبح( پنج ساعت )حدود فروردین ششم روز ابتدایی ساعات در داده رخ دبی که

 تا را خود مسیر وفایی خیابان در ادامه کالورت .است شده ای نگردیده گزارش خاص مشکل ایجاد باعث کالورت بودن باز همچنین
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 به لوله ای به کالورت تبدیل این و یافته کاهش مجدداً  سیلاب انتقال مسیر خیابان نارنجستان در نهایتاً و داده، ادامه نارنجستان خیابان

 خیابان در سیلاب حجم از زیادی مقدار اینکه به دلیل اما است، نبوده اخیر سیل عبور جواب گوی عنوان هیچ به که شده متر 6/1قطر 

 به می بایست آنچه از کمتر نارنجستان خیابان مشکل بود، شده منتقل شیراز حوضه به سعدی تونل طریق از نهایتاً و رها شده، وفایی

 نارنجستان را نشان می دهد.  خیابان نمایی از تبدیل کالورت به لوله در 35-8شکل  .است آمده چشم

 
 نارنجستان ابانیکالورت به لوله در خ لیاز تبد یینما 79-1شکل 

 تونل) سعدی تونل است، بوده درگیر 1392 سال فروردین ششم روز در سعدی حوضه سیلاب در که مکانهایی از دیگر یکی

 سعدی حوضه در سیلاب نداشت وجود تونل این چنانچه. گردید شیراز حوضه به سیلاب جریان هدایت باعث که باشد، می (فضیلت

 های کوچه و خیابان این در مجاز غیر گسترده وسازهای ساخت واقع در. بگذارد بجا شهرك در را بیشتری خسارات توانست می

 وفایی خیابان در سیلاب این از اعظمی بخش و بوده کرده ممکن غیر را خود قبلی و طبیعی مسیل از سیلاب حرکت اجازه آن اطراف

 رودخانه وارد نهایتاً و اعظم رسول بلوار و نصر بلوار فضیلت، های خیابان وارد تونل دست پایین در و است، کرده حرکت تونل دهانه تا

 .است گردیده خشک

  شیراز شهرخلاصه عوامل موثر در خسارات سیل  1-8-1

 را می توان بصورت زیر بیان نمود: شهر شیرازبطور خلاصه عوامل سیل 

  کوچک ها و لوله های نسبتا با کالورت ها رودخانه مسیلها و جایگزینی 

  در ابتدای ورودی کالورت و لوله  شبکه آشغالگیر ریزنصب 
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 عدم طراحی مناسب سامانه زهکشی و تخلیه سیلاب 

 عدم تنقیه و پاکسازی سیستم زهکش جایگزین 

 افزایش کاربری مسکونی، نظامی، تجاری، حمل ونقل در حوضه آبریز 

 مرز پادگانهای نظامی ایجاد فنس در مسیر آبراهه ها در حاشیه 

 ایجاد خاکریز در مقطع آبراهه ها به عنوان مرز پادگان 

 تخلیه پسماندهای ساختمانی، مسکونی و صنعتی در مسیر آبراهه ها  
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 فصل سوم

وارده بر زیرساختها در اثر سیلابها خسارات
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 مقدمه 3-1
در این فصل از گزارش خسارات وارده به زیرساختهای کشور در اثر سیلابهای ابتدای سال جاری ارائه می شود. منابع اطلاعاتی برای 

د تمام اطلاعات شد کارگروه زیرساختها ترجیح می داگزارش تشریح شد. همانطور که قبلا نیز گفته  4-1تهیه این فصل در بخش 

موجود در گزارش مستند به پاسخهای رسمی سازمانهای مسئول کشور یا بازدیدهای اعضا و همکاران کارگروه باشد. لیکن با توجه به 

ن و بودجه کارگروه، امکان احصای اطلاعات به صورت مستقل برای کارگروه گستردگی خسارات وارده به زیرساختها و محدودیتهای زما

 مقدور نبوده است. بنابراین اطلاعات موجود در این فصل، بهترین اطلاعاتی است که در دسترس کارگروه بوده است. 

 استان گلستان 3-1
 ها و واحدهای مسکونی استان گلستانساختمان 3-1-1

در سطح  ساختمانها استان گلستان، خسارت وارد به یمسکن انقلاب اسلام یادبن یاطلاع رسان یگاهر پابر اساس اطلاعات موجود د

 یزانم همچنین. 1هستند یواحد احداث 0037و   یریواحد تعم 04001 تعداد ینواحد گزارش شده است. که از ا00132استان 

استان و  یندر ا به این بخش از زیرساختها خسارت یزانبرآورد م یبرا. 8اعلام شده استتومان  یلیاردم 078بخش  ینخسارت وارده به ا

استفاده  دولت( سامانه جامع امداد و بازسازیسامانه سجاد )از اطلاعات ثبت شده توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در  استانها یرسا

 است: شدهدسته بندی  بنیاد مسکن مطابق زیرتوسط شش سطح خسارت  نوع خسارت وارد بر ساختمانها درشد. 

: واحدهایی هستند که به طور کامل یا بخش زیادی از آنها تخریب شده است و امکان استفاده از آنها وجود ندارد احداثی نوع یک

 و سریعاً باید بازسازی شوند.

شدت خسارات وارده نیاز به : واحدهایی هستند که به طور موقت می توانند مورد استفاده قرار گیرند اما به دلیل احداثی نوع دو

 بازسازی دارند.

 جدید دیوار آن جای و شده برداشته دیوار باید و برداشته عمیق ترك و صدمه آنها دیوار که هستند : واحدهاییتعمیری نوع یک

 .شود ساخته

 نیست. دیوار برداشتن به نیاز اما گرفته، صورت اساسی تعمیر باید که است طوری دیوارها ترك هستند : واحدهاییتعمیری نوع دو

 اند.کاری دیوارها و سقف آسیب دیدههایی مانند گچکاری: واحدهایی هستند که نازكتعمیری نوع سه

 باشد.هایی از آن میآوری نیاز به مقاوم سازی بخش: واحدهایی هستند که برای افزایش تابمقاوم سازی

واحد  86814ساختمانهای آسیب دیده استان گلستان به تفکیک سطح خسارت ارائه شده است. در مجموع  تعداد 1-7جدول در 

 سامانه جامع امداد و بازسازیسامانه سجاد )در همچنین واحد آن احداثی هستند.  11003ساختمانی در سیل دچار خسارت شدند که 

باشد، لذا در ب دیده موجود بود که بسیار کمتر میزان خسارت وارده میمبالغی تحت عنوان تسهیلات پرداختی به واحدهای آسی دولت(

 اند.این گزارش ذکر نشده

میزان آبگرفتگی مناطقی از این استان را به تصویر کشیده است. که آب تا سقف ساختمانهای شهرهای این  7-7شکل تا  1-7شکل 

 استان بالا آمده است. 

 استان گلستان )استخراج شده از سامانه سجاد(یل در سساختمانهای آسیب دیده  1-3جدول
 جمع مقاوم سازی تعمیری نوع سه نوع دو  تعمیری نوع یک  تعمیری نوع دو  احداثی نوع یک  احداثی سطح خسارت

 86814 7 19 18813 8969 747 10645 آسیب دیده هایتعداد واحد

                                                                                                                                                                  
 /http://bmgolestan.ir/news/6638(، 1792پایگاه اطلاع رسانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان ) .1

 http://www.irna.ir/fa/News/83271483(، 1792خبرگزاری ایرنا ) .8

 

http://bmgolestan.ir/news/6638/
http://www.irna.ir/fa/News/83271483
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 گنبدکاووس در محاصره سیل 1-3شکل 

  

  
  1-3شکل 
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 گمیشان در محاصره سیل 3-3شکل 

  

  
 های روستایی در آزادشهرتخریب خانه 9-3شکل 

های شدید و مداوم در استان گلستان، باعث ایجاد رانش زمین در مناطقی از این استان شد که به سه شکل زمین همچنین بارندگی

روستا دچار رانش زمین شدند که بیشترین خسارت در این زمینه به  50حدود های جریانی اتفاق افتاد. های گلی و واریزهلغزش، روانه

وارد گردید. روستای زیارت که یکی از مناطق گردشگری شهرستان گرگان  و مراوه تپه آبادینودشت، علیهای مروستاهای شهرستان

 محسوب می شود نیز دچار رانش زمین شد.

چناشک، پنو، پادلدل در شهرستان مینودشت، روستای دومانلی در کلاله، جرك، دهقافه پایین، بلمقافه بالا، قلعهروستاهای قلعه

دچار رانش  از جمله روستاهایی هستند که آبادکتولپیرزن در علیتپه و روستای خاكآرقاچ در مراوهو داشلی علیارناوه روستاهای ق

 های روستایی شهرستان آزادشهر نشان داده شده است.بخشی از آثار تخریبی سیلاب در خانه 5-7شکل در  .اندزمین شده
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 مدارس استان گلستان 3-1-1

استان  باب مدرسه 785سیل اخیر به  نماینده آموزش و پرورش استان گلستان در بازدید استانی، طوفان و هایبراساس گفته

مدرسه شامل  85که این  درصد تخریب شدند 100هم مدرسه این استان باب  85کرد. درصد خسارت وارد  30تا  80گلستان بین 

و بیشترین مدارس در شهرستان های آق قلا و گنبد  اعلام نمودندتومان  میلیارد 26 را این خساراتایشان میزان د. کلاس درس بو 161

توسط سازمان نوسازی  دولت( سامانه جامع امداد و بازسازی)با توجه به اطلاعات ثبت شده در سامانه سجاد  اند.دچار آسیب شده

لیارد ریال مشخص شده است. جزئیات این می 09/157مدارس، خسارت وارده بر ساختمانهای مدارس، دیوار و محوطه در این استان 

 نماینده آموزش و پرورش استان گلستان میزان خسارت اعلام شده توسطرسد که به نظر میارائه شده است.  8-7جدول خسارت در 

 باشد.که در حیطه وظایف کارگروه زیرساخت نمی بوده استشامل خسارت وارده بر تجهیزات مدارس نیز 

 خسارت وارده بر مدارس استان گلستان )استخراج شده از سامانه سجاد(میزان  1-3جدول
 مجموع )میلیارد ریال( دیوار و محوطه )میلیارد ریال( ساختمان مدارس)میلیارد ریال( استان ردیف

 09/157 109 09/75 گلستان 1

 ها و ابنیه فنی استان گلستانراه 3-1-3

 1000ای استان گلستان در بازدید استانی، به صورت تقریبی به راهداری و حمل و نقل جادههای نماینده اداره کل براساس گفته

ای در کیلومتر آن آسیب جدی دیدند. بیشترین خسارات جاده 70های این استان خسارت وارد شد. که حدود کیلومتر از انواع راه

متر از محور شهرستان آزاد شهر کاملاً مسدود شد. همچنین کیلو 11حدود  83/18/1793مینودشت و گالیکش اتفاق افتاد. در روز 

 میلیارد تومان اعلام شد.  863توسط ایشان معادل  ایاند. برآورد اولیه خسارات جادهدستگاه پل و آبرو نیز دچار آسیب شده 423

 8/883های این استان به میزان کیلومتر از راه 823لیکن براساس پاسخ رسمی وزارت راه و شهرسازی به کارگروه زیرساخت، حدود 

دستگاه ابنیه فنی جاده ای شامل  450ارائه شده است. همچنین براساس پاسخ وزارت مذکور  7-7جدول میلیارد تومان خسارت دیدند که در 

درصد وارده بر جسم راه و ابنیه  40مساوی میلیارد تومان بر اثر سیلاب دچار خسارت شدند. خسارات کمتر یا  3/13به میزان  و آبنما پل، آبرو

درصد به عنوان زیرساخت تخریبی درنظر گرفته شده است. این درصدها توسط  40فنی به عنوان زیرساخت آسیب دیده و خسارات بیش از 

  این گزارش ارائه شده است. 5وزارت مذکور مشخص شده است. جزییات کامل این خسارات در جداول موجود در پیوست 

 )استخراج شده از اطلاعات وزارت راه و شهرسازی(های استان گلستان ها و ابنیه فنی راهخسارات وارد به جاده 3-3جدول

 شهر ردیف
 و فرعیراه روستایی 

 )کیلومتر(
 راه اصلی
 )کیلومتر(

 میزان خسارت
 جسم راه

 )میلیارد ریال(

 میزان خسارت )دستگاه( تعداد ابنیه فنی
 )میلیارد ریال(

 تخریبی آسیب دیده تخریبی آسیب دیده تخریبی آسیب دیده
3/872 0 0 77 0 گالیکش 1  0 6 6/2  

4/827 0 0 80 3 مینودشت 8  5 68 4/1  

2/811 0 0 87 5 مراوه تپه 7  11 38 3/18  

1/66 0 0 13 7 گنبد کاووس 5  3 59 9/60  

7/146 0 0 11 4 رامیان 4  3 82 7/82  

 * 59 0 748/6 80 0 2 0 آزادشهر 6

4/13 10 آق قلا 3  1 9 5/111  17 50 3/7  

0/81 0 0 5 7 گرگان 2  5 11 8/7  

4/78 5 کلاله 9  0 0 0/185  6 60 8/77  

1/118 0 0 5 0 بندر گز 10  0 2 * 

1/58 0 1 0 0 کرد کوی 11  10 0 7/17  

2/775 0 0 18 0 علی آباد 18  2 84 8/18  

2/53 0 0 11 0 ترکمن 17  0 11 * 

4/19 5 گمیشان 15  0 7 9/169  7 56 * 

4/111 90 جمع  1 31 1/1171  73 967 4/177  

 * با میزان خسارت جسم راه این شهر جمع شده است.
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متر  6( پل، سازه فلزی، بتنی یا با مصالح ساختمانی با دهانه بیش از 514های ایران )نشریه  آیین نامه طرح هندسی راه براساس

متر  6)در راستای محور مرکزی راه( برای عبور از روی آب یا مسیری دیگر است. ابنیه فنی چند دهانه که مجموع طول آنها بیشتر از 

شوند. آبرو سازه فلزی، بتنی یا با مصالح ساختمانی برابر قطر هر دهانه باشد، نیز پل نامیده می 4/1کمتر از  است، اما فاصله هر دو دهانه

بیشتر  10*1و  9*1،  2*1،  3*1متر )در راستای محور مرکزی راه( برای عبور از روی آب است. آبروهای با دهانه  6با دهانه کمتر از 

گیرند. لذا با توجه به این تعریف سعی بر آن شد که تعدادپلهای آسیب ی مورد استفاده قرار میبه عنوان زیرگذرهای فرعی و روستای

ارائه شده است. میزان  5-7جدول دیده تا حد امکان از سایر ابنیه فنی جدا گردند. تعداد پلهای آسیب دیده در استان گلستان در 

 نیز موجود است. 5-7جدول در میزان کل خسارات ابنیه فنی در  5-7جدول خسارت برآورد شده در 

 )استخراج شده از اطلاعات وزارت راه و شهرسازی( پلهای آسیب دیده استان گلستانتعداد  9-3جدول
 )میلیارد ریال( خسارتمیزان  درصد خسارت نوع زیرخسارت نام محور روستا شهرستان ردیف

 47/1 64 پل عبداله امام-ملاشی امام عبداله مینودشت 1

 13/7 60 پل حالی آخوند حالی آخوند گنبد کاووس 8

 40 100 پل احداث پل دیکچه دیگچه گنبد کاووس 7

 71/49 مجموع

 

به دلیل سرریز شدن رودخانه گرگانرود در دشت و برای جلوگیری از غرقاب شدن مناطق مسکونی و صنعتی، مدیریت بحران 

که البته قضاوت در مورد این اقدام و یا جزئیات آن )اعم از تعداد و موقعیت  گیرددر مسیر راه و راه آهن میایی ایجاد شکافهبه تصمیم 

توان به محور گرگان به آق قلا و شکافها، ترتیب آن( در شرایط بحران نیاز به بررسی کارشناسی دقیق دارد. از جمله این محورها می

ها با استفاده از تجهیزات بیل مکانیکی و خودروهای راهداری یا انفجار محدود ایجاد د. این برشمحور آق قلا به اینچه برون اشاره نمو

دهد مسیر گرگان به آق قلا را نشان میتصویری از اولین شکاف ایجاد شده در  4-7شکل گردیدند و پس از آن به سرعت ترمیم شدند. 

آب گرفتگی روستاهای حاجی قره، شورحیات و دلیجان ایجاد شد و پس از  که پس از برش دیواره رودخانه قره سو برای جلوگیری از

نیز شکاف در مسیر راه آهن آق قلا در زمان  6-7شکل پایان سیل با آبروهای موقت )بدون مطالعه( مسیر تردد بازگشایی شده است. در 

 سیلاب و ترمیم آن پس از سیلاب را نشان داده شده است.

ها و دیوارهای نگهبان وارد کرد، به فنس اه گرگان زیر آب رفت و خساراتیهکتار از اراضی فرودگ 72 تاناین اسدر بخش فرودگاهی 

آبگرفتگی این فرودگاه به  3-7شکل ایرنا(. در -میلیون تومان برآورد شده است )خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران 800این خسارت 

 هنگام سیل نشان داده شده است.

آهن جمهوری اسلامی ایران دریافت نشده است. در سامانه سجاد  ل ریلی این استان، هنوز پاسخی از شرکت راهدر زمینه حمل و نق

 بندرترکمن، - گز بندر بلاك آهن شهرستان گرگان برای بازسازیدولت( میزان خسارت وارده بر راه بازسازی و امداد جامع )سامانه

 میلیارد ریال ثبت شده است. 600پتروشیمی - یامپی بلاك در باکس نصب سبزدشت، - گرگان بلاك بهسازی

  
 ترمیم محل برش خورده پس از سیلاب -ب آق قلا-گرگانای برش مسیر جاده -الف

 آق قلا و ترمیم آن پس از سیلاب-بخشی از مسیر برش خورده برای عبور سیلاب در محور گرگان 4-3شکل 
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 آهن در زمان سیلابهای برش راهیکی از محلترمیم  -ب قلا برای گشایش مسیر سیلاب تخریب بخشی از راه آهن آق -الف

 قلا و ترمیم آنشکاف ایجاد شده در مسیر راه آهن آق 6-3شکل 

 
 آبگرفتگی بخشی از فرودگاه گرگان 7-3شکل 

 استان گلستان درمانیمراکز  3-1-9

با توجه به پاسخ رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به کارگروه زیرساخت، خسارات وارد بر این مراکز در استان 

ای میلیارد ریال از این مبلغ، میزان خسارات وارد شده بر اجزای غیرسازه 78میلیارد ریال تخمین زده است.  84/897گلستان را 

د. این خسارات بیشتر در روستاهای این استان است و شامل آبگرفتگی محوطه، آبدهی سقف، باشواحدهای درمانی این استان می

باشد. در شهرستان گالیکش نیز یک مرکز روستایی به ها میتخریب سقف، نازك کاری، خرابی چراغها و تاسیسات برقی و پرشدن چاه

ارائه شده است. براساس  4-7جدول ف استان گلستان در های مختلطور کامل تخریب شده است. جزئیات این خسارات در شهرستان

مترمربع زیربنای واحدهای  206956از  85/5/1792دولت )سجاد( تا تاریخ  سامانه جامع امداد و بازسازیاطلاعات موجود در سامانه 

 مترمربع آسیب دیدند. 890895درمانی استان، 
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 انخسارات وارده به مراکز درمانی استان گلست 4-3جدول
 مبلغ خسارت )میلیارد ریال( تعداد واحد درمانی آسیب دیده شهرستان ردیف

 8/45 54 آق قلا 1

 9/9 82 گمیشان 8

 74/12 19 گالیکش 7

 04/69 45 گنبد 5

 8/10 76 کرد کوی 4

 9/18 84 گرگان 6

 5/18 6 آزادشهر 3

 24/16 15 کلاله 2

 34/7 10 مراوه تپه 9

 4/9 16 بندر گز 10

 94/19 83 بندر ترکمن 11

 6/2 86 مینودشت 18

 5/10 13 علی آباد 17

 8/4 9 رامیان 15

ایخسارات غیرسازه استان 14  78 

 14/113 331 جمع

 های آب و فاضلاب شهری و روستایی استان گلستانزیرساخت 3-1-4

روستا درگیر قطعی آب شدند و بیشترین خسارات وارده به آب و فاضلاب روستایی مربوط به  793بر اثر سیل در استان گلستان، 

باشد. مبلغ درصد خسارت آب و فاضلاب روستایی استان می 46باشد که در حدود های آق قلا، گنبد و کلاله میروستاهای شهرستان

میلیارد ریال 67/884میلیارد ریال و  196/556لاب روستایی و شهری در این استان به ترتیب های آب و فاضخسارت به زیرساخت

های آب و فاضلاب روستایی برآورد شده است. با توجه به پاسخ رسمی وزارت نیرو به کارگروه زیرساخت، جزئیات خسارات به زیرساخت

 ده است.ارائه ش 3-7جدول و  6-7جدول و شهری این استان به ترتیب در 

 جزئیات خسارات تاسیسات آب و فاضلاب روستایی استان گلستان )پاسخ رسمی وزارت نیرو( 6-3جدول

 شهرستان

تعداد روستاهای 

 درگیر قطعی

 آب 

 تاسیسات برقی 

-اینورتر -)پمپ

 فلوتر( -تابلوبرق

خط 

انتقال 

 )متر(

شبکه 

توزیع 

 )متر(

انشعابات و 

 کنتور

لایروبی چاه 

 )حلقه(

شبکه شستشوی 

 )کیلومتر(

 منابع تامین
سقف 

 تاسیسات

مبلغ خسارت 

 )میلیارد ریال(
چاه 

 )حلقه(

چشمه 

 )دهنه(

 73/58 - 11 - 94 - 740 - 9000 9 53 مینودشت

 534/33 - 8 1 174 - 54 - 6000 15 55 کلاله

 159/4 - 8 - - - 14 - 900 7 70 کردکوی

 726/71 - - 1 - - 514 1000 3740 - 15 مراوه تپه

 651/84 - 14 - - - 50 - 3000 2 15 آزاد شهر

 07/19 1 7 - - - 810 - 2000 5 45 گالیکش

ترکمن و 

 گمیشان
31 7 8000 - 6040 - 74 - - - 006/72 

 04/18 7 5 - - - 50 8000 7700 7 51 علی آباد

 612/18 1 - - - - 10 1000 5270 4 18 رامیان

 621/7 5 - - - - 10 - 600 6 15 بندر گز

 392/91 - 1 1 150 8 340 14200 85440 16 88 گنبد

 528/4 4 - - - - 24 - - 10 15 گرگان

 41/21 7 - 8 805 5 6240 18840 8850 11 80 آق قلا

 116/996 17 38 4 601 6 19870 31040 74770 11 317 مجموع
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 وزارت نیرو(پاسخ رسمی گلستان ) جزئیات خسارات تاسیسات آب و فاضلاب شهری استان 7-3جدول

 محل احداث نوع زیرساخت ردیف
 میزان خسارت تاسیسات

 تخریبی )میلیارد ریال(

 آسیب دیده میزان خسارت تاسیسات

 )میلیارد ریال(

 جمع

 )میلیارد ریال(

 5/5 --- 5/5 گرگان آب 1

 7/1 7/1 --- گرگان فاضلاب 8

 4/0 --- 4/0 گرگان پایه پل 7

 5/6 5/6 --- گرگان اداریساختمان  5

 3/1 --- 3/1 گنبد آب 4

 4 --- 4 کلاله آب 6

 3/0 3/0 --- فاضل آباد ساختمان اداری 3

 1/7 --- 1/7 خان ببین آب 2

 44/0 --- 44/0 دلند آب 9

 1/1 --- 1/1 رامیان آب 10

 77/133 --- 77/133 آق قلا آب 11

 3/0 --- 3/0 آق قلا فاضلاب 18

 24/3 --- 24/3 آزادشهر آب 17

 10 --- 10 نوده خاندوز آب 15

 5 --- 5 گمیشان آب 14

 1 --- 1 انبارالوم آب 16

 63/114 9/8 13/117 جمع

 برق استان گلستانشبکه  هایزیرساخت 3-1-6

 504استان موجب قطعی برق  این سیلاب دربراساس اطلاعات بدست آمده از تارنمای شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان، 

روستای باقیمانده به دلیل رانش زمین، ریزش  60. روستا وصل شد 754برق  ،در همان روز نخست وقوع سیلابو  روستای استان شد

پست  18 کیلومتر شبکه فشار ضعیف 16کیلو ولت و  80کیلومتر شبکه  62بر این اساس کوه و مسدودی جاده بی برق مانده بودند. 

بیشترین خسارات مربوط  .عمومی با تجهیزات کامل و تجهیزات جانبی شبکه بر اثر وقوع سیلاب در گلستان دچار خسارت شدند هوایی

دولت( در تاریخ  سامانه جامع امداد و بازسازیبه شهرهای آق قلا و گمیشان می باشد. با توجه به اطلاعات بدست آمده از سامانه سجاد )

میلیارد ریال برآورد شده  720از زیرساختهای برق این استان دچار خسارت شدند که میزان خسارت آن  مورد 374تیرماه حدود  85

 ارائه شده است. 2-7جدول جزئیات برآورد خسارت به زیرساختهای برق استان گلستان در  است.

 برآورد خسارت به زیرساختهای برق استان گلستان )استخراج شده از سامانه سجاد( 8-3جدول
 مبلغ خسارت )میلیارد ریال( تعداد نوع زیرساخت

4/53 165 *دکل )انتقال فوق توزیع(  

812/60 431 پستهای هوایی و زمینی  

106/857 --- خطوط انتقال فشار ضعیف و متوسط  

887/89 --- سایر  

097/380 734 مجموع  

 دکلهای این ردیف در استان گلستان قرار دارند.دکل جزء زیرساختهای شرکت برق منطقه ای گلستان و مازندران است. * 

 های گاز استان گلستانزیرساخت 3-1-7

کیلومتر در  11کیلومتر شبکه گاز موجود، حدود  9841گزارش شرکت گاز استان گلستان، از  پاسخ رسمی شرکت ملی گاز ایران و با توجه به

های گاز این میلیارد ریال برآورد شده است. جزئیات خسارات وارد بر زیرساخت 374/72اثر این سیلاب خسارت دیدند که این خسارات مقدار 

 های توزیع گاز نشان داده است.تصاویری از این خسارات بر شبکه 2-7شکل ارائه شده است. در  9-7جدول استان در 
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 (پاسخ رسمی شرکت ملی گاز ایرانهای گاز استان گلستان )جزئیات خسارات زیرساخت 1-3جدول 
 میلیارد ریال ()  خسارت شرح خسارت متراژ/ تعداد عنوان ردیف

 متر 260 خط تغذیه 1
 آب شستگی ، رانش و نمایان شدن و تخریب

 لوله های عبوری از رودخانه ها به علت سیلاب
895/5 

 متر11،564 شبکه توزیع 8
 آب شستگی ، رانش ، ریزش کوه و نمایان شدن و

 رودخانه به علت سیلابهای عبوری از تخریب لوله
775/78 

 مورد 824 هاتاسیسات و ایستگاه 7

 تخریب علمک و کنتور در اثرریزش دیوار ، پر و مدفون

 شدن حوضچه های شیر از گل و لای و رانش ،

 CPSو  TBSآب گرفتگی ایستگاههای 

874/1 

 TBS 290/0های تخریب قسمتی از ادارات گازرسانی و سقف و درب ایستگاه مورد 10 ساختمانی 5

 734/38 جمع

  
 چهل چای حوزه توسکاچال مینودشتآسیب به خط لوله  نمایان شدن لوله در رودخانه کورنگ کفتر

 
 اینچ عرضی رودخانه چهل چای مینودشت 70آسیب جدی به خرپای خط لوله 

 از شبکه توزیع گاز استان گلستانآسیب به بخشی  8-3شکل 
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 زیرساختهای مخابراتی استان گلستان 3-1-8

شبکه  یبتخر ی،خسارات ساختمانمیلیارد ریال خسارت که عمده آن  3/146با توجه به پاسخ رسمی شرکت مخابرات ایران، 

جزئیات 10-7جدول باشد به زیرساختهای مخابراتی این استان وارد شد. در می یزاتتجه یو خراب ینور یبرف یبتخر ی،دسترس

 خسارات ارائه شده است.

 مخابراتی گلستان )پاسخ رسمی شرکت مخابرات ایران(ی میزان خسارت به زیرساختها 10-3جدول
 متوسط زمان رفع خرابی )ساعت( عمده خسارت وارده میزان خسارت )میلیارد ریال( منطقه

 37284/146 گلستان
 خسارات ساختمانی، تخریب شبکه دسترسی،

 تخریب فیبر نوری و خرابی تجهیزات 
2 

 زیرساختهای کشاورزی استان گلستان 3-1-1

با توجه به اینکه تا تنظیم این گزارش پاسخی از سوی جهادکشاورزی درباره میزان خسارات زیرساختهای این استان دریافت نشد. 

ارائه شده است. سیلاب  11-7جدول دولت( در  بازسازیرساختهای کشاورزی از سامانه سجاد )سامانه جامع امداد و میزان خسارات زی

 میلیارد ریال به زیرساختهای کشاورزی استان گلستان خسارت وارد کرد. 4966حدود 

 سجاد(میزان خسارت به زیرساختهای کشاورزی استان گلستان )استخراج شده از سامانه  11-3جدول
 مبلغ خسارت )میلیارد ریال( تعداد خسارات زیرساخت آسیب دیده

 870 25 لایروبی قنات

 1،553 870 کانالهای آب بر عمومی

 8،062 118 زهکشی اراضی

 8،022 293 جاده بین مزارع عمومی

 178 57 لیتر در ثانیه عمومی 100ایستگاه پمپاژ بالای 

 4166 1366 مجموع

 ای صنعتی استان گلستانهزیرساختهای شهرک 3-1-10

میزان دریافت نشد. ان خسارات درباره میزبا توجه به اینکه تا تنظیم این گزارش پاسخ رسمی از وزارت صنعت، معدن و تجارت 

استخراج شده است. این زیرساختها شامل  دولت( بازسازیخسارت به این بخش از زیرساختها از سامانه سجاد )سامانه جامع امداد و 

، راه و معابر و ساختمانهای صنعتی خطوط انتقال و تاسیسات آب، خطوط انتقال و تاسیسات برق، خطوط انتقال و تاسیسات فاضلاب

جدول در های صنعتی این استان وارد گردید. جزئیات این خسارات میلیارد ریال خسارت به شهرك 069/30باشند که در مجموع می

 ای از این خسارات به شهرك صنعتی آق قلا نشان داده شده است.نمونه 9-7شکل در  ارائه شده است. 7-18

 میزان خسارت به زیرساختهای شهرک های صنعتی استان گلستان )استخراج شده از سامانه سجاد( 11-3 جدول

 استان
 میزان خسارت )میلیارد ریال(

 مجموع ساختمان راه و معابر خطوط انتقال و تاسیسات آب خطوط انتقال و تاسیسات برق فاضلابخطوط انتقال و تاسیسات 

 069/30 982/0 21/75 128/14 173/8 018/13 گلستان
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 سیل به شهرک صنعتی آق قلاآسیب  1-3شکل 

 استان مازندران 3-3
 ها و واحدهای مسکونی استان مازندرانساختمان 3-3-1

واحد  4926ارائه شده است. در مجموع  17-7جدول استان مازندران در شش سطح خسارت در آسیب دیده ساختمانهای تعداد 

 باشند. واحد آن احداثی می 625ساختمانی در اثر سیلاب خسارت دیدند که 

 ساختمانهای آسیب دیده در سیل استان مازندران )استخراج شده از سامانه سجاد( 13-3 جدول

 خسارتسطح 
 احداثی 

 نوع یک

 احداثی

 نوع دو

 تعمیری

 نوع یک 

 تعمیری

 نوع دو

 تعمیری

 نوع سه
 جمع مقاوم سازی

 هایتعداد واحد

 آسیب دیده
630 15 480 7050 1351 1 4926 

 مدارس استان مازندران 3-3-1

دریافت نشد وزارت آموزش و پرورش درباره میزان خسارات وارد بر مدارس با توجه به اینکه تا زمان تنظیم این گزارش پاسخی از 

 سامانه جامع امداد و بازسازی)اطلاعات ثبت شده در سامانه سجاد این استان و سایر استانها از  مدارسلذا برای برآورد میزان خسارت 

توسط سازمان نوسازی  دولت( انه جامع امداد و بازسازیسام)با توجه به اطلاعات ثبت شده در سامانه سجاد  است. استفاده شده دولت(

میلیارد ریال مشخص شده است. جزئیات این خسارت  12مدارس، خسارت وارده بر ساختمانهای مدارس، دیوار و محوطه در این استان 

ه خسارت وارد کرد. مدرس 111سیل در این استان به  ،براساس اطلاعات خبرگزاری صدا و سیماارائه شده است.  15-7جدول در 
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بیشترین مدارس خسارت دیده در شهرستان سیمرغ قرار داشت و مدرسه الزهرا )س( شهر زیرآب به دلیل خسارت سنگین ناشی از 

خسارات سیلاب بر مدارس مدیر کل وزارت آموزش و پرورش مازندران،  .(10-7شکل سیل به طور کامل از رده آموزشی خارج شد )

گزارشهای خبری شامل خسارت وارده بر یزان خسارت اعلام شده درم .1است اعلام نمودهمیلیارد ریال  40دود ح را استان مازندران

 باشد.باشد که در حیطه وظایف کارگروه زیرساخت نمیتجهیزات مدارس نیز می

 میزان خسارت وارده بر مدارس استان مازندران )استخراج شده از سامانه سجاد( 19-3جدول

 مجموع )میلیارد ریال( دیوار و محوطه )میلیارد ریال( ساختمان مدارس)میلیارد ریال( استان ردیف

 12 9 9 مازندران 1

 
 نفوذ آب به زیر ساختمان دبیرستان الزهرا شهر زیرآب 10-3شکل 

 استان مازندران فنی ها و ابنیهراه 3-3-3

های مازندران بیشتر آسیب راه ای جاده نقل و حمل و راهداری مدیرکل های خبری به نقل ازبراساس اطلاعات موجود در گزارش

های این استان در کیلومتر از جاده 1290استان مازندران ناشی از رانش زمین در مناطق مختلف این استان اعلام شده است. حدود 

شدند. همچنین بخش زیادی از نقطه از جمله سوادکوه، سوادکوه شمالی، ساری، مناطق هزار جریب بهشهر دچار رانش زمین  534

 های روستایی نیز به علت رانش زمین مسدود شدند. راه

کیلومتر از راههای این استان آسیب دیدند که  830با توجه به پاسخ رسمی وزارت راه و شهرسازی به کارگروه زیرساخت، حدود 

میزان خسارت به راه و ابنیه  14-7جدول در  .وارد شد ابنیه فنی خسارت 70بخش زیاد آن راهای فرعی و روستایی بودند. همچنین به 

میلیارد ریال  09/1793ای این استان فنی در این استان در شهرهای مختلف ارائه شده است. میزان خسارت به حمل و نقل جاده

 ارائه شده است. 5برآورد شده است. جزییات خسارات مذکور در جداول پیوست 

سعی بر آن شد که تعدادپلهای  از پل و آبرو، در این گزارش( 514های ایران )نشریه طرح هندسی راه تعریف آیین نامه با توجه به

ارائه شده است.  14-7جدول  در مازندرانآسیب دیده تا حد امکان از سایر ابنیه فنی جدا گردند. تعداد پلهای آسیب دیده در استان 

 .نیز موجود است 16-7جدول ت ابنیه فنی در اخسارل کدر میزان  14-7جدول در  برآورد شدهمیزان خسارت 

تخریب سازه نگهدارنده شیروانی خاکریز مجاور راه و وضعیت خطرناك ایجاد شده برای مسیر در حال تردد را نشان  11-7شکل 

در سوادکوه  تخریب پل منگل 17-7شکل دهد. در نیز رانش زمین در مجاورت دهانه خروجی تونل را نشان می 18-7شکل  می دهد.

 دهد.بخشی از دیوار در حال تخریب کنار رودخانه تالار را نشان می 15-7شکل شمالی نشان داده شده است و 

                                                                                                                                                                  
 http://www.iribnews.ir/fa/news/2391895(، 1792خبرگزاری صدا و سیما ) .1

http://www.iribnews.ir/fa/news/2391895
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 )استخراج شده از اطلاعات وزارت راه و شهرسازی( مازندرانخسارات وارد بر جاده ها و ابنیه فنی راه های استان  14-3 جدول

ف
دی

ر
 

 شهر

 خسارت راه اصلی )کیلومتر( )کیلومتر(و فرعی راه روستایی 

  جسم راه 

 ریال( یارد)میل

 )دستگاه( تعداد ابنیه فنی
  ابنیه فنی خسارت

 تخریبی آسیب دیده تخریبی آسیب دیده تخریبی آسیب دیده ریال( یارد)میل

 0 0 0 73/717 0 0 44/0 47/5 ساری 1

 0 0 0 4/3 0 0 07/0 05/0 نوشهر 8

 82 1 1 04/705 0 0 19/4 74/4 نکا 7

 8 0 1 7/53 0 0 0 534/0 میاندورود 5

 8/1 0 8 04/11 0 0 14/0 77 گلوگاه 4

 20 8 1 0 0 0 0 0 قائم شهر 6

 50 0 1 0 0 0 0 0 سیمرغ 3

 2/6 8 7 3/43 0 0 83/0 32/0 سوادکوه شمالی 2

 54/76 4 4 2/881 0 81/0 165/1 004/1 سواد کوه 9

 0 0 0 4/3 0 0 2 0 جویبار 10

 68/1 0 7 8/81 0 0 874/4 07/0 بهشهر 11

 3 1 1 0 0 0 0 0 بابلسر 18

 70 1 0 34/97 0 0 33/0 100 بابل 17

 0 0 0 2/32 0 0 6/0 101 آمل 15

 07/133 11 18 01/1169 0 11/0 141/11 11/196 جمع

 

 )استخراج شده از اطلاعات وزارت راه و شهرسازی( مازندراناستان پلهای آسیب دیده استان تعداد  16-3 جدول

 درصد خسارت خسارت نوع زیر نام محور روستا شهرستان ردیف
 میزان خسارت

 )میلیارد ریال(

 نکا 1
 

 0/84 20 پل درویشان

 0/8 50 پل گهرباران)پل حسن آباد( حسن آباد میاندورود 8

 0/4 30 پل پل -محور روستایی اسکندرکلا  اسکندرکلا قائم شهر 7

 0/4 70 پل پل-محور روستایی اسکندرکلا اسکندرکلا قائم شهر 5

 0/30 100 پل پل-بالارستم بالارستم قائم شهر 4

 0/50 74 پل برجی خیل)پل برج خیل( برج خیل سیمرغ 6

 0/8 90 پل پل-منگل منگل سوادکوه شمالی 3

 8/1 70 پل امام کلا)پل کالیکلا(-شارقلت شارقلت سوادکوه شمالی 2

 0/7 70 پل کردآباد کردآباد سواد کوه 9

 0/1 20 پل آلاشت)پل آزادمهر( -آزادمهر آلاشت -آزادمهر سواد کوه 10

 سواد کوه 11
 

 0/8 20 پل کوه اسطلخ-فلورد

 4/0 30 پل خطیرکوه)پل امافت( امافت سواد کوه 18

 0/4 50 پل جمشید آباد جمشید آباد سواد کوه 17

 0/5 80 پل محور روستایی پارو محله پارومحله بابلسر 15

 0/7 90 پل سرخدشت-محور روستایی گالش کلا  گالش کلا بابلسر 14

 گردرودبار بابل 16
 -شهید صالحی )بندپی شرقی(

 پل باکسی گردرودبار
 0/70 100 پل

 7/118 مجموع
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 تخریب سازه نگهدارنده شیروانی خاکریز مجاور راه 11-3شکل 

 
 رانش زمین در مجاورت دهانه خروجی تونل 11-3شکل 

  
 تصویر پایه و عرشه تخریب شده پل منگل -ب تصویر پل تخریب شده منگل از روی عرشه -الف

 تخریب پل منگل در سوادکوه شمالی 13-3شکل 
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 دیوار در حال تخریب کنار رودخانه 19-3شکل 

شکل نداشت ) وجود مسیر این به هنگام سیل در تردد امکان و شده زیر ریل رانش و آسیب دچارزیرآب تا پل سفید  شهر ازخطوط ریلی 

 ساری منجر به مسدود شدن آن در دوره زمانی سیل گردید.-نیز محل رانش زمین در مسیر راه آهن تهران 16-7شکل (. در 7-14

 
 مسیر خطوط ریلی شهر زیر آب تا پل سفید 14-3شکل 

 
 محل تخریب ریل راه آهن به دلیل رانش زمین 16-3شکل 

 استان مازندران درمانیمراکز  3-3-9

با توجه به پاسخ رسمی وازرت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به کارگروه زیرساخت، خسارات وارد بر واحدهای درمانی استان 

واحد درمانی در سطح استان خسارت وارد شده است.  42به  13-7جدول میلیارد ریال تخمین زده شده است. براساس  5/101مازندران 

خسارات این بخش بیشتر در مراکز درمانی روستاها و شامل آبگرفتگی محوطه، خسارت به دیوارهای محوطه و خسارت به تاسیسات برقی 

ب شد. براساس اطلاعات موجود بود. دیوار نگهبان و محوطه بیمارستان شهدای زیرآب نیز به دلیل قرارگیری در حریم رودخانه تالار تخری

 متر مربع خسارت دیده است. 16571مترمربع زیربنای درمانی، حدود  521460در سامانه سجاد )سامانه جامع امداد و بازسازی دولت( از 
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 های وارده به مراکز درمانی استان مازندرانجزئیات خسارت 17-3جدول
 خسارت )میلیارد ریال(مبلغ  تعداد واحد درمانی آسیب دیده شهرستان ردیف

 4/8 1 گلوگاه 1

 4/5 1 بهشهر 8

 5/18 87 نکا 7

 9/8 4 سوادکوه 5

 5/8 5 میاندرود 4

 9/4 6 سیمرغ 6

 9/1 7 جویبار 3

 3/48 11 ساری 2

 4/7 1 زیرآب 9

 3/0 1 محمود آباد 10

 0/5 1 قائمشهر 11

 0/2 1 کل استان 18

 9/101 48 جمع کل

 های آب و فاضلاب شهری و روستایی استان مازندرانزیرساخت 3-3-4

کیلومتر  496کیلومتر خطوط انتقال آب، 1497شکستگی  های آبفای شهری استان مازندران شاملخسارت سیلاب به زیرساخت

و بابل ورود آب سیل به در برخی شهرها از جمله ساری می باشد.  الکترو پمپ 81ایستگاه پمپاژ و 7شبکه توزیع ، از مدار خارج شدن 

شده است. در زمینه تاسیسات  برآوردمیلیارد ریال  4/837شده بود. خسارت به این بخش در حدود کدورت آب باعث داخل شبکه 

و  تخریبکیلومتر راه دسترسی به شبکه آب  794 کیلومتر خطوط شبکه توزیع، 11کیلومتر خطوط انتقال، 100آبفای روستایی نیز 

میلیارد ریالی وارد کرد. با توجه به پاسخ وزارت نیرو، جزئیات  99/890و خسارت  شبکه انتقال دچار شکستگی شدنقطه از  354

 ارائه شده است. 12-7جدول های آب و فاضلاب شهری و روستایی استان مازندران در خسارت وارده به زیرساخت

 )پاسخ رسمی وزارت نیرو( استان مازندران جزئیات خسارات تاسیسات آب و فاضلاب شهری و روستایی 18-3 جدول
 آب و فاضلاب روستایی آب و فاضلاب شهری

 محل احداث نوع زیرساخت ردیف
 مبلغ خسارت

 )میلیارد ریال(
 محل احداث نوع زیرساخت ردیف

 مبلغ خسارت

 )میلیارد ریال(

 02/10 گلوگاه آب 16 49 سیمرغ آب 1

 07/84 بهشهر آب 13 69 زیراب آب 8

 58/81 نکا آب 12 7/24 شیرگاه آب 7

 8/10 میاندرود آب 19 2/1 ساری آب 5

 9/175 ساری آب 80 3/11 ساری فاضلاب 4

 4 قائم شهر آب 81 1 بهشهر آب 6

 16 سیمرغ آب 88 34/0 رستمکلا آب 3

 3/2 جویبار آب 87 8 خلیل شهر آب 2

 1/4 سوادکوه شمالی آب 85 44/8 جویبار آب 9

 8/3 سوادکوه آب 84 5/10 پل سفید آب 10

 5/7 بابل آب 86 14 بلده آب 11

 3/4 بابلسر آب 83 4 مرزن آباد آب 18

 54/14 آمل آب 82 4 نکا آب 17

 48/16 نور آب 89 8 کلاردشت آب 15

 89/6 رامسر آب 70 7 پلور آب 14

 11/110 جمع 4/173 جمع
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 های برق استان مازندرانهای شبکهزیرساخت 3-3-6

و  یدرصد 40تا  10کیلومتر از شبکه برق روستایی مازندران خسارت  50های خبری، سیلاب به براساس اطلاعات موجود در گزارش

های سوادکوه، سوادکوه شمالی سیمرغ، شهر های برقبه زیرساخت ن خساراتبیشتری. 1وارد نموددرصدی  100کیلومتر خسارت  10

براساس اطلاعات استخراج شده از سامانه سجاد در وارد شد. گلوگاه، نکا، بهشهر و میاندورود  شمال و جنوب ساری، جنوب بابل، امل،

میلیارد ریال برآورد  2/164مورد از زیرساختهای برق این استان دچار خسارت شدند که میزان خسارت آن  38حدود  ،تیرماه 85تاریخ 

 این استان ارائه شده است.خسارت به انواع زیرساختهای برق  19-7جدول در  شده است.

 برآورد خسارت به زیرساختهای برق استان مازندران )استخراج شده از سامانه سجاد( 11-3 جدول
 ریال( اردمبلغ خسارت )میلی تعداد نوع زیرساخت

 0/35 60 دکل )انتقال فوق توزیع(

 7/1 7 توزیع برق غرب استان مازندران(شرکت پستهای هوایی و زمینی )

 3/4 9 توزیع برق استان مازندران( شرکتپستهای هوایی و زمینی )

 1/2 --- توزیع برق غرب استان مازندران( شرکتخطوط انتقال فشار متوسط و ضعیف )

 7/36 --- توزیع برق استان مازندران( شرکتخطوط انتقال فشار متوسط و ضعیف )

 1/0 --- توزیع برق غرب استان مازندران( شرکتسایر )

 76/0 --- توزیع برق استان مازندران( شرکتسایر )

 8/164 71 مجموع

 .دارند قرار مازندران استان در ردیف این دکلهای. است مازندران و گلستان ای منطقه برق شرکت زیرساختهای جزء دکل *

 مازندرانهای گاز استان زیرساخت 3-3-7

میلیارد ریال خسارت به زیرساختهای  364/875با توجه به پاسخ رسمی شرکت ملی گاز ایران به کارگروه زیرساختها، در مجموع 

 ارائه شده است. 80-7جدول های تغذیه و توزیع گاز وارد شد که جزئیات آن در گاز استان مازندران شامل شبکه

 (یرانگاز ا یشرکت ملپاسخ رسمی گاز استان مازندران ) یرساختهایزخسارات  یاتجزئ 10-03 جدول
 میزان خسارت )میلیارد ریال( نوع زیرساخت شهرستان ردیف

 66/62 شبکه توزیع گاز، شبکه توزیع و تغذیه هزار جریب نکا 1

 40 شبکه تغذیه گاز سوادکوه شمالی 8

 60 شبکه تغذیه گاز سوادکوه/زیرآب 7

 64/1 شبکه تغذیه گاز سفیدسوادکوه/پل  5

 4/14 شبکه تغذیه گاز قائمشهر 4

 08/0 شبکه تغذیه گاز 1ساری/منطقه 6

 174/8 شبکه توزیع و تغذیه گاز میاندرود 3

 74/76 شبکه توزیع و تغذیه گاز بابل 2

 54/0 شبکه توزیع و تغذیه گاز بهشهر 9

 364/875 مجموع

 مازندرانمخابراتی استان زیرساختهای  3-3-8

شبکه پسیو، کابل مسی، خسارات میلیارد ریال خسارت که عمده آن  49/70با توجه به پاسخ رسمی شرکت مخابرات ایران، 

 جزئیات خسارات ارائه شده است. 81-7جدول باشد به زیرساختهای مخابراتی این استان وارد شد. در تیرفلزی، تکنولوژی سیار می

                                                                                                                                                                  
 /https://www.isna.ir/news/98011103160(، 1792خبرگزاری ایسنا ) 1

https://www.isna.ir/news/98011103160/
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 مخابراتی مازندران )پاسخ رسمی شرکت مخابرات ایران( رساختهایمیزان خسارت به زی 11-3 جدول

 نوع خسارت منطقه ردیف
 میزان خسارت

 )میلیارد ریال( 

 سطح استان 1
 کابل مسی  متر فیبر( و800نقطه قطعی هر کدام حدود   40شبکه پسیو اعم از فیبر ) 

 اصله( و کانال سازی و ماموریت پرسنل 400و تیر فلزی ) 
16 

 8/7 تجهیزات پاور و انتقال و ساختمان سطح استان 8

 6/9 تکنولوژی سیار در روز 70عدم سرویس   سطح استان 7

 سطح استان 5
  -تعویض راك مرکز کیاکلا-مورد85تعویض یونیت   -مورد12پاور سیار  

 ماموریت در کل استان )سیار 23لجستیک  
39/1 

 41/30 مجموع

 استان مازندرانزیرساختهای کشاورزی  3-3-1

با توجه به اینکه تا تنظیم این گزارش پاسخی از سوی جهادکشاورزی درباره میزان خسارات زیرساختهای این استان دریافت نشد. 

ارائه شده  88-7جدول دولت( در  بازسازیمیزان خسارات زیرساختهای کشاورزی در این استان از سامانه سجاد )سامانه جامع امداد و 

 میلیارد ریال به زیرساختهای کشاورزی استان مازندران خسارت وارد کرد. 157ب حدود است. سیلا

 )استخراج شده از سامانه سجاد( مازندرانمیزان خسارت به زیرساختهای کشاورزی استان  11-3 جدول
 مبلغ خسارت )میلیارد ریال( تعداد خسارات زیرساخت آسیب دیده

 11 14 لایروبی قنات

 60 112 بر عمومیکانالهای آب 

 3 76 زهکشی اراضی

 55 187 جاده بین مزارع عمومی

 81 78 لیتر در ثانیه عمومی 100ایستگاه پمپاژ بالای 

 193 319 مجموع

 های صنعتی استان مازندرانزیرساختهای شهرک 3-3-10

با توجه به اینکه تا تنظیم این گزارش پاسخ رسمی از وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره میزان خسارات دریافت نشد. میزان 

دولت( استخراج شده است. این زیرساختها شامل  بازسازیخسارت به این بخش از زیرساختها از سامانه سجاد )سامانه جامع امداد و 

، راه و معابر و ساختمانهای صنعتی خطوط انتقال و تاسیسات آب، خطوط انتقال و تاسیسات برق، خطوط انتقال و تاسیسات فاضلاب

-7جدول های صنعتی این استان وارد گردید. جزئیات این خسارات در میلیارد ریال خسارت به شهرك 4/124باشند که در مجموع می

سوادکوه استان مازندران و خسارت وارده به این  سامان شرکت مواصلاتی هایراه تصاویری از انسداد 13-7شکل ارائه شده است. در  87

 .شرکت معدنی و صنعتی نشان داده شده است

 میزان خسارت به زیرساختهای شهرک های صنعتی استان مازندران )استخراج شده از سامانه سجاد( 13-3 جدول

 استان
 میزان خسارت )میلیارد ریال(

 مجموع ساختمان راه و معابر خطوط انتقال و تاسیسات آب خطوط انتقال و تاسیسات برق فاضلابخطوط انتقال و تاسیسات 

 4/124 --- 167 4/88 --- --- مازندران
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 سوادکوه استان مازندران سامان صنعتی و معدنی آسیب سیل به شرکت 17-3شکل 

 استان لرستان 3-9
 لرستانو واحدهای مسکونی استان  ساختمان 3-9-1

فروردین باعث ایجاد سیلاب در  17تا  11فروردین و  9تا  4در دو مقطع زمانی  1792های شدید و پیوسته فروردین سال بارش

هایی از دیواره روستا به طور کامل در سیل محاصره شدند. بر اثر موج اول سیلاب، بخش 800روستای استان لرستان گردید که  1200

درون شهر پلدختر تخریب و آب وارد منازل مسکونی و واحدهای تجاری این شهر شد. همچنین بر اثر طغیان ساحلی کشکان عبوری از 

رودخانه عبوری از شهر سراب دوره، آب وارد حدود یک سوم اماکن مسکونی و تجاری این شهر گردید. آب همچنین وارد منازل 

 روستای چم حسین از توابع شهرستان چگنی به طور کامل تخریب شد. مسکونی و اماکن تجاری شهر معمولان شد. در اثر این سیلاب،
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واحد  79250ارائه شده است. در مجموع  85-7جدول استان لرستان در شش سطح خسارت در آسیب دیده ساختمانهای  تعداد

ها در اثر ز تخریب ساختمانی ایاهنمونه 12-7شکل در  .باشندواحد آن احداثی می 80063ه ساختمانی در اثر سیلاب خسارت دیدند ک

 سیلاب در استان لرستان نشان داده شده است.

 (استخراج شده از سامانه سجادهای آسیب دیده در سیل استان لرستان )ساختمان 19-3 جدول

 سطح خسارت
 احداثی 

 نوع یک

 احداثی

 نوع دو 

 تعمیری

 نوع یک 

 تعمیری

 نوع دو 

 تعمیری

 نوع سه 
 جمع مقاوم سازی

 79250 1 7 18596 3837 8 80064 آسیب دیده هایواحدتعداد 

 

  
 تخریب منازل در استان لرستان بر اثر سیلاب 18-3شکل 

 مدارس استان لرستان 3-9-1

دولت( توسط سازمان نوسازی مدارس، خسارت وارده بر  سامانه جامع امداد و بازسازیبا توجه به اطلاعات ثبت شده در سامانه سجاد )

ارائه  84-7جدول میلیارد ریال مشخص شده است. جزئیات این خسارت در  647/748ساختمانهای مدارس، دیوار و محوطه در این استان 

کلاس درس دچار آسیب  790مدرسه با  118های خبری، در اثر سیلاب در این استان گزارششده است. براساس اطلاعات موجود در 

کلاس درس آسیب  1678مدرسه با  778میلیارد ریال برآورد شده است. همچنین  1460هزینه بازسازی این مدارس  که جدی گردیدند

میلیارد ریال تخمین زده شده است. همچنین با ورود گل و لای  4/663جزئی دیدند که نیازمند تعمیر می باشند. هزینه تعمیر آنها حدود 

 دهد.اثرات سیلاب بر مدارس استان را نشان می 19-7شکل  .1مدرسه آسیب جدی دیدند 139برخی از مدارس، تجهیزات به 

                                                                                                                                                                  
 http://www.irna.ir/fa/News/83290547(، 1792خبرگزاری جمهوری اسلامی ) .1

http://www.irna.ir/fa/News/83290547
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 میزان خسارت وارده بر مدارس استان لرستان )استخراج شده از سامانه سجاد( 14-3جدول

 یلیارد ریال(مجموع )م دیوار و محوطه )میلیارد ریال( ساختمان مدارس)میلیارد ریال( استان ردیف

 647/748 202/832 254/37 لرستان 1

 

  

  
 آسیب سیلاب به برخی از مدارس استان لرستان 11-3شکل 

 استان لرستان فنی ها و ابنیهراه 3-9-3

 66باعث تخریب حدود  1792فروردین  06های شدید در استان لرستان تا تاریخ براساس گزارشهای استانداری لرستان، بارندگی

های اصلی و فرعی، تخریب کیلومتر راه 114درصدی حدود  100تا  10کیلومتر راه زیرسازی شده روستایی )فاقد آسفالت(، تخریب 

آباد گردید. بر اثر این سیلاب راه ها، تخریب قسمتی از محور ارتباطی کوهدشت به اسلاممتر دیوار حائل حاشیه جاده 1700حدود 

آباد در آباد، پلدختر، کوهدشت و سلسله و همچنین راه ارتباطی الیگودرز به شولهای خرمر شهرستانروستا د 150دسترسی حدود 

دهانه پل بزرگ و کوچک و ابنیه فنی در محورهای اصلی و فرعی به خصوص  110منطقه مورزرین قطع شد. در اثر موج اول سیلاب، 

درصد خسارت دیدند. دو پل افرینه و معمولان در  100تا  40گنی بین آباد، پلدختر، چهای خرممحورهای ارتباطی حوزه شهرستان

پلدختر و همچنین محورهای -آبادهای ارتباطی خرمآباد به صورت کامل تخریب شدند که منجر به قطعی راهخرم-محور اصلی پلدختر

آباد نیز به طور کامل تخریب شدند. بر اثر این رود در شهر خرمورودی شهر معمولان گردید. از طرفی دو پل موقت واقع بر رودخانه خرم

کیلومتری  84کوهدشت و همچنین پل جدید کاکارضا در -آبادهای پل تاریخی کشکان در محور خرمهای شدید یکی از پایهبارش

 آباد تخریب شد.خرم-الشتر
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های مواصلاتی این کیلومتر از راه 1160فروردین، در مجموع حدود  17تا  11های شدید و سیلاب ایجاد شده در در ادامه بارش

خسارت وارده بر  86-7جدول کیلومتر آن راههای روستایی بودند. در  900که بیش از  خسارت دیدنداستان به صورت کلی و جزئی 

دستگاه پل  66این گزارش حدود  مطابقمحورهای مواصلاتی این استان براساس پاسخ رسمی وزارت راه و شهرسازی ارائه شده است. 

 میلیارد ریال برآورد شده است.  9800ای این استان خسارت دیدند. در نهایت میزان خسارت کل وارد بر حمل و نقل جاده

دستگاه ابنیه فنی  1015کیلومتر راه و  8061ره کل راه و شهرسازی استان لرستان به کارگروه زیرساخت، براساس پاسخ رسمی ادا

های اصلی این استان دستگاه ابنیه فنی مربوط به راه 106کیلومتر و  501در این استان بر اثر سیلاب خسارت دیدند. از این مقادیر، 

ال توسط اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان برآورد شده است که با مقدار اعلام میلیارد ری 85122هستند. میزان کل خسارت ها 

مشخصات برخی از پلهای آسیب دیده در استان  83-7جدول شده توسط وزارت راه و شهرسازی تفاوت قابل ملاحظه ای دارد. در 

 لرستان ارائه شده است.

 نشان داده شده است. 80-7شکل سیلاب در های استان لرستان در مسیر ی از تخریب پلهاینمونه

 استان لرستان )استخراج شده از اطلاعات وزارت راه و شهرسازی( پلهای خسارات وارد به جاده ها و 16-3 جدول

 شهر ردیف
 راه روستایی

 )کیلومتر(

 راه اصلی

 )کیلومتر(

 جسم راه خسارت

 ریال( ارد)میلی
 )دستگاه(پل تعداد 

 پلها خسارتمیزان 

 ریال( ارد)میلی

 320 46 7480 100 91 پلدختر 1

 784 5 8100 76 45 چگنی 8

 0 0 10 0 4/88 ازنا 7

 0 0 70 0 4/41 بروجرد 5

 0 0 140 0 44 دورود 4

 180 1 140 0 24 سلسله 6

 0 0 650 0 834/140 الیگودرز 3

 0 0 800 0 178 دلفان 2

 704 4 400 100 173 خرم آباد 9

 0 0 730 12 183 کوهدشت 10

 1430 66 7670 149 174/104 جمع

 

 )اداره کل راه و شهرسازی لرستان( های آسیب دیده در استان لرستانمشخصات برخی از پل 17-3 جدول

 مشخصات )متر*تعداد دهانه( نام محور ردیف
 نوع سازه پل

 بنایی بتنی فلزی

   * دهانه 1متری* 53 روستای دمرود افرینه 1

   * متری* دو دهانه 42 روستای برگلان سوخته 8

   * دهانه 1متری*  50 روستای زیودار 7

  *  دهانه 1متری*  84 روستای بن لار 5

   * دهانه 8متری*  67 روستای چم شهران 4

   * دهانه 8متری* 115 روستای کیان اباد 6

 *   دهانه 4متری*  42 روستای ازادی 3

   * دهانه 7متری*  67 پرویزروستای پران  2

   * دهانه 4متری*  110 روستای چم مهر 9

   * دهانه 1متری*  70 روستای طاق عباسعلی 10
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 تخریب پایه پل تاریخی کشکان تخریب پل جدید کاکارضا

  
چم دیوان از نوع خرپایی شرکت نفت در نزدیکی تخریب کامل روسازه و کولة پل 

 آبادبر روی رود خرم 

 تخریب روسازه پل در دست احداث معمولان

  
 تخریب راه و پل چم دیوان در اثر عبور سیلاب از روی تراز پل هادر محل سر شمع آبشستگی زیر فونداسیون پل بابا حسین خرم آباد

 ها در اثر سیلاب استان لرستانای از تخریب پلنمونه 10-3شکل 

 لرستانمراکز درمانی استان  3-9-9

میلیارد ریال  3/1548ها مرکز بهداشتی و درمانی خسارت وارد کرد که مجموع این خسارت 764سیلاب در استان لرستان به حدود 

باشند. از جمله های بهداشت روستایی میمورد خسارت جدی  وارد شده است که بیشترین آن خانه 817برآورد شده است. از این تعداد به 

( و درمانگاه مرکزی شهرستان چگنی اشاره 81-7شکل توان به دانشکده پرستاری و مامایی در شهرستان پلدختر )مراکز درمانی شهری می

عمدتاً شامل آسیب به محوطه،  ای وارد شده به سایر مراکز درمانیهباشند. آسیببرداری میود که آسیب جدی دیدند و غیرقابل بهرهنم
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های خسارت 82-7در جدول د. نباشها و آسیب به تاسیسات موتورخانه میزدگی و از بین رفتن ایزوگامدیوار حصار و طبقه همکف، نم

شده است.  ارائهپزشکی در استان لرستان به تفکیک شهرستان و میزان آسیب  آموزش و درمان بهداشت، وزارت نیدرماوارده به مراکز 

باشد. براساس اطلاعات استخراج شده از سامانه سجاد )سامانه جامع آباد و پلدختر میهای خرمها مربوط به شهرستانبیشترین خسارت

 مترمربع واحد درمانی استان لرستان خسارت واردکرده است. 288236متر مربع از  194720دولت(، سیلاب به  بازسازیامداد و 

 
 دانشکده پرستاری شهرستان پلدختر 11-3شکل 

 جزئیات خسارات وارده به مراکز درمانی استان لرستان 18-3 جدول

 شهرستان ردیف
 خسارت جزئی خسارت جدی

 مبلغ کل خسارات )میلیارد
 تعداد ریال(

مبلغ خسارت )میلیارد 
 ریال(

 تعداد
مبلغ خسارت )میلیارد 

 ریال(

 آبادخرم 1
 4مورد غیرقابل بهره برداری و غیرمقاوم و  16) 81

 مورد خسارت جدی(
73 85 24/186 24/167 

 بروجرد 8
 مورد غیرقابل بهره برداری و 6) 14

 مورد خسارت جدی( 9غیرمقاوم و 
13 80 34/44 34/38 

 الیگودرز 7
 مورد غیرقابل بهره برداری و 9) 19

 مورد خسارت جدی( 10غیرمقاوم و 
78 17 5/27 5/114 

 ازنا 5
 مورد غیرقابل بهره برداری و 5) 10

 مورد خسارت جدی( 6غیرمقاوم و 
4/11 11 64/86 14/72 

 کوهدشت 4
 مورد غیرقابل بهره برداری و 3) 14

 جدی(مورد خسارت  2غیرمقاوم و 
87 19 02/69 02/98 

 پلدختر 6
 11مورد غیرقابل بهره برداری و غیرمقاوم و  87) 75

 مورد خسارت جدی(
762 18 03/112 03/526 

 دلفان 3
 2مورد غیرقابل بهره برداری و غیرمقاوم و  14) 87

 مورد خسارت جدی(
55 15 5/42 5/108 

 سلسله 2
 مورد غیرقابل بهره برداری و 7) 15

 مورد خسارت جدی( 11غیرمقاوم و 
14 18 4/49 4/354 

 دورود 9
 مورد غیرقابل بهره برداری و 3) 13

 مورد خسارت جدی( 10غیرمقاوم و 
12 11 5/52 5/66 

 چگنی 10
 18مورد غیرقابل بهره برداری و غیرمقاوم و  18) 85

 مورد خسارت جدی(
49 2 54/82 54/23 

 رومشگان 11
 بهره برداری ومورد غیرقابل  5) 17

 مورد خسارت جدی( 9غیرمقاوم و 
15 5 83 51 

 سپید دشت 18
 مورد غیرقابل بهره برداری و 7) 2

 مورد خسارت جدی( 4غیرمقاوم و 
4/2 5 1/15 6/88 

 90 صدمات وارد شده به اجزای غیرسازه ای مراکز درمانی در سطح استان 17
 7/1941 7/714 141 697 113 جمع
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 های آب و فاضلاب شهری و روستایی استان لرستانزیرساخت 3-9-4

روستا به ویژه در  162فروردین ماه  4روستا با قطعی آب روبرو شدند. در سیل اول در  965بر اثر سیل در استان لرستان، تعداد 

کیلومتر خط  709ی روبرو شدند. روستا با قطعی آب آشامیدن 396فروردین ماه  18آباد و پلدختر و در سیل دوم در شهرستانهای خرم

. با توجه به پاسخ رسمی وزارت نیرو به کارگروه زیرساخت، میزان خسارات ایستگاه پمپاژ آب روستایی استان تخریب شد 116انتقال و 

برآورد شده است. قطع خطوط انتقال آب شهر معمولان )خط  میلیارد ریال 670های آب و فاضلاب روستایی حدود وارده به زیرساخت

باشد. آباد از موارد آسیب به شبکه آب و فاضلاب شهری در این استان میمیلیمتر( و انسداد بخشی از شبکه فاضلاب در شهر خرم 840

جزئیات خسارات  89-7جدول د. در باشمیلیارد ریال می 7821های آب و فاضلاب شهری استان لرستان نیز خسارات وارد بر زیرساخت

 های آب و فاضلاب استان لرستان بر اثر سیلاب مشخص شده است.وارد بر زیرساخت

 استان لرستان )پاسخ رسمی وزارت نیرو(جزئیات خسارات تاسیسات آب و فاضلاب شهری و روستایی  11-3 جدول

 آب و فاضلاب شهری

 محل احداث نوع زیرساخت ردیف
 زیرساختهایخسارت 

 تخریبی )میلیارد ریال(

 خسارت زیرساختهای

 آسیب دیده  )میلیارد ریال(
 جمع )میلیارد ریال(

 868 168 100 خرم آباد آب 1

 500 500 --- خرم آباد فاضلاب 8

 794 --- 794 پلدختر آب 7

 140 20 30 پلدختر فاضلاب 5

 4/808 4/43 154 معمولان آب 4

 70 70 --- بروجرد آب 6

 704 704 --- بروجرد فاضلاب 3

 19 19 --- الیگودرز آب 2

 80 80 --- رومشکان آب 9

 64 64 --- کوهدشت آب 10

 50 50 --- کوهدشت فاضلاب 11

 4/318 4/318 --- دورود آب 18

 700 700 --- دورود فاضلاب 17

 120 120 --- نور آباد فاضلاب 15

 30 30 --- چگنی آب 14

 90 90 --- سلسله آب 16

 4/78 --- 4/78 ازنا آب 13

 4/3 4/3 --- ازنا فاضلاب 12

 آب و فاضلاب روستایی

 24/2 24/2 --- ازنا آب 19

 44/89 44/89 --- الیگودرز آب 80

 14/128 14/128 --- پلدختر آب 81

 12 12 --- چگنی آب 88

 147 147 --- خرم آباد آب 87

 74 74 --- دلفان آب و فاضلاب 85

 14 14 --- دورود آب 84

 4/82 4/82 --- رومشکان آب 86

 64/84 64/84 --- سلسله آب 83

 7/115 7/115 --- کوهدشت آب 82

 80 80 --- پروژه های آبرسانی سطح استان آب 89

 3111 4/3168 791400 جمع
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 برق استان لرستانشبکه های زیرساخت 3-9-6

روستا و حدود  42در سیل اول برق ، به سوالات کارگروه زیرساخت نیروی برق استان لرستانشرکت توزیع  رسمی با توجه به پاسخ

آباد، الیگودرز، چگنی و دلفان به علت تخریب تاسیسات، شکستن و افتادن تیرهای خانوار در محدوده شهرستانهای پلدختر، خرم 250

گرفتگی ساکنین منطقه ساعاتی قطع آباد نیز به علت طغیان رودخانه و جلوگیری از برققطع شد. همچنین برق منطقه ماسور خرم ،برق

 میلیارد تومان برآورد شد. 13گردید. خسارت وارده در سیل اول حدود 

فیدر در سطح استان قطع گردید که تا  85روستا و  1154فروردین برق  18و  11در زمان وقوع سیل دوم در این استان در تاریخ 

روستا وصل گردید و علت اصلی بدون برق ماندن این روستاها عدم جاده دسترسی،  108فروردین برق تمامی روستاها به جز  81تاریخ 

ه دلیل رانش روستا نیز ب 81های ارتباطی، عریض شدن رودخانه و عدم امکان عبور از آن و بالا بودن شدت جریان آب بود. تخریب پل

اردیبهشت برق تمام روستاهای این استان  3زمین بدون برق شده بودند.  با اقدامات انجام گرفته در شرکت توزیع برق استان تا تاریخ 

از ابتدای سیل  شرکت توزیع نیروی برق استان لرستانهای استان لرستان با توجه به پاسخ وصل گردید. وضعیت شبکه برق شهرستان

جزئیات برآورد خسارت به زیرساختهای برق استان لرستان استخراجی از  71-7جدول در ارائه شده است. همچنین  70-7جدول در 

های انتقال جزو به این دلیل است که دکل 71-7جدول و  70-7جدول سامانه سجاد ارائه شده است. اختلاف مقادیر خسارت در 

 اند. وارد نشده جدولباشند و در ردیفهای باختر( می ای همنطق برق زیرساختهای شبکه برق منطقه ای )شرکت

 (شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان) 1318های استان لرستان در سیلاب وضعیت برق شهرستان 30-3 جدول

ف
دی

ر
 

 هایشهرستان

 زده سیل

 جمعیت شهری و روستایی

 دچار سیل

 تعداد شهرهای با قطعی

 برق از ابتدای سیل

 روستاهای با قطعیتعداد 

 برق از ابتدای سیل

 مبلغ خسارت

 )میلیارد ریال( 

 441/715 740 - 58383 خرم آباد 1

 - 88 - 7195 بروجرد 8

 66/57 180 - 78741 کوهدشت 7

 068/60 890 - 85251 الیگودرز 5

 - 13 - 8178 دورود 4

 114/8 18 - 7102 ازنا 6

 574/457 104 یک سوم پلدختر 88534 پلدختر 3

 76/167 37 - 17385 چگنی 2

 - 20 - 5929 سلسله 9

 248/68 36 - 18033 دلفان 10

 034/1110 1194 یک سوم پلدختر 161618 جمع کل

 (سجاد سامانه از شده استخراج) لرستان استان برق زیرساختهای به خسارت برآورد 31-3جدول
 ریال( اردمبلغ خسارت )میلی تعداد نوع زیرساخت

 6/595 50 دکل )انتقال فوق توزیع(

 9/183 801 پستهای هوایی و زمینی )شرکت توزیع برق استان لرستان(

 2/219 --- خطوط انتقال فشار متوسط و ضعیف )شرکت توزیع برق استان لرستان(

 4/858 --- سایر )شرکت توزیع برق استان لرستان(

 6/1689 101 مجموع

 .دارند قرار لرستان استان در ردیف این دکلهای. است باختر ای منطقه برق شرکت زیرساختهای جزء دکل* 

 بدلیل. آمد بوجود هارودخانه مسیر در شبکه از بخشی قرارگیری بدلیل استان، مختلف نقاط در شبکه به وارده های خسارت عمده

 در رودخانه، این مسیر در برق توزیع شبکه قرارگیری و کشکان رودخانه مسیر در مختلف روستاهای و شهرستان چندین قرارگیری

 افتاده اتفاق که مختلفی هایبخشی از خسارت به 88-7شکل ادامه در  در. گردید وارد شبکه این به زیادی هایخسارت اخیر سیل

 .گرددمی اشاره است
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 فروردین( 89 -روستای چم میربگ )سد رودبار سیمره فروردین( 17روستای چم مهر پلدختر ) در تیر شکستن

  
 معمولان شهر در ضعیف فشار پایه شکستن فروردین( 17تخریب کامل شبکه در خروجی پست بابازید پلدختر )

 های برق استان لرستانبخشی از خسارات شبکه 11-3شکل 

 لرستانهای گاز استان زیرساخت 3-9-7

میلیارد ریال خسارت به زیرساختهای  2564/564با توجه به پاسخ رسمی شرکت ملی گاز ایران به کارگروه زیرساختها، در مجموع 

ارائه شده  78-7جدول وارد شد که جزئیات آن در  هاخطوط تغذیه فلزی، شبکه توزیع پلی اتیلن و ایستگاهشامل  لرستانگاز استان 

 است.

 (یرانگاز ا یشرکت ملپاسخ رسمی گاز استان لرستان ) یرساختهایز خسارات میزان 31-3جدول
 میزان خسارت )میلیارد ریال( نوع زیرساخت ردیف

 076/704 خط تغذیه فلزی 1

 3904/176 شبکه توزیع پلی اتیلن 8

 CGS 24/88 ایستگاه 7

 TBS 13/1 ایستگاه 5

 2564/564 مجموع
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 لرستانزیرساختهای مخابراتی استان  3-9-8

شبکه فیبر  ی،خسارات ساختمانمیلیارد ریال خسارت که عمده آن  84/886با توجه به پاسخ رسمی شرکت مخابرات ایران، 

جزئیات خسارات ارائه  77-7جدول باشد به زیرساختهای مخابراتی این استان وارد شد. در نوری، شبکه کابل مسی و فیبر نوری می

 شده است.

 مخابراتی لرستان )پاسخ رسمی شرکت مخابرات ایران( به زیرساختهای میزان خسارت 33-3جدول

 )میلیارد ریال( میزان خسارت نوع خسارت منطقه ردیف

 04/0 فناوری اطلاعات پلدختر 1

 18 سیستم تغذیه شهرستانهای استان 8

 metro 1000 16و  CWDMتجهیزات رادیو و   شهرستانهای استان 7

 8/84 تجهیزات دیتا شهرستانهای استان 5

 30 خسارات ساختمانی شهرستانهای استان 4

 12 سوئیچ پلدختر 6

 30 شبکه کابل مسی پلدختر 3

 14 شبکه فیبر نوری کل استان 2

 14/116 مجموع

 های کشاورزی استان لرستانزیرساخت 3-9-1

در استان  سیل پنجم و دوازدهم فروردین ماه ، بر اثربه کارگروه زیرساخت جهاد کشاورزی استان لرستانرسمی براساس پاسخ 

واحد مزرعه پرورش ماهی که عموماً در  876هکتار از باغات استان به زیر آب رفتند.  4000 هکتار از مزارع، حدود 63333لرستان، 

ی مزارع به همراه های دسترسکیلومتر از جاده 1265ها قرار داشتند به همراه تاسیسات و ابنیه از بین رفتند. حاشیه رودخانه

کشاورزی استان لرستان بر اثر سیلاب حدود به زیرساختهای  75-7جدول  مطابقهای پمپاژ و خطوط انتقال آب آسیب دیدند. ایستگاه

میزان خسارت ثبت شده  دهد.تخریب ایستگاه پمپاژ در استان لرستان را نشان می 87-7شکل میلیارد ریال خسارت وارد شد.  3346

باشد که با میلیارد ریال می 685دولت( حدود  بازسازیتهای کشاورزی استان لرستان در سامانه سجاد )سامانه جامع امداد و به زیرساخ

 مقدار ارائه شده توسط جهاد کشاورزی استان لرستان اختلاف قابل ملاحظه ای دارد.

 کشاورزی استان لرستان(خسارات وارد بر زیرساختهای کشاورزی استان لرستان )جهاد میزان  39-3 جدول

 مقدار نوع زیرساخت
 مساحت

 )مترمربع(

 مبلغ برآورد خسارت

 ریال( ارد)میلی

 219 740000 876 ابنیه آبزی پروری )واحد(

 864714 4812 جایگاه دام روستایی و عشایری )تعداد(
8810 

 101594 8646 انبار نگهداری علوفه )تعداد(

 831 - 1290 های شخصی )دستگاه(موتور پمپ

 58 - 865 چاه آب کشاورزی )حلقه(

 667 - 57 های پمپاژ عمومیایستگاه

 428 - 905 کانال آب بر )کیلومتر(

 92 - 890 لوله انتقال آب )کیلومتر(

 1203 - 4651 منابع طبیعی، میزان تاسیسات و سدهای خاکی )واحد(

 1865 - 1265 )کیلومتر(جاده های دسترسی بین مزارع و راه های عشایری 

 7746 عوجمم
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 ستگاه پمپاژ بر اثر سیلاب استان لرستانیتخریب ا 13-3شکل 

 های صنعتی استان لرستانزیرساختهای شهرک 3-9-10

با توجه به اینکه تا تنظیم این گزارش پاسخ رسمی از وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره میزان خسارات دریافت نشد. میزان 

دولت( استخراج شده است. این زیرساختها شامل  بازسازیخسارت به این بخش از زیرساختها از سامانه سجاد )سامانه جامع امداد و 

، راه و معابر و ساختمانهای صنعتی خطوط انتقال و تاسیسات آب، خطوط انتقال و تاسیسات برق، خطوط انتقال و تاسیسات فاضلاب

-7جدول های صنعتی این استان وارد گردید. جزئیات این خسارات در میلیارد ریال خسارت به شهرك 7/713باشند که در مجموع می

 واحدهای صنعتی استان لرستان نشان داده شده است.ای از این خسارات به نمونه 85-7شکل ارائه شده است. در  74

 میزان خسارت به زیرساختهای شهرک های صنعتی استان لرستان )استخراج شده از سامانه سجاد( 34-3 جدول

 استان
 میزان خسارت )میلیارد ریال(

 مجموع ساختمان راه و معابر خطوط انتقال و تاسیسات آب خطوط انتقال و تاسیسات برق خطوط انتقال و تاسیسات فاضلاب

 7/713 13 7/870 77 18 84 لرستان

 
 آسیب سیل به واحد های صنعتی استان لرستان 19-3شکل 
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 استان خوزستان 3-4

 ها و واحدهای مسکونی استان خوزستانساختمان 3-4-1

میزان خسارت به ساختمانهای استان خوزستان در  دولت( سامانه جامع امداد و بازسازی)براساس اطلاعات موجود در سامانه سجاد 

واحد  7691واحد ساختمانی در اثر سیلاب خسارت دیدند که  13947ارائه شده است. در مجموع  76-7جدول شش سطح خسارت در 

 تا استان نای در خوزستان، اسلامی انقلاب مسکن بنیاد مدیرکل از نقل به خبری گزارشهای براساسهمچنین باشند. آن احداثی می

واحد روستایی  2244  و شهری واحد 1885  همچنین و احداثی روستایی واحد 1202  و شهری واحد 155  اردیبهشت، 81 تاریخ

 .1هستند تعمیری

 (استخراج شده از سامانه سجاد) ساختمانهای آسیب دیده در سیل استان خوزستان 36-3 جدول

 سطح خسارت
 احداثی

 نوع یک

 احداثی

 نوع دو

 تعمیری

 نوع یک

 تعمیری

 نوع دو

 تعمیری

 نوع سه
 جمع مقاوم سازی

 13947 1 --- 2831 4990 --- 7691 تعداد واحد آسیب دیده

 مدارس استان خوزستان 3-4-1

توسط سازمان نوسازی مدارس، خسارت وارده  دولت( سامانه جامع امداد و بازسازی)با توجه به اطلاعات ثبت شده در سامانه سجاد 

ارائه  73-7جدول میلیارد ریال مشخص شده است. جزئیات این خسارت در  884بر ساختمانهای مدارس، دیوار و محوطه در این استان 

سیل به  های خبری به نقل از مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی سازمان نوسازی مدارس کشور،براساس گزارشهمچنین . شده است

نیازمند تعمیر مدرسه  500و  تخریب شدهمدرسه  106مدرسه در نقاط مختلف این استان خسارت وارد کرد. از این تعداد  406

 . 8هستند

 میزان خسارت وارده بر مدارس استان خوزستان)استخراج شده از سامانه سجاد( 37-3 جدول

 مجموع )میلیارد ریال( محوطه )میلیارد ریال(دیوار و  ساختمان مدارس)میلیارد ریال( استان ردیف

 884 813 2 خوزستان 1

 ها و ابنیه فنی استان خوزستانراه 3-4-3

های استان خوزستان شدند. در ها و بروز خسارات مختلفی به راهباعث آبگرفتگی راه 1792ردین سال های فراوان در فروبارندگی

ق آب و یا در معرض آب قرار ماه یا به حالت غر 1شریانی و مواصلاتی بطور مستمر بیش از درصد محور  30نتیجه حوادث فوق حدود 

تصاویری از خسارات وارده به راه  84-7شکل  دراند. به شدت در معرض آسیب قرار گرفته های موجوداند و در نتیجه زیرساختگرفته

 های شهرستان اهواز در نقاط مختلف نشان داده شده است.

های کیلومتر از جاده 1298ه به پاسخ رسمی وزارت راه و شهرسازی به سوالات کارگروه، بر اثر سیلاب در استان خوزستان، با توج

 300های اصلی این استان بودند. کیلومتر راه 400های روستایی و فرعی و کیلومتر راه 1738این استان آسیب دیدند. از این مقدار 

درصد داشتند که در مجموع به جسم راه در این استان  40های اصلی خسارت بالای کیلومتر از راه 844و های روستایی کیلومتر از راه

 2دستگاه پل، آبرو و آبنما آسیب دیدند که از این تعداد  96های ابنیه فنی میلیارد ریالی وارد شد. در حوزه 191/4855خسارت 

میلیارد ریال توسط وزارت راه و  209/184شدند. میزان خسارت ابینه فنی دستگاه ابنیه فنی تخریب یا دچار آسیب دیدگی شدید 

خلاصه خسارات بر جسم راه و ابنیه فنی در محورهای مختلف استان خوزستان براساس  72-7جدول  شهرسازی برآورد شده است. در

                                                                                                                                                                  
 https://tn.ai/2007923(، 1792بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ) .1

 http://www.irna.ir/fa/News/83292962(، 1792خبرگزاری جمهوری اسلامی ) .8

http://www.irna.ir/fa/News/83292962
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با توجه به تعریف آیین نامه  ش آمده است.گزار 5پاسخ وزارت راه و شهرسازی ارائه شده است. جزییات این خسارات در جداول پیوست 

پلهای آسیب دیده تا حد امکان از سایر  ( از پل و آبرو، در این گزارش سعی بر آن شد که تعداد514های ایران )نشریه طرح هندسی راه

در   برآورد شدهارت ارائه شده است. میزان خس 72-7جدول ابنیه فنی جدا گردند. تعداد پلهای آسیب دیده در استان خوزستان در 

 .نیز موجود است 79-7جدول ت ابنیه فنی در اخسارکل در میزان  79-7جدول 

  

  

  
 های شهرستان اهوازنمایی از خسارات وارده به راه 14-3شکل 
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 راه و شهرسازی(های استان خوزستان )استخراج شده از اطلاعات وزارت ها و ابنیه فنی راهوارد به جادهخسارات  38-3جدول

 شهر ردیف
 و راه روستایی

 )کیلومتر( فرعی
 راه اصلی )کیلومتر(

 خسارتبلغ م
 جسم راه

 )میلیارد ریال(

 تعداد ابنیه
 فنی )دستگاه(

 خسارت بلغم
 ابنیه فنی

 تخریبی آسیب دیده تخریبی آسیب دیده تخریبی آسیب دیده )میلیارد ریال(
 0 0 0 54/660 74/86 13 4/36 4/84 اهواز 1

 0 0 0 09/841 4/84 0 84/72 0 آبادان 8

 0 0 0 434/118 0 34/18 9/82 0 خرمشهر 7

 965/1 0 9 817/802 13 0 44/11 9/19 شادگان 5

 202/7 0 7 615/53 0 1/11 1 13 باغ ملک 4

 0 0 0 56/44 0 0 4/2 8 رامهرمز 6

 0 0 0 458/32 0 0 24/41 0 باوی 3

 2/87 5 0 081/484 13 84/72 32/32 0 شوش 2

 604/5 0 84 205/894 4/84 5/55 0 64/881 ایذه 9

 0 0 0 114/189 34/18 2/87 0 4/58 لالی 10

 0 0 0 397/733 34/18 0 1/82 54/42 هویزه 11

 0 0 0 984/2 44/8 0 0 0 هندیجان 18

 934/8 0 1 992/513 4/84 0 24 18/0 دزفول 17

 0 0 0 007/44 0 2/6 0 54/15 امیدیه 15

 0 0 0 044/168 34/18 34/89 64/3 0 مسجد سلیمان 14

 0 0 0 4/715 0 0 5/172 0 شوشتر 16

 166/5 0 4 045/33 84/5 44/8 3/1 2/6 گتوند 13

 002/11 0 84 137/14 57/1 0 0 0 هفتگل 12

 774/44 7 13 6/824 04/54 34/18 0 34/67 اندیمشک 19

 0 0 0 013/483 3/85 27/18 9/37 0 دشت آزادگان 80

 942/16 1 8 34/59 0 0 94/70 0 رامشیر 81

 0 0 0 984/165 0 0 4/52 0 حمیدیه 88

 0 0 0 541/175 0 44/8 6/3 53/11 بهبهان 87

 19/1 0 1 974/881 0 4/58 0 130 اندیکا 85

 0 0 0 182/62 0 74/9 0 3/1 آغاجاری 84

 801/114 8 88 111/4199 08/143 38/166 13/717 11/644 جمع

 استان خوزستان )استخراج شده از اطلاعات وزارت راه و شهرسازی( تعداد پلهای آسیب دیده 31-3جدول
 درصد خسارت مبلغ خسارت تعداد )دستگاه( خسارتنوع زیر نام محور شهرستان ردیف

 دزفول 1
 آبشستگی و تخریب  دستک

 پل چهارم خرداد
 74 934/8 1 پل

 70 297/0 8 پل بردگی دستک وآسیب به پل آب گتوند 8

 50 324/1 1 پل آب بردگی دستک وآسیب به پل گتوند 7

 هفتگل 5
 تخریب و آب بردگی ابنیه

 اهواز -هفتکل 
 70 36/5 2 پل

 اندیمشک 4
 –آسیب دیدگی شدید دستک 

 کوله و دال پل -رادیه و برید 
 70 94/4 1 پل

 اندیمشک 6
 –آسیب دیدگی شدید دستک 

 کوله و دال پل -رادیه و برید 
 50 934/8 1 پل

 100 94/4 1 پل تخریب پل اندیمشک 3

 90 284/80 1 پل تخریب پل اندیمشک 2

 اندیمشک 9
 –آسیب دیدگی شدید دستک 

 کوله و دال پل -رادیه و برید 
 14 94/4 1 پل

 50 522/1 1 پل ابنیه فنی رامشیر 10

 70 494/0 1 پل رادیهتخریب دیوار ضامن و  رامشیر 11

 20 234/15 1 پل تخریب پل پدافند رامشیر 18

 باغ ملک 17
 آبردگی دستک پل و آبشتگی رادیه

 برید محور صیدون و
 50 948/0 1 پل

 40 582/1 1 پل آبردگی دستک پل محور صیدون باغ ملک 15

 901/71 11 مجموع
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 آهن و حمل و نقل ریلی استان خوزستانراه 3-4-9

 نقشه ،86-7شکل  در. باشدمی زاگرس آهن راه ناحیه از بخشی همچنین و جنوب ناحیه آهن راه شامل خوزستان استان آهن راه

 .اندشده مشخصآن  در زاگراس و جنوب نواحیو  شده ارائه ایران کشور در آهن راه خطوط

 
 نواحی جنوب و زاگرس در نقشه خطوط راه آهن ایران 16-3شکل 

تر به ترتیب نمایی جزیی، 82-7شکل و  83-7شکل باشند. در س دارای تعداد مختلفی ایستگاه مینواحی جنوب و زاگراهر کدام از 

نشان داده شده است، ناحیه جنوب شامل ایستگاه  83-7شکل از ناحیه های جنوب و زاگرس نشان داده شده است. همانگونه که در 

ر، گرگر، شهدای گمنام، جانبازان، میاندشت، کارون، اهواز، خرمشهر، گرمدشت، حسینیه، های، بندر امام خمینی، بندر ماهشهر، سربند

آهن( و  آهو، شهید حمید موسوی، قدس، نظامیه، خاور، بامدژ، آهودشت، میان آب می باشد. بلاك های بین این ایستگاه ها )خطوط راه

نشان  82-7شکل شود. همانگونه که در حیه جنوب محسوب میجز راه آهن نا های میان آب و هفت تپههمچنین بلاك بین ایستگاه

های هفت تپه، شوشتر، شوش، سبزآب، اندیمشک، دوکوهه، گل محک، بالارود، مازو، ه است، ناحیه زاگرس شامل ایستگاهداده شد

اه ها و همچنین بلاك بین های بین این ایستگشوند. تمامی بلاكزاگرس محسوب میشهبازان، تله زنگ و تنگ پنج جز ناحیه راه آهن 

ایستگاه تنگ پنج و تنگ هفت جز ناحیه راه آهن زاگرس محسوب می شوند. ایستگاه تله زنگ در استان خوزستان و ایستگاه تنگ پنج 

 در استان لرستان واقع شده است.
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 های آنناحیه زاگرس و ایستگاهراه آهن  18-3شکل  های آنهراه آهن ناحیه جنوب و ایستگا 17-3شکل 

 خسارات راه آهن ناحیه جنوب 3-4-9-1

های مختلف راه آهن ناحیه جنوب با توجه به پاسخ شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران یست کلی خسارات ایجاد شده در بخشل

ارائه شده است. در این جدول، محل خرابی، نوع خرابی، طول خرابی و مقدار خسارات مالی تخمین زده شده ارائه شده  50-7جدول در 

، خسارات وارده به راه آهن ناحیه جنوب شامل خسارت ایجاد شده در روسازی، شوددیده می 50-7جدول است. همانگونه که در 

باشد. بخشی از خسارات ایجاد شده در ها میها و تجهیزات درون ایستگاهان ایستگاهخسارات وارده به زیرسازی و آب گرفتگی ساختم

 نشان داده شده است. 70-7و  89-7شکل آهن ناحیه جنوب در راه

 خسارات ایجاد شده در راه آهن ناحیه جنوب )شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران( 90-3جدول

 طول خرابی )متر( نوع خرابی بلاك ردیف
 ورد خسارتبرآ

 )میلیارد ریال(

 90 9000 خرابی زیر سازی بامدژ -خاور  1

 80 8000 خرابی زیرسازی ایستگاه بامدژ 8

 120 12000 خرابی زیرسازی آهودشت -بامدژ  7

 70 5000 خرابی زیرسازی آهودشت-بامدژ 5

 54 12000 خرابی روسازی و بالاست ریزی آهودشت -بامدژ 4

 18 متر مربع 1800 زیرآب رفتن ساختمان ها و تاسیسات ایستگاه بامدژ 6

 2 متر مربع 200 زیرآب رفتن ساختمان ها و تاسیسات ایستگاه نظامیه 3

 14 400 تخریب کامل زیرسازی و روسازی آهودشت -بامدژ 2

 130 13000 خرابی زیرسازی نظامیه -اهواز 9

 160 16000 خرابی زیرسازی خاور -نظامیه  10

 180 18000 خرابی زیرسازی میاندشت -کمربندی نظامیه  11

 140 4000 تخریب کامل زیرسازی و روسازی میاندشت -کمربندی نظامیه  18

 90 7000 تخریب کامل زیرسازی و روسازی ایستگاه نظامیه 17

 8/1 50 تخریب کامل زیرسازی و روسازی حسینبه -حمید 15

 190 19000 خرابی زیرسازی حسینیه -حمید  14

 100 10000 خرابی زیرسازی خسروی -میاندشت 16

 1/1381 133490 جمع
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 (800+766 -763بامدژ )کیلومتر  -خسارت بلاک آهو دشت 11-3شکل 

 
 (774ومتر خسارت ایستگاه بامدژ )کیل 30-3شکل 

 آهن ناحیه زاگرسخسارات راه 3-4-9-1

های مختلف راه آهن ناحیه زاگرس با توجه به پاسخ شرکت راه آهن جمهوری اسلامی لیست کلی خسارات ایجاد شده در بخش

. در این جدول، محل خرابی، نوع خرابی، طول خرابی و مقدار خسارات مالی تخمین زده شده ارائه شوددیده می، 51-7جدول ایران در 

راه آهن ناحیه زاگرس شامل خسارت ایجاد شده در ارائه شده است، خسارات وارده به  51-7جدول شده است. همانگونه که در 

ها، ریزش ترانشه، ها، آبگرفتگی تونلها و تجهیزات درون ایستگاهزی، خسارات وارده به زیرسازی، آبگرفتگی ساختمان ایستگاهروسا

رات ایجاد شده در باشند. بخشی از خساشستگی دیوارهای ساحلی و پوششی میریزش سنگ و خاك درون خط، آبشستگی خاکریز و آب

 نشان داده شده است. 78-7و  71-7شکل آهن ناحیه زاگرس در راه

 خسارات ایجاد شده در راه آهن ناحیه زاگرس )شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران( 91-3جدول
 برآورد خسارت )میلیارد ریال( طول خرابی )متر( نوع خرابی شهر شهرستان ردیف

3تنگ  اندیمشک 1 خاکریز زیر کوله پلآبشستگی   متر 50   66/109  

3تنگ  اندیمشک 8 متر 200 آبگرفتگی تونل   4/18  

3تنگ  اندیمشک 7 متر 600 آبگرفتگی تونل   4/19  

4تنگ  اندیمشک 5 متر 80 آبشستگی کانال   8 

4تنگ  اندیمشک 4 متر 80 آبشستگی دیوار ساحلی   24/4  

متر 80 آبشستگی دیوار ساحلی تله زنگ اندیمشک 6  4 

متر 50 آبشستگی دیوار پوششی تله زنگ اندیمشک 3  4 

متر 700 آبگرفتگی تونل شهبازان اندیمشک 2  4 

متر 500 کم بودن عرض خاکریز شهبازان اندیمشک 9  80 

متر 70 ریزش خاك و سنگ به داخل خط شهبازان اندیمشک 10  8 
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 )شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران(خسارات ایجاد شده در راه آهن ناحیه زاگرس  91-3ادامة جدول
 برآورد خسارت )میلیارد ریال( طول خرابی )متر( نوع خرابی شهر شهرستان ردیف

متر 100 آبگرفتگی تونل شهبازان اندیمشک 11  4/18  

متر 100 ریزش خاك درون تونل شهبازان اندیمشک 18  8 

متر 100 ریزش خاك و سنگ به داخل خط شهبازان اندیمشک 17  4 

متر 140 ریزش خاك و سنگ به داخل خط مازو اندیمشک 15  2 

متر 140 ریزش خاك و سنگ به داخل خط مازو اندیمشک 14  2 

متر 70 آبشستگی کانال مازو اندیمشک 16  7/7  

متر 800 آبشستگی کانال بالارود اندیمشک 13  3/3  

متر 100 ورود سنگ و خاك به داخل خط بالارود اندیمشک 12  5 

متر 400 ورود سنگ و خاك به داخل خط بالارود اندیمشک 19  8/17  

متر 100 ریزش سنگ و خاك به درون خط بالارود اندیمشک 80  5 

متر 100 ریزش سنگ و خاك به درون خط بالارود اندیمشک 81  5 

متر 100 ریزش سنگ و خاك به درون خط بالارود اندیمشک 88  5 

خاك به درون خطریزش سنگ و  بالارود اندیمشک 87 متر 400   10 

متر 700 رانش ترانشه بالارود اندیمشک 85  8/85  

متر 100 ریزش سنگ و خاك درون خط بالارود اندیمشک 84  5 

متر 100 ریزش سنگ و خاك درون خط گل محک اندیمشک 86  5 

متر 100 ریزش سنگ و خاك درون خط گل محک اندیمشک 83  5 

و خاك درون خطریزش سنگ  گل محک اندیمشک 82 متر 100   5 

متر 100 ریزش سنگ و خاك درون خط گل محک اندیمشک 89  4 

4/59 8400 آبگرفتگی خط هفت تپه شوشتر 70  

 5 - ایستگاه و تاسیسات آبگرفتگی ساختمان های ادارای و - اندیمشک 71

9/171 7800 جمع   

 
 ضلع جنوبی پل صالح حمید( - 446+600تنگ پنج )کیلومتر  -خسارت بلاک تنگ هفت 31-3شکل 

 
(93تنگ پنج )بخش جنوبی تونل  -خسارت بلاک تنگ هفت 31-3شکل   
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 استان خوزستان درمانیمراکز  3-4-4

میلیارد ریالی شدند که بیشترین  843در اثر سیلاب در استان خوزستان، مراکز بهداشتی و درمانی این استان متحمل خسارت 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش درمانی باشد. خسارات وارد به مراکز های اهواز، شوشتر و آبادان میخسارات مربوط به شهرستان

ها ناشی از به زیر آب رفتن مراکز اعلام شده باشد. عمده این خسارترصد خسارت کل استان مید 30پزشکی شهرستان اهواز بیش از 

جزئیات خسارات به واحدهای درمانی این استان به تفکیک شهرستان و نوع آسیب آورده شده است. براساس  58-7جدول است. در 

مترمربع واحد  164372متر مربع از  171049دولت(، سیلاب به  زیبازسااطلاعات استخراج شده از سامانه سجاد )سامانه جامع امداد و 

 درمانی استان خوزستان خسارت واردکرده است.

 های وارده به مراکز درمانی استان خوزستانجزئیات خسارت 91-3جدول

 شهرستان ردیف
 تعداد واحد درمانی

 آسیب دیده

 مبلغ خسارت

 )میلیارد ریال(

 50 10 شوشتر 1

 8 11 دزفول 8

 4 4 شوش 7

 84 5 آبادان 5

 144 17 اهواز 4

 70 --- ای(اهواز )خسارات غیر سازه 6

 147 93 جمع

 های آب و فاضلاب شهری و روستایی استان خوزستانزیرساخت 3-4-6

هزار جمعیت قطع گردید. بیشترین خسارات به  844روستا و حدود  1021مجتمع با  98با شروع سیلاب در این استان، آب 

. با توجه به پاسخ رسمی وزارت نیرو به وارد شده است ماهشهر و های سوسنگرد، بستان، رفیع، دزفولتاسیسات فاضلاب شهرستان

میلیارد ریال برآورد  14/17141های آب و فاضلاب شهری و روستایی این استان مبلغ تکارگروه زیرساخت، میزان خسارات به زیرساخ

 جزئیات این خسارات در مناطق مختلف استان ارائه شده است. 57-7جدول شده است. در 

 جزئیات خسارات تاسیسات آب و فاضلاب شهری و روستایی استان خوزستان )پاسخ رسمی وزارت نیرو( 93-3جدول

 لاب شهریآب و فاض

 میزان خسارت آسیب دیده )میلیارد ریال( میزان خسارت تخریبی )میلیارد ریال( محل احداث نوع زیرساخت ردیف

 85 10 سالند آب 1

 114 0 لالی آب 8

 14 140 هفتکل آب 7

 98 0 آغاجاری آب 5

 86 0 شوش آب 4

 70 0 فتح المبین آب 6

 14 54 دزفول آب 3

 0 807 گوریه آب 2

 74 70 آبادان آب 9

 0 65 خرمشهر آب 10

 0 809 سوسنگرد آب 11

 0 133 بستان آب 18

 0 191 هویزه آب 17

 99 40 رفیع آب 15

 529 86/143 سوسنگرد فاضلاب 14
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 جزئیات خسارات تاسیسات آب و فاضلاب شهری و روستایی استان خوزستان )پاسخ رسمی وزارت نیرو( 93-3ادامة جدول

 شهری آب و فاضلاب

 میزان خسارت آسیب دیده )میلیارد ریال( میزان خسارت تخریبی )میلیارد ریال( محل احداث نوع زیرساخت ردیف

 167 34/84 بستان فاضلاب 16

 69/112 0 هویزه فاضلاب 13

 4/584 324/57 رفیع فاضلاب 12

 4/101 69/28 دزفول فاضلاب 19

 4/30 0 شوش فاضلاب 80

 94/862 84/156 آبادان فاضلاب 81

 534/145 90 خرمشهر فاضلاب 88

 3/93 54 شوشتر فاضلاب 87

 6000 0 اهواز آب و فاضلاب 85

 آب و فاضلاب روستایی

 6/71 0 اندیکا آب 84

 8/8 0 اندیمشک آب 86

 0 873 اهواز آب 83

 0 1410 آغاجری آب 82

 136 0 باوی آب 89

 6 0 بهبهان آب 70

 7/85 0 حمیدیه آب 71

 3/0 0 خرمشهر آب 78

 98 0 دزفول آب 77

 2/186 0 دشت آزادگان آب 75

 142 0 رامشیر آب 74

 29 0 رامهرمز آب 76

 7/32 0 شادگان آب 73

 137 0 شوش آب 72

 61 0 شوشتر آب 79

 193 0 کارون آب 50

 113 0 هویزه آب 51

 8/11 0 لالی آب 58

 5/9625 35/7566 جمع

 برق استان خوزستانشبکه های زیرساخت 3-4-7

پست برق )پنج  89هایی از شبکه را از بین برد. تعداد سیلاب اخیر در استان خوزستان برای مدت زمان طولانی دسترسی به بخش

آبریز کارون های پست فوق توزیع( به طور جدی در معرض بالاترین خطر سیلاب قرار گرفتند که بیشتر آنها در حوزه 85پست انتقال و 

 500های کلیدی کرد، از دست رفتن پستترین خطری که شهرستان اهواز را تهدید میو کرخه قرار داشتند. در این میان، مهم

گرفتگی های استان، بیشتر مربوط به آبکیلوولت تغذیه کننده بخش غربی این شهرستان بود، در حالی که مشکلات سایر شهرستان

، آب گرفتگی پست برق اهواز شمالغرب و اقدام انجام شده 74-7شکل تا  77-7شکل . ت رفتن شبکه توزیع بودرق و از دسهای بپایه

 کشد.جهت نجات آن را به تصویر می

 کشد.های توزیع برق را در نقاط مختلف استان به تصویر می، برای نمونه، چند مورد آب گرفتگی شبکه72-7شکل تا  76-7شکل 
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 اول بند سیل احداث و شمالغرب اهواز برق پست گیآبگرفت 33-3شکل 

 
 آبگرفتگی پست برق اهواز شمالغرب و احداث سیل بند دوم 39-3شکل 

 
نفوذ آب به داخل پست برق اهواز شمالغرب 34-3شکل   
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 باویآب گرفتگی شبکه توزیع برق در منطقه  36-3شکل 

 
 و خاور آب گرفتگی شبکه توزیع برق در منطقه بامدژ 37-3شکل 

 
 خاور و بامدژ منطقه گرفتگی آب اثر در توزیع  شبکه دیدگی آسیب 38-3 شکل

تیرماه استخراج شده  85دهد که از سامانه سجاد در تاریخ خسارات به زیرساختهای برق استان خوزستان را نشان می 55-7جدول 

 میلیارد ریال برآورد شده است. 8/1434است.  مقدار آن حدود 
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 (سجاد سامانه از شده استخراج) خوزستان استان برق زیرساختهای به خسارت برآورد 99-3 جدول
 ریال( اردمبلغ خسارت )میلی تعداد نوع زیرساخت نام شرکت

 شرکت برق منطقه ای خوزستان
 890 86 پست آسیب دیده )انتقال فوق توزیع(

 535 451 دکل )انتقال فوق توزیع(

 خوزستان شرکت توزیع برق

 3/43 100 پستهای هوایی و زمینی

 02/648 --- خطوط انتقال فشار متوسط و ضعیف

 7/1 --- سایر

 شرکت توزیع برق شهرستان اهواز

 8/7 5 پستهای هوایی و زمینی

 85/95 --- خطوط انتقال فشار متوسط و ضعیف

 68/8 --- سایر

 1/1474 671 مجموع

 زیرساختهای گاز استان خوزستان 3-4-8

میلیارد ریال خسارت به زیرساختهای  316/416با توجه به پاسخ رسمی شرکت ملی گاز ایران به کارگروه زیرساختها، در مجموع 

وارد شد که جزئیات  خطوط توزیع و تغذیه فلزی، شبکه پلی اتیلن، خرابی شیرهای شبکه، حوضچه های گازگاز استان خوزستان شامل 

 ت.ارائه شده اس 54-7جدول آن در 

 (یرانگاز ا یشرکت ملپاسخ رسمی گاز استان خوزستان ) یرساختهایخسارات ز یاتجزئ 94-3جدول
 میزان خسارت )میلیارد ریال( آسیب دیده نوع زیرساخت ردیف

 316/416 خطوط توزیع و تغذیه فلزی، شبکه پلی اتیلن، خرابی شیرهای شبکه، حوضچه های گاز 1

 مخابراتی استان خوزستان زیرساختهای 3-4-1

شبکه  یبتخر ی،خسارات ساختمانمیلیارد ریال خسارت که عمده آن  244/83با توجه به پاسخ رسمی شرکت مخابرات ایران، 

جزئیات خسارات  56-7جدول بود به زیرساختهای مخابراتی این استان وارد شد. در  یزاتتجه یو خراب ینور یبرف یبتخر ی،دسترس

 است.ارائه شده 

 مخابراتی خوزستان )پاسخ رسمی شرکت مخابرات ایران( رساختهایمیزان خسارت به زی 96-3جدول
 متوسط زمان رفع خرابی )ساعت( عمده خسارت وارده میزان خسارت )میلیارد ریال( منطقه

 244/83 خوزستان
 خسارات ساختمانی، تخریب شبکه دسترسی، 

 تخریب فیبر نوری و خرابی تجهیزات
17 

 های کشاورزی استان خوزستانزیرساخت 3-4-10

بندهای مختلفی با همکاری مردم و در استان خوزستان برای جلوگیری از ورود آب به مناطق مسکونی شهری و روستایی، سیل

های این استان هدایت کند. در پی این اقدام خساراتی به ها و دشتهای اجرایی ساخته شد تا آب را به سمت بیاباندستگاه

پل و  810، آسیب به زیرساختها کارگروه رسمی استانداری خوزستان به. با توجه به پاسخ های کشاورزی این استان وارد شدزیرساخت

اسکله بتنی از جمله خسارات در سطح  3ایستگاه پمپاژ،  520هکتار شبکه تحت فشار،   5000کیلومتر خط انتقال آب،  160ابنیه فنی، 

های دشت آزادگان، ان خوزستان به ترتیب مربوط به شهرستانهای کشاورزی استاین استان می باشند. بیشترین خسارات زیرساخت

های کشاورزی استان باشد. مبلغ کل خسارت به زیرساختدرصد خسارت کل استان می 40هویزه و حمیدیه که معادل حدود 

اری خوزستان در استاندرسمی است که جزئیات این خسارات با توجه به پاسخ میلیون ریال برآورد شده  16490140خوزستان مقدار 

میزان خسارت ثبت شده به زیرساختهای کشاورزی استان خوزستان در سامانه سجاد  رائه شده است.ا 52-7جدول و  53-7جدول 
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باشد که با مقدار اعلام شده توسط استانداری لرستان اختلاف قابل میلیارد ریال می 312دولت( در حدود  بازسازی)سامانه جامع امداد و 

 دارد. ایملاحظه

به تفکیک شهرستان و نووع زیرسواخت  1318فروردین   11تا  4خسارات وارد بر زیرساختهای کشاورزی استان خوزستان از تاریخ  97-3جدول

 )استانداری خوزستان(

 درصد خسارت مساحت )مترمربع( نوع زیرساخت شهرستان ردیف
 مبلغ برآورد خسارت

 )میلیون ریال(

 دشت آزادگان 1

 16000 84 500 فشار )هکتار(شبکه تحت 

 6000 80 14 خطوط انتقال آب )کیلومتر(

 70000 70 1000 شبکه فرعی )هکتار(

 45000 50 90 ایستگاههای پمپاژ )باب(

 600000 50 70000 تسطیح )هکتار(

 800000 50 10000 انهار سنتی )هکتار(

 10000 70 1000 صنایع غذایی و تکمیلی

 8000 20 100 تاسیسات برق مرکز آبزیان

 81000 50 74 جاده بین مزارع )کیلومتر(

 5000 100 4 پل و ابنیه فنی )باب(

 580000 50 300 سیل بند )کیلومتر(

 8500000 100 16000 زهکش )هکتار(

 7367000 مبلغ کل خسارت دشت آزادگان

 هویزه 8

 2000 84 800 شبکه تحت فشار )هکتار(

 5000 80 10 خطوط انتقال آب )کیلومتر(

 70000 70 1000 شبکه فرعی )هکتار(

 5000 100 1300 جایگاه دام

 52000 50 20 ایستگاههای پمپاژ )باب(

 800000 50 10000 تسطیح )هکتار(

 800000 50 10000 انهار سنتی )هکتار(

 70000 50 40 جاده بین مزارع )کیلومتر(

 4600 100 3 پل و ابنیه فنی )باب(

 850000 50 500 سیل بند )کیلومتر(

 8840000 100 14000 زهکش )هکتار(

 7019600 مبلغ کل خسارت هویزه

 اندیمشک 7

 2000 84 800 شبکه تحت فشار )هکتار(

 500 80 1 خطوط انتقال آب )کیلومتر(

 7600 40 520 جایگاه دام

 600 50 1 پمپاژ )باب(ایستگاههای 

 5260 50 2/1 سیل بند )کیلومتر(

 13560 مبلغ کل خسارت اندیمشک

 اهواز 5

 18000 84 700 شبکه تحت فشار )هکتار(

 2000 80 80 خطوط انتقال آب )کیلومتر(

 850000 70 2000 شبکه فرعی )هکتار(

 456000 40 3040000 استخر پرورش ماهی

 58000 50 30 پمپاژ )باب(ایستگاههای 

 40000 70 4000 صنایع غذایی و تکمیلی

 800000 50 10000 تسطیح )هکتار(

 160000 50 2000 انهار سنتی )هکتار(

 45000 50 90 جاده بین مزارع )کیلومتر(

 18000 100 14 پل و ابنیه فنی )باب(

 60000 50 100 سیل بند )کیلومتر(
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بوه تفکیوک شهرسوتان و نووع  1318فوروردین   11توا  4خسارات وارد بر زیرساختهای کشاورزی استان خوزستان از تاریخ  97-3ادامة جدول

 زیرساخت )استانداری خوزستان(

 درصد خسارت مساحت )مترمربع( نوع زیرساخت شهرستان ردیف
 مبلغ برآورد خسارت

 )میلیون ریال(
 1725000 مبلغ کل خسارت اهواز

 باوی 4

 18000 84 700 شبکه تحت فشار )هکتار(

 5200 80 18 خطوط انتقال آب )کیلومتر(

 76000 50 60 ایستگاههای پمپاژ )باب(

 6000 40 1100 جایگاه دام

 150000 50 3000 تسطیح )هکتار(

 700000 50 14000 انهار سنتی )هکتار(

 60000 50 100 جاده بین مزارع )کیلومتر(

 18000 100 14 پل و ابنیه فنی )باب(

 340000 100 4000 زهکش )هکتار(

 1780200 مبلغ کل خسارت باوی

 شوشتر 6

 18000 84 700 شبکه تحت فشار )هکتار(

 85000 80 60 خطوط انتقال آب )کیلومتر(

 180000 70 5000 شبکه فرعی )هکتار(

 81000 50 74 ایستگاههای پمپاژ )باب(

 5000 100 1700 جایگاه دام

 50000 60 10000 صنایع غذایی و تکمیلی

 20000 50 5000 تسطیح )هکتار(

 850000 50 18000 انهار سنتی )هکتار(

 32000 50 170 جاده بین مزارع )کیلومتر(

 88500 100 82 پل و ابنیه فنی )باب(

 180000 50 800 سیل بند )کیلومتر(

 700000 100 8000 زهکش )هکتار(

 1061500 مبلغ کل خسارت شوشتر

 کارون 3

 16000 84 500 شبکه تحت فشار )هکتار(

 5000 80 10 خطوط انتقال آب )کیلومتر(

 18000 50 80 ایستگاههای پمپاژ )باب(

 50000 70 7000 صنایع غذایی و تکمیلی

 60000 50 7000 تسطیح )هکتار(

 100000 50 4000 انهار سنتی )هکتار(

 12000 50 70 جاده بین مزارع )کیلومتر(

 18000 100 14 پل و ابنیه فنی )باب(

 868000 مبلغ کل خسارت کارون

 شوش 2

 16000 84 500 شبکه تحت فشار )هکتار(

 5200 80 18 خطوط انتقال آب )کیلومتر(

 81000 50 74 ایستگاههای پمپاژ )باب(

 700000 50 14000 تسطیح )هکتار(

 760000 50 12000 انهار سنتی )هکتار(

 28600 40 780000 استخر پرورش ماهی

 14000 50 84 جاده بین مزارع )کیلومتر(

 30000 70 6000 صنایع غذایی و تکمیلی

 76000 100 54 پل و ابنیه فنی )باب(

 700000 100 8000 زهکش )هکتار(

 1804500 مبلغ کل خسارت شوش

 حمیدیه 9

 16000 84 500 شبکه تحت فشار )هکتار(

 2000 80 80 خطوط انتقال آب )کیلومتر(

 14000 70 400 شبکه فرعی )هکتار(

 14000 50 84 ایستگاههای پمپاژ )باب(
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بوه تفکیوک شهرسوتان و نووع  1318فوروردین   11توا  4خوزستان از تاریخ خسارات وارد بر زیرساختهای کشاورزی استان  97-3ادامة جدول

 زیرساخت )استانداری خوزستان(

 درصد خسارت مساحت )مترمربع( نوع زیرساخت شهرستان ردیف
 مبلغ برآورد خسارت

 )میلیون ریال(

  

 7800 20 1400 جایگاه دام

 802000 50 10500 تسطیح )هکتار(

 700000 50 14000 انهار سنتی )هکتار(

 18000 50 80 جاده بین مزارع )کیلومتر(

 50000 100 40 پل و ابنیه فنی )باب(

 70000 50 40 سیل بند )کیلومتر(

 900000 100 6000 زهکش )هکتار(

 1453800 مبلغ کل خسارت حمیدیه

 دزفول 10

 18000 84 700 شبکه تحت فشار )هکتار(

 56400 100 7600 بند خشکه چین گابیونی

 10000 70 1400 صنایع غذایی و تکمیلی

 7000 100 100 ملزومات زندگی عشایر

 140000 100 1000 زهکش )هکتار(

 881400 مبلغ کل خسارت خوزستان

 شادگان 11

 18000 84 700 شبکه تحت فشار )هکتار(

 14000 70 400 شبکه فرعی )هکتار(

 18000 50 80 )باب(ایستگاههای پمپاژ 

 108000 50 4100 تسطیح )هکتار(

 1300 100 900 جایگاه دام

 72000 50 1900 انهار سنتی )هکتار(

 6600 50 11 جاده بین مزارع )کیلومتر(

 11800 100 15 پل و ابنیه فنی )باب(

 3920 50 7/17 سیل بند )کیلومتر(

 806520 مبلغ کل خسارت شادگان

 خرمشهر 18

 10000 84 840 شبکه تحت فشار )هکتار(

 14000 70 400 شبکه فرعی )هکتار(

 18000 50 80 ایستگاههای پمپاژ )باب(

 80000 50 1000 تسطیح )هکتار(

 40000 50 8400 انهار سنتی )هکتار(

 12000 50 70 جاده بین مزارع )کیلومتر(

 2000 100 10 پل و ابنیه فنی )باب(

 70000 50 40 سیل بند )کیلومتر(

 700000 100 8000 زهکش )هکتار(

 10000 100 1000 جایگاه دام

 537000 مبلغ کل خسارت خرمشهر

 آبادان 17

 10000 84 840 شبکه تحت فشار )هکتار(

 14000 70 400 شبکه فرعی )هکتار(

 147000 60 مورد 4 اسکله بتنی

 80000 50 1000 انهار سنتی )هکتار(

 85000 50 50 سیل بند )کیلومتر(

 888000 مبلغ کل خسارت آبادان

 اندیکا 15

 1200 50 7 ایستگاههای پمپاژ )باب(

 6000 100 80000 جایگاه دام

 10000 50 400 انهار سنتی )هکتار(

 13200 مبلغ کل خسارت اندیکا

 آغاجاری 14
 7000 50 140 انهار سنتی )هکتار(

 600 50 1 جاده بین مزارع )کیلومتر(
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بوه تفکیوک شهرسوتان و نووع  1318فوروردین   11توا  4خسارات وارد بر زیرساختهای کشاورزی استان خوزستان از تاریخ  97-3ادامة جدول

 زیرساخت )استانداری خوزستان(

 درصد خسارت مساحت )مترمربع( نوع زیرساخت شهرستان ردیف
 مبلغ برآورد خسارت

 )میلیون ریال(
 7600 مبلغ کل خسارت آغاجاری

 ایذه 16

 1800 50 8 ایستگاههای پمپاژ )باب(

 1000 50 1000 انبار و سیلوی ذخیره

 1400 100 1000 دیوار مجتمع پرورش ماهی

 10000 100 0 ملزومات زندگی عشایر

 5040 40 7100 بند خشکه چین گابیونی

 9200 30 8000 جایگاه دام

 16000 50 200 انهار سنتی )هکتار(

 1260 50 1/7 سیل بند )کیلومتر(

 54510 مبلغ کل خسارت ایذه

 هفتکل 13
 640 100 440 جایگاه دام

 7000 100 0 ملزومات زندگی عشایر

 7640 جمع کل اعتبار مورد نیاز هفتکل

 لالی 12
 8100 30 1000 جایگاه دام

 7000 100 0 عشایرملزومات زندگی 

 4100 مبلغ کل خسارت لالی

 مسجد سلیمان 19

 5000 100 0 ملزومات زندگی عشایر

 8200 20 1200 جایگاه دام

 1800 50 8 جاده بین مزارع )کیلومتر(

 7800 100 5 پل و ابنیه فنی )باب(

 11800 مبلغ کل خسارت مسجد سلیمان

 باغملک 80

 3800 50 18 ایستگاههای پمپاژ )باب(

 88340 100 1480 جایگاه دام

 1800 100 مورد 80 گلخانه

 77000 50 1640 انهار سنتی )هکتار(

 7600 50 6 جاده بین مزارع )کیلومتر(

 700 50 0/4 سیل بند )کیلومتر(

 62040 مبلغ کل خسارت باغملک

 رامهرمز 81
 1800 50 8 ایستگاههای پمپاژ )باب(

 140000 100 1000 )هکتار(زهکش 

 141800 مبلغ کل خسارت رامهرمز

 بهبهان 88

 7000 50 4 ایستگاههای پمپاژ )باب(

 40000 50 8400 انهار سنتی )هکتار(

 6000 50 10 جاده بین مزارع )کیلومتر(

 1600 100 8 پل و ابنیه فنی )باب(

 1800 50 8 سیل بند )کیلومتر(

 7400 100 400 جایگاه دام

 64700 مبلغ کل خسارت بهبهان
 170000 50 6400 تسطیح )هکتار( امیدیه 87

 64000 20 مورد 8 اسکله بتنی هندیجان 85

 شرکت توسعه نیشکر 84
 280000 100 84000 آب و خاك و امور زیربنایی )هکتار(

 400000 64 84000 آب و خاك و امور زیربنایی )هکتار(

 16410140 های کشاورزی استان خوزستانزیرساختمبلغ کل خسارات 
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براسواس نووع زیرسواخت )اسوتانداری  1318فوروردین  11تا  4خسارات وارد بر زیرساختهای کشاورزی استان خوزستان از تاریخ  98-3جدول

 خوزستان(
 مبلغ برآورد خسارت )میلیارد ریال( مقدار نوع زیرساخت

 160 5000 شبکه تحت فشار )هکتار(

 65 160 خطوط انتقال آب )کیلومتر(

 520 16000 شبکه فرعی )هکتار(

 822 520 ایستگاههای پمپاژ )باب(

 8050 108000 تسطیح )هکتار(

 8020 105000 انهار سنتی )هکتار(

 880 86400 صنایع غذایی و تکمیلی )متر مربع(

 8 100 تاسیسات برق مرکز آبزیان )متر مربع(

 785 450 )کیلومتر(جاده بین مزارع 

 162 810 پل و ابنیه فنی )باب(

 8/950 1442/5 سیل بند )کیلومتر(

 3400 40000 زهکش )هکتار(

 812 مورد 3 اسکله بتنی

 های صنعتی استان خوزستانزیرساختهای شهرک 3-4-11

با توجه به اینکه تا تنظیم این گزارش پاسخ رسمی از وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره میزان خسارات دریافت نشد. میزان 

دولت( استخراج شده است. این زیرساختها شامل  بازسازیخسارت به این بخش از زیرساختها از سامانه سجاد )سامانه جامع امداد و 

، راه و معابر و ساختمانهای صنعتی خطوط انتقال و تاسیسات آب، خطوط انتقال و تاسیسات برق، خطوط انتقال و تاسیسات فاضلاب

جدول های صنعتی این استان وارد گردید. جزئیات این خسارات در میلیارد ریال خسارت به شهرك 76/825باشند که در مجموع می

نشان  های صنعتی استان خوزستانزیرساختهای شهركارات به خس ای ازنمونه 50-7شکل  و 79-7شکل ارائه شده است. در  7-59

 داده شده است.

 میزان خسارت به زیرساختهای شهرک های صنعتی استان خوزستان )استخراج شده از سامانه سجاد( 91-3جدول

 استان
 میزان خسارت )میلیارد ریال(

 مجموع ساختمان راه و معابر انتقال و تاسیسات آبخطوط  خطوط انتقال و تاسیسات برق خطوط انتقال و تاسیسات فاضلاب

 76/825 1 4/812 26/5 14 54 خوزستان

 

  
 اهواز 1 شماره صنعتی شهرکآبگرفتگی  31-3شکل 
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 نیشکر استان خوزستان تاسیساتآبگرفتگی  90-3شکل 

 استان ایلام 3-6

 ها و واحدهای مسکونی استان ایلامساختمان 3-6-1

های مدیرکل راه و شهرسازی باعث ایجاد سیل در دو مقطع زمانی در استان ایلام گردید. با توجه به گفته 1792فروردین های بارش

بیشترین آسیب چندانی ندیدند.  فروردین( 6و  4) هاها در موج اول بارشخبری وزارت راه و شهرسازی، ساختمان استان ایلام در پایگاه

سامانه جامع ). براساس اطلاعات موجود در سامانه سجاد 1وارد گردید فروردین( 18و  11) ج دوم سیلابخسارات به ساختمانها در مو

ارائه شده است. در مجموع  40-7جدول خسارت به ساختمانهای استان ایلام در شش سطح خسارت در  دولت( امداد و بازسازی

خرابی یک ساختمان  51-7شکل در  .باشندآن احداثی می واحد 7582واحد ساختمانی در اثر سیلاب خسارت دیدند که  11020

 روستایی بر اثر لغزش خاك به تصویر کشیده شده است.

 ساختمانهای آسیب دیده در سیل استان ایلام )استخراج شده از سامانه سجاد( 40-3جدول

 سطح خسارت
 احداثی

 نوع یک

 احداثی

 نوع دو

 تعمیری

 نوع یک

 تعمیری

 نوع دو

 تعمیری

 نوع سه
 جمع مقاوم سازی

 11020 --- --- 3521 131 --- 7582 تعداد واحد آسیب دیده

 
 چم قوله در اثر لغزش یروستا یساختمان مسکون یخراب 91-3شکل 

                                                                                                                                                                  
 /http://news.mrud.ir/news/67151(، 1792پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ) .1
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 مدارس استان ایلام 3-6-1

توسط سازمان نوسازی مدارس، خسارت وارده  دولت( سامانه جامع امداد و بازسازی)با توجه به اطلاعات ثبت شده در سامانه سجاد 

 41-7جدول میلیارد ریال مشخص شده است. جزئیات این خسارت در  75/71بر ساختمانهای مدارس، دیوار و محوطه در این استان 

 40به  ماهین های خبری، سیل فروردبه گفته مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان ایلام در پایگاهارائه شده است. همچنین 

. از مجموع این فضاها یک مدرسه و یک کانکس به طور کامل زیر آب رفته خسارت وارد کردمیلیارد ریال  160در حدودمدرسه استان 

نم زدگی، آبگرفتگی محوطه و کلاسها، تخریب چاه های سرویس بهداشتی، نمای داخلی، تاسیسات فضای آموزشی دیگر نیز دچار  52و 

 . 1سرمایشی، ایزوگام و تخریب دیوار محوطه شدند برقی، گرمایشی،

 )استخراج شده از سامانه سجاد( استان ایلام میزان خسارت وارده بر مدارس 41-3جدول
 مجموع )میلیارد ریال( دیوار و محوطه )میلیارد ریال( ساختمان مدارس)میلیارد ریال( استان ردیف

 75/71 4/19 25/11 ایلام 1

 ابنیه فنی استان ایلامها و راه 3-6-3

 از کیلومتر 492 ایلام، استان در سیلاب اثر بر ،زیرساختها کارگروه سوالات به شهرسازی و راه رسمی وزارت پاسخ به توجه با

. هستند استان این اصلی هایراه کیلومتر 155 و روستایی های فرعی وراه کیلومتر 545 مقدار این از. دیدند آسیب استان این هایجاده

درصدی دیده  74همچنین در این استان یک پل در شهرستان دره شهر به طور کامل تخریب و یک پل در شهرستان ایلام خسارت 

 راه جسم بر خسارات خلاصه 48-7جدول  در. است شده برآورد ریال میلیارد 7/7164 استان این ایجاده خسارت مجموع در است که

 پیوست جداول در خسارات این جزییات .است شده ارائه شهرسازی و راه وزارت پاسخ براساس ایلام استان مختلف محورهای در پلها و

 ای از خسارت بر جسم راه و پل در این استان به تصویر کشیده شده است.نمونه 57-7شکل  و 58-7شکل در  .است آمده گزارش 5

 ستان ایلام )استخراج شده از اطلاعات وزارت راه و شهرسازی(خسارت وارد بر جاده ها و ابنیه فنی راه های ا 41-3جدول

 شهر ردیف

 راه اصلی )کیلومتر( راه روستایی )کیلومتر(
 میزان خسارت

 جسم راه
 ریال( ارد)میلی

 میزان )دستگاه(پلتعداد 
 خسارت
 ابنیه فنی

 ریال( ارد)میلی
 تخریبی آسیب دیده تخریبی آسیب دیده تخریبی آسیب دیده

 90 1 0 1713 0 80 71 9 دره شهر 1

 0 0 0 4/855 0 19 0 64 دهلران 8

 0 0 0 46 0 19 0 6 بدره 7

 0 0 0 4/174 0 82 0 80 مهران 5

 0 0 0 100 0 8 0 12 ایوان 4

 54 0 1 5/777 0 70 0 65 ایلام 6

 0 0 0 3/790 0 86 0 54 چرداول 3

 0 0 0 42 0 0 0 12 ملکشاهی 2

 0 0 0 73 0 0 50 10 سیروان 9

 0 0 0 8/742 0 0 70 92 آبدانان 10

 134 1 1 3/3030 0 199 101 343 جمع

 

                                                                                                                                                                  
 www.irna.ir/ilam/fa/News/83272488(، 1792هوری اسلامی )خبرگزاری جم .1
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 (19+000تا  13+600صالح آباد )کیلومتراژ  -یختگی های طولی در آسفالت محور ایلام گس 91-3شکل 

 
 تخریب پل یازهرا در شهرستان دهلران 93-3شکل 

 استان ایلام درمانیمراکز  3-6-9

میلیارد ریال  24/70 ایلام، استان در پاسخ رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به کارگروه زیرساخت، سیلاببراساس 

میلیارد ریال  70ای مراکز درمانی نیز و به اجزای غیرسازه وارد کرد خسارت استان این درمانی و بهداشتیمراکز  به زیرساختهای

عمده این خسارات  .است شده ارائه شهرستان تفکیک به استان این درمانی واحدهای به خسارات 47-7جدول  در خسارت وارد شد.

ها می باشد. براساس اطلاعات استخراج شده از سامانه سجاد )سامانه جامع شامل آب گرفتگی سقف، نم زدگی و تخریب نازك کاری

 احد درمانی استان ایلام خسارت واردکرده است.مترمربع و 778202متر مربع از  61299دولت(، سیلاب به  بازسازیامداد و 

 ایلام استان درمانی مراکز به وارده هایخسارت جزئیات 43-3جدول

 شهرستان ردیف
 تعداد واحد درمانی

 آسیب دیده
 عمده آسیب ها

 مبلغ خسارت
 ریال( ارد)میلی

7/6 ایزوگام و رنگ آمیزی 9 بدره 1  

 2 ایوان 8
 آسیب دیدگی سقف و دیوارها،

 ایزوگام و رنگ آمیزی
7 

 18 دره شهر 7
 آب گرفتگی و خسارت به
 ساختمان اصلی و سقف

94/7  

7/8 آب گرفتگی و آسیب سازه و سقف 6 ملکشاهی و سیروان 5  

 18 آبدانان 4
 آب گرفتگی، نم زدگی، تخریب

 نازك کاری ها
5/1  

 5 آب گرفتگی و آسیب سازه و سقف 17 چرداول 6
5/8 گرفتگی و آسیب سازه و سقفآب  11 دهلران 3  
4/3 آبگرفتگی پایگاه های چرداول و زرین آباد پهنه پایگاه های اورژانس استان 2  

 خسارت غیرسازه ای استان 9
 وارد آمدن خسارت به اجزا غیر سازه ای

 در اثر سیل به مراکز درمانی
70 

 71 جمع
 

84/60  
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 روستایی استان ایلامهای آب و فاضلاب شهری و زیرساخت 3-6-4

های انتقال آب شهری گردید. در زمینه زیرساختهای سیلاب در استان ایلام باعث شکستگی، آسیب و ورود رسوبات به داخل لوله

درصد وارد شد. بیشترین  40های پمپاژ آسیب کمتر از آب و فاضلاب روستایی نیز به بخشی از خطوط انتقال و شبکه توزیع و ایستگاه

ا در این زمینه در شهرستانهای ایلام و مهران است. خسارت به زیرساختهای آب و فاضلاب شهری و روستایی استان ایلام هآسیب

ارائه شده است. در مجموع به  45-7جدول براساس پاسخ وزارت نیرو به سوالات کارگروه به تفکیک شهرستان و میزان خسارت در 

میلیارد ریال خسارت  15میلیارد ریال خسارت وارد شد که شامل  08/148استان ایلام  زیرساختهای آب و فاضلاب شهری و روستایی

آسیب وارد بر ایستگاه  55-7شکل . میلیارد ریال خسارت به زیرساختهای آسیب دیده می باشد 08/172به زیرساختهای تخریبی و 

 دهد.پمپاژ آب دهلران را نشان می

 و فاضلاب شهری و روستایی استان ایلام )وزارت نیرو( جزئیات خسارت به تاسیسات آب 49-3جدول
 آب و فاضلاب شهری

 محل احداث نوع زیرساخت ردیف
 خسارت زیرساختهای

 ریال( اردتخریبی )میلی
 خسارت زیرساختهای

 ریال( اردآسیب دیده )میلی
 ریال( اردجمع )میلی

 5/3 5/3 0 سد ایلام آب 1
 50 50 0 ایلام آب 8

 80 80 0 دهلران آب 7

 10 7 3 ایوان آب 5

 3 0 3 آسمان آباد آب 4
 6/8 6/8 0 پهله آب 6

 15 15 0 دره شهر آب 3

 80 80 0 مهران آب 2

 آب و فاضلاب روستایی

 23/8 23/8 0 چرداول آب 9

 63 63/6 0 آبدانان آب 10

 1/6 1/6 0 دره شهر آب 11

 76/7 76/7 0 مهران آب 18

 4/0 4/0 0 سیروان آب 17

 4/1 4/1 0 بدره آب 15

 54/8 54/8 0 ملکشاهی آب 14

 3/5 3/5 0 دهلران آب 16

 6/8 6/8 0 ایلام آب 13

 08/148 08/172 15 جمع

 
 استان ایلام تاسیسات ایستگاه پمپاژ آب دهلران خسارت سیل به 99-3شکل 
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 های شبکه برق استان ایلامزیرساخت 3-6-6

پست هوایی و زمینی و بخشی از خطوط  52دکل،  80تیرماه تعداد  85براساس اطلاعات استخراج شده از سامانه سجاد در تاریخ 

مبلغ خسارت  44-7جدول انتقال فشار ضعیف و متوسط شرکت توزیع برق استان ایلام براثر سیل دچار خسارت شدند براساس 

 میلیارد ریال برآورد شده است. 03/802

 (سجاد سامانه از شده استخراج) ایلام استان برق زیرساختهای به خسارت برآورد 44-3لجدو
 ریال( اردمبلغ خسارت )میلی تعداد نوع زیرساخت

 7/52 80 *دکل )انتقال فوق توزیع(

 74/41 52 پستهای هوایی و زمینی

 58/102 --- خطوط انتقال فشار متوسط و ضعیف

 07/108 68 مجموع

 .دارند قرار ایلام استان در ردیف این دکلهای. است غرب ای منطقه برق شرکت زیرساختهای جزء دکل* 

 های گاز استان ایلامزیرساخت 3-6-7

های گاز در استان بر اثر سیلاب متر از لوله 4000های خبری، بیش از های مدیرعامل شرکت گاز استان ایلام در پایگاهبراساس گفته

های گاز آسیب دیدند. این خسارت ها در مجموع های دسترسی به ایستگاهمورد از جاده 2همچنین بیش از دچار آبشستگی شدند و 

 .1میلیارد ریال توسط مدیرعامل شرکت گاز استان ایلام تخمین زده شده است 840

 مخابراتی استان ایلامزیرساختهای  3-6-8

کابل و فیبر شبکه  ی،خسارت که عمده آن خسارات ساختمان یالر یلیاردم 424/34 یران،شرکت مخابرات ا یبا توجه به پاسخ رسم

همچنین  خسارات ارائه شده است. یاتجزئ 46-7جدول در استان وارد شد.  ینا یمخابرات یرساختهایبه ز باشدمی یزاتتجه یخرابو 

 دهد.قطع ارتباط مسیرهای اصلی فیبرنوری در این استان را نشان می 54-7شکل 

 مخابراتی ایلام )پاسخ رسمی شرکت مخابرات ایران(میزان خسارت به زیرساختهای  46-3جدول
 )میلیارد ریال( میزان خسارت نوع خسارت منطقه ردیف

 31/84 ساختمان و تاسیسات در سطح استان 1

 7/5 تجهیزات در سطح استان 8

 434/74 شبکه کابل و فیبر در سطح استان 7

 10 دسترسیجاده  در سطح استان 5

 424/34 مجموع

                                                                                                                                                                  
 /https://www.yjc.ir/fa/news/6900185(، 1792باشگاه خبرنگاران جوان ) .1
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 صالح آباد–قطع ارتباط مسیر اصلی فیبر نوری در مسیر ایلام  94-3شکل 

 زیرساختهای کشاورزی استان ایلام 1 -3-6

با توجه به اینکه تا تنظیم این گزارش پاسخی از سوی جهادکشاورزی درباره میزان خسارات زیرساختهای این استان دریافت نشد. 

ارائه شده  43-7جدول دولت( در  بازسازیمیزان خسارات زیرساختهای کشاورزی در این استان از سامانه سجاد )سامانه جامع امداد و 

 میلیارد ریال به زیرساختهای کشاورزی استان ایلام خسارت وارد کرد. 1697است. سیلاب حدود  

 )استخراج شده از سامانه سجاد( ایلاممیزان خسارت به زیرساختهای کشاورزی استان  47-3جدول
 مبلغ خسارت )میلیارد ریال( تعداد خسارات زیرساخت آسیب دیده

 16 2 لایروبی قنات

 449 175 کانالهای آب بر عمومی

 91 4 زهکشی اراضی

 35 162 جاده بین مزارع عمومی

 945 52 لیتر در ثانیه عمومی 100ایستگاه پمپاژ بالای 

 1613 363 مجموع

 های صنعتی استان ایلامزیرساختهای شهرک 3-6-10

با توجه به اینکه تا تنظیم این گزارش پاسخ رسمی از وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره میزان خسارات دریافت نشد. میزان 

دولت( استخراج شده است. این زیرساختها شامل  بازسازیخسارت به این بخش از زیرساختها از سامانه سجاد )سامانه جامع امداد و 

، راه و معابر و ساختمانهای صنعتی خطوط انتقال و تاسیسات آب، خطوط انتقال و تاسیسات برق، خطوط انتقال و تاسیسات فاضلاب

-7جدول های صنعتی این استان وارد گردید. جزئیات این خسارات در میلیارد ریال خسارت به شهرك 4/152باشند که در مجموع می

 ارائه شده است.  42



 144        وارده بر زیرساختها در اثر سیلابها خساراتفصل سوم:  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 رک های صنعتی استان ایلام )استخراج شده از سامانه سجاد(میزان خسارت به زیرساختهای شه 48-3جدول

 استان
 میزان خسارت )میلیارد ریال(

 مجموع ساختمان راه و معابر خطوط انتقال و تاسیسات آب خطوط انتقال و تاسیسات برق خطوط انتقال و تاسیسات فاضلاب

 4/152 --- 178 4/9 --- 3 ایلام

 استان کرمانشاه 3-7

 ها و واحدهای مسکونی استان کرمانشاهساختمان 3-7-1

خسارت به ساختمانهای استان کرمانشاه در شش  دولت( سامانه جامع امداد و بازسازی)براساس اطلاعات موجود در سامانه سجاد 

حد آن وا 8595واحد ساختمانی در اثر سیلاب خسارت دیدند که  7038ارائه شده است. در مجموع  49-7جدول سطح خسارت در 

 باشند. احداثی می

 ساختمانهای آسیب دیده در سیل استان کرمانشاه )استخراج شده از سامانه سجاد( 41-3جدول

 سطح خسارت
 احداثی

 نوع یک

 احداثی

 نوع دو

 تعمیری

 نوع یک

 تعمیری

 نوع دو

 تعمیری

 نوع سه
 جمع مقاوم سازی

 7038 --- 2 558 183 1 8595 تعداد واحد آسیب دیده

 ها و ابنیه فنی استان کرمانشاهراه 3-7-1

کیلومتر از  100های فرعی و روستایی و کیلومتر از راه 9/144رسمی وزارت راه و شهرسازی به کارگروه زیرساخت،  با توجه پاسخ

برآورد میلیارد ریال 334/1745که در مجموع خسارت به جسم راه در این استان  آسیب جدی دیدندهای اصلی استان کرمانشاه راه

جدول میلیارد ریال برآورد شده است. در  16/645که خسارت آن  خسارت جدی دیدنددستگاه ابنیه فنی  349شده است. همچنین 

راه و شهرسازی ارائه شده است. وارده بر جسم راه و ابنیه فنی شهرهای استان کرمانشاه با توجه به پاسخ وزرات  میزان خسارت 7-60

 ارائه شده است. 5ات در جدولهای پیوست ئیات دقیق این خسارجز

 های استان کرمانشاه )استخراج شده از اطلاعات وزارت راه و شهرسازی(ها و ابنیه فنی راهخسارت وارد بر جاده 60-3جدول

 شهر ردیف
 راه اصلی )کیلومتر( راه روستایی )کیلومتر(

 میزان خسارت

 جسم راه

 ریال( ارد)میلی

 تعداد ابنیه
 (فنی )دستگاه

 میزان خسارت

 ابنیه فنی

 تخریبی آسیب دیده تخریبی آسیب دیده تخریبی آسیب دیده ریال( ارد)میلی

 54 56 0 82 0 0 6 0 کرمانشاه 1

 6/82 50 0 34/137 9 0 12 0 جوانرود 8

 880 23 0 4/808 10 0 85 0 ثلاث باباجانی 7

 61 29 0 24/36 1 0 2/4 0 اسلام آباد غرب 5

 2/43 97 0 84/834 84 0 40 0 پاوه 4

 81/72 54 0 839 85 0 0 0 روانسر 6

 9/30 34 0 94/105 6 0 85 0 هرسین 3

 53 51 0 51 2 0 0 0 گیلانغرب 2

 2/7 13 0 4/75 6 0 0 0 دالاهو 9

 16 115 0 10 4 0 0 0 سنقر 10

 34/47 72 0 14/108 6 0 81 0 صحنه 11

 5/1 16 0 14 0 0 4 0 کنگاور 18

 3/10 42 0 284/11 0 0 1/8 0 سر پل ذهاب 17

 16/649 741 0 774/1349 100 0 1/144 0 جمع
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 های آب و فاضلاب شهری و روستایی استان کرمانشاهزیرساخت 3-7-3

وزارت نیرو به کارگروه زیرساخت، تاسیسات آب شهری آسیب جزئی دیدند و اختلالاتی در شبکه توزیع آب  رسمیبا توجه به پاسخ 

های سطحی هایی کدورت آب در محل برداشت وجود داشت. ورود روان آبشهری در زمان وقوع سیل بوجود آورد. همچنین در محل

های فاضلاب را به طور کامل مختل کرد. همچنین ورود زاتی تصفیه خانههای فرآیندی و تجهیهای پمپاژ فاضلاب، سامانهبه ایستگاه

های وسیعی از خطوط انتقال فاضلاب شهری گردید. با توجه به اطلاعات قرار گرفته در رسوبات و مواد زائد باعث گرفتگی و انسداد بخش

یلیارد ریال برآورد شده است. در زمینه تاسیسات م 1508اختیار کارگروه زیرساختها، خسارت به تاسیسات آب و فاضلاب شهری مبلغ 

میلیارد ریال  1120آب و فاضلاب روستایی بخشی از خطوط انتقال آب روستایی آسیب دیدند و تعدادی چاه تخریب شده است که 

ستایی در میزان خسارت آب و فاضلاب شهری و رو 61-7جدول در  خسارت به زیرساختهای آب و فاضلاب روستایی وارد کرده است.

 مناطق مختلف کرمانشاه ارائه شده است.

 جزئیات خسارت آب و فاضلاب شهری و روستایی استان کرمانشاه )پاسخ رسمی وزارت نیرو( 61-3جدول
 آب و فاضلاب روستایی آب و فاضلاب شهری

 محل احداث ردیف
 نوع

 زیرساخت

 خسارت

 زیرساختهای تخریبی

 )میلیارد ریال(

 خسارت

 آسیب دیدهزیرساختهای 

 )میلیارد ریال(

 جمع

 )میلیارد ریال(
 ردیف

 نوع

 زیرساخت
 محل احداث

 خسارت زیرساختهای

 آسیب دیده

 یلیارد ریال(م)

 ذهاب سرپل 1
 87 قصرشیرین آب 14 74 0 74 فاضلاب

 33 گیلانغرب آب 16 81 81 0 آب

 هرسین 8
 170 اسلام آباد غرب آب 13 4 0 4 فاضلاب

 30 دالاهو آب 12 2 2 0 آب

 گیلانغرب 7
 100 صحنه آب 19 2 0 2 فاضلاب

 180 جوانرود آب 80 82 82 0 آّب

 کنگاور 5
 170 سرپل ذهاب آب 81 80 4 14 فاضلاب

 90 روانسر آب 88 15 15 0 آب

 پاوه 4
 40 سنقر آب 87 19 19 0 فاضلاب

 190 کرمانشاه آب 85 80 80 0 آّب

 قصرشیرین 6
 60 کنگاور آب 84 4 4 0 فاضلاب

 150 ثلاث باباجانی آب 86 14 14 0 آب

 صحنه 3
 1120 خسارت آب و فاضلاب روستایی  جمع 4 0 4 فاضلاب

 14 14 0 آب

 سنقر 2
 3 0 3 فاضلاب

 18 18 0 آّب

 روانسر 9
 4 0 4 فاضلاب

 13 13 0 آب

 جوانرود 10
 4 0 4 فاضلاب

 80 80 0 آب

 کرند 11
 4 0 4 فاضلاب

 134 134 0 آب

 تازه آباد 18
 4/5 0 4/5 فاضلاب

 4/12 4/12 0 آّب

 اسلام آباد 17
 80 4 14 فاضلاب

 84 84 0 آّب

 کرمانشاه 15
 560 120 820 فاضلاب

 510 510 0 آّب

 1508 4/1018 4/729 جمع خسارت آب و فاضلاب شهری
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 استان کرمانشاههای شبکه برق زیرساخت 3-7-9

تیرماه از سامانه سجاد )سامانه جامع امداد و بازسازی دولت(، به خطوط انتقال فشار  85براساس اطلاعات استخراج شده در تاریخ 

میزان خسارت وارده به هر یک از زیرساختهای برق  68-7جدول ضعیف و متوسط در این استان بیشترین خسارت وارد شده است. در 

 ارائه شده است.  استان ایلام 

 (سجاد سامانه از شده استخراج) استان کرمانشاه برق زیرساختهای به خسارت برآورد 61-3جدول

 ریال( یاردمبلغ خسارت )میل تعداد نوع زیرساخت

 53 6 *دکل )انتقال فوق توزیع(

 9/45 766 پستهای هوایی و زمینی

 1/649 --- خطوط انتقال فشار متوسط و ضعیف

 15/1 --- سایر

 19/761 371 مجموع

 .دارند قرار ایلام استان در ردیف این دکلهای. است غرب ای منطقه برق شرکت زیرساختهای جزء دکل* 

 زیرساختهای مخابراتی استان کرمانشاه 3-7-4

شبکه  یبتخر ی،خسارات ساختمانمیلیارد ریال خسارت که عمده آن  476/84با توجه به پاسخ رسمی شرکت مخابرات ایران، 

جزئیات خسارات  67-7جدول بود به زیرساختهای مخابراتی این استان وارد شد. در  یزاتتجه یو خراب ینور یبرف یبتخر ی،دسترس

 ارائه شده است.

 مخابراتی کرمانشاه )پاسخ رسمی شرکت مخابرات ایران( میزان خسارت به زیرساختهای 63-3جدول
 )میلیارد ریال(میزان خسارت  نوع خسارت منطقه ردیف

 2/0 قطع فیبر نوری مسیر روستای درود فرامان بر اثر رانش زمین کرمانشاه 1

 7/1 متر870زوجی به طول  140قطع کابل   کرمانشاه 8

 02/0 جاری شدن سیل در محوطه مراکز روستایی کرمانشاه 7

 6/0 متر180زوجی حدود  1000قطع کابل   کرمانشاه 5

 8/0 متر10زوجی دو رشته به متراژ  700  قطع کابل کرمانشاه 4

 8/0 متر80زوجی حدود  800قطع کابل   کرمانشاه 6

 2/0 قطع فیبر نوری کنگاور 3

 1 قطع فیبر نوری کنگاور 2

 85/7 قطعی سایتهای بی تی اس براثرقطع برق کنگاور 9

 1 قطع فیبر نوری کنگاور 10

 816/0 برققطعی سایتهای بی تی اس براثرقطع  صحنه 11

 8/0 قطعی دو سایت بی تی اس ناشی از قطع برق سنقر 18

 7/1 قطع فیبر نوری پاوه 17

 5 قطعی لینکها و سایتها ناشی از قطع فیبر پاوه 15

 7/1 قطع فیبر نوری جوانرود 14

 7/1 قطع فیبر نوری جوانرود 16

 8 قطع فیبر نوری ثلاث باباجانی 13

 6 دیوار و -جاده -ایزوبام سایر در سطح استان 12

 436/14 مجموع
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 زیرساختهای کشاورزی استان کرمانشاه 3-7-6

با توجه به اینکه تا تنظیم این گزارش پاسخی از سوی جهادکشاورزی درباره میزان خسارات زیرساختهای این استان دریافت نشد. 

ارائه شده  65-7جدول دولت( در  بازسازیمیزان خسارات زیرساختهای کشاورزی در این استان از سامانه سجاد )سامانه جامع امداد و 

 لیارد ریال به زیرساختهای کشاورزی استان کرمانشاه خسارت وارد کرد.می 1883است. سیلاب حدود  

 )استخراج شده از سامانه سجاد( کرمانشاهمیزان خسارت به زیرساختهای کشاورزی استان  69-3جدول
 مبلغ خسارت )میلیارد ریال( تعداد خسارات زیرساخت آسیب دیده

 42 74 لایروبی قنات

 409 198 کانالهای آب بر عمومی

 95 57 زهکشی اراضی

 709 99 جاده بین مزارع عمومی

 843 81 لیتر در ثانیه عمومی 100ایستگاه پمپاژ بالای 

 1117 310 مجموع

 استان کرمانشاههای صنعتی زیرساختهای شهرک 3-7-7

با توجه به اینکه تا تنظیم این گزارش پاسخ رسمی از وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره میزان خسارات دریافت نشد. میزان 

دولت( استخراج شده است. این زیرساختها شامل  بازسازیخسارت به این بخش از زیرساختها از سامانه سجاد )سامانه جامع امداد و 

، راه و معابر و ساختمانهای صنعتی خطوط انتقال و تاسیسات آب، خطوط انتقال و تاسیسات برق، خطوط انتقال و تاسیسات فاضلاب

-7جدول های صنعتی این استان وارد گردید. جزئیات این خسارات در میلیارد ریال خسارت به شهرك 4/40باشند که در مجموع می

 ارائه شده است.  64

 میزان خسارت به زیرساختهای شهرک های صنعتی استان کرمانشاه )استخراج شده از سامانه سجاد( 64-3جدول

 استان
 میزان خسارت )میلیارد ریال(

 مجموع ساختمان راه و معابر خطوط انتقال و تاسیسات آب خطوط انتقال و تاسیسات برق خطوط انتقال و تاسیسات فاضلاب

 4/40 --- 75 --- 1 4/14 کرمانشاه

 جمع بندی خسارات سیل در کشور 3-8
های مختلف کشور گردید و مناطق مختلفی از این باعث ایجاد سیل در استان 1792فروردین  و  1793ند فاواخر اس هایبارش

گرفتند و روستا در معرض سیلاب قرار  5500شهر و بیش از  800استان، بیش از  84استانها به زیر آب رفتند. برای نخستین بار 

کشور وارد شد. در بخشهای  ، آب و فاضلاب، برق، بهداشت و درمان حمل و نقلی به زیرساختهای مسکن، کشاورزی، خسارات سنگین

سیل به انواع زیرساختهای استانهای گلستان، مازندران، لرستان، خوزستان، ایلام و ناشی از قبلی این فصل با جزئیات به خسارتهای 

 خواهد شد. جمع بندیاستان فوق و سایر استانهای کشور  6خسارات سیل در  شد. در ادامه این بخش هکرمانشاه پرداخت

 و واحدهای مسکونی هاساختمان 3-8-1

با توجه به اطلاعات موجود در سامانه سجاد )سامانه جامع امداد و بازسازی دولت(، تعداد ساختمانهای آسیب دیده به تفکیک سطح 

واحد ساختمانی خسارت دیدند  135729است. براساس این جدول حدود  ارائه شده 66-7جدول کشور در انهای خسارت دیده در است

باشند. همچنین براساس پاسخ رسمی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به که بیشترین آنها در استانهای لرستان، گلستان و خوزستان می

درصد  6چار خسارت شدند که با مقدار ثبت شده در سامانه سجاد در حدود واحد ساختمانی در سیلاب د 167693کارگروه زیرساخت، 

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در پاسخ رسمی به کارگروه زیرساخت، میزان خسارت وارد بر ساختمانها را با توجه به اینکه اختلاف دارند. 

دولت( فقط میزان تسهیلات پرداختی به واحدهای مسکونی  اعلام نکرده است و از طرفی در سامانه سجاد )سامانه جامع امداد و بازسازی
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به ساختمانها با توجه به اطلاعات خسارت میزان باشد، برای برآورد خسارت واقعی میمقدار ه کمتر از آسیب دیده ثبت شده است ک

و برای واحدهای تعمیری  یالمیلیون ر 540پایگاه خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مدیرعامل بنیاد مسکن برای واحدهای احداثی 

 باشد.میلیارد ریال می 94/41255ها در کل کشور . بر همین اساس میزان خسارت بر ساختمان1لحاظ شده است ریالمیلیون  014

 دهد.تعداد ساختمانهای آسیب دیده و میزان خسارت آنها را به تفکیک استان نشان می 52-7شکل  تا 56-7شکل 

 رتوارده در حوزه بنیاد مسکن به تفکیک استان و سطح خساخسارات  66-3جدول

 استان ردیف
 میزان خسارت )میلیارد ریال( تعداد

 مجموع تعمیری احداثی مجموع مقاوم سازی تعمیری نوع سه تعمیری نوع دو تعمیری نوع یک احداثی نوع دو احداثی نوع یک

 1/11996 94/8964 14/9070 79250 1 7 18596 3837 8 80064 لرستان 1

 74/3875 8/8821 14/5947 86814 7 19 18813 8969 747 10645 گلستان 8

 7691 خوزستان 7
 

4990 2831 
 

1 13947 94/1660 7/8179 84/7200 

 9871 همدان 5
 

8898 5266 
  

16729 94/5147 3/1037 64/4883 

 7582 ایلام 4
 

131 3521 
  

11020 6/1458 2/1153 5/8690 

 18 1779 7822 685 8238 فارس 6
 

2174 8/1437 24/694 04/8869 

 9 1854 446 55 5958 خراسان رضوی 3
 

6396 3/8857 4/831 8/8414 

 8 3 54 6721 خراسان شمالی 2
  

6574 3/8291 74/1 04/8297 

 813 584 1 4609 مرکزی 9
  

6848 4/8485 7/96 2/8680 

 1/1107 7/394 2/703 4926 1 1351 7050 480 15 630 مازندران 10

 96 1699 8 5165 زنجان 11
 

8 4967 3/1235 44/869 84/8155 

 04/1609 44/406 4/1108 4283 8 161 8002 1806 53 8507 اصفهان 18

 5 8435 85 8 1578 سمنان 17
 

5076 7/654 7/790 6/1074 

 1/1048 74/874 34/216 7725 84 9 169 1766 805 1611 چهارمحال بختیاری 15

 2 558 183 1 8595 کرمانشاه 14
 

7038 34/1188 44/26 7/1809 

 84/260 1/72 14/288 8021 10 7 808 79 2 1219 قزوین 16

 2/274 1/51 3/395 8050 1 70 92 154 353 1019 کردستان 13

 19 قم 12
 

825 464 1 
 

269 44/2 4/183 04/176 

 60 یزد 19
 

174 560 
  

644 83 84/29 84/116 

 122 84 8 777 خراسان جنوبی 80
  

452 34/140 94/71 3/128 

 79 2 8 868 سیستان و بلوچستان 81
  

711 2/112 04/3 24/184 

 50 55 189 6 کرمان 88
  

819 34/60 6/18 74/37 

 55 81 1 156 آذربایجان شرقی 87
  

818 14/66 34/9 9/34 

 10 56 آذربایجان غربی 85
 

1 
  

43 8/84 14/0 74/84 

 1 5 8 87 کهگیلویه و بویر احمد 84
  

70 84/11 34/0 18 

 8 اردبیل 86
  

1 1 
 

5 9/0 7/0 8/1 

 14/41899 04/13314 1/38411 179381 96 1001 48101 18618 1190 83381 مجموع

                                                                                                                                                                  
 /http://www.iribnews.ir/fa/news/2429659(، 1792خبرگزاری صدا و سیما ) .1

http://www.iribnews.ir/fa/news/2429659/
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 1318های آسیب دیده در استانهای مختلف بر اثر سیلاب آمار تفکیکی تعداد ساختمان 96-3شکل 

 
 1318بر اثر سیلاب  تعداد خسارات ساختمانها در کشور به تفکیک سطح خسارت دیده 97-3شکل 

 
 1318بر اثر سیلاب  میزان خسارت ساختمانها در کشور به تفکیک استان و سطح خسارت دیده 98-3شکل 



 161        وارده بر زیرساختها در اثر سیلابها خساراتفصل سوم:  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 مدارس 3-8-1

اطلاعات بازدیدهای استانی و  با توجه به، نداده استآموزش و پرورش پاسخی به کارگروه زیرساخت  وزارت به دلیل اینکه

و  63-7جدول در همچنین هستند.  احداثیمورد آن  858مدرسه در سیل آسیب دیدند که  1539های خبری در مجموع گزارش

ه شده است. دولت( ارائ بازسازیسامانه سجاد )سامانه جامع امداد و اطلاعات ت وارده به مدارس براساس امیزان خسار 59-7شکل 

 .باشدمیلیارد ریال می 622/1059استان مشخص شده حدود  9میزان خسارت کل به مدارس در 

 )استخراج شده از سامانه سجاد( ایران 1318 سیل در مدارس بر وارده خسارات میزان 67-3جدول

 )میلیارد ریال(مجموع  دیوار و محوطه )میلیارد ریال( ساختمان مدارس)میلیارد ریال( استان ردیف

 09/157 109 09/75 گلستان 1

 12 9 9 مازندران 8

 647/748 202/832 254/37 لرستان 7

 884 813 2 خوزستان 5

 75/71 4/19 25/11 ایلام 4

 5/16 3/14 3/0 کرمانشاه 6

 919/116 252/103 031/9 چهارمحال وبختیاری 3

 2/51 34/19 04/88 خراسان شمالی 2

 526/105 19 526/24 همدان 9

 688/1091 606/714 081/149 مجموع )میلیارد ریال(

 
 1318میزان خسارت مدارس در استانهای مختلف بر اثر سیلاب  91-3شکل 

 فنی ابنیهراهها و  3-8-3

وارد شد های کشور خسارت کیلومتر از جاده 10340رسمی وزارت راه و شهرسازی به کارگروه زیرساخت، به حدود  براساس پاسخ

دستگاه ابنیه فنی  5515کیلومتر راههای روستایی و فرعی بودند. این سیلابها در مجموع به حدود  3391که از این مقدار بیش از 

دستگاه   8297درصد  و  40دستگاه دچار آسیب کمتر از  1481شامل پل، آبنما، آبرو، تونل و زیرگذر نیز خسارت وارد کرد. که حدود 

مورد  100باشند. به عنوان مثال هرآسیب دیده، آبرو و آبنما می آبگرفتگی شدید در زمان سیلاب شدند. عمده ابنیه فنیتخریب یا دچار 

خلاصه خسارت به جسم راه و .  باشد که در زمان سیلاب دچار آبگرفتگی شدید شدند.ابنیه اشاره شده برای استان تهران از نوع آبرو می

 5جزئیات کامل خسارات راه و ابنیه فنی در پیوست ارائه شده است.  62-7جدول رت راه و شهرسازی در ابنیه فنی براساس پاسخ وزا

باشد. بیشترین تعداد ابنیه آسیب دیده بیشترین مقدار خسارت به جسم راه و ابنیه فنی مربوط به راههای روستایی می ارائه شده است.

باشد. خسارت است که در مجموع بیش از تعداد ابنیه تخریب شده در سایر استانها میمربوط به استانهای لرستان، کرمانشاه و گلستان 
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میلیارد ریال برآورد شده است که بیشترین  75/4231میلیارد ریال و  56/71344کل وارد بر جسم راه و ابنیه فنی در کشور به ترتیب 

 و کرمانشاه است. آن به ترتیب مربوط به استانهای لرستان، خوزستان، ایلام، گلستان 

( از پل و آبرو، در این گزارش سعی بر آن شد که تعدادپلهای 514 های ایران )نشریهطرح هندسی راه با توجه به تعریف آیین نامه

ارائه شده است. میزان  69-7جدول آسیب دیده تا حد امکان از سایر ابنیه فنی جدا گردند. تعداد پلهای آسیب دیده در کشور در 

حدود  69-7جدول . با توجه به نیز موجود است 69-7جدول ت ابنیه فنی در اخسارکل در این جدول در میزان  رآورد شدهبخسارت 

 دستگاه پل دچار آسیب شدند.  421

 1318دیوار( کشور در سیلاب -زیرگذر-تونل-آبرو-آبنما-برآورد خسارت به جسم راه و ابینه فنی )پل 68-3جدول

 استان ردیف
 و راه روستایی

 )کیلومتر( فرعی
 راه اصلی
 )کیلومتر(

 میزان خسارت
 جسم راه

 )میلیون ریال(

 تعداد ابنیه
 )دستگاه( فنی

 میزان خسارت
 ابنیه فنی

 )میلیون ریال(

 خسارت جمع
 )میلیون ریال(

 تخریبی آسیب دیده تخریبی آسیب دیده تخریبی آسیب دیده
 714890 876690 55 35 32600 0/0 0/8 4/6 4/87 آذربایجان شرقی 1

 874967 42900 0 0 133067 8/12 8/58 9/0 0/9 آذربایجان غربی 8

 142000 80000 1 0 172000 5/7 0/0 5/1 0/0 اردبیل 7

 571567 0 0 0 571567 8/79 6/140 6/42 0/714 اصفهان 5

 612000 98000 0 162 486000 7/7 5/15 1/10 6/44 البرز 4

 529603 837956 0 0 814661 0/0 8/36 6/77 9/133 ایرانشهر 6

 7164700 174000 1 1 7070700 0/0 0/155 0/101 0/747 ایلام 3

 140740 87440 0 0 186200 0/15 4/1 0/0 0/0 بوشهر 2

 563400 10000 100 0 543400 0/6 0/4 0/18 0/88 تهران 9

 923830 183890 46 0 249920 4/14 0/0 3/46 0/6 چهارمحال و بختیاری 10

 404000 0 0 0 404000 0/0 4/100 0/0 3/144 خراسان جنوبی 11

 551938 898088 27 134 159940 0/14 0/0 0/801 9/5 خراسان رضوی 18

 764021 111656 188 107 847574 8/0 4/53 0/84 9/888 خراسان شمالی 17

 4730000 184209 2 22 4855191 1/847 5/866 1/313 7/644 خوزستان 15

 540000 69309 7 70 720891 0/0 0/55 0/8 3/805 زنجان 14

 34000 0 0 0 34000 2/7 8/46 0/0 0/17 سمنان 16

 640000 812813 0 0 571327 7/11 0/0 5/889 3/120 سیستان و بلوچستان 13

 520303 25088 0 0 796624 0/0 3/196 0/0 1/62 فارس 12

 830000 122000 42 7 28000 0/85 0/85 0/6 0/18 قزوین 19

 180000 84000 0 6 94000 0/0 4/3 0/0 0/81 قم 80

 521176 864100 2 185 816076 1/3 8/39 0/2 9/30 کردستان 81

 1948000 159920 56 8 1208080 7/851 4/75 5/592 7/59 کرمان 88

 591000 45000 1 5 573000 1/87 0/2 9/13 0/3 کرمان جنوب 87

 8002974 645160 349 0 1745334 0/100 0/0 9/144 0/0 کرمانشاه 85

 1266000 706000 78 34 1460000 0/15 0/10 4/738 0/884 کهکیلویه و بویراحمد 84

 8559434 133538 563 37 8838107 0/78 0/8 4/818 0/50 گلستان 86

 860800 149000 7 47 101800 5/0 9/1 5/1 0/77 گیلان 83

 110300 88260 4 73 23250 0/0 2/98 0/0 0/5 لارستان 82

 9800000 1470000 1015* 0 3630000 0/845 0 7/904 0 لرستان 89

 1793090 877030 18 12 1165080 0/0 8/0 0/88 8/856 مازندران 70

 695800 176000 13 73 442800 6/95 0/14 7/71 5/47 مرکزی 71

 780900 10140 5 0 710340 7/79 0/58 5/180 0/82 هرمزگان 78

 401890 70054 1 579 531854 0/0 5/860 1/36 9/573 همدان 77

 153834 41304 52 11 94430 0/0 0/81 0/1 5/818 یزد 75

 مجموع
1/3107 8/3883 4/1794 8/1111 31744961 

 میلیون ریال

1411 1813 4871393 
 میلیون ریال

37616809 
 دستگاه 9919 کیلومتر 10740 میلیون ریال

 اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان پاسخ رسمی*
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 1318در سیلاب  تعداد پلهای آسیب دیده 61-3جدول
 میزان خسارت )میلیارد ریال( آسیب دیده تعداد پل استان ردیف

 31/45 7 گلستان 1

 3/192 16 مازندران 8

 1470 66 لرستان 7

 501/31 88 خوزستان 5

 174 8 ایلام 4

 4/118 50 مرکزی 3

 8/73 80 گیلان 2

 07/82 48 یزد 9

 9/52 --- آذربایجان غربی 10

 11 --- البرز 11

 73/98 115 خراسان رضوی 18

 551/57 111 خراسان شمالی 17

 94/60 83 زنجان 15

 778/9 --- سیستان و بلوچستان 14

 48/811 92 کردستان 16

 82 10 کرمان 13

 049/1673 481 مجموع

 

نیز توزیع مکانی  47-7شکل  شده است. نشان داده 48-7شکل تا  40-7شکل میزان خسارت به زیرساختهای راه و ابنیه فنی در 

 دهد.سارت وارد بر جسم راه و ابنیه فنی در محورهای ارتباطی کشور را نشان میخ

 
 1318آسیب دیده در استانهای مختلف بر اثر سیلاب  جسم راهآمار تفکیکی  40-3شکل 
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 1318آسیب دیده در استانهای مختلف بر اثر سیلاب  تعداد ابنیه فنیآمار تفکیکی  41-3شکل 

 
 1318میزان خسارت به جسم راه و ابنیه در استانهای مختلف بر اثر سیلاب  41-3شکل 
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 و ابنیه فنی کشور توزیع مکانی خسارت بر جسم راه 43-3شکل 

استان اصلی آسیب  6استان گزارش شده و از نظر ارقام خسارت نیز به جز  75نکته قابل توجه در این آمار این است که خسارات در 

دیده، ارقام سایر استانها قابل ملاحظه است. چنانچه این اعداد صحیح گزارش شده باشد، به نظر می رسد شرایط راه های کشور خصوصا 

ظ فنی آنچنان است که در اثر بارندگی های نسبتا شدیدی که حتی منجر به روان شدن سیلاب قابل ملاحظه راههای روستایی به لحا

 ای نمی شود، چنین خسارات سنگینی به آنها وارد می شود. 

 حمل و نقل ریلی کشور 3-8-9

، سیلاب به این بخش در حدود رسازیزیرساختهای ریلی کشور هم از سیل در امان نبودند و براساس پاسخ رسمی وزارت راه و شه

میلیارد ریال( بیشترین خسارت را متحمل گردید.  1721میلیارد ریال خسارت وارد کرد که راه آهن جنوب در خوزستان ) 00/1323

ن کیلومتر زیرسازی و ابنیه فنی و همچنین آسیب به ساختمانها و تاسیسات مربوطه از مهمتری 60کیلومتر از خطوط ریلی ،  41تخریب 

 600آهن گرگان هم  خسارتها به این بخش بود. براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه سجاد )سامانه جامع امداد و بازسازی دولت( به راه

 جزئیات خسارات وارد به حمل و نقل ریلی کشور ارائه شده است. 30-7جدول میلیارد ریال خسارت وارد شده است. در 

 آهن و حمل و نقل ریلی کشور )استخراج شده از اطلاعات وزارت راه و شهرسازی( برآورد خسارت به راه 70-3جدول

 نوع سانحه درصد تخریب واحد میزان آسیب دیدگی نوع زیرساخت
 ورد اولیهآبر

 )میلیارد ریال(

 20 کیلومتر 41 خط
 آبگرفتگی، آلودگی، تخریب روسازی

 بر اثر آبشستگی و سیلاب
2/410 

 38 کیلومتر 60 زیرسازی و ابنیه فنی
 ریزش، تخریب زیرسازی و ابنیه فنی

 بر اثر سیلاب و آبگرفتگی
112/114 

 43 تخریب، گل زدگی، نشست 30 متر مربع 4400 ساختمان و تاسیسات

 90 ایستگاه یک ایستگاه کامل علائم الکتریکی
 از مدار خارج شدن و سوختن تجهیزات

 به دلیل ورود سیلاب به تجهیزات
480/83 

 1/12 قطعی کابل و آسیب -تخریب 100 کیلومتر زیرساخت فیبری ارتباطات

 5/88 تخریب زیرسازی، انسداد 34 کیلومتر 30 راههای دسترسی

 1787 مجموع
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 درمانی مراکز 3-8-4

مرکز  977با توجه به پاسخ رسمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به کارگروه زیرساخت، سیلاب به زیرساختهای 

درمانی خسارت وارد کرد که این خسارتها عمدتاً خسارت به نازك کاری، محوطه بیمارستان، آبگرفتگی و نم زدگی سقف و دیوار 

منطقه اعلام شده از سوی وزارت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  3ها در اعلام شده است. میزان خسارت به این زیرساخت

ارائه  45-7شکل و  31-7جدول میلیارد ریال برآورد شده است. جزئیات این خسارات به تفکیک مناطق خسارت دیده در  48/8104

 شده است.

 ن و آموزش پزشکی(وزارت بهداشت، درما پاسخمراکز درمانی ) خسارت به زیرساختهای 71-3جدول
 ریال( ارد)میلی خسارت میزان  تعداد استان ردیف

 84/861 778 گلستان 1

 5/101 42 مازندران 8

 3/1768 764 لرستان 7

 883 57 خوزستان 5

 24/70 31 ایلام 4

 78/108 65 فارس 6

 80 بهداشت منطقه گالپوش مراکز بهداشتی و خانه های  شاهرود 3

 41/1104 133 مجموع

 
 1318مراکز درمانی کشور بر اثر سیلاب  اختهایمبلغ خسارت به زیرس 49-3شکل 

 آب و فاضلاب شهری و روستایی 3-8-6

میلیارد  32/87893با توجه به پاسخ رسمی وزارت نیرو به کارگروه زیرساخت، میزان خسارت به آب و فاضلاب شهری و روستایی 

باشد. جزئیات این ریال برآورد شده است که بیشترین خسارات به ترتیب مربوط به استانهای خوزستان، لرستان، کرمانشاه و گلستان می

 ارائه شده است. 44-7شکل و  38-7جدول خسارات در 
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 طلاعات وزارت نیرو(برآورد خسارت به زیرساختهای آب و فاضلاب شهری و روستایی )استخراج شده از ا 71-3جدول

 استان ردیف

 میزان خسارت آبفا

 ریال( ارد)میلی

 میزان خسارت آبفار

 ریال(ارد )میلی

 خسارت کل

 ریال( ارد)میلی

 آسیب دیده تخربی آسیب دیده تخریبی
 

 284/631 313/863 532/132 951/143 629/63 گلستان 1

 59/465 0 99/890 284/849 634/17 مازندران 8

 7911 670 0 4/8472 4/358 لرستان 7

 14/17141 1/1755 1353 714/2750 374/1319 خوزستان 5

 08/148 08/71 0 103 15 ایلام 4

 8428 1120 0 4/1018 4/729 کرمانشاه 6

 510 810 0 800 0 چهار محال و بختیاری 3

 088/118 088/31 0 51 0 خراسان رضوی 2

 363/436 0 363/55 478 0 کهگیلویه و بویر احمد 9

 54/68 0 0 54/68 0 گیلان 10

 59/119 59/52 0 31 0 سمنان 11

 696/123 0 146/104 45/28 0 خراسان شمالی 18

 24/400 0 24/847 0 853 فارس 17

 25/175 0 25/175 0 0 سیستان و بلوچستان 15

 12/161 12/161 0 0 0 همدان 14

 78/13117 411/3193 081/1744 071/13904 011/3119 مجموع
 

 
 1318میزان خسارت به زیرساختهای آب و فاضلاب شهری و روستایی بر اثر سیلاب  44-3شکل 

 برقشبکه زیرساختهای  3-8-7

با توجه به اینکه پاسخی از وزرات نیرو و شرکت توانیر درباره میزان خسارتهای وارده بر زیرساختهای برق دریافت نشده است اطلاعات این 

میزان خسارت به هریک از زیرساختهای شرکتهای توزیع  35-7جدول و  37-7جدول  بخش از گزارش از سامانه سجاد دریافت شده است. در

مورد از زیرساختهای توزیع برق استانی شامل  1989ای ارائه شده است. بر اثر سیلاب حدود برق استانی و شبکه های توزیع برق منطقه

میلیارد ریال برآورد  70/5799یف و متوسط و پست های زمینی و هوایی در کل کشور خسارت دیدند که مبلغ آن خطوط انتقال فشار ضع

مورد از زیرساختهای شرکتهای برق منطقه ای شامل دکل و پستهای انتقال دچار خسارت شدند که بیشترین آن  1331شده است. همچنین 

 46-7شکل میلیارد ریال برآورد شده است. در  85/8041ی شرکتهای توزیع برق منطقه ای باشد. خسارت به زیرساختهاها میمربوط به دکل

 خسارات وارده به انواع زیرساختهای شرکتهای توزیع برق استانی و منطقه ای مقایسه شده است. 61-7شکل تا 
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استان اصلی  6رقام خسارت نیز به جز استان گزارش شده و از نظر ا 74نکته قابل توجه در این آمار نیز این است که خسارات در 

آسیب دیده، ارقام برخی از استانهای دیگر نیز قابل ملاحظه است. چنانچه این اعداد صحیح گزارش شده باشد، به نظر می رسد شرایط 

ب قابل زیرساختهای شبکه توزیع برق کشور آنچنان است که در اثر بارندگی های نسبتا شدیدی که حتی منجر به روان شدن سیلا

  ملاحظه ای نمی شود، در معرض آسیب هستند.

 (سجاد سامانه از شده استخراج)برآورد خسارت به زیرساختهای شرکتهای توزیع برق استانی  73-3جدول

 استان ردیف
 سایر تاسیسات متوسط و ضعیف خطوط انتقال فشار پستهای هوایی و زمینی

 ریال( ارد)میلی مبلغ خسارت ریال( ارد)میلی خسارتمبلغ  ریال( ارد)میلی مبلغ خسارت تعداد

 8 93/1 714/0 1 قم 1

 22/0 441/9 583/0 7 یزد 8

 0 416/8 373/0 8 آذربایجان شرقی 7

 0 6/14 32/0 1 خراسان جنوبی 5

 0 91/5 281/0 8 قزوین 4

 839/1 097/5 055/1 3 زنجان 6

 0 4/11 8/1 1 بوشهر 3

 1/0 1/2 7/1 7 غرب مازندران 2

 0 018/18 976/1 3 شمال کرمان 9

 0 337/10 423/8 9 تهران 10

 474/0 114/2 98/8 6 شهرستان مشهد 11

 0 039/10 11/7 8 گیلان 18

 8 85/95 8/7 5 شهرستان اهواز 17

 0 24/14 14/5 3 شهرستان اصفهان 15

 0 004/13 768/5 18 البرز 14

 54/4 7/79 84/4 74 سمنان 16

 68/8 275/15 728/4 17 جنوب کرمان 13

 34/0 06/55 606/4 88 اصفهان 12

 106/4 528/74 642/4 78 سیستان و بلوچستان 19

 7684/0 8214/36 3/4 9 مازندران 80

 5/8 62/81 77/6 88 فارس 81

 311/8 219/70 016/3 46 همدان 88

 0 386/90 1/11 17 شهرستان شیراز 87

 1794/1 1544/66 68/11 15 خراسان شمالی 85

 0 693/73 704/18 55 چهار محال و بختیاری 84

 0 694/13 34/17 71 کهگیلویه و بویر احمد 86

 224/0 484/21 124/15 73 خراسان رضوی 83

 0 82/19 94/83 71 هرمزگان 82

 175/7 115/53 7/50 180 کردستان 89

 0 801/165 775/56 93 مرکزی 70

 0 58/102 74/41 52 ایلام 71

 0 1/649 9/45 766 کرمانشاه 78

 7/1 02/648 38/43 100 خوزستان 77

 887/89 106/857 812/60 431 گلستان 75

 5545/858 3859/219 2316/183 801 لرستان 74

 3109/309 484/3914 9396/411 1111 مجموع 36
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 (سجاد سامانه از شده استخراج)برآورد خسارت به زیرساختهای شرکتهای توزیع برق منطقه ای  79-3جدول

 استان ردیف
 پست انتقال فوق توزیع دکل

 ریال( ارد)میلی مبلغ خسارت تعداد ریال( ارد)میلی مبلغ خسارت تعداد
 5/8 2 خراسان شمالی 1

 5/8 2 خراسان جنوبی 8  
 44/8 6 آذربایجان شرقی 7  
 7 1 آذربایجان غربی 5  
 4/4 7 کردستان 4  
 5/11 78 خراسان رضوی 6  
 19 8 چهارمحال وبختیاری 3  
 80 8 گیلان 2  
 10 7 6/70 26 سیستان و بلوچستان 9  

 53 6 کرمانشاه 10
 4/53 165 گلستان 11  
 7/52 80 ایلام 18  
 94/47 115 فارس 17  
 35 60 مازندران 15  
 50 14 20 170 هرمزگان 14  

 100 8 همدان 16
 85/83 73 1/162 564 کرمان 13  

 890 86 535 451 خوزستان 12

 6/595 50 لرستان 19
  

 19/367 81 1689 1610 مجموع

 
 1318میزان خسارت پستهای زمینی و هوایی شرکتهای توزیع برق استانی بر اثر سیلاب  46-3شکل 

 



130          هیأت ویژۀ هازیرساختکارگروه 

 هاسیلابگزارش ملی 

 

 
 1318میزان خسارت خطوط انتقال شرکتهای توزیع برق استانی بر اثر سیلاب  47-3شکل 

 
 1318تفکیک میزان خسارت هر یک از زیرساختهای شرکتهای توزیع برق استانی بر اثر سیلاب  48-3شکل 

 
 1318میزان خسارت به پست انتقال فوق توزیع شرکتهای برق منطقه ای بر اثر سیلاب  41-3شکل 
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 هاگزارش ملی سیلاب

 

 
 1318میزان خسارت به دکلهای انتقال فوق توزیع بر اثر سیلاب  60-3شکل 

 
 1318تفکیک میزان خسارت هر یک از زیرساختهای شرکتهای توزیع برق منطقه ای بر اثر سیلاب  61-3شکل 

 زیرساختهای نفت و گاز  3-8-8

میلیارد ریال خسارت به زیرساختهای وزارت نفت شامل  884/386با توجه به پاسخ رسمی وزارت نفت به کارگروه زیرساختها، 

های دسترسی در مناطق نفتی مختلف وارد شد. جزئیات این خسارات در خطوط لوله فرآورده و نفت خام، خطوط انتقال، مسیرها و پل

پاسخ رسمی شرکت ملی گاز ایران به کارگروه زیرساختها، در مجموع براساس ت. همچنین ارائه شده س 68-7شکل و  34-7جدول 

میلیارد ریال خسارت به زیرساختهای گاز چهار استان گلستان، مازندران، لرستان و خوزستان وارد شده است. جزئیات این  068/1846

  ارائه شده است. 68-7شکل و  34-7جدول خسارتها در 



138          هیأت ویژۀ هازیرساختکارگروه 

 هاسیلابگزارش ملی 

 

 (وزارت نفت)پاسخ رسمی  وزارت نفتخسارت به زیرساختهای  میزان 74-3جدول

 شرح آسیبها نوع زیرساخت منطقه
میزان خسارت 

 )میلیارد ریال(

 18و  85، 12، 86، 16خطوط لوله  مرکزی
شده،  کانال حفاریپارگی، تخریب مسیر دسترسی و 

 رانش زمین و تخریب خطوط لوله
834/181 

 شمال

 7/84 شستگی و آب بردگی روی لوله،رانش مسیر خط آب فرآورده  18 "مسیر خط 

 4/98 آب شستگی و آب بردگی روی لوله، رانش مسیر خط نفت خام 78 "مسیر خط 

 شاهرود / علی آباد 10"مسیرخط
مسیر خط و نمایان  تخریب سد موجود، آب بردگی

 شدن خط لوله نفت
7/85 

 غرب

 5 سیمره در اثر آب بردگی رودخانهتخریب پل روگذر  پل روگذر رودخانه سیمره

 مسیر خط لوله فرآورده و نفت خام
آب بردگی مسیر خطوط لوله و آسیب به سد و 

 آبنماهای موجود در مسیر خط
14/52 

 لرستان

 خطوط انتقال
خمیدگی خط ، رانش در عرض رودخانه و غیر قابل 

 بهره برداری، آب بردگی و عملیات ترمیمی
4/138 

 60 اب بردگی پایه های پل از مرکز انتقال نفت شهدای تنگ فنیپل تنگ قبل 

 مخابرات پل دسترسی به ستاد  خطوط لوله و

 نفت منطقه لرستان
 4/7 آب بردگی و تخریب کامل

 100 درصد 20الی  10آب بردگی  مسیر های دسترسی به خط و انتقال

 تهران

 محدوده رودخانه سفید رود،15"خط لوله نفت )

 نیروگاه 2"محدوده روستای اغوزبن، خط 15"

 10اصفهان/ری، خط  85و  12کرج، خط  -ری 10"منتظر قائم، خط 

 رودبار(-قزوین 16"اهواز/ری ، خط  85و  16ازنا/ری، خط 

آب شسستگی و نمایان شدن لوله، تخریب پل 

 نگهدارنده لوله و لهیدگی لوله، احتمال

 بیرون افتادگی لوله در عرض رودخانه

3/82 

شرکت ملی مهندسی و 

 ساختمان نفت ایران

 سبزآب تا تنگ فنی(-خط انتقال نفت )گستره اول
 خسارت گسترده به مسیر خط

 لوله در اثر سیل
84 

 آسار تا سد مروك(-8قطعه  8خط انتقال نفت )گستره 
 خسارت گسترده به مسیر

 خط لوله در اثر سیل
14 

 1 خسارت محدود به ایستگاه در اثر سیل تلمبه خانه رازان -مرکز انتقال نفت

 4 خسارت محدود به ایستگاه در اثر سیل تلمبه خانه پل باباحسین -مرکز انتقال نفت

 114/716 مجموع

 

 
 1318بر اثر سیلاب  به زیرساختهای وزات نفتمیزان خسارت  61-3شکل 



 137        وارده بر زیرساختها در اثر سیلابها خساراتفصل سوم:  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 گاز ایران(میزان خسارت به زیرساختهای گاز )پاسخ رسمی شرکت ملی  76-3جدول
 میزان خسارت )میلیارد ریال( استان ردیف

 374/72 گلستان 1
 364/875 مازندران 8
 2564/564 لرستان 7
 316/416 خوزستان 5

 061/1146 مجموع

 
 1318بر اثر سیلاب  به زیرساختهای گازمیزان خسارت  63-3شکل 

 زیرساختهای مخابراتی  3-8-1

منطقه  85میلیارد ریال خسارت به زیرساختهای  348/303با توجه به پاسخ رسمی شرکت مخابرات ایران به کارگروه زیرساخت، 

 شکل و  جدولباشد. میزان خسارت در مخابراتی کشور وارد شد که بیشترین خسارت مربوط به استانهای لرستان، گلستان و ایلام می

 ارائه شده است.

 میزان خسارت به زیرساختهای مخابراتی کشور )پاسخ رسمی شرکت مخابرات ایران( 77-3جدول
 میزان خسارت )میلیارد ریال( منطقه ردیف

 84/886 لرستان 1
 372/146 گلستان 8
 424/34 ایلام 7
 49/70 مازندران 5
 2444/83 خوزستان 4
 242/86 فارس 6
 766/86 کرمانشاه 3
 82/88 اصفهان 2
 431/17 سمنان 9
 792/18 تهران 10
 13/18 چهارمحال و بختیاری 11
 16/18 همدان 18
 82754/10 کرمان 17
 9/2 کهگیلویه و بویراحمد 15
 2317/3 سیستان و بلوچستان 14
 4/6 کردستان 16
 536/6 هرمزگان 13
 6 خراسان شمالی 12
 2711/4 خراسان رضوی 19
 2/4 البرز 80
 5/7 یزد 81
 30248/8 خراسان جنوبی 88
 26/0 زنجان 87
 7/0 قم 85

 7419188/707 مجموع



135          هیأت ویژۀ هازیرساختکارگروه 

 هاسیلابگزارش ملی 

 

 
 1318بر اثر سیلاب  به زیرساختهای مخابراتیمیزان خسارت  69-3شکل 

 زیرساختهای کشاورزی 3-8-10

ارائه گردید. این  گلستان، مازندران، لرستان، خوزستان، ایلام و کرمانشاهدر بخشهای قبل جزئیات خسارت به زیرساختهای استانهای 

ها، خسارتها شامل تاسیسات ایستگاههای پمپاژ آب، لوله انتقال آب، چاه های آب کشاورزی، جاده های دسترسی مزارع، اسکله

گیرند. جزئیات خسارت بر زیرساختهای ات و باغات در این شاخه قرار نمیو خسارت به مزارع، محصول باشدهای آب و ... میکانال

با گردید.  دریافتکشاورزی استانهای لرستان و خوزستان از طریق پاسخ رسمی جهاد کشاورزی استان لرستان و استانداری خوزستان 

داده نشده است، میزان خسارات درباره میزان خسارات پاسخ رسمی از سوی جهاد کشاورزی  توجه به اینکه تا زمان تنظیم این گزارش

کل مقدار بر این اساس . دولت( استخراج شده است بازسازیاز سامانه سجاد )سامانه جامع امداد و  به این بخش از زیرساختهای کشور

شکل و  32-7جدول  تمامی استانها در دراشد که جزئیات آن بمیلیارد ریال می 15/79413 کشورخسارت بر زیرساختهای کشاورزی 

د و نباشمیغیرمستقیم ناشی از آمدن سیلاب های لازم به ذکر است که لایروبی قنات یا زهکشی اراضی، آسیب ارائه شده است. 7-64

 شود. انجامها لازم است برای بازگرداندن سایر زیرساختهای کشاورزی این هزینه

 )استخراج شده از سامانه سجاد( ن خسارت بر زیرساختهای کشاورزیمیزا 78-3جدول

 استان

 یرساختنوع ز

 مجموع

 (یالر یلیون)م 
 لایروبی قنات

 (یالر یلیون)م 

 کانالهای آب بر عمومی 

 (یالر یلیون)م

 زهکشی اراضی 

 (یالر یلیون)م

 جاده بین مزارع عمومی 

 (یالر یلیون)م

 ایستگاه پمپاژ بالای

 لیتر در ثانیه عمومی  100 

 (یالر یلیون)م

 20،760 8،438 748،445 807،550 قم
 

672،986 

 قزوین
 

800 
   

800 

 82،800 2،000 تهران
 

78،000 
 

62،800 

 البرز
     

0 

 600 8،000 هرمزگان
 

700 
 

8،900 

 8،879 83،346 سیستان وبلوچستان
 

8،400 
 

78،594 

 75،120 6،600 کردستان
   

50،320 

 اردبیل
     

0 

 76،885 38،436 سمنان
 

19،567 10 182،837 
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 هاگزارش ملی سیلاب

 

 میزان خسارت بر زیرساختهای کشاورزی )استخراج شده از سامانه سجاد( 78-3ادامة جدول

 استان

 یرساختنوع ز

 مجموع

 (یالر یلیون)م 
 لایروبی قنات

 (یالر یلیون)م 

 کانالهای آب بر عمومی 

 (یالر یلیون)م

 زهکشی اراضی 

 (یالر یلیون)م

 جاده بین مزارع عمومی 

 (یالر یلیون)م

 ایستگاه پمپاژ بالای

 لیتر در ثانیه عمومی  100 

 (یالر یلیون)م

 آذربایجان شرقی
 

10،000 
  

48 10،048 

 48،858 770 19،273 20 89،544 8،450 زنجان

 80،640 15،300 چهارمحال وبختیاری
 

14،340 540 41،440 

 89،470 154،036 کرمان
 

6،000 463 121،137 

 1،033،186 1،074 109،049 6،000 157،089 212،007 خراسان جنوبی

 43،841 166،567 مرکزی
 

50،490 1،500 864،305 

 481،050 7،000 801،838 87،000 816،442 33،810 خراسان شمالی

 798،228 5،484 14،130 800 186،201 856،126 اصفهان

 716،574 5،354 41،050 4،000 5،100 841،440 یزد

 187،070 3،030 82،367 6،185 39،057 8،070 کهگیلویه و بویراحمد

 1،713،895 9،024 776،102 14،560 753،843 609،725 همدان

 56،555 52،823 فارس
 

80،222 14،000 170،619 

 26،970 12،640 4،700 380 68،860 0 گیلان

 158،399 81،549 57،692 3،880 49،631 10،341 مازندران

 67،774 88،400 910 6،484 77،800 800 آذربایجان غربی

 651،579 82،980 192،842 1،500 46،185 746،373 خراسان رضوی

 1خوزستان

     
16،490،140 

 8لرستان

     
3،346،000 

 4،964،601 178،717 8،022،092 8،062،522 1،553،151 889،461 گلستان

 1،886،320 843،000 709،144 97،481 409،175 43،930 کرمانشاه

 1،697،120 947،920 37،970 91،000 442،380 14،440 ایلام

 79،413،174 1،528،091 7،692،559 8،783،710 5،890،464 7،738،430 مجموع 

 استان لرستان براساس پاسخ رسمی جهاد کشاورزی -8براساس پاسخ رسمی استانداری خوزستان     -1

 
 1318بر اثر سیلاب  به زیرساختهای کشاورزیمیزان خسارت  64-3شکل 
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 هاسیلابگزارش ملی 

 

 های صنعتیزیرساختهای شهرک 3-8-11

تنظیم این گزارش پاسخ رسمی از وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره میزان خسارات دریافت نشد. زمان با توجه به اینکه تا 

دولت( استخراج شده است. این  بازسازیاز سامانه سجاد )سامانه جامع امداد و  ی کشورزیرساختهامیزان خسارت به این بخش از 

، راه و معابر و خطوط انتقال و تاسیسات آب، خطوط انتقال و تاسیسات برق، خطوط انتقال و تاسیسات فاضلابزیرساختها شامل 

وارد گردید.  کشورهای صنعتی شهركزیرساختهای ل خسارت به میلیارد ریا 46/1433باشند که در مجموع ساختمانهای صنعتی می

 ارائه شده است.  66-7شکل و  39-7جدول جزئیات این خسارات در 

 میزان خسارت به زیرساختهای شهرک های صنعتی )استخراج شده از سامانه سجاد( 71-3جدول

 استان ردیف

 میزان خسارت )میلیارد ریال(

 خطوط انتقال و

 فاضلابتاسیسات 

 خطوط انتقال و

 تاسیسات برق

 خطوط انتقال و

 تاسیسات آب
 مجموع ساختمان راه و معابر

 8/782 0 850 0 4/9 3/32 البرز 1

 7/713 13 7/870 77 18 84 لرستان 8

 76/825 1 4/812 26/5 14 54 خوزستان 7

 4/124 0 167 4/88 0 0 مازندران 5

 4/152 0 178 4/9 0 3 ایلام 4

 97 0 97 0 0 0 چهارمحال وبختیاری 6

 069/30 982/0 21/75 128/14 173/8 018/13 گلستان 3

 4/40 0 75 0 1 4/14 کرمانشاه 2

 89 0 82 0 0 1 گیلان 9

 81 0 19 0 0 8 خراسان رضوی 10

 15 0 8 7 0 9 همدان 11

 8/10 0 8/9 0 0 1 قم 18

 43/3 8/0 74/6 08/1 0 0 مرکزی 17

 44/4 0 64/7 34/0 0 14/1 شمالیخراسان  15

 4 4 0 0 0 0 قزوین 14

 5/7 0 5/7 0 0 0 یزد 16

 8 0 8 0 0 0 کهگیلویه و بویراحمد 13

 51/1 11/0 7/1 0 0 0 فارس 12

 1 0 1 0 0 0 سیستان وبلوچستان 19

 441/1477 138/19 41/1111 811/81 637/31 361/101 مجموع

 
 1318بر اثر سیلاب  زیرساختهای شهرک های صنعتیبه میزان خسارت  66-3شکل 
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 خسارات کلی جمع بندی 3-8-11

کل خسارات وارده به زیرساختهای کشور را به تفکیک نوع زیرساخت و موقعیت  20-7جدول  ،با توجه به اطلاعات بخشهای پیشین

میلیارد  34/163952رساختهای کشور حدود ، مقدار کل خسارات به زیاساس اطلاعات جمع آوری شدهد. برمکانی آنها نشان می ده

برآورد شده است. قابل ذکر است که خسارت کل سیل توسط وزیر کشور در مجلس شورای میلیارد تومان  16200 تقریباً ریال معادل

 . 1عنوان شدمیلیارد تومان  74000تا  70000اسلامی بین 

می دهد. با توجه به این شکل خسارات وارده بر ساختمانها، توزیع ارقام خسارات برحسب نوع زیرساخت را نشان  63-7شکل 

-7شکل  به همچنین با توجه .و تاسیسات آب و فاضلاب به ترتیب بیشترین سهم را دارا می باشند جسم راهها ،زیرساختهای کشاورزی

ین خسارت وارد شده است که در و گلستان بیشتر خوزستان، لرستان، که توزیع استانی خسارتها را نشان می دهد، به استانهای  62

از کل خسارات در سایر  %70نکته قابل توجه در این شکل این است که حدود  اًدرصد خسارت کل کشور می باشد. مجدد 42مجموع 

استانها گزارش شده است. همانطور که در بخشهای قبلی این گزارش اشاره شد، در صورت صحت ارقام گزارش شده ، این موضوع نشان 

شدید،  بارندگی های نسبتاً در برابرراهها، شبکه های آب و فاضلاب و شبکه های توزیع برق کشور ساختمانها، ده آسیب پذیری دهن

 حتی در زمانهای عدم وقوع سیلهای قابل ملاحظه است.

  1318و فروردین  1317میزان خسارت وارد بر زیرساختهای کشور در سیل اسفند  80-3جدول

 نوع زیرساخت
 میزان خسارت )میلیارد ریال(

 مجموع سایر استانها کرمانشاه ایلام مازندران خوزستان لرستان گلستان

 94/41255 54/87211 70/1809 50/8690 10/1107 84/7200 1/11996 74/3875 ساختمان

 63/1059 19/867 50/16 75/71 00/12 00/884 64/748 09/157 مدرسه

 56/71344 10/11080 33/1745 70/7070 00/1165 19/4855 00/3630 10/8838 جسم راه

 00/7192 21/8751 00/654 --- 70/75 60/45 --- 89/188 ابنیه فنی )به غیر از پل(

 04/8637 85/627 --- 00/174 30/192 50/31 00/1470 31/45 پل

 00/1323 20/177 --- --- --- 80/1647 --- --- راه آهن

 00/8 --- --- --- --- --- --- 00/8 فرودگاه

 48/8104 78/188 --- 24/70 50/101 00/883 30/1768 84/861 مراکز درمانی

 32/87893 70/8864 00/8428 08/148 59/465 14/17141 00/7911 27/631 آب و فاضلاب

 42/6540 57/1634 00/368 03/802 25/164 45/1435 64/1625 04/720 برق

 87/386 --- --- --- --- --- --- --- نفت

 06/1846 --- --- --- 33/875 38/416 24/564 35/72 گاز

 34/303 74/165 73/86 49/34 49/70 26/83 84/886 35/146 مخابرات

 15/79413 67/6158 32/1886 12/1697 20/158 14/16490 00/3346 60/4964 زیرساختهای کشاورزی

 46/1433 77/481 40/40 40/152 40/124 76/825 70/713 03/30 شهرك های صنعتی

 74/167198 14/91199 11/7873 14/8114 91/3193 91/93910 40/37171 81/17371 مجموع
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 مقدمه  9-1
کشور  یعمران یتوسعه کشور و از محل بودجه ها یچارچوب برنامه هادهه های اخیر در کشور در  یرساختهایاز ز یعمده ا بخش

در کشورو  یعمران یپروژه ها تیفیبه منظور بالا بردن ک ،1748 سال در کشور یفن و یاجرائ نظام بیتصو از پسو اجرا شده اند.  یطراح

 که ،سازمان نیا این امرکشور را به عهده گرفت.  بدنبال  یو اجرائ ینظام فن یبرقرار تیسازمان برنامه و بودجه مسئول ،آنها یساز کپارچهی

 و سازمانها در متعدد یها کارگروه جادیا باهمزمان  است، کرده تیفعال مختلف یساختارها و نیعناو با مختلف یدولتها و سالها طول در

 سالها نیا در. است نموده متعدد یها هینشر قالب در یعمران یها پروژه یاجرا و یطراح ضوابط انتشار به اقدام ،نفعیذ یها وزارتخانه

 سال دروزارت نیرو  آب صنعت یاستانداردها طرح دفتر لیتشک. است شده منتشر بودجه و برنامه سازمان طرف از هینشر 2000 از شیب

 .است نموده منتشر فاضلاب و آب یها طرح نهیزم در هینشر 890 امروز تا زین دفتر نیا که بوده هدف نیهم راستای در 1761

 به سه گروه به شرح زیر تقسیم می شود. تورالعمل های نظام فنی اجراییدس

دیگر  مشاور و پیمانکاران و عواملگروه اول: دستورالعمل هایی که رعایت کامل مفاد آن از طرف دستگاههای اجرایی و مهندسان 

 ضروری است.

گروه دوم: دستورالعمل هایی که بطور کلی و برای موارد عادی تهیه می گردد و برحسب مورد دستگاه های اجرایی و مهندسان 

به کار مورد نظر و در  مشاور و پیمانکاران و عوامل دیگر می توانند به تشخیص خود مفاد دستورالعمل و یا ضوابط ومعیارهای آنرا باتوجه

  ایط خاص کار مورد نظر تطبیق دهند.حدود قابل قبولی که در دستورالعمل تعیین شده تغییر داده و آنرا با شر

گروه سوم: دستورالعمل هایی است که به عنوان راهنمایی و ارشاد دستگاه های اجرایی و مؤسسات مشاور و پیمانکاران و سایر عوامل تهیه 

 ایت مفاد آن در صورتی که دستگاه های اجرایی و مؤسسات مشاور روش های بهتری داشته باشند، اجباری نیست.می شود و رع

ه و منتشره توسط سازمان برنام ل،یس موضوع با مرتبط یدستورالعملهاو  اتینشر)و نه همه(  نیتر ینشان دهنده اصل 1-5جدول 

گیرند. لیستی از سایر نشریاتی که در آنها به موضوع سیل هم بخش مورد بررسی قرار می که در این ،باشد یم رویو وزارت ن بودجه

 ارائه شده است. 4اشاره شده است در پیوست 

 وزارت نیرو  و توسط سازمان برنامه و بودجهمنتشره مرتبط با سیل دستورالعملهای اصلی  1-9 جدول
 گروه نشریه تاریخ ابلاغ شماره نشریه عنوان کامل نشریه ردیف

1 

 
 (روین)وزارت  1730 95 سدها یطراح یها لابیانتخاب س یبر ضوابط و استانداردها یمرور

 سوم 1725 716 رودخانه مهندسی کارهای برای طراحی دوره بازگشت سیلابتعیین راهنمای 8

 سوم 1725 713 و زهکشی آبیاری هایپمپاژ شبکه هایایستگاه هیدرولیکی ضوابط طراحی 7

 سوم 1722 412 بندراهنمای طراحی، ساخت و نگهداری دیوارهای سیل 5

 (روین)وزارت  1790 732 صفحه 98 اصلی متن – رانیبزرگ ا یسدها یطراح لابیضوابط انتخاب س سیشنویپ 4

 سوم 1791 483 های انحراف سیلاببرداری سامانهراهنمای طراحی ساخت و بهره 6

 سوم 1795 621 یسازلیپادس یراهنما 3

 سوم 1794 304 لابدشتیس تیریمد یراهنما 2

 سوم 1793 702 اول( یحائل )بازنگر یوارهاید یطراح یراهنما 9

 سوم 1722 481 برداری تخلیه کننده عمقی مخازن سدهاراهنمای طراحی و بهره 10

 سوم 1794 387 یبتن غلتک یوزن یسدها یطراح یراهنما 11

 سوم 1725 703 هابندی سیل و تعیین حد بستر و حریم رودخانهراهنمای پهنه 18

17 
مبانی طراحی و راهنمای -جلد اول-مبانی طراحی و راهنمای اجرای سازه های کنترل فرسایش

 اجرای بانکت بندی
 سوم 1723 540-1

 سوم 1792 821 نظر اول( دی)تجد یو زهکش یاریآب یهاشبکه یطراح یضوابط عموم 15

 (روین)وزارت  1798 657 راهنمای شکل هندسی مقطع و راستای رودخانه 14
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 است، دهیرس یاسلام یشورا مجلس بیتصو به 1735 ازسال که ساختمان، کنترل و یمهندس نظام قانون موجب به گرید طرف از

 یساز شهر و راه وزارت توسط قانون نیا موجب به که ران،یا ساختمان یمل مقررات طبق بر کشور در ساختمانها یاجرا و یطراح

 یژگیو به توجه با نفت،نیرو و  هایوزارت رینظ ،ییاجرا یدستگاهها و سازمانها از یبرخ نیهمچن. شود یم انجام گردد، یم ابلاغ و نیتدو

 مورد آنها یاجرا و یطراح در و نموده ییدستورالعملها ای یفن یها نامه نییآ ابلاغ و نیتدو به اقدام خود ییربنایز ساتیتاس خاص یها

 .اند داده قرار استفاده

 خود، تیمامور در مطروحه سوالات از یبرخ به پاسخ به دنیرس یراستا در لابهایس یمل گزارش ژهیو اتیه یرساختهایز گروه کار

 برابر در رساختهایز یآور تاب نهیزم در کشور موجود یفن  یها نامه نییآ و دستورالعملها مقررات، هیکل مرور و یآور جمع به اقدام

 آنها از مختلف یدستگاهها به اتیه یارسال یها نامه یط سازمانها یتارنماها به مراجعه بر علاوه نهیزم نیا در و نموده لابیس

 در موجود یدستورالعملها و مقررات بر یمرور فصل نیا در .دهند قرار گروه کار نیا اریاخت در را مدارك نوع نیا است نموده درخواست

ساختمانها، و  پلها،آب و فاضلاب، راهها،  ساتیتاس ل،یخطر س یپهنه بند شامل لابیس برابر در رساختهایز یآور تاب با ارتباط در کشور

 که آنجا از. شد دخواه سهیو مقا یخصوص  منتشر شده اند بررس نیدر ا ریاخ یهادهه  در که یو ضوابط شده انجام یصنعت ساتیتاس

 اینامه  نییرسد آ یکار گروه قرار نگرفته است، به نظر م اریدر اخت یمدرک گزارش، نیا هیته زمان تا رساختهایز انواع از یبرخ مورد در

به آنها  یفصل بند خاص نیو لذا در ا ستیدر خصوص آنها موجود ن ییاجرا ینظام فن یعلاوه بر مدارك عموم یدستورالعمل خاص

 است.  افتهیاختصاص ن

 سیل خطر بندی پهنه 9-1
 تعریف بستر و حریم 9-1-1

 هیکل است، شده بیتصو 16/18/1761 مورخ در یاسلام یتوسط مجلس شورا که ،آب عادلانه عیقانون توز 8با توجه به ماده 

طبق  یفیو ک یانتفاع و حفاظت کم یبرا میحر نییاست و تع رانیا یاسلام یحکومت جمهور اریرودخانه ها در اخت میبسترها و حر

 به توجه با محل هر در ها رودخانه میحر و بستر پهنه نییتع  قانون نیا دو ماده کی تبصره موجب به .شودیم انجامقانون  نینامه ا نییآ

 نی. بر طبق ااست روین وزارت با یآب ساتیتاس ساختمان اثر تیرعا بدون آنها یعیطب بستر در داغاب و انهار و ها رودخانه درولوژییه آمار

است که بلافاصله پس از بستر  یعیطب یهامرداب و برکه ،یسنت ای یعینهر طب ل،یاطراف رودخانه، مس یآن قسمت از اراض میقانون حر

توسط وزارت  مربوطه نامهنییآنها لازم است و طبق مقررات  آ یفیو ک یکمال انتفاع و حفاظت کم یعنوان حق ارتفاق براقرار دارد و به

 .گرددیم نییتع یامنطقه آب یاهشرکت ای روین

 و ارییآب ،یهای آبرسانو شبکه یعیهای طبها، برکهها، مردابلیها، انهار، مسرودخانه میحر و بستر به مربوط نامه نییآطبق  بر

(  41)  ماده استناد به و روین وزارت  7/2/1739 مورخ 524469719100 شماره شنهادیپ بنابهکه  1739/ 11/2 خیتار در که ،یزهکش

 :است دهیرس دولت اتیه بیتصو به  آب عادلانه عیتوز قانون
 باشد. داشته انیجر آن در یفصل ای میدا طور به آب که یعیاست طب ییرودخانه : مجرا -

 دوره با انیطغ حداکثر و داغاب و کیدرولوژیه آمار به توجه با محل هر در که است لیمس ایبستر : آن قسمت از رودخانه، نهر  -

 با لابیس دینما یم جابیا ضرورت که یمناطق در. شود یم نییهای آب منطقه ای تعشرکت ای روین وزارت لهیوس به ساله 84 برگشت

 و مربوط های نقشه هیهای آب منطقه ای حسب مورد با اراسازمان رد،یگ قرار محاسبه ملاك ساله 84 از شتریب ای کمتر برگشت دوره

 اخذ خواهند نمود. ا ر لازم مجوز روین وزارت ستادی حوزه از یفن هاتیتوج

 بستر از پس بلافاصله که است یعیطب برکه و مرداب ،یسنت ای یعیطب نهر ل،یمس رودخانه، اطراف یاراض از قسمت آن:  میحر -

-شرکت ای روین وزارت توسط نامه نییآ نیا مقررات طبق و است لازم آنها حفاظت و انتفاع کمال برای ارتفاق حق عنوان به و دارد قرار

 متر ستیب تا کی از باشند، داشته یفصل ای میدا آب نکهیا از اعم ها رودخانه ای یعیطب انهار می.حر گردد یم نییهای آب منطقه ای تع

 .گردد یم نییتع روین وزارت لهیوس به بستر طرف هر از لیمس ای یعیانهر طب یرودخانه وضع به توجه با مورد حسب که بود خواهد
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ها، انهار، رودخانه میهای آب منطقه ای مکلفند با توجه به امکانات، حد بستر و حرشرکت الاشاره فوق نامه نییآ 8ماده  برطبق

 صلا ذی کارشناسان ای کارشناس اعزام با و یمشخص زییر برنامه با را خود تیفعال حوزه در موجود یعیطب های برکه و مردابها لها،یمس

 .ندینما نییتع نامه نییآ نیا مقررات طبق ح

و در سال  است، سوم گروه نوع از ،که "رودخانه یمقطع و راستا یشکل هندس یراهنما "عنوان تحت 693شماره   هینشر

 دارد: یم انیب خصوص نیرا در ا ریز مواردابلاغ شده  1798
 آمار فوق رودخانه میحر و بستر پهنه نییتع اریمع و مبنا. است روین وزارت با انحصارا ها رودخانه میحر و بستر پهنه نییتع -

 درولوژی،یه نهیزم در یفن مطالعات انجام مستلزم میحر و بستر پهنه نییتع گرید عبارت به است یعیطب بستر در داغاب و درولوژییه

 .است یحقوق مطالعات جینتا با یفن هایافتهی قیتلف و کیدرولیه و یشناس ختیر

 انجام یآب ساتیتاس ساختمان اثر تیرعا بدون و یعیطب بستر مبنای بر رودخانه، میحر و بستر پهنه نییتع به مربوط محاسبات -

 ریغ راتییتغ موجب که را یانسان تصرفات و دخل هرگونه ای و یآب ساتیتاس آثار است لازم بستر عرض محاسبه از قبل نیبنابرا.  ردیگیم

 .گردد حذف محاسبات از است شده بستر در یعیطب

 و بستر حد نییتع و لیس یبند پهنه یراهنما است، تهخپردا بستر و میحر نییتع نحوه به لیتفص به که مهم اتینشر از یکی

 ارائه زین ریز فیتعار میحر و بستر یبرا مشابه فیتعار ارائه ضمن راهنما نیا در است(  7 نوع) 307 شماره هینشر رودخانه میحر

 .است شده
با دوره بازگشت  ریگ لیاز پهنه س یو بخش دینما یاز آن عبور م انیجر لاب،یاز رودخانه که هنگام وقوع س ی: قسمتراه لیس -

 نی)عمق آب در پهنه دشت در ا  ندیگو یم لراهیس راگردد  یمتر م یسانت 78از  شیب لابیتراز س شیصدسال که اشغال آن باعث افزا

 شود(. یمتر م یسانت 78از  شتریدوره بازگشت ب

با دوره بازگشت صدسال گفته  ریگ لیآن بخش از پهنه س به کا،یآمر بحران تیریمد فدرال بنگاه فیتعر برحسب: لابیس هیحاش -

دوره بازگشت  نیمتر گردد. )عمق آب در پهنه دشت در ا یسانت 78کمتر از  زانیبه م لابیتراز س شیشود که اشغال آن باعث افزا یم

 شود(. یمتر م یسانت 78کمتر از 

 رودخانه میحر و بستر حد نییتع با لیس یبند پهنه یها نقشه هیته یمبان سهیمقا -

 یها روش نظر از یول باشدیم متفاوت قانون نظر از رودخانه میحر و بستر حد نییتع یها نقشه با لیس یها نقشه هیته یمبان -

 عادلانه عیتوز قانون رودخانه، میحر و بستر حد نییتع یقانون استناد. ندارند یا عمده تفاوت ریگ لیس یها پهنه و بستر حد نییتع یفن

 اعمال قیطر از ل،یس یبند پهنه در ها یکاربر یها تیمحدود نمودن یقانون مراحل که یصورت در باشد، یم مربوط نامه نییآ و آب

 تر، ساده عبارت به. است ییروستا یهاد یها طرح و یشهر یلیتفص و جامع یها طرح هیته در ها هیتوص و ها تیمحدود نگونهیا

 طرح و یشهر یلیتفص و جامع یها طرح یاراض یها یکاربر نییتع در لیس یبند پهنه در شده نییتع ریگ لیس یها پهنه که یمادام

 یها پهنه در محدود و مجاز یها یکاربر نرسد، یشهرساز و یمعمار یعال یشورا بیتصو به و ردینگ قرار توجه مورد روستاها یهاد

 .داشت خواهد هیتوص جنبه ریگ لیس

 رودخانه حریم و بستر حد تعیین قانونی جایگاه -

 آن در مجاز غیر تاسیسات هرگونه احداث و اشغال مقابل در رودخانه بستر حفاظت امکان ها رودخانه حریم و بستر حد تعیین -

 ستادی حوزه مصوب بازگشت دوره یا و) سال 84 بازگشت دوره با سیلاب عبور محل که رودخانه بستر ترتیب، بدین. سازد می فراهم را

 که آنجا از. یابد می کاهش احداثی تاسیسات روی سیلاب از ناشی خسارت و مانده باقی ساز و ساخت هرگونه از خالی است( نیرو وزارت

 بستر از حفاظت باشد می مخرب سرعت با سیلاب توجه قابل بخش عبور محل نیز بالاتر بازگشت دوره با های سیلاب در ساله 84 بستر

 .دهد می کاهش را خسارت نیز تر بزرگ های سیلاب در رودخانه

حفاظت و بهره  دستورالعمل ، 657 شماره هینشر رودخانه، یراستا و مقطع یهندس شکل یراهنما در مضمون نیهم با یفیتعار

 کتاب و1798 سواحل و رودخانه یمهندس دفتر ران،یا اب منابع تیریمد شرکت توسطرودخانه ها  میبستر و حر یو آزادساز یبردار
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سازمان  ،ییو روستا یشهر تیریپژوهشکده مد ،یکه توسط معاونت آموزش آنها، بر یاصول نظارت و ساز و ساخت مقررات و نیقوان

  است. آمده شده، نوشته کشور یها یاریده و هایشهردار

 رودخانه هانحوه حفظ و صیانت از بستر و حریم  9-1-1

مصوب  ها یقانون شهردار  44ماده   .گردد یبرم 1775 سال به بستر میحر حفظ و نییتع نحوه مورد در شده افتی قانون نیاول 

 :کند یم نییتع لیبه شرح ذ لیس جمله از حوادث مقابل در مردم مال و جان حفظ در را ها شهرداری فیوظا  ، 1775/ 11/5

شکسته و  وارهاییرفع خطر از بناها و و د نیو همچن قیو حر لیحفظ شهر از خطر سمؤثر و اقدام لازم برای  ریاتخاذ تداب -

-ها و جلو اتاقهای ساختمانبالکن در اءیاش نوع هر گذاشتن از رییو جلوگ یهای واقع در معابر عمومخطرناك وپوشاندن چاهها و چاله

 خسارت ای زحمت باعث که ییناودانها نصب از رییجلوگ و است نیکه افتادن آنها موجب خطر برای عابر یهای مجاور معابر عموم

 .باشد مردم
 یم ریبه شرح ز 11/3/1754 مصوب شهرداری قانون به دیای از مواد و الحاق مواد جدهقانون اصلاح پار ،6تبصره  -96ماده  یطرف از

 باشد:
معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاری فاضلاب  یها و به طور کل ابانیروها و خ ادهیها و پ دانیو م یکوچه های عموم یاراض

واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک  یو درختهای معابر عموم یو گورستانهای عموم یشهرها و باغهای عموم
 محدوده در واقع ها رودخانه بستر در برق و آب وزارت طرف از ارییآب ساتیتأس جادیاست. ا شهرداری تیمحسوب و در مالک یعموم

 را برق و آب وزارت نظر قبلاً ها رودخانه بستر در یعمران اتیعمل گونه هر اجرای برای مکلفند زین ها شهرداری. است بلامانع شهرها
 .ندینما جلب

 آمده نیچنها  رودخانه میحر و بستر در واقع های یانیاع قمع و قلع خصوص در ،1361عادلانه آب  مصوب  عیقانون توز در

 است:

 .رویممنوع مگر با اجازه وزارت ن هارودخانه بستر و میحر در تصرف و دخل و یانیهر نوع اع جادیا 5 تبصره 8 ماده

 نیهمچن و هایشهردار ،یدولت یهاشرکت و مؤسسات ها،وزارتخانه»: داردیم اشعار آب عادلانه عیقانون توز 17ماده  نیهمچن

 انهار، ها،رودخانه میحر و بستر لازم پروانه صدور و خود به مربوط یهاطرح یاجرا از قبل مکلفند دولت به وابسته ینهادها و هاسازمان

 روین وزارت یقبل و یکتب موافقت به منوط میحر و بستر در تصرف نوع هر. ندینما استعلام را یعیطب یهابرکه و هامرداب ها،لیمس

 به را اجازه نیا قانون همان 8 ماده 5 تبصره نیهمچن.« شد خواهند مجازات و بیتعق موضوعه مقررات طبق ماده نیا از متخلفان. است

 که هارودخانه میحر و بستر در موجود یهایانیاع قلع و هیتخل به اقدام او ندهینما ای دادستان نظارت و اجازه با که داده روین وزارت

 .دینما ده،یگرد احداث روین وزارت از مجوز اخذ بدون

 یعیطب های برکه مردابها، لها،یمس انهار، ها، رودخانه میمربوط به بستر و حر ران،یوز اتیه 1371 مصوبنامه  نییآ در

 آمده است: ریموارد ز اجازه نامه و مسئولان بحث در یزهکش و ارییآب ،یو شبکه های آبرسان

 د،ینما یم نییتع را یعیطب برکه و مرداب ل،یمس ،یعیطب نهر رودخانه، میحر و بستر که مورد هر در ای منطقه آب شرکت-:7 ماده

 های هیاطلاع پخش قیطر از موضوع سرتاسری، میحر و بستر نییتع مورد در و اعلام یمتقاض به یکتب طور به یمقتض طرق به را مراتب

 برکه و مرداب ل،یمس ،(یسنت – یعیطب) نهر رودخانه، میحر و بستر که رسد یم نفع ذی اشخاص اطلاع به (نوبت کی برای) یمحل

 .است دهیگرد نییتع نظر مورد یعیطب

شرکت آب منطقه ای نسبت   ها،رودخانه مینامه مربوط به بستر و حر نیی( آ7موضوع ماده ) ونیسیپس از اعلام نظر کم - 4ماده 

 را میحر و بستر به مربوط نقشه از ای نسخه و نمود خواهد اقدام یمقتض نحو به شده نییتع میحد بستر و حر ییبه علامت گذاری نها

 یاسلام جمهوری یانتظام رویین به را مراتب زین و ارسال عمل حوزه شهرداری و بخشداری املاك، و اسناد ثبت اداره به اطلاع برای

 .کرد خواهد رییجلوگ یموران انتظاممأ همکاری با میحر و بستر به اشخاص تجاوز از و داشت خواهد اعلام رانیا
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 آب شرکت که یصورت در یعیطب برکه و مرداب ل،یمس نهر، رودخانه، میحر و بستر زانیم صیتشخ و نییپس از تع - 6ماده 

 بداند، لازم برق و آب به مربوط امور از استفاده برای را میحر و بستر در واقع آن ریغ و اشجار از اعم یانیاع قمع و قلع ای منطقه

 .نمود خواهد اقدام مربوط مقررات براساس

رودخانه، انهار  میحد بستر و حر نییادارات ثبت اسناد و املاك به صورت موردی تقاضای تع ای هایشهردار ایچنانچه افراد  - 9ماده 

 نهیهز اخذ با است مکلف ای منطقه آب شرکت ند،یبنما است، واقع یملک مجاورت در که را یعیطب برکه ایا مرداب و ی لیمس ای

 بیترت به شده ادی موارد از کی هر میحر و بستر حد نییتع به نسبت شد، خواهد نییتع روین وزارت طرف از آن تعرفه که یکارشناس

 صلاح ذی مراجع توسط و احراز نظر مورد املاك به نسبت اشخاص یقانون تصرفات نکهیا بر مشروط د،ینما اقدام نامه نییآ نیا در مقرر

 .باشد شده دییتأ

قبل از  مکلفندها و نهادهای وابسته به دولت سازمان نیها و همچنیشهردار ،یهای دولتوزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت - 17ماده 

 استعلام را یعیهای طبها و برکهبها، مردالیها، انهار، مسرودخانه میهای مربوط به خود و صدور پروانه لازم بستر و حراجرای طرح

 موضوعه مقررات طبق ماده نیا از متخلفان. است روین وزارت یقبل و یکتب موافقت به منوط میحر و بستر در تصرف نوع هر. ندینما

 .شد خواهند مجازات و بیتعق

قانون ( 2و به استناد ماده ) یوزارت راه و شهرساز شنهادیبنا به پ 10/8/1791در جلسه مورخ  رانیوز ئتیبر موارد فوق ه علاوه

 :است نموده بیتصو نیچن ،1343مصوب ،آن  فیوظا نییو تع یو مسکن به وزارت مسکن و شهرساز یوزارت آبادان رنامییتغ

 راهها به نسبت یقانون میحر تیرعا شرطشهرها و محدوده روستاها  به  میدر خارج از حر ساتیاحداث بنا و تأس ،یاستفاده از اراض

 انتقال یها هیپا و خطوط ها، لیمس ها، چاه و قنوات ،یعموم ینهرها ها، تالاب ها، اچهیدر ها، جنگل رودخانه، ا،یدر معادن، آهن، راه و

 و یعموم ساتیتأس ای ها راه ریمس در واقع یها تونل و ها پل ،یمخابرات ساتیتأس یها هیپا و ینور بریف و یارتباط خطوط برق، یروین

 و یانتظام و ینظام ـساتیتأس ،یآبرسان یها لوله و خطوط ،یاریآب یها شبکه و کانالها و سدها گاز، و نفت انتقال یها لوله ،یعمران

مجاز  یا هسته ساتیتأس و یعیطب و یخیتار آثار و هیابن رها،یگ لیس بندها، لیس فاضلاب، و آب یها خانه هیتصف ،یمرز و یتیامن

 است .

 رودخانه هانحوه تعیین بستر و حریم  9-1-3

 حد نییتع به مربوط یگامها ،307 شماره هینشر رودخانه، میحر و بستر حد نییتع و لیس یبند پهنه یراهنما براساس

 :شود یم انیب ریز شرح به میحر و بستر

 ای یحقوق اشخاص توسط شرکت از خارج ای باشد یا منطقه آب شرکت توسط تواند یم که است میحر و بستر حد نییتعاول:  گام

در  یرودخانه و اراض تیاهم باشد، یا منطقه آب شرکت داخل از شروع نقطه اگر. گردد میحر و بستر حد نییتع درخواست یقیحق

رودخانه مورد استناد قرار گرفته و طرح  هیاز انواع توسعه در حاش یناش یاسیو س یاجتماع ،یاقتصاد ،یتیریحال توسعه و مسائل مد

حد  نییشدن اعتبار لازم، نسبت به تع داری. پس از پاگردد یم هیته یزیر برنامه و تیریدرخواست بودجه از سازمان مد یبرا یهیتوج

-یم انجام ربطیذ یشرکت آب منطقه ا یتوسط دفتر فن ایمشاور واگذار شده و  کی به کاررابطه،  نیگردد. در ا یاقدام م میبستر و حر

انجام گرفته و  یمطالعه معمولا توسط کارشناسان شرکت آب منطقه ا ،یبه صورت مورد میحد بستر و حر یعنیشکل دوم کار  در. شود

 .شود یم افتیدر یمتقاض از تعرفه مطابقآن  نهیهز

 .شودیم داده مهلت ماه 1 اعتراض یبرارسد.  یبه اطلاع عموم م یعموم دیجرا توسطشده  نییتع میدوم: حد بستر و حر گام

موضوع اعتراض ها  نصورتیا ریدر غ رد،یگ یچهارم انجام م گامماه کتبا به سازمان واصل نشود،  1ظرف  یسوم: چنانچه اعتراض گام

 ینفر کارشناس حقوق کیو  تداریصلاح یسه نفره، شامل دو نفر از کارشناسان فن ونیسیکم نیشود. ا یسه نفره ارجاع م ونیسیبه کم

 .شود یم منصوب ربطیذ یا منطقه آب شرکت عامل ریمد توسط که. است مجرب
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 یقطع یرا و یبررس را میحر و بستر حد کننده مطالعه کارشناسان حاتیتوض و اعتراض موضوع نفره، سه ونیسیکم: چهارم گام

 .ندینما یم صادر را روین وزارت

 میحد بستر و حر یبه نشانه گذار ون،یسیکم یقطع یچهارم و در صورت عدم وجود اعتراض را یگام ها جیاساس نتا برپنجم:  گام

نشانه ها )رپرها( نصب خواهند شد. موضوع به ثبت اسناد و املاك،  بیترت نیگردد و بد یاقدام م ربطیذ یتوسط شرکت آب منطقه ا

 .شود یم ابلاغ میحر و بستر حد نییتع یها نقشه همراه به یاسلام یجمهور یانتظام یروین و یشهردار ،یبخشدار

 .گرددیم طرف بر رودخانه بستر به یقیحق و یحقوق اشخاص تجاوز ،یانتظام یروین یهمکار با: ششم گام
 :ردیگ قرار توجه مورد میحر نییتع در دیبا ریز موارد

صادر شده قبل از  تیاسناد مالک یبستر که دارا یقانون، اراض نی)بر اساس ا 1753 مصوب آن شدن یمل یچگونگ و آب قانون -

 دارند( یکارشناس متیبه  پرداخت خسارت به ق ازیهستند، ن 1753شدن آب در سال  یمل خیتار

 هایبرکه ها،مرداب ها،لیمس انهار، ها،رودخانه میحر و بستر به مربوط نامهنییآ و 1761 مجلس مصوب آب عادلانه عیتوز قانون -

 .رانیوز اتیه 11/2/1739مصوب  یزهکش و ارییآب ،یآبرسان هایشبکه و یعیطب

 اسناد بستر خارج یاراض یبرا آن، اساس بر و باشد شده نییتع یا منطقه آب شرکت توسط میحر و بستر حد قبلا چنانچه -

 پرداخت با یاراض نیا یآزادساز رند،یگ قرار بستر داخل یاراض آن دیجد میحر و بستر حد نییتع در که یصورت در گردد، صادر تیمالک

 همراه خواهد بود. یخسارت توسط شرکت آب منطقه ا

 حفظ و ها ندهیآلا ثیح از رودخانه میحر دیبا آن طبق بر و است شده ینیب شیپ ضوابط در زین یطیمح ستیز ملاحظات -

 یها شنهادیارائه پ نی. همچنردیگ صورت تجاوز رفع دارد وجود یآلودگ منابع اگر و. دیارائه نما یشده و گزارش مطالعه وحش اتیح

 .ردیبگ صورت آب تیفیو ک یطیمح ستیو بستر از نظر ز میحفاظت حر یلازم برا

طرفه( و حداکثر آن  کیجاده  کی یمتر )پهنا 5 میشود. حداقل عرض حر یم میبستر به موازات خط بستر رودخانه ترس حد -

شود.  یم هیتوص میحرباشد استفاده از حداکثر  یعیرودخانه منابع طب هیحاش یاراض یباشد. اگر کاربر ینامه( م نیمتر )مطابق آئ 80

 ایو  یصنعت  ،یمانند کشاورز یکاربرد اقتصاد یدارا میحر یرودخانه بزرگ نباشد و اراض یبه طور کل ایبوده  یچنانچه رودخانه فصل

 و باشد بزرگ رودخانه و بالا هیحاش یاراض یاقتصاد ارزش کهیصورت درگردد.  یم هیتوص میحر یبرا عرضحداقل  تیباشد رعا یمسکون

جاده  ی)پهنا متر 2 میحر از استفاده شود داده صیتشخ یضرور یروبیلا و ینگهدار یبرا آن ساحل هر در طرفه دو جاده احداث به ازین

    .  گردد یم هیدو طرفه{ توص
 کارشناساننظر کند که  یذکر م ،( 7)نوع  است شده ابلاغ 1795مورخ  در ،که "یساز لیپادس یاهنمار" 681شماره  هینشر

 و بستر پهنای با ارتباط در باشند یحقوق ای و یقیحق اشخاص نکهیا از اعم و باشند یدولت ای یخصوص بخش کارشناسان نکهیا  از اعم

 .گرفت نخواهد قرار استناد مورد محاکم در و نبوده یقانون آنها میحر

 یبرا مشابه فیتعر ضمن ،(7)نوع  است شده ابلاغ 1794مورخ  در که "دشت لابیس تیریمد یراهنما" 704شماره  هینشر

 :کند یم ارائه ریز شکل به لیس پهنه از یدیچد فیتعار میحر و بستر

 غرقاب لیس کی در که ای هیناح ای و دارند قرار لیس معرض در که یمناطق به وارده یجان و یمال خسارت زانیم و اموال ارزش نییتع

 راستای در لابیس از یناش خسارت زانیم از مردم اطلاع برای خطر بندی پهنه های نقشه هیته .ندیگو لیس خطر بندی پهنه را شود یم

 بندی پهنه نقشه هیته از قبل. است ضروری سازی لیپادس یها روش رییکارگ به و یزندگ محل انتخاب در مردم یآگاه شیافزا به کمک

 بندی میتقس گروه چهار به نظر نیا از را یاراض کایآمر بحران تیریمد بنگاه  .شوند بندی طبقه رییگ لیس نظر از یاراض دیبا ابتدا خطر،

 :کند یم
 78 از شیب لابیس  تراز شیافزا باعث آن اشغال که است سال صد بازگشت دوره با ریگ لیس پهنه از یبخش  : راه لیس یاراض -

 مقابل در مانع جادیا .است محدود یلیخ آن یهاکاربری .شود یم محسوب لابیس بالای خطر با یاراض از راه لیس .گردد متر یسانت

 استفاده (کایآمر کشور با سهیمقا در) یمتفاوت شاخص از راه لیس نییتع برای ایاسترال کشور د. در باش یم ممنوع پهنه، نیا در لابیس
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 باشد، 1 از تر کم شاخص نیا که رییگ لیس های پهنه در .باشد یم انیجر عمق در انیجر سرعت ضرب حاصل شاخص نیا .است شده

 ی بازه مانند ای جلگه یاراض در جاری های رودخانه بستر ای راه لیس نییتع در توان یم تجربه نیا از .شود ینم محسوب راه لیس

 تیمحدود و مجاز های کاربری  رانیا یها رودخانه میحر و بستر نییتع نامه نییآ در .کرد استفاده اهواز، دست نییپا در کارون رودخانه

 است ممکن یلابیس انیجر و بوده بالا لیس خطر یاراض نیا در . است راه لیس یاراض مشابه طیشرا دارای رودخانه، بستر کاربری های

 زانیم و بوده مشکل اریبس لیوسا ریسا و ونیکام توسط هیتخل .آورد وارد مردم های خانه و یعموم اماکن و ها ساختمان به جدی خسارت

 اریبس یمال ی ها انیز و یاجتماع نظم خوردن برهم و ادیز صدمات و مرگ خطر احتمال موارد گونه نیا در .باشد یم ادیز اریبس خطرات

 .دارد وجود

 باعث آن اشغالکه  است راه لیس یاراض بر مازاد که سال صد بازگشت دوره با ریگ لیس پهنه از یبخش: لابیس هیحاش یاراض -

 علاوه مختلف، های کاربری در یول باشد یم بلامانع پهنه از بخش نیا اشغال. شود یم متر یسانت 78 از کمتر زانیم به آب تراز شیافزا

 .شوند یم سازی لیپادس ه سازه ها، تیمحدود تیرعا بر

 . باشد یم سال پانصد و صد های بازگشت دوره با ریگ لیس مرز انیم پهنه :لیس متوسط خطر با یاراض -

 افراد انتقال محدوده  نیا در .شود یم گفته سال پانصد بازگشت دوره با ریگ لیس پهنه از خارج یاراض به :لیس کم خطر با یاراض -

 در محدوده نیا از خروج برای یچندان مشکل کامل و بالغ افراد البته .است ریپذ امکان هینقل لیوسا ریسا و ونیکام لهیوس به اموالشان و

 .باشدینم ادیز صدمات ای و مرگ خطر احتمال و ندارند لابیس زمان

ضابطه شماره  یشهر یها لیرودخانه ها و مس یباسازیو ز یسامانده م،یحد بستر و حر نییتع یراهنما سینو شیپدر  نیهمچن

 :است شده انیب ریز موارد است، شده ارائه 1793 مورخ در روین وزارت توسط ،که الف-546

 با باشد گرفته قرار غیرمجاز یفعالیتها و تجاوز مورد بستر حد گذاری میله طرح اجرای از قبل رودخانه حریم یا بستر چنانچه -

 ددوبارهیبا حریم، و بستر در غیرمجاز مستحدثات و مانع گونه هر و ها اعیانی قمع و قلع با آن حقوقی فرایند پیگیری و طرح اجرای

 روی بر ای پروژه هر انجام برای همچنین .برداشت طبیعی منابع از حفاظت برای موثر گامی و نمود احیا را رودخانه حریم و بستر وضعیت

 بیان به .شود می جانمایی و تعیین آن مبنای بر ها طرح سایر حد رودخانه، حریم و بستر حد تعیین با ابتدا آن، اطراف اراضی و رودخانه

 .است دیگری اقدام هر بر مقدم حریم و بستر حد ها، رودخانه از حفاظت راستای در دیگر

 و سیاسی ، ملی امنیت های دیدگاه با غالبا سازند، می مرتفع را اجتماع عمومی های نیازمندی برخی که آن بر علاوه ها رودخانه -

 ضروری آبی منابع از حفاظت پیرامون کشور هر برای مقررات و قوانین داشتن لزوم لحاظ بدین .هستند درگیر و مرتبط کشور هر دفاعی

 روش، این در .است قانونی و حقوقی روش ، نمود حفاظت رودخانه حریم از توان می آن از استفاده با که هایی روش از یکی .نماید می

 در مختلف های دستگاه به محوله وظایف انجام و قانون اعمال منظور به نیرو، وزارت توسط شدن تعیین از پس رودخانه حریم و بستر

 فعالیت برخی از ممانعت ، مجوزها انواع صدور شامل رودخانه با ارتباط در مختلف های دستگاه وظایف .شود می ارجاع رودخانه با ارتباط

 . گردد می دارد، همراه به را قانونی الزامات نوعی به که اقداماتی و موانع و ها محدودیت رفع ، ها مالکیت برخی توسعه و تهدید ، ها

  رابا رودخانه فیزیکی مرز قانونی، و حقوقی توجیه به توجه با بتواند مطالعات، فنی بخش تا کند می کمک قانونی و حقوقی روش بنابراین

 .بدهد حقوقی جنبه آن به و نموده پیاده صحرا در دقیق برداری نقشه

 و ی شهر بین تفکیکی و کند می اشاره رودخانه به عام طور به معمولا ها رودخانه با مرتبط های نامه آیین و قوانین اگرچه -

 به راهنما این اختصاص ولی نشده، قائل جهت این از تفکیکی ها رودخانه حریم و بستر حد تعیین نامه آیین مثلا نیست غیرشهری

 قوانین میان از . بود خواهد ها رودخانه به مربوط های ابلاغیه و قوانین با مغایرت عدم یا و آن هماهنگی لحاظ با شهری، های رودخانه

 های دستگاه وظایف و نمود شهری اقدام های رودخانه ساماندهی و حریم و بستر تعیین موضوع به توان می ها آن بر تکیه با که کشور

 :کرد اشاره زیر حقوقی موارد به توان می نمود، تعیین آن با ارتباط در را اجرایی مختلف

 83/5/1753قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب  -1

 1742اسلامی ایران مصوب قانون اساسی جمهوری  54اصل  -8
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 16/18/1761قانون توزیع عادلانه آب مصوب  -7

آبرسانی مصوب  هایشبکه و طبیعی هایبرکه ها،مرداب ها،مسیل انهار، ها،رودخانه حریم و بستر به مربوط نامهآیین -5

11/2/1739 

 17/18/1728مورخ ی مربوط به بستر و حریم رودخانه ها مصوب هیئت دولت اصلاحیه آئین نامه -4

 1727آئین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ  -6

 1727قانون مدیریت پسماندها مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ  -3

 10/4/1725آئین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها مصوب هیئت دولت مورخ  -2

 مباحث اراضی، کاربری هیدرولوژی، هواشناسی، فیزیوگرافی، مطالعات انجام بر مشتمل ها رودخانه حریم و بستر حد تعیین -

 مورد شهری های رودخانه خاص نکات راهنما این در .باشد می مطالعات تلفیق و شناسی ریخت هیدرولیک، مطالعات اجتماعی، و حقوقی

 .گیرند می قرار اشاره

 و نیقوان درکتاب آنها یاستحفاظ میحر و شهرها در واقع یهالیمس و انهار ، رودخانه میحر و بستر عرض نییتع نحوه و ضوابط

 سازمان ،ییروستا و یشهر تیریمد پژوهشکده ،یآموزش معاونت توسط که ،آنها بر یاصول نظارت و ساز و ساخت مقررات

 است: شده انیب نیچنکشور نوشته شده،  یها یاریو ده هایشهردار
، 84، 80 تناوب هایدوره در را آنها یاستحفاظ محدوده و شهرها در واقع هایلیمس و انهار ، هارودخانه لابیس حجم روین وزارت -

 در درخواست حسب هادی و یلیتفص و جامع طرحهای مطالعات در استفاده برای شهر به ورود نقاط در ، نموده نیتع ساله 100 و 40

 .داد خواهد قرار کشور و شهرسازی و مسکن هایوزارتخانه اریاخت

 یلیتفص طرح در مربوطه ارگانهای ضوابط براساس و شهر توسعه کنترل و یمنیا مسائل تیرعا منظور به یقانون های میحر -

باشند یم انرژی انتقال و ییربنایز ساتیهای شبکه راهها، رودخانه ها، نهرها، خطوط تأسمیها شامل حرمیحر نی.ا اند شده ینیب شیپ

 مستحدثات گونه هر جادی.ا شوند گرفته درنظر آنها بر مربوطه ارگان میمستق نظارت امکان با و باز فضای صورت به دیها بامیحر هی.کل

 و شده تیتثب آنها محل پنج ماده ونیسیکم ای و یلیتفص طرح در که یساتیتأس جادیا ایها و یکاربر.مگر  است ممنوع محدوده نیا در

 نیی... ) در آ اسیدر مق شنهادییپ یهای کاربری اراضها درنقشه میحر تیموقع نکهیداده شود . با ا صیتشخ ضروری آنها احداث ای

 و ها میحر یینها حد نییتع ی. ولتبخش مشخص شده اس نیا در شده ارائه نقشه در زیذکر نشده است( و ن اسینامه مربوطه عدد مق

 .ابندی یم تیقطع و شده نییبوطه تعمر سازمانهای و ارگانها توسط آنها ریتفس و ریتعب

های وشبکه برق رویین انتقال خطوط نیهمچن و وباغها کشاورزی نهاییزم از برداری بهره برای لازم ساتیتبصره : تأس -

بوده و  یها مستثنمیحر در مستحدثات جادیا تیمحدود از رهایگ لیس و بندها لیس ،یهای آبرسانلوله راهها، تونلها، پلها، ،یمخابرات

 .هستند خود به مربوط مقررات و نیتابع قوان

 کاربری اراضی در حریم رودخانه ها 9-1-9

از  است، نشده یانگارجرم حیصر طوربه قانون در خصوص نیچه در ا اگرها مطلقاً ممنوع است و فروش بستر رودخانه دیخر اصولا

 حکومت اریبوده و در اخت یاز مشترکات عموم یعیطب یو انهار و رودها یجار یهاآب هیکل یقانون اساس 54آنجا که بر اساس اصل 

 و مجازات خواهند بود. بیقابل تعق ندیاموال نما نیدر ا رمجازیکه اقدام به هرگونه تصرف غ یلذا اشخاص باشد،یم یاسلام

 های شبکه و یعیطب های برکه مردابها، لها،یمس انهار، ها، رودخانه میحر و بستر به مربوط نامه نییآ هفت ماده طبق بر

 از قسمت آن در موقت کشت  ،است دهیرس بیبه تصو 11/2/1739 خیدر تار دولت اتیه توسط که ،یزهکش و ارییآب ،یآبرسان

 به ربطیذ ایمنطقه آب شرکت یقبل و یکتب موافقت با د،یننما جادیا یمزاحمت آب از برداری بهره برای که لیمس و نهر رودخانه، بستر

 زراعت جز )به درخت و نهال غرس و یانیاع جادیا حق وجه چیه به مستاجر یول است، بلامانع نیمجاور برای تیاولو تیرعا و اجاره صورت
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 نامهاجاره در دیبا ربطیذ ایمنطقه آب شرکت. شد خواهد رییجلوگ وی تیفعال از و مسترد یاراض تخلف، صورت در .ندارد را (یسطح

 .داشت نخواهد یتیمسوول چگونهیه آن رینظا و لیس از یناش خسارت گونه هر بروز صورت در که دینما دیق

 است شده ابلاغ 89/7/1725 در که ، رودخانه، میحر و بستر حد نییتع و لیس یبند پهنه یراهنما ،307 شماره هینشر در

 .است آمده ادامه در خلاصه صورت به که شده حیتشر لیس پهنه یاراض یکاربرنحوه تعیین  ،(7 نوع)
 .لیس یپهنه بند یو تطابق آن با نقشه ها رودخانه هیحاش و بستر یاراض یکاربر مطالعه -

 یکاربر ینقشه ها نیتدو یبرا یدانیم یدهایو بازد یهوائ ینقشه ها و عکس ها قیاطلاعات از طر یراهنما روش جمع آور نیا در

شود که  هیته یجدول دیبا تیارائه شده است. در نها 1753قبل از سال  یها یرودخانه مخصوصا کاربر هیدر بستر و حاش یاراض یفعل

 لیس یپهنه بند یبا نقشه ها دینقشه ها با نیخطر متوسط را نشان بدهد. ا و ادیز خطربستر، با  یدر پهنه ها یدرصد هر نوع کاربر

در  لابدشتیس تیریمد یبرا یشتن موارد حقوقو در نظر دا یو مصاحبه با افراد محل اتیشکا یمطابقت داده شده و همراه با بررس

 یلیو تفص یهاد یطرح ها بیاست پس از تصو یهی. بدشود داده قرار یلیو تفض یهاد یها طرحاستفاده در   یبرا نیمسئول اریاخت

 .داشت خواهد یقانون الزام شده نییتع یها یکاربر تیرعا

 لیس یبند پهنه در یریپذ خطر نییتع -

دسته  5به  یریرودخانه از لحاظ خطر پذ میو حر هیحاش در یاراض کایامر بحران تیریمد بنگاه یراهنما با مطابق راهنما نیا در

 شده است: یبند میتقس

 عمق شود یم متر یسانت 78 از شتریب زانیم به آب تراز شیافزا باعث آن اشغال که ساله 100 بازگشت دوره با راه لیس یراضا( 

 (.شود می متر سانتی 78 از کمتر بازگشت دوره این در دشت پهنه در آب

 شود یم متر یسانت 78 از کمتر زانیم به آب تراز شیافزا باعث آن اشغال که ساله 100 بازگشت دوره با لابیس هیحاش یاراض. 

 سال 140 بازگشت دوره با متوسط خطر با هیحاش یاراض. 

 سال 400 بازگشت دوره و کم خطر با هیحاش یاراض. 

 متفاوت یریپذ خطر با یها پهنه درشده  هیتوصمجاز  یها یکاربر  

 مانع  جادیا دینبا یساله( هر نوع کاربر 84موجود کشور است )با دوره بازگشت  ینامه ها نیکه مشابه بستر در آئ راه لیس در

 سطح تراز به نکهیا شرط به جاده تفرجگاه، بنا، بدون نگیپارک ،یکشاورزکم باشد. مانند  دیبا لیدر اثر وقوع س زیو خسارات آن ن دینما

 .است مجاز ریغ زیم ندهیآلا مواد انبار و چاه احداث. نکنند اضافه متر یسانت 7 از شیب لابیس در آب

 است شده هیتوص ریز شرج به ها یکاربر کشور یها نامه نیآئ در میحر فیتعر مشابه لابیس هیحاش در: 

متر بالاتر از تراز سیلاب باشد. زیرزمین و همکف غیر مسکونی می تواند در تراز سیلاب  1کاربری مسکونی: کف طبقه مسکونی -*

 قرار داده شود، مشروط به اینکه ضد آب ساخته شود.

راه های ارتباطی و ساختمان ها بالای تراز سیلاب ساخته شود، مگر اینکه ساختمان و جاده دسترسی آن، قبل از اعمال -*

 موجود باشد و آتش نشانی تضمین عملیات نجات بنماید.مدیریت سیلاب دشت 

احداث بناهای فرعی ساختمان های مسکونی مانند پارکینگ و انباری در حاشیه سیلاب، مشروط بر اینکه عمق آب کمتر از -*

 متر بر ثانیه باشد مجاز است. 6/0سانتی متر و سرعت جریان کمتر از  60

 ساختمان های تجاری مثل بناهای فرعی ساختمان های مسکونی است.ساختمان های تجاری: شرایط احداث -*

 ساختمان های صنعتی و کشاورزی: تا تراز سیلاب ضد آب می شوند یا حفاظت می گردند.-*

 کارخانه های فرآیند انواع مواد اولیه و صنعتی: بالای تراز سیلاب ساخته می شوند. -*

ساخته می شوند. خیابان های فرعی ممکن است زیر تراز سیلاب ساخته شوند و ضد  خیابان ها و پل ها: تا تراز سیلاب ضد آب-*

 آب نشوند.

 سامانه فاضلاب و چاه آب: تا تراز سیلاب ضد آب ساخته می شوند.-*
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 محل دفع زباله: احداث آن در حاشیه سیلاب ممنوع است. -*

در صورتی که پهنه سیل گیر با دوره بازگشت صد سال خالی از هرگونه   اند کرده هیتوص ،ییکایآمر یها نامه نیآئ از یبرخ

 .مستحدثات بوده و توسعه نیافته باشد به صورت طبیعی برای حفظ محیط زیست خالی از هر نوع کاربری نگهداری شود

 اند  دهیگرد هیتوص دایاک لابیس هیکه در بند حاش ییها یاز کاربر ریها به غ یکاربر هیکل لیس متوسط خطر پهنهبا  یاراض در

 باشند. یمجاز م لیتا در پهنه با خطر کم در نظر گرفته شود، در پهنه خطر متوسط س

 خاص مثل مدرسه  یساختمان ها یامداد یخانه ساختمان ها هیمثل تصف یاتیح ساتیساخت تاس کم خطر پهنه با یاراض در

 شود.  یم هیتوص یو صنعت

 رانیا یها نامه نیآئ طبق رودخانه میحر در یاراض مجاز یها یکاربر 

در این بخش، کاربری های مجاز بستر و حریم، طبق آئین نامه کشور بحث می گردد. آئین نامه مواردی را از ممنوعیت و محدودیت 

سان کاربری برای بستر و حریم ذکرکرده ولی به طور کلی، هرگونه دخل و تصرف در بستر و حریم رودخانه را منوط به نظر کارشنا

 دهیگرد واگذاربستر رودخانه که به نظر کارشناسان  یگردد که آن موارد از کاربر یم هیتوصرابطه،  نیا دروزارت نیرو دانسته است. 

 نییدر تع لابیس هیمجاز حاش ریغ ومشابه، موارد مجاز  قیگردد و به طر هیتوص راه لیس مجاز ریغ و مجاز یکاربرد موارد براساس

 .ردیگرودخانه مورد استفاده قرار  میمجاز حر ریموارد مجاز و غ

 بسترمجاز و ممنوع  یها یکاربر 

نامه استفاده از بستر رودخانه را مجاز  نییکه آ یگردد. در موارد نیینامه تع نییبه استناد آ دیمجاز و ممنوع بستر با یها یکاربر

 دیبا زیراهنما را ن نیا 1-1-1-7مجاز استفاده نمود. موارد بند  یها یکاربر یراهنما را برا نیا 1-1-1-7موارد بند  دیشمرده است، با

 جمع را ریز نکات توان یمفوق الذکر  یبندها ازمجاز و ممنوع  یها ینامه در موارد کاربر نییآ یممنوع اعلام نمود. با بررس یکاربر

 :نمود یبند

 :دینما صادر را ریز یعموم یها یکاربر مجوز لازم، یها یبررس از پس تواند یم ربطیذ یا منطقه آب شرکت

 .دیننما جادیا مانع انیجر مقابل در نکهیا بر مشروط موقت، بار هیتخل یسکو و نگیپارک -الف

 .نکند جادیا مانع انیجر مقابل در و نشده جادیا یا دهیسرپوش سطح نکهیا بر مشروط سبز، یفضا و یعموم تفرجگاه -ب

 در و باشد نداشته تماشاگران ژهیو گاهیجا و دهیسرپوش سطح نکهیا بر مشروط ره،یغ و سیتن فوتبال، نیزم مانند یورزش نیزم -ج

  .است ممنوع دارند یکوتاه تمرکز زمان که ییها رودخانه در یکاربر نیا. نشود جادیا مانع انیجر مقابل

 منوط موافقت. است بلامانع روین وزارت موافقت کسب با رودخانه بستر از رهیغ و گاز نفت، خطوط عبور نامه، نیآئ 18 بند مطابق -د

 .باشد یم انیجر مقابل در مانع جادیا عدم و ربطیذ دستگاه توسط خطوط آن حفاظت تیمسئول قبول به

 :رسد یبه نظر م یضرور ریز یها یعادلانه آب، منع کاربر عیقانون توز 8ماده  5و  7 یتوجه به تبصره ها با

 ره،یغ و یتجار ،یصنعت ،یمسکون ساختمان هرگونه احداث 
 ست،یز طیمح ندهیآلا و ینفت ،ییایمیش مواد هرگونه رهیذخ 
 پمپاژ، احداث و چاه احداث 
 زباله، هرگونه هیتخل 
 و  ،یو اتم یحرارت روگاهین 

 یمانع نکهیکه زمان تمرکز کم باشد ممنوع است؛ البته احداث پل، بدون ا یصورت در  <د  > بندشده در  ذکرمجاز  یها یکاربر

 .باشد یم مجاز د،ینما جادیا انیجردر مقابل 

 یدسترس عدم موجب دینبا ساتیتاس نیا زین و است مجاز کردن آب ضد به مشروط پمپاژ از استفاده و چاه ساختمان، احداث 
 .گردند رودخانه بستر به

 رودخانه میحرمجاز  یها یکاربر 
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 حریم رودخانه را به صورت زیر جمع بندی نمود:برای حاشیه سیلاب می توان کاربری های مشروط 
  واراضی حریم می تواند مالکیت خصوصی داشته باشد و معمولا از نظر کشاورزی یا تفرجگاهی اراضی مرغوب می باشند 

رت خسا زیاست به اقتصاد منطقه ن ممکن یاجتماع یها تنش بر علاوه یاراض نیا استفاده در شده جادیا یها تیمحدود و تیممنوع
 .دینماوارد 

 دینما کمک یلابیس دشت ای رودخانه یها کناره تیتثب به تواند یم ،یدرختکار مانند ها یکاربر یبرخ. 
 یاز رودخانه، برا یو بهره بردار یدسترس یمعبرها نکهیمجاز است مشروط بر ا میحر یبرا یو تفرجگاه یگردشگر یکاربر 
 .باشد باز ربطیذ آب یا منطقه سازمان
 یشود، در طرح ها یبه عنوان پهنه پرخطر محسوب م نکهیرودخانه به علت ا میدر حر یتجمع انسان یمحل ها احداث 

 روستاها منع گردند. یهاد یطرح ها وشهرها  یلیتفض

 های کاربری است، شده ابلاغ 1794در مورخ  ،که( 7)نوع  "مدیریت سیلاب دشت  یراهنما" 704شماره  ضابطهمطابق  

 :داده شده است حیتوض ریبه شرح ز رودخانه میحر و بستر ممنوع و مجاز
 رودخانه بستر در مجاز های کاربری- الف

 رو،ین وزارت صیتشخ با ضرورت صورت در یول .باشد یم کاربری هرگونه برای ممنوعه هیناح معادل رودخانه، بستر ،یکل طور به

 :باشد یم مجاز ریز های کاربری شکل به رودخانه بستر های نیزم از استفاده

 میحر و بستر به مربوط نامهنییآطبق  ریدر موارد ز رویاز وزارت ن یو قبل یبا کسب موافقت کتب ،یدولت یاستفاده بخش ها -1-الف

 نیآئ>راهنما به طور خلاصه  نیکه در ا یزهکش و ارییآب ،یآبرسان هایشبکه و یعیطب هایبرکه ها،مرداب ها،لیمس انهار، ها،رودخانه

 :است شدهخوانده  <نامه

  استقرار گردشگر  گاهیجا ای دهیبدون احداث سطح سرپوش ،یسبز و تفرجگاه عموم یفضا جادینامه، ا نیآئ 17و  3طبق ماده
هشدار دهنده، متوجه  یو نصب تابلوها لیهشدار س تیباشد. مسئول یدارند، مجاز م یکه زمان تمرکز کوتاه ییالبته بجز رودخانه ها

 .بود خواهد تفرجگاه یمتول
 نامه نیآئ 18 بند طبق بر رو،ین وزارت موافقت کسب با رهیغ و گاز نفت، خطوط متقاطع عبور 
 مانده بستر که بستر  یو باق دینما رییتغ یعیبصورت طب لیو مس یعینامه، چنانچه بستر رودخانه، نهر طب نیآئ 2ماده  طبق

 قیاز طر یمشخص حدود باآب و برق قابل استفاده باشد،  یطرح ها یاجرا یدولت است، برا اریشود و کماکان در اخت یم دهیمرده نام
 دیق واگذاری سند در مربوط طیشرا ریسا و بندی کناره سازی، آمادهبه صورت اجاره واگذار و نحوه  یبه دستگاه متقاض رویوزارت ن
 .دیگرد خواهد
 شن معادن ده،یسرپوش سطوح دارای ی ها گردشگاه و یورزش های نیزم موقت، بار هیتخل سکوهای و ها نگیپارک هیکل احداث 

 مورد در ها آن کاربری اجازه که گاز، و نفت خطوط عبور نیهمچن و پمپاژ استفاده و چاه ساختمان، احداث جاده و ابانیخ ماسه، و

 ساخته آب ضد صورت به سات،یتاس هرگونه که است لازم البته .باشد یم مجاز ها رودخانه میحر در بوده، مشروط صورت به غالبا بستر

 نگردند رودخانه، بستر به یدسترس مانع و شوند
 :یخصوص بخش استفاده -8-الف

 تیرعا با و ربط ذی ای منطقه آب شرکت یقبل و یکتب موافقت با موقت، کشت کاربری برای اجاره صورت به بستر یاراض از استفاده

 .باشد یم مجاز نامه نییآ 3 ماده طبق ،(یسطح زراعت جز به) درخت و نهال غرس و یانیاع احداث بدون مجاوران، برای تیاولو

 .ندارد شمول سدها بالادست بستر یاراض مورد در ماده نیا مقررات از استفاده -تبصره

 شرکت باشد، داشته وجود مجاوران برای بستر مازاد یاراض از استفاده و سازی وارهید امکان چنانچه نامه، نییآ 10 ماده طبق نیهمچن

 که را ییها نیزم مقدار و وارهید مشخصات ،یعیطب برکه ای مرداب ای لیمس ای نهر ای رودخانه مجاوران کردن مشخص ضمن ای منطقه آب

 و طیشرا قبول با و مراجعه شرکت به لیتما صورت در تا نمود خواهد اعلام مجاوران به و معلوم ، شود یم حاصل سازی وارهید اثر در
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 رانیا یاسلام جمهوری دولت اریاخت در یاحداث وارهید پشت در واقع بستر .ندینما اقدام مربوط اجازه اخذ برای سازی وارهید مشخصات

 ای وارید سازنده به را بستر مانده یباق ، شود یم شروع یاحداث وارهید از بعد بلافاصله که میحر زانیم نیتام از پس تواند یم شرکت .است

 .دهد اجاره گرانید به سازنده لیتما عدم صورت در

 رودخانه بستر در ممنوع های کاربری -ب

  ...و تجاری ،یصنعت ،یمسکون سازه هرگونه احداث -

  ستیز طیمح ندهیآلا هرگونه و زباله ،ینفت ،ییایمیش مواد هرگونه رهیذخ -

  یاتم و یحرارت روگاهین -

 .پمپاژ ستگاهیا و چاه احداث -

 توسطکه  ، الف-940شماره  هینشر ها، رودخانه حریم و بستر در مجاز های کاربری تعیین راهنمای سینو شیپ طبق

 یک وجود  موجود، حقوقی ضوابط اساس بر کاربری یک بودن غیرمجاز یا مجاز بررسی جهت ،شده است هیته 1793 سالدر  روین وزارت

 در و بوده نواقصی دارای مجموعه این حاضر حال در متاسفانه که باشد می یضرور حقوقی ضوابط از کامل و مدون مجموعه

 حقوقی ضوابط نیز موجود موارد خصوص در . ندارد وجود آن یبرا استنادی قابل و مدون حقوقی ضوابط موارد بسیاری
که آیا کاربری مد نظر اصل اساسی مورد توجه ان است . دارد وجود تفسیر امکان فرد هر نظر مد دیدگاه به توجه با و بوده تفسیرپذیر

 یا خلاصه 8-5جدول  .ایجاد اشکال و یا مخاطره ای برای دولت و نماینده آن وزارت نیرو و یا مشکلاتی برای رودخانه می نماید یا خیر

 شده ذکر موارد که است ذکر به لازم. دینما یم ارائه را موجود یحقوق ضوابط اساس بر ها یکاربر بودن مجاز ریغ ای و مجاز تیوضع از

 مثال عنوان به. باشد مجاز ها یکاربر یا پاره و آمده بوجود یراتییتغ است ممکن خاص طیشرا در و بوده یعاد حالت در جدول نیا در

 ها یکاربر یبرخ یاراض نوع نیا در و شده مازاد بستر به لیتبد بستر از یبخش داد کاهش را لابیس سکیر یساز وارید با بتوان چنانچه

 .بود خواهد مجاز

 ]الف-940شماره  هینشر[ موجود حقوقی ضوابط اساس بر غیرمجاز و مجاز های کاربری تعیین 1-9 جدول

 ردیف
 حریم کیفی بستر پهنه

 مجاز مشروط غیرمجاز مجاز مشروط غیرمجاز دسته کاربری

 *  *  کاربری های صنعتی و معدنی 1

 *  *  کاربری های کشاورزی 8

 *   * مسکونی، تجاری، آموزشی، مذهبیکاربری های  7

 *  *  کاربری های زیربنایی و خدماتی 5

 *  *  کاربری های تفریحی، تفرجگاهی 4

  *  * کاربری های پرخطر 6

 

 :باشد یم ریز صورت بهرودخانه  یفیک میحر فیعرت 8-5جدول  در

 693 شماره هینشر رودخانه یراستا و مقطع یهندس شکل یراهنما ی مطابقفیک حفاظت برای ها رودخانه یفیک میحر
( و همچنین بخشنامه شماره 7)نوع  ارائه شده است. 1798راهبردی رئیس جمهور مصوب سال توسط معاونت نظارت 

 که باشد یم بستر هیال یمنته از (یافق تراز) متر پنجاه و کصدی تا کمیسیون آب و محیط زیست 85/11/1725مورخ  100/71/10189

 برای یفیک میحر .گردد یم نییتع ایمنطقه آب های شرکت ای روین وزارت لهیوس به رودخانه طیشرا و مصرف نوع به توجه با

  .بود خواهد متر پنجاه و کصدی مقطوعا شرب، آب کننده نیتام های رودخانه
 و بستر محدوده در مختلف های کاربری ایجاد درخواست بررسی گام به گام راهنمای شود می تلاش 540نامه  نیسوم آئ فصل در

 خاص مناطق برخی برای یا و ها رودخانه تمامی حریم و بستر محدوده در ها کاربری برخی احداث .گردد تشریح ها رودخانه حریم
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 برخی در و بوده ممنوع رودخانه حریم و بستر از حفاظت یا و زیستی محیط مسائل دلیل به عمدتاً  موارد این .است ممنوع ، ها رودخانه

 .است شده اشاره موارد این به نیز ابلاغی های دستورالعمل و قوانین

 :از عبارتند است غیرمجاز رودخانه ها حریم و بستر درمطابق این آئین نامه  که مواردی

  ویژه و پرخطر کاربریهای انواع ایجاد -1

 شده حفاظت های رودخانه و شرب آب کننده تامین های رودخانه در ها کاربری انواع -8

 دیده آسیب و پذیر آسیب حساس، های بازه در کاربری انواع ایجاد -7

 :است آمده نامه نیآئ نیا در نیهمچن

 برای آزاد، مناطق های سیلاب، محدوده بندی پهنه های نقشه از استفاده با شهرها، تفصیلی و هادی جامع، های طرح تدوین در

  100 از بالاتر بازگشت دوره با سیل های شامل پهنه آمریکا، بحران مدیریت بنگاه براساس آزاد، مناطق  .شوند می مشخص ساز و ساخت

 .باشدمی رودخانه حریم از خارج ایران، های رودخانه و حریم بستر به مربوط نامه آیین براساس صدساله( و سیل پهنه از سال )خارج

 مدیریت بنگاه ضوابط و ایران نامه آیین دو هر ساختمان، بدون و نیافتهتوسعه  مناطق ای بر هادی های طرح تهیه در شود می توصیه

 استفاده سیل و خطرپذیری سیلاب بندی پهنه های نقشه از باید مناطق مسکونی احداث جهت کلی طور به .گردد رعایت امریکا بحران

 و برای رودخانه سمت به مناطق مسکونی پیشروی به توجه با و گیرد قرار نظر مد رودخانه حریم و ساله 100 سیل پهنه و حدود گردد

 .شود رعایت ایران نامه آیین حداقل موجود، ساختمان دارای و یافته توسعه مناطق

 های نقشه کمک پردازد. به این ترتیب بامی سیلاب کاربری اراضی با توجه به ریسک نوع در فصل چهارم این آئین نامه به تعیین

  .است گرفته قرار سیلاب ریسک با چه و پهنه کدام در کاربری تعریف برای نظر مورد محدوده نمود مشخص توانمی سیلاب بندی پهنه

 برای دوره بازگشت سیل در انواع کاربری ها پیشنهاد شده است. 7-5جدول در این فصل 

 ]الف-940شماره  هینشر[ .ها کاربری استقرار برای پیشنهادی بازگشت دوره 3-9 جدول

 کاربری
 مسکونی

 کشاورزی تفریحی صنعتی تجاری
 پر تراکم کم تراکم

 84-4 100-40 100-40 100-40 800 100-40 دوره بازگشت پیشنهادی

 
 84 سیلاب غیره و دهی سامان های طرح علت اجرای به بتواند بندی پهنه نقشه مطابق نظر مورد محدوده چنانچه نمونه عنوان به

همین آئین  7کشاورزی به صورت مشروط)فصل  های برخی کاربری پس دهد، عبور رودخانه طبیعی بستر محدوده داخل در را ساله

 مستقر بخواهد تفریحی کاربری محل همین در چنانچه لیکن . داشت نخواهد مجدد دهی سامان عملیات به نیاز و استقراردارد امکان نامه(

 در که گردد اجرا یا و تقویت نحوی به دهی سامان دیواره است لازم باشد می سال 40 حدود  در نیاز مورد بازگشت دوره حداقل چون شود

  .نماید عبور رودخانه از بتواند سال  40 بازگشت دوره با سیلاب محدوده این

 تیریپژوهشکده مد ،یکه توسط معاونت آموزش ،آنها بر یاصول نظارت و ساز و ساخت مقررات و نیقوان کتاب طبق تینها در

 یهای فصللیها و مسرودخانه میضوابط و مقررات حر است، شده نوشته کشور یها یاریده و هایسازمان شهردار ،ییو روستا یشهر

 شده است:  انیب ریبه شرح ز

 ها منوط به کسب لیمس و نهرها ها، رودخانه میصدور مجوز بهره برداری با واگذاری از شن و ماسه و خاك رس بستر و حر

 .است رویاز وزارت ن یموافقت قبل

 یعیطب نهر ای رودخانه آب یمعمول انیطغ حداکثر در که شود انجام نحوی به دیها بالیمس ایها سازی در کنار رودخانه وارهید 

 .باشد دهیرس روین وزارت بیقبلا بًه تصو دیسازی با وارهیهای مربوط به د. طرح و نقشهباشد آب انیجر عبور به قادر لیمس ای

  تیلازم رعا زانیم به آن سرتاسر در دیبا و شود یم محاسبه شده احداث واریاز د بلافاصله پس میسازی، حر وارهیصورت ددر 

 باشند. مناسب و منیا پناه جان دارای حداقل ای و دهیسرپوش دیشهر با یها در داخل محدوده خدماتلی. مسشود
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 بنای بیب تخرامرموج نیاز ا یممنوع است و تخط ینهرها و رودخانه ها بکلها و لیمس میدرحر ساتیاحداث هرگونه بنا و تأس 

 .شد خواهد شده احداث

 ادارات تابعه آن  و رویها با نظر مثبت وزارت نرودخانه میهای کشاورزی و مانند آن در حرنیمانند باغ، زم ییهاوجود کاربری
 بلامانع است.

 را با دشواری  رودخانه به یدسترس که یبشرط یعیها و نهرهای طبلیرودخانه ها، مس میکاشت چمن و گل و درختچه در حر
 مواجه نسازد بلامانع است.

 انتخاب سیلاب طراحی 9-1-4

 که (،7)نوع  "رودخانه یمهندس یکارها یبرا یطراح لابیس بازگشت دوره نییتع یاهنمار" 316 شماره هینشر برطبق

 :شود یم یدبن طبقه ریدوره بازگشت به سه دسته ز نییتع یروش ها  ،شده است بلاغا 1725در سال 
 یاقتصاد لیبر اساس تحل یحطرا لابیس بازگشت دوره نییتع -الف 

 یریطرح براساس تحلیل خطر پذ لابیتعیین دوره بار گشت س -ب  

 یطرح براساس ملاحظات اجتماع لابیدوره بازگشت س نییتع -ج  

 یدر پروژه ها یاقتصاد لیطرح براساس تحل لابیدوره بازگشت س نییبه دست آمده از تع یاز کشورها، براساس تجربه ها یبرخ در

 ییجدول ها نیتوجه نمود که وجود چن دیشده است. البته با شنهادیپ زین ییجدول ها ،یو اقتصاد یملاحظات اجتماع زیمختلف و ن

 نکرده است.  ینف راطرح  لابیدوره بازگشت س نییتع یمختلف برا یها لیلزوم تحل

 یاقتصاد لیتحل براساس لابیس بازگشت دوره نییتع 

 و نداشته وجود یجان تلفات نظر مورد پروژه یبرا اگر. است یطراح لابیس بازگشت دوره نییتع یابزارها از یکی ،یاقتصاد لیتحل 

 دوره نییتع یاصل ابزار عنوان به لیتحل نیا باشد آمده فراهم مختلف بازگشت یها دوره با یها سپلاب یازا به خسارت نییتع امکان

 اساس. ردیگ قرار نظر مد گرید یها روش کنار در یابزار عنوان به تواند یم صورت، نیا ریغ در. بود خواهد یطراح لابیس بازگشت

 مبنا سال یها داده براساس دیبا محاسبات نیا. باشد یم طرح خالص سود ای نهیهز به سود نسبت نمودن نهیشیب ،یاقتصاد لیتحل

 .شود انجام

 :کرد میتقس یاصل بخش دو به توان یم را یاقتصاد لیتحل براساس یطراح لابیس نییتع یمراحل محاسبات

 احتمال رخداد  - خسارت یمنحن هیبخش اول : ته

 یاقتصاد لیتحل جدول هیبخش دوم : ته

 یریپذ خطر لیتحل اساس بر لابیس بازگشت دوره نییتع

. در ردیمورد توجه قرار گ کیدرولوژیه یشامدهایاز پ یملاحظات مربوط به خطرات ناش دیرودخانه، با یمهندس یدر طرح ها 

ر عمشود و اگر  نییطرح تع یاز طرف کارفرما یریخطر پذ زانیم م،مه یو مناطق صنعت هیابن سات،یکه در حفاظت از تاس یصورت

 نییتع را طرح لابیس بازگشت دوره یریخطرپذ لیتحل روش از استفاده با توان یم باشد، مشخص حفاظت مورد ساتیتاس یاقتصاد

 .نمود

 یملاحظات اجتماع اساس بر لابیس بازگشت دوره نییتع

تمامی خسارت های وارده از سیلاب را نمی توان به صورت ریالی برآورد کرد، ضمن آن که برآورد ریالی خسارت های اقتصادی 

سیلابهای مختلف آسان و دقیق نیست . از سوی دیگر، تلفات جانی و آثار اجتماعی خسارت های سیلاب را نیز باید در انتخاب سیلاب 
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 هاگزارش ملی سیلاب

 

فصل پنجم این  مطابقاین ملاحظات اجتماعی در خصوص آثار اجتماعی انواع خسارت های سیلاب باید طراحی مد نظر قرار داد . بنابر

 .مورد بررسی قرار گیردآئین نامه 

 بررسی انواع خسارت های سیلاب
رد ها داانواع خسارت هایی که از سیلاب ناشی شده و آثار محسوس، غیر محسوس، مستقیم و غیر مستقیم بر زندگی زندگی انسان

 طبقه بندی شده و به صورت جامع و کلی در این آئین نامه توضیح داده شده است.

شده  یبررس هینشر نیدر ا هیو ترک یاندونز ا،یاسترال کا،یآمر ریمختلف نظ یطرح در کشورها لابیس بازگشت دوره نییتع نیهمچن

 است.

 شماره ضابطه یشهر یها لیمس و ها رودخانه یباسازیز و یسامانده م،یحر و بستر حد نییتع یراهنما سینو شیپ در

 حریم و بستر به مربوط نامه آیین 10 ماده اساس براست که  آمده ، شده ارائه 1793 مورخ در روین وزارت توسط کهالف -946

 که رودخانه بستر از هایی قسمت در مجاز های کاربری ایجاد ها، رودخانه از برداری بهره و حفاظت دستورالعمل همچنین و ها رودخانه

 مواجه توسعه برای فضا کمبود با که شهرها در موضوع این .است پذیر امکان (ساماندهی از )پس باشد ایمن طراحی سیلاب برابر در

 یا بستر اجاره شرایط و ساماندهی از پس بستر وضعیت بایست می حقوقی مطالعات در لذا .است برخوردار ای ویژه اهمیت از هستند

 .گیرد قرار بررسی مورد دارند قرار طراحی سیلاب نظر از ایمن شرایط در که املاکی
 شهری های محدوده در هاسیلاب از ناشی تهدیدات و خطرات اینکه به توجه با طراحی، دبی تعیین جهت که ضروریست نکته این ذکر

 می است، شده آورده نیز قوانین در که چنان ساماندهی، های طرح سیلاب بازگشت دوره لذا است، غیرشهری های محدوده از تر محسوس

 .شود گرفته نظر در غیرشهری مناطق از تر بیش یشهر مناطق در بایست
 کاربرد دارای ها سازه انواع طراحی خصوص در که است مناسب های روش از یکی زیان به سود روش از استفاده طرح، سیل تعیین در

 این شهرها محدوده در لذا .شود می ساماندهی طرح در ینیپا بازگشت دوره انتخاب باعث غیرشهری مناطق در روش این از استفاده .است

 .شد خواهد بالاتری بازگشت دوره انتخاب به منجر روش
 پهنه با طرح نمودن هماهنگ مستلزم تفریحی، و تفرجگاهی اهداف برای شهرها محدوده در ها رودخانه حاشیه و بستر از استفاده

 .باشد می رودخانه مهندسی مباحث با مرتبط ضوابط و قوانین و طراحی سیلاب
 هیدرولیکی مدل نتایج سپس و شده ذکر رودخانه هیدرولیکی کلی مشخصات ابتدا جریان، هیدرولیک مطالعات خلاصه تدوین در

 مدل نتایج شود می ارائه طبیعی شرایط و موجود شرایط حالت دو برای مختلف های سیلاب برای جریان های منحنی درقالب رودخانه

 در مدل نتایج و گیرد می قرار استفاده مورد رودخانه بستر حد ترسیم و تعیین برای ساله 84 سیل با متناظر و طبیعی شرایط در رودخانه

 طراحی منظور به طراحی سیل تراز حصول و ساماندهی مطالعات برای و مختلف یها سیلاب ازای به سیل بندی پهنه برای موجود شرایط

 .گرفت خواهد قرار استفاده مورد سیل مهار های سازه

 1791 سال در که (7)نوع  "لابیس انحراف یها سامانه یبردار بهره و ساخت ،یطراح یراهنما" 417شماره  هینشر در
 لحاظ از طرح تیموقع به بسته معمولا که باشد، یم لیس بازگشت دوره انتخاب گام نیاولگفته شده  یطراح لابیس مورد در ،شده ابلاغ

 4 نیب لابیس برابر در رییخطرپذ لیتحل و یاجتماع و اقتصادی ملاحظات و کشاورزی و تجاری ،یمسکون ،یصنعت مناطق در رییقرارگ
 .است ریمتغ سال 800 یال

 :از عبارتند آنها از یبرخ که گرفت نظر در را متعددی عوامل دیبا طرح لابیس انتخاب در

 سازه تیاهم 

 اقتصادی لیمسا 

 دست نییپا مناطق بر سازه شدن خراب اثر 

 سازه اقتصادی و یفن عمر 
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 (ابی)پا دست نییپا نقاط در تیجمع تراکم 

 موجود کشاورزی و ینظام ساتیتاس بر سازه شدن خراب ریتاث 

 دست نییپا نیساکن یرفاه و یاجتماع تیوضع 

 تاسیسسات آبی 9-3
 یآب ساتیو تاس لیس 9-3-1

 کنترل، جهت میمستق ریغ ای میمستق بصورت که استیی بناها و ها سازه شامل عام بصورت بند نیا در نظر موردی آب ساتیتاس

 روگاهها،ین کانالها، رها،یآبگ کوچک، و بزرگی سدها. شوندی م ساخته انهار ای ها رودخانه در آب تیهدا و انتقال ،یآور جمع

 در عامل نیمهمتر که داستیپ ناگفته. شوندی م محسوب ساتیتاس نیا جمله از مشابه موارد و نگهبانی وارهاید ،یآبسنجی ستگاههایا

 لابیس حداکثری های دب مقدار روگاههاین و رهایآبگ و سدها مانندی آب ساتیتاس ازی اریبسی نگهدار وی بردار بهره و ساخت و طرح

 دهنده نشان که امدین بوجود مذکوری ا رودخانهی اصلی ها سازه با ارتباط دری خاص مشکل خوشبختانه 92 بهار لابیس در. است

ی بازنگری ا دوره وی عموم بصورت هرچند. باشدی م آنهای نگهدار وی بردار بهره و اجرا و طرحی روشها و استانداردها بودن مناسب

 .ندارد ارائه به ازین فصل نیا در آنها با ارتباط دری خاص نکته کنیل شود،ی م و شود انجام دیبا مذکوری دستورالعملها

ی ستگاههایا و نگهبانی وارهاید جمله از آمد بوجود آنهای برای ا عمده مشکلات لیس ان در کهی آب ساتیتاسی برخ خصوص در

 موردی اب  ساتیتاس و ها سازه با مرتبطی اصلی دستورالعملها ازی تعداد بخش نیا ادامه در. گذشت خواهد نظر از مهم نکاتی آبسنج

 .ردیگی م قراری بررس

 رانیا بزرگ یسدها یطراح لابیس 9-3-1

ابلاغ  1734می باشد که در سال  "سدها یطراح یها لابیانتخاب س یبر ضوابط و استانداردها یمرور" 19نشریه عنوان 

گردید. هدف این نشریه ارائه یک گزارش مقدماتی از فعالیت های گروه کاری سیلاب طراحی است تا شرایط لازم برای تدوین و ارائه ی 

 فراهم آید.  "راهنمای انتخاب سیلاب طراحی سد های ایران"

می باشد: تجزیه و تحلیل فراوانی، برآورد سیل حداکثر  این مواردل در این نشریه روش های محاسبه سیلاب ها آمده است که شام

تجزیه و تحلیل منطقه ای طغیان ها به روش تابع توزیع منطقه ای، تجزیه و تحلیل منطقه ای طغیان ها به روش  (،PMFمحتمل )

 .استفاده از هیدروگراف سیلاب ها همبستگی چند متغیره، تجزیه و تحلیل منطقه ای طغیان ها به روش شبکه بندی، روابط تجربی،

فصل بعدی به بررسی سیلاب های تاریخی پرداخته است که شامل فهرستی از سیلاب های تاریخی ایران است. در ادامه به پدیده ی 

شده شکست سد که یکی از مهمترین رخدادهایی است که در هنگام طراحی و بهره برداری از سدها مورد توجه قرار می گیرد اشاره 

است . در نهایت در فصل آخر روش برخورد ملل مختلف با امر انتخاب سیلاب طراحی سدها با هدف مروری بر ضوابط و استانداردهای 

 انتخاب سیلاب طراحی ارائه شده است. هیچ یک از فصول این نشریه به تفصیل و مبسوط نیست.

های قابل توجهی برای دوره بازگشت های سیلاب های فصل آخر که در مورد انتخاب سیلاب کشورهای مختلف است جدول 

 طراحی برای سازه های مختلف دارد.

تدوین شده و  "رانیا بزرگ یسدها یطراح لابیس انتخاب ضوابط سیشنویپ" با عنوان 378 هینشر، 95علاوه بر نشریه 

 سیلاب روند زها،یسرر ایمنی و طراحی سیلاب انتخاب معیارهای تدوین هیدرولوژیکی، ایمنی دیدگاه از سدها بندی هقطب برآن تمرکز 

 . می باشد آزاد ارتفاع و مخزن در ایمنی و طراحی

 جمله از شده استفاده میمفاه ازی برخی بررس به  نیهمچن دارد هینشر نیا کاری  دامنه و هدف بهی ا اشاره هینشر نیا اول فصل

 . است پرداختهی اجتماع قبول قابل سکیر و سکیر

ی محور موضوعات. است پرداخته بزرگ سدهایی برا طراحی سیلاب انتخابی محور راهبردهای به مجموعه نیا از دوم فصل در
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 ریسک سد، شکست اثر در جانی تلفات وقوع پتانسیل: باشدی م ریز موضوعات شامل بزرگ سدهای طراحی سیلاب ضوابط انتخابی برا

 عات موضو نیا. هیدرولوژیکی ریسک تاریخچه و اقتصادی فشارهای از ناشی اجتماعی تبعات و اقتصادی وضعیت اجتماعی، قبول قابل

 در اساسی اشتباهات علت به سیلاب روگذری اثر در شده تخریب سدهای اکثر". باشند متفاوت توانندی م مختلفی کشورهای برا
 ".اند شده خراب فوق موارد از ترکیبی یا و طراحی سیلاب انتخاب اضطراری، شرایط و مخزن مدیریت سیلاب، برآورد

 800 تا 40 های سیلاب ی بازه ریسک سدها اکثر در است آن عواقب در ضرب حادثه وقوع احتمال برابر ریسک اینکه به توجه با " 

 ".است  PMF تا سال 10000 بازگشت دوره با های سیلاب بازه ریسک از بیشتر بسیار یا بیشتر دست پایین در ساله

 ساله 100 تا 8 سیلاب ی بازه ریسک. )است شدهی نیب شیپی طراحی ها لابیس از بازه 5ی برا مختلفی ها ویسنار سکیر کل در

 تا ساله 10000 سیلاب ی بازه ریسک ساله، 10000 تا 1000 سیلاب ی بازه ریسک ساله، 1000 تا 100 سیلاب ی بازه ریسک ،

 سال 800 تا 140 ی محدوده در سد، ایمنی آزمون سیلاب بهینه بازگشت ی دوره آمده بدست جینتا طبق( محتمل ی بیشینه سیلاب

 .است

 هر بیمعا و منافع نیهمچ و بزرگ سدهای طراحی سیلاب محاسبه مختلف های روش مورد در راهبردی های توصیه سوم فصل در

 فراوانی، تحلیل سیلاب، پوش ، تجربی های فرمول تاریخی، های سیلاب از استفاده شامل روشها نیا. است شده ارائه ها روش از کی

 .است لابیس نهیرید و رواناب-بارندگی های مدل منطقه، زیآنال

 پرداخته ایران بزرگ سدهای طراحی سیلاب انتخاب ضوابط نیتدو به قبلی ها فصل در شده گفته نکات به توجه با چهارم فصل در

 راهبرد: کرد میتقس دسته سه به را آنها توانی م که است شده مطالعه مختلف کشورهای مدون ضوابط منظور نیای برا. است شده

 استفاده) آمریکایی راهبرد( فراوانی تحلیل از استفاده و ساله 10000 تا 1000 ایمنی آزمون و طراحی های سیلاب از استفاده) اروپایی

 و تلفات از استفاده و محتمل بیشینه بارش و رواناب بارش های مدل از استفاده با ها سیلاب محاسبه و PMF طراحی سیلاب از

 سد، ایمنی به نسبت سیلابها مدیریت یتولوا محوریت با) ژاپنی راهبرد ،(سدها بندی طبقه برای سد شکست از ناشی اضافی خسارات

 تحلیل از استفاده با ها سیلاب محاسبه و اتکا مورد و کارآ اضطراری شرایط مدیریت طراحی، سیلاب سال 400 تا 800 بازگشت ی دوره

  .(فراوانی

 سدهای بندی طبقه اول روش. است شده پرداخته زین مختلف روش دو طبق رانیای ها سدی بند طبقه به هینشر نیا در سپس

 با دوم روش و سد شکست شرایط به نسبت اضافی خسارات و تلفات و سد شکست مطالعات دست، پایین خطرات براساس ایران بزرگ

 .است شده تدوین آب منابع و بیآ برق های پروژه بندی طبقه در چین کشور ضوابط از الهام

 سیلاب. ردیگی م صورت ایمنی آزمون سیلاب و طراحی سیلاب دو از استفاده با هیدرولوژیکی ایمنی برای ایران سدهای طراحی

. شود می گرفته نظر در آزاد ارتفاع صورت به ایمنی ضریب و رود می کار به آرامش حوضچه و سرریز هیدرولیکی طراحی برای طراحی

 نیا. گردد می روبرو دهد، رخ آن تخریب بدون تواند می که سیلابی شرایط ترین بحرانی با سد مخزن، در ایمنی آزمون سیلاب روند در

 سیلاب مدیریت زین پنجم فصل. است شده آورده هینشر نیا در مختلفی ها درکلاسی بتن وی خاک وی ا زهیسنگری ها سدی برا ریمقاد

 . است کرده ارائه را مختلفی ها ترازی برا  مخزن در ایمنی آزمون و طراحی های

نیز مطالبی درج  "یلتکغ تنب یزنو یدهاس یراحط یاهنمار"با عنوان  713نشریه لاب طراحی سدها در سیدر خصوص 

وجود برخی مسایل و  اجرای بدنه سد سرعت قابل ملاحظهعلی رغم سهولت و  ر فصل اول آمده است در سدهای خاکیدگردیده است. 

ناسب و عملکرد فنی نامطلوب می گردد. از جمله این مشکلات می توان به سیلاب طراحی م مشکلات سبب ایجاد عدم توجیه اقتصادی

 بزرگتر و بالطبع تحمیل هزینه های بالاتر سیستم انحراف اشاره کرد.

 اهشک هب وجهت ا( بونلت طرق مو ه ونلت ولط م)ه نحرافا ونلت بعادو ا رازبندف رتفاعا اهشکبه  ز مزایای سدهای وزنی بتنی غلتکیا

 اشاره شده است. دس رت وتاهک جرایا مانو ز رت مک ذیریپ سیبآ سکری اب تناسبم راحیط لابسی اهشو ک دس دنهب بعادا

 ایه رکیبت: »رددمی گ قسیمت روهگ هس هب عمولم ورط هب دس کی رایب عریفت ابلق ارگذاریب ایه رکیبت دس فیدم مرع ولط رد

سیلاب های کوچک و متوسط در دسته «. لعادها وقف ارگذاریب ایه رکیبت»و « رعادیغی ارگذاریب ایه رکیبت» ،«ادیع ارگذاریب
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سال قرار می گیرند و سیلاب های بسیار بزرگ با دوره بازگشت بیش  800تا  10با دوره بازگشت بین  رعادیغی ارگذاریب ایه رکیبت

 قلمداد می شوند. لعادها وقف ارگذاریب ایه رکیبتسال به عنوان  800از 

 دهایس راحیط لابسی نتخابا وابطض بنایم رب ایستیب راحیط داکثرح لسی و راحیط ایهپ لسیر این نشریه ذکر شده است که د

 .ردندگ عیینت 732ران ای زرگب

  سیلاب طراحی کارهای مهندسی رودخانه 9-3-3

 "رودخانه مهندسی کارهای برای طراحی سیلاب بازگشت دوره تعیین راهنمای " نوانع اب رنامهب ازمانس 716 مارهیه ششرن

 ید. ردگ بلاغا 5/5/1734اریخ ت ریه و دهت ومس روهگ وعن زا

صل اول این نشریه شامل کلیاتی مربوط به اهداف و اهمیت موضوع مورد بحث است همچنین سه روش مختلف برای تعیین دوره ف

بازگشت سیلاب وجود دارد که در ادامه در فصل های دوم، سوم و پنجم به تفصیل توضیح داده شده اند که شامل تعیین دوره بازگشت 

ن دوره بازگشت سیلاب بر اساس تحلیل خطر پذیری و تعیین دوره بازگشت سیلاب طراحی بر سیلاب بر اساس تحلیل اقتصادی، تعیی

وره ی بازگشت سیلاب با استفاده از هر سه روش انتخاب می شود و بزرگترین دوره بازگشت به داساس ملاحظات اجتماعی می باشند. 

 عنوان دوره بازگشت سیلاب طرح انتخاب می شود.

گونگی انتخاب روش تعیین چگشت سیلاب طرح در کشورهای مختلف پرداخته است و در فصل آخر زدوره بابررسی  هبصل چهارم ف

 توضیح داده شده است. دوره بازگشت سیلاب و ملاحظات لازم

ر طراحی های مهندسی رودخانه گزارش در فصل چهارم این نشریه جدولی با عنوان توزیع فراوانی دوره بازگشت سیلاب طراحی د

سال را به عنوان مبنای دوره بازگشت استفاده کرده اند و  84از طرح ها سیلاب  %47آمده است. طبق این جدول،  1371ا سال شده ت

سال  40تا  10طرح ها از دوره بازگشت  % 1/80دود حاز طرح ها دوره بازگشت بالای صد سال را استفاده کرده اند.  % 10تنها حدود 

 استفاده کرده اند.

 حائل وارهایید 9-3-9

 هینشر نیا اول نظر دیتجد. دیگرد ابلاغ 1725 سال بهار در "حائل وارهاییدی طراح راهنمای" عنوان با  308 شماره هینشر

. است شده هیته روین وزارت آبفا و آب های طرح و استانداردها دفتر توسط هینشر نیا سینو شیپ. شد ابلاغ و آماده 1796 زمستان در

  .است گرفته قراری بررس مورد ریز مباحث هینشر نیا فصول در باشدی م سوم گروه نوع از هینشر نیا

 و صلب لیحا وارهایید  شامل لیحا وارهایید انواع بندی رده دوم فصل در ها، وشالوده وارهاید انواع اتیکل یمعرف اول فصل در

 لیحا وارهایید دارییپا - چهارم فصل در بند، لیس و لیحا وارهایید بر موثر روهایین  سوم فصل در بند، لیس وی رعادیپذ انعطاف

 و مصالح و بستر سازی آمادهیی اجرا ملاحظات ششم فصل در حائل،ی وارهایدی پ باربری تیظرف  پنجم فصل در بند، لیس وی عاد

 فصل در آنها،ی رو از آبی زیسرر ویی ناتراوا ویی وتراوا بند لیس وارهایید ژهیو نکات  هفتم فصل در لترها،یف وی زهکش و درزها

 دهم فصل در مسلح، بتن ای طره حائل وارهایید نهم فصل در آنها،ی پ و بدنه کجاز تنش وی بتن ویی بنای وزن وارهایید هشتم

ی روشها شامل حائل وارهایید خاص های ستمیس ازدهمی فصل در مهارها، انواع با ها نیزم انواع در( سپرها) شده مهار حائل وارهایید

 خاكی وارهاید زدهمیس فصل در ، فولادی های تسمه با مسلح خاكی وارهاید دوازدهم فصل در ،ینگهدار و شیپا وی ساز مسلح

 آمده است. حائل وارهایید ای لرزهی طراح نکات چهاردهم فصل در مری،یپل مصنوعات با مسلح

 کهی لیحا وارهایید بلکه ،یخشک در لیحا وارهایید تنها نه ضوابط نیا که است شده حیتصر کاربرد دامنه در هینشر نیا مقدمه در

 طیشرا تحت کهیی وارهاید نیهمچن و آنی پاشش هیناح و موج ریتاث وری، غوطه ان،یجر حال در آب رینظی کیدرولیه بارهای تحت

 .است متر 10 از تر کم ارتفاع با وارهایید به محدود راهنما نیا ضوابط. رندیگی دربرم زین را دارند قرار جوی وی طیمح ی خورنده
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ی وارهایدی برا. است شده گرفته نظر در ایدر و رودخانه ساحل دری ساحلی وارهایدی برا مختلفی های بارگذار هینشر نیا در

 سمت در آب تراز و سربار اثر ویی نها تراز تا وارید پشت خاك I1 حالت در: است شده کیتفک I2 و I1 یبارگذار دو رودخانه ساحل

 در آب تراز I2 حالت در نیهمچن.  شودی م گرفته نظر در وارید بالای از تر نییپا  آزاد ارتفاع اندازه بهی طراح لیس تراز تا رودخانه

 . شودی م گرفته نظر در وارید بالای تا رودخانه سمت

 بازگشت دوره با غالبای طراح لیس "ی برا آبیی نها تراز I2 و I1ی بارهای برا که است شده ذکر رودخانهی ساحل وارید سیپانو در

 4 بازگشت دوره با لابیس"ی برا وارید بالای از تر نییپا  آزاد ارتفاع  که است شده انیب نیهمچن. "شودی م منظور ساله 100 تا 40

 .گرددی م منظور " ساله

 خاك حالت نیا در که C1 ساکن آب بارگذاری( الف: )است شده کیتفک  C4تا  C1ی بارگذار چهار ایدر ساحلی وارهایدی برا

( ب(. )شودی نم گرفته نظر در موج رویین. ) شودی م گرفته نظر در ساکن تیوضع در ایدر سمت آب تراز ویی نها تراز تا وارید پشت

 بار مشابه  C2B شکست حال در موج بارگذاری( ج. )است نشکسته موج رویین علاوه به  C1 بار مشابه  C2A نشکسته موج بارگذاری

C1  شکسته موج بارگذاری( د.)است شکست حال در موج رویین همراه به C2C  بار مشابه C1  است شکسته موج رویین علاوه به. 

 خصوص در نیهمچن. است نشده ارائهی بحث آن بازگشت دوره به توجه بای طراح لابیس نییتع نحوه خصوص در هینشر نیا در

ی نگهدار ای اجرا ای یطراح بر آنها ازی ناش داتیتمه وی زهکش ای موج ای انیجر اثر در وارید پشت ای بدنه شیفرسا به مربوط نکات

 بر آنها ازی ناش داتیتمه و موج ای انیجر اثر در آنی پ و وارید ریز و اطرافی آبکن خصوص در نیهمچن. شودی نم دهیدی ا ژهیو مطالب

 .است دهینگرد ارائهی خاص مباحثی نگهدار ای اجرا ای یطراح

 هینشر کاربرد نکات خصوص در و است کرده ارائهی طراح نیح در را موج ای انیجر ازی ناشی بارها صرفا هینشر نیا قتیحق در

 .رسدیم نظر به ناقص اریبس منعطف ای صلبی وارهاید صورت به اچهیدر و رودخانه ساحل نگهبانی وارهاید طرحی برا

 بند سیل دیوارهای 9-3-4

 1722 سال زمستان در و هیته "بند سیل دیوارهای نگهداری و ساخت طراحی، راهنمای" عنوان با 418 شماره هینشر

 طرح و استانداردها دفتر توسط هینشر نیا سینو شیپ. باشدی م ابلاغ حال در و شده آماده رایاخ هینشر نیا اول نظر دیتجد. دیگرد ابلاغ

 قراری بررس مورد ریز مباحث هینشر نیا فصول در باشدی م سوم گروه نوع از هینشر نیا. است شده هیته روین وزارت آبفا و آب های

 اطلاعات سوم فصل در بند، سیل دیوارهای انواع  دوم فصل در بند، سیل دیوارهای معایب و مزایا و کلیات  اول فصل در: است گرفته

 دیوار سازه هیدرولیکی طراحی  پنجم فصل در ، رودخانه نیاز مورد تخصصی مطالعات چهارم فصل در ، مطالعات انجام حدود و موردنیاز

  هشتم فصل در ،ی طیمح ستیز طراحی ملاحظات  هفتم فصل در بند، سیل دیوار طراحی ای سازه ضوابط  ششم فصل در ، بند سیل

 .  بند سیل دیوار تعمیرات و نگهداری پایش،  نهم فصل در و  بند سیل دیوارهای ساخت  ویی اجرا نکات

 سواحل نقش تا شود می ساخته آن امتداد در و رودخانه کناره از مختلف فواصل در که هستند طولی های سازه بند، سیل دیوارهای

 می ساخته... و چوبی آجری، سنگی، بتنی، مختلف مصالح جنس از بند سیل های دیواره. کنند ایفا سیلابی های دوره در را مصنوعی

 . باشد می حفاظت مورد منطقه در سیل گسترش از جلوگیری و رواناب هدایت آنها اصلی عملکرد و شوند

 وی اقتصاد لحاظ از ژهیو به بند لیسی وارهاید بیمعا رسدیم نظر به هینشر نیا اول فصل در شده ذکر بیمعا و ایمزا به توجه با

 .که جای تامل است است آنی ایمزا از شیبی اجتماع

 ملاحظات و پذیری خطر تحلیل اقتصادی، تحلیل: شود انتخاب ریز موارد اساس بر تواندی می طراح لابیس بازگشت دوره نییتع

 کشاورزی اراضی برای تر کوتاه بازگشت های دوره دارد، نوسان سال 100 تا 10 بین عموما طراحی های سیلاب برگشت دوره. اجتماعی

 اراضی برای آمریکا در. شود می منظور اقتصادی و صنعتی و شهری مناطق برای تر بزرگ برگشت های دوره و روستایی مناطق و

 های رودخانه سیلابدشت در و ساله 100 سیل بزرگ، های رودخانه سیلابدشت در مسکونی واحدهای برای و ساله 14 سیل کشاورزی،

 .گیرد می قرار حفاظت ملاك ساله 100 سیل جانی خطرات بروز صورت در و ساله 84 سیل ، تر کوچک
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 لیسی ها وارید دیمفی طراح در تواندی م زینی زبر بیضر مانندی کیدرولیه مشخصات ریسا نییتع دقتی طراح لابیس از ریغ به

 .باشند گذار ریتاث بند

 زهکشی و آبیاری پمپاژ هایایستگاه 9-3-6

 "زهکشی و آبیاری هایشبکه پمپاژ هایایستگاه هیدرولیکی طراحی ضوابط " عنوان با برنامه سازمان 713 شماره هینشر

 .باشدی م سوم گروه نوع از هینشر نیا. دیگرد ابلاغ 5/5/1734 خیتار در و هیته

متن این نشریه بر اساس موضوعات زیر تدوین شده است: کلیات که شامل انواع پمپاژ است، ظرفیت ایستگاه های پمپاژ، اجزای 

استفاده در تاسیسات آبیاری و زهکشی، موتورهای محرکه پمپ ها، قدرت مورد نیاز ایستگاه های ساختمان ایستگاه پمپاژ، پمپ مورد 

یت متعادل کننده های فشار و پمپاژ، ضوابط هیدرولیکی ایستگاه های پمپاژ، سامانه کنترل خودکار و تابلوهای فرمان و در نها

 گیرها.ضربه

 زهکش انیجر هیتخل ای بالاتر تراز به کانال آب انتقال ، آب نیتأم منبع ازی ریگآب منظور به ،ی زهکش وی اریآب پمپاژی ستگاههایا

 است ممکن همی طیشرا در. ردیگ صورتی اریآبی ها کانال از و آب رهیذخی ها مخزن رودخانه، از تواندی م پمپاژ. شودی م ساخته ها

 گذر محل بهی ا اشاره پمپاژ ستگاهیا محل انتخابی برا پمپاژ از نوع نیای برا. )ردیگ صورت پمپاژ صورت بهی زهکش انیجر هیتخل

 84 تناوب دوره بای( سطحی زهکش بیضری )زهکش ازین اساس بری کشاورزی اراضی زهکش پمپاژ ستگاهیای طراح.( است نشده لیس

 تعرق، و ریتبخ ،یبارندگ شدت و زانیم مانندی )میاقل طیشرا اساس بری اراضی سطحی زهکش ازین" هینشر فیتعر طبق که است ساله

 موارد در ".شودی م نییتع... و کشت ریز اهانیگ نوع وی اراضی کاربر خاك، نوع ،یتوپوگراف تیوضع ،ی(میاقل طیشرا ریسا و ریتبخ

 .است نشدهی طراح لابیس بهی ا اشاره چیه شده گفته

 .است نشدهی طراح لابیس بهی ا اشاره پمپاژ ستگاهیا ساختمانی اجزای طراح بخش در

 یزهکش و ارییآبو اتصالات  ها شبکه 9-3-7

. دیگرد ابلاغ 1727 سال بهار در و هیته "یزهکش و ارییآب های شبکه یطراح یعموم ضوابط" عنوان با 181 شماره هینشر

 ریز مباحث هینشر نیا فصول در باشدی م سوم گروه نوع از هینشر نیا. شد ابلاغ و آماده 1793 زمستان در هینشر نیا اول نظر دیتجد

 : است گرفته قراری بررس مورد

 شبکه ، ارییآب شبکه ، رییآبگ و آب انحراف های سازه: شاملی زهکش وی اریآب( ساتیتاسی )ساختها ریز انواع فیتعر اول فصل در

 فصل در. اند شده فیتعر موارد ریسا و شبکه های جاده ،یسطح های زهکش ،ی زهکش سامانه انتقال، مجاری انواع ، فشار تحت ارییآب

 زین وی ستیز طیمح وی اجتماع ویی جانمای فن ملاحظات شاملی زهکش و ارییآب های شبکهی طراحی عموم ضوابط انیب دوم

 و ارییآب های کانال ریمس انتخابی ارهایمع سوم فصل دری. منیا وی حفاظت داتیتمه و  بردای بهره ویی اجرا وی طراح ملاحظات

 تیظرف چهارم فصل دری. فن نکات وی کل ملاحظات انیب و ها زهکش ریمس و ارییآب لوله خطوط ای ها کانال ریمسی برای زهکش

 و کانال تیظرف نییتع و ارییآب ازین نییتع نحوهی عموم ملاحظات  شامل لوله خطوط و باز روی ها کانالی برا ارییآب مجاریی طراح

 در. روباز های زهکشی طراح تیظرف نییتع  وهیش پنجم فصل در. ارییآب شبکه در آب لیتحو و عیتوز وهیش و شبکه تلفات و لوله

 دوره میحر اری،یآب شبکه های لوله ای ها کانال میحر  شاملی زهکش و ارییآب های شبکه میحر کردن نیمع نحوه ششم فصل

 موردی فن ضوابط هفتم فصل در. میحر استملاك خصوص دری نکات وی فن هیابن میحر نگهداری، و بردای بهره دوره میحر ساختمان،

 نشانه برداری، نقشه نحوه تراز، خطوط فواصل و ها نقشه اسیمق شامل برداری نقشه های برداشت و مبنا های نقشه هیته جهت نظر

  .ها نقشهی عموم مشخصات وی عرض وی طول های رخ مین و ها نقشه ارائه نحوه برداری، نقشه های

صورت ویژه به موضوع سیل در طراحی ها و یا در جانمایی ها اشاره نشده است. با توجه به اینکه در زمان سیلاب  در این نشریه به

 این شبکه ها می توانند به عنوان سامانه های بالفعل برای زهکشی عمل کنند مناسب است تمهیدات مربوطه در این نشریه اضافه شود. 
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 یها زهکش هیتخل و اتصال یها سازه یطراح ضوابط" عنوان با برنامه سازمان 348 شماره هینشر، 821علاوه بر نشریه 

 .باشدی م سوم گروه نوع از هینشر نیا. دیگرد ابلاغ 80/5/1724 خیتار در و هیتهنیز در همین ارتباط  "روباز

 کی به را تر نییپا درجه روباز زهکش کی که گرددی م اطلاقیی ها سازه مجموعه به روبازی ها زهکش هیتخل و اتصالی ها سازه

یی بنا ریزی کیدرولیه ساتیتاس جمله از توانندی م ها سازه نیا. دینمای م هیتخل آن به مرتبطی عیطبی مجار ای بالاتر درجه زهکش

 در انیجر عبور سرعت ،یظراح ابعاد و تیظرف نوع، انتخاب لحاظ به ها سازه نوع نیای طراح ضوابط هینشر نیا در. شوند محسوب

 .است شده هییته پمپاژ با هیتخل ای وی ثقل هیتخل طیشرا نییتع و شیفرسا مقابل در سازه حفاظت نحوه سازه،

ی زهکشها تا مزرعهی ها زهکشی برا بیترت به ساله 40 ای ساله 84 تواتر با رودخانه در لابیس ترازی برا اتصالی  سازه تیموقع

 7 درجهی ها زهکش. )شودی می نیب شیپ( بودنی غرقاب احتمال لحاظ بهی کشاورز محدوده تیاهم لحاظ به و مورد حسب بری )اصل

 (ساله 84 تواتر با 8 و1 درجه و ساله 10 تواتر با

 .شودی م گرفته نظر در ساله 40 وقوع تواتر با لابیس تراز معادل گاه هیتخل در آب سطح ترازی زهکش پمپاژی ها ستگاهیای طراحی برا

 یساز لیپادس 9-3-8

 سوم گروه نوع از هینشر نیا. دیگرد ابلاغ 80/5/1724 خیتار در و هیته "یساز لیپادس راهنمای" عنوان با 681 شماره هینشر

  .باشدی م

 برای لابیس مهار ای رسازهیغ های روش ازی بخش عنوان به کردن لابیس ضد ای لیس برابر در سازی مقاوم ای سازی لیپادس

 هر تر جامعی نگاه در.). ردیگی م قرار استفاده مورد لابیس خطر پهنه در واقع ساتیتاس به خسارت کاهش و لیس برابر در حفاظت

 به لابیس خسارت حذف ای کاهش باعث که ها ساختمان در ماتیتنظ ای راتییتغ ها، ساختمان در ای رسازهیغ و ای سازه اقدامات گونه

 گرداندن لیضدس) سازی لیپادس عنوان تحت شود،ی م ها آن داخل اتیمحتو وی آبرسان وی بهداشت ساتیتاس رمنقول،یغ اموال املاك،

 .(ندیگو سازی لیپادس را لابیس خسارت برابر در مستحدثات  محل در محافظت گرید انیب به. شودی م فیتعر( مستحدثات

 لیپادس های ضرورت و ازهاین و رانیا در سازی لیپادس اقدامات و سوابق ،یساز لیپادسی کل مفهومی بررس به هینشر نیا اول فصل

 برنامه لاب،یس تیریمد های روش شامل  که دهدی م حیتوض را لیس با مرتبط اقداماتی کل های روش دوم فصل. است پرداخته سازی

 نیا ازی ک. یباشدی م ها روش ریسا با سازی لیپادس ارتباط و لابیس وقوع از بعد و هنگام در بحران تیریمد لاب،یس وقوع از قبل زییر

 لیپادس اقداماتی برا لازم اطلاعات چهارم فصل در. است شده داده حیتوض لیتفص به سوم فصل در که است لیپادس اقدامات ها روش

 .است شده داده حیتوضی ساز

 سازه گاز، و آب لوله خطوط ها، آهن راه و ها جاده مانندیی ربنایز ساتیتاس از حفاظت" لیس برابر دری ساز مقاوم اقدامات ازی کی

 .است "شهری خدمات زاتیتجه و ها

 نمودن مشخص برای منطقه کیدرولوژیه مطالعات مانندی اطلاعات است لازمی ساز لیپادس اقدامات نیتر مناسب داشتنی برا

ی اطلاعات. کردی اور هاجمع آن وقوعی فراوان و اوج بده زانیم لاب،یس تداوم مختلف، ی ها بازگشت دوره برای لابیس های دروگرافیه

 لابیس کیدرولوژیه اطلاعات براساس لابیس خطر مرز) لابیس خطر مرز:  شامل شودی م ثبت منطقه هری برا لابیس مورد در که

 خطر مرز لابیس بندی پهنه انجام در. شودی م نظرانجام مورد رودخانه برای لابیس بندی پهنه انجام با لابیس اوج و دروگرافیه مانند

 مربوط که ساله 100 بازگشت دوره با لابیس. شودی م مشخص(ساله 100 و ، 84، 40 10 مانند) مختلف های بازگشت دوره با لابیس

 لیپادس مطالعات انجام برای که استی طراح سطح وندد،یپی م وقوع به درصد کی مساوی ای تر بزرگ احتمال با که استی لابیس به

 .شودی م هیتوص سازی
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 لابیس انحراف های سامانه 9-3-1

 لابیس مهاری ها روش انواعی بررس به "لابیس انحراف های سامانه برداری بهره و ساخت ،یطراح راهنمای "417 هینشر

 ازی بردار بهره تیریمد: شامل لابیس مهاری ها روش. است پرداخته لابیس انحراف موضوع به لیتفص به وی( ا سازه ریغ وی ا سازه)

 قیطر از لابیس اوج کاهش و کردن محدود لاب،یس انحراف رودخانه، ریمسی بهساز و اصلاح رودخانه، اطراف در ها گوره احداث مخزن،

 .استی سطح ریغ وی سطحی زهکش های شبکه و ای ه ساز ریغ شهای رو از مندی بهره ری،یتاخ مخازن و بندها لیس احداث

 ازی بخشی میدا انحراف پرآب، وی میدا انحراف کانال) ها رودخانه انیجر انحراف های روش: شامل لابیس انحرافی هاروش

 های نیزم و پست های نیزم به انحراف) لابیس انحراف شهای رو ،(انیجر ازی بخش موقت انحراف ان،یجر کل موقت انحراف ان،یجر

 رودخانه به انحراف) ای حوضه نیب انحراف رییتاخ مخازن به لابیس انیجر تیهدا و انحراف کنارگذر، اثرگذار احداث ارزش، کم

 ((گرید

 ازی ک. یداردی ادیز تیاهم ازین مورد اطلاعاتی گردآور وی ابی مکان سامانه، نوع انتخاب لابیس انحرافی ها سامانه احداثی برا

 ازی ناش امدهاییپ که شهری های مکان جهت معمول طور به. استی طراح لابیس کردن مشخص لابیس انحرافی طراحی ارهایمع

 مورد در مقابل در. شودی م گرفته نظر در طرح لابیس زانیم محاسبه منظور به ساله 100 بازگشت دوره باشد،ی م دیشد اریبس لابیس

 سازمان 716 شماره هینشر در شده منتشر اطلاعات. شود گرفته نظر در است ممکن ساله 10 بازگشت دوره کشاورزی های نیزم

 کرده استفادهی طراح لابیس بازگشت دوره مبنای عنوان به را سال 84 طرحها % 43 که است داده نشان کشور زییر برنامه و تیریمد

 40 تا 10 نیب بازگشت دوره از طرحها %2098 و اند نموده استفاده سال 100 بالای بازگشت دوره از حها طر % 10 حدود فقط و اند

  .اند نموده استفاده سال

 سدها مخازن عمقی کننده تخلیه 9-3-10

 در و هیته "سدها مخازن عمقی کننده تخلیه برداری ه بهر و طراحی راهنمای" عنوان با برنامه سازمان 411 شماره هینشر

 .باشدی م سوم گروه نوع از هینشر نیا. دیگرد ابلاغ 1724سال 

فصل اول این نشریه همچون سایر نشریه ها به بررسی کلیات پرداخته است و پس از آن موضوعات زیر به ترتیب ارائه شده اند: 

کارکرد های تخلیه کننده عمقی، معیارها و ضوابط طراحی هیدرولیکی، طرح جانمایی، معیارها و ضوابط طراحی سازه ای، ضوابط 

 عات ژئوتکنیکی و در نهایت نگهداری و بهره برداری از سامانه تخلیه کننده عمقی.  طراحی تجهیزات هیدرومکانیکی، مطال

. است شده تدوین مخزنی، سدهای در عمقی های کننده تخلیه از نگهداری و برداری بهره طراحی، ضوابط ارائه منظور به این نشریه

 موارد در ورودی سیلاب تسکین منظور به مخزن در بیشتر آب حجم پذیرش امکان ایجاد مخزن اضطراری تخلیهی ها هدف ازی کی

 . است طراحی سیلاب از تر بزرگ سیلابی رخداد و بالادست، در دیگر سد یک شکست بالادست، آبریز حوضه در غیرمنتظره سیلاب موج

 سطحی نیمه و سطحی های دریچه به نسبت کننده تخلیه های دریچه مطلوب عملکرد از اطمینان سیلاب، رخداد زمان در

 زیاد برداری، بهره آخر های سال در ویژه به ورودی، رسوبات با عمقی کننده تخلیه مجرای شدن مسدود احتمال.  است کمتر سرریزها،

 عنوان به استفاده درصورت. شود استفاده سیلاب تخلیه سامانه از بخشی عنوان به سامانه این از نباید خاص موارد در جز بنابراین. است

 .کرد حاصل اطمینان سیلاب رخداد زمان در سامانه مطلوب کارکرد از ویژه های مراقبت و بازرسی با باید سیلاب، تخلیه سامانه

 پایین در رودخانه ظرفیت باید تخلیه مناسب زمان مدت تعیین در که است نیا عمقی کننده تخلیه سامانه ظرفیت طیشرا ازی کی

 با مقابله در ناحیه مردم سازی آماده برای لازم زمان همچنین و دست، پایین احتمالی های خسارت و سد خطرپذیری میزان و دست

 در مختلف بازگشت دوره با هایی سیلاب رخداد صورت در آبگیری سرعت افزایش میزان نیهمچن. دهد قرار مدنظر را سیل خطر

 .شود بررسی و کنترل طرح شرایط با و محاسبه باید مخزن مختلف ترازهای

 در دست بالا آب تراز به توانی م حاضر حال گزارش نهیزم دری عمق کننده هیتخلی طراحی برا ازین موردی کیدرولیه طیشرا از

 .کرد اشارهی احتمال لابیس نهیشیب حالت در بالادست آب تراز و ساله 10000 لابیس حالت
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 وی بردار بهره تراز حالت در کهی عادی گذار بار-1 شدهی معرف بار نوع دو کننده هیتخل مختلفی ها قسمتی روی بارگذاری برا

 .لابیس تراز هنگام در که العاده فوقی بارگذار-8

 راهها و ابنیه فنی وابسته 9-9
 معرفی آیین نامه های موجود 9-9-1

فنی ابلاغی از سوی نامه ها و ضوابط ها و راه آهن و فرودگاه های کشور بر اساس آیینکلی طرح هندسی و طرح روسازی راه طوربه 

نامه های ابلاغی را می توان در سه دسته کلی طراحی هندسی راه، طراحی لایه ها و سازمان برنامه و بودجه انجام می گردد. آیین

هایی که شامل مطالعات سیلاب می شود، آن دسته از آئین نامه 5-5جدول  درروسازی راه و مشخصات ابنیه فنی راه طبقه بندی کرد. 

نامه ها و  نییمنتشره از طرف سازمان برنامه و بودجه، آ یعلاوه بر دستورالعملها البته. بدو انتشار تا کنون نشان داده شده انداز 

 .ستینمهندس مشاور الزام آور  یشرکتها یوجود دارد که استفاده از آنها برا زین یگرید یدستورالعملها

 راه آهن و فرودگاهآیین نامه های مرتبط با راهسازی و  9-9 جدول
 حوزه  کاربرد گروه تاریخ ابلاغ شماره نشریه عنوان

 طراحی راه 7 1795/06/16 1-898 متر 10نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 

 طراحی راه r8 1798/04/17 1_101 تجدید نظر دوم -مشخصات فنی عمومی راه 

 طراحی راه 7 1726/05/83 42163 راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح های راهسازی

 طراحی راه 1 1727/05/13 820 مشخصات فنی عمومی راهداری

 طراحی راه r1 1728/10/01 1_101 مشخصات فنی عمومی راه تجدید نظر اول

 طراحی راه 1 1732/01/14 196 آیین نامه طرح هندسی راه روستایی

 طراحی راه 1 1734/11/09 161 آیین نامه طرح هندسی راهها

 طراحی راه 8 1737/05/03 171 راهنمای طرح، اجرا و بهره برداری راه های جنگلی

 طراحی راه 7 1729/01/10 517 517نشریه  - های احداث راهشرح خدمات همسان مطالعات طرح

 طراحی راه 7 1729/01/10 518 518نشریه  - های بهسازی راهشرح خدمات همسان مطالعات طرح

 طراحی راه 7 1729/01/10 511 511نشریه  -آهنهای احداث راهشرح خدمات همسان مطالعات طرح

10/02/1791 514 514نشریه -آیین نامه طرح هندسی راه های ایران  طراحی راه 1 

 طراحی راه 1 1763/03/85 23 معیارهای طرح هندسی تقاطع ها

 طراحی راه 1 1764/01/01 24 معیارهای طرح هندسی راههای اصلی و فرعی

 طراحی راه 1 1765/18/81 22 هاچکیده ای از طرح هندسی راهها و تقاطع

 طراحی راه 8 1765/18/81 26 معیارهای طرح هندسی راههای روستایی

 طراحی راه 1 1768/02/01 27 متر 2مجموعه نقشه های تیپ اجرایی آبروها تا دهانه 

 طراحی راه 1 1745/05/01 52 درجه یک و دومشخصات فنی عمومی راههای فرعی 

 طراحی راه 1 1747/04/01 77 مشخصات فنی عمومی راههای اصلی

 طراحی راه آهن 7 1795/03/04 1-897 متر )آبروهای دالی شکل( 10نقشه های همسان آبروهای راه آهن تا دهانه 

 آهنطراحی راه  1 1725/03/06 701 مشخصات فنی عمومی روسازی راه آهن

 طراحی راه آهن 1 1727/09/01 839 مشخصات فنی عمومی زیرسازی راه آهن

 طراحی فرودگاه 8 1732/01/14 193 هانامه طراحی محوطه زمینی فرودگاهآیین

 

تا کنون دستورالعملهای مختلفی برای مطالعات راه، راه آهن، فرودگاه و  1747از سال دیده می شود  (5-5جدول همانطور که در 

ابنیه فنی مرتبط با آنها منتشر شده است. این نشریات به مرور با انتشار نسخه جدید فسخ شده و کنار گذاشته شده اند. برای مثال در 

منتشر گردید. سپس در سال  "33فنی و عمومی راه های اصلی، مشخصات "اولین آیین نامه طراحی راه ایران با نام  1747سال 

تهیه و ابلاغ گردید. آخرین اصلاحات و آیین نامه اجرایی حال حاضر کشور در زمینه " 161آیین نامه طرح هندسی راه ها،" 1734

توجه به دامنه کاربرد این  باتهیه و ابلاغ گردید.  1791است که در سال " 914آیین نامه طرح هندسی راه،"طرح هندسی راه،  
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. و در بخش آخر به ارزیابی آیین نامه ها و نشریات، در بخش های بعد صرفا به جایگاه موضوع سیلاب در آنها پرداخته می شود

 دستورالعملهای موجود و اشکالات و نقایص آنها پرداخته می شود.

 ت راهجایگاه موضوع سیلاب در آیین نامه های جاری حوزه مطالعا 9-9-1

طراحی راه در مناطق مختلف اعم از دشت، تپه ماهور و کوهستان و اقلیم های متفاوت کشور، مطالعات  موضوع بهبا توجه 

تواند یکی از بخش های مهم مطالعات راه باشد که البته سیلاب اخیر گویای اهمیت فوق العاده این موضوع در کشور ما  میهیدرولوژی 

 می باشد.

بگونه ای است که گاهی راه به موازات رودخانه های دائمی و فصلی و  گاهی بصورت  رودخانهبطور کلی تداخل حریم راه با حریم 

آنها قرار دارد و لذا تعیین تراز راه نسبت به تراز آب در حالت سیلاب طرح از اهمیت خاصی برخوردار است. تعیین تراز  متقاطع با

در مراحل مختلف مطالعات اعم از مرحله توجیه اولیه،  (913ح خدمات همسان مطالعات راه)نشریه شرسیلابی رودخانه ها در 

 توجیه نهایی و مطالعات تفصیلی در قالب انجام مطالعات هیدرولوژی مورد توجه قرار گرفته است. 

 تاب آوری بدنه راه در برابر آب 9-9-1-1

 ساخت روسازی لذا دارد، ایمن و هموار سطح تأمین و عملکرد در مهمی بسیار نقش راه سازه از بخشی عنوان به راه ها روسازی

 خرابی روسازی راه مسئله طرح در. است برخوردار زیادی اهمیت از آنها نگهداری همچنین و مناسب کیفیت و باربری قابلیت با های

 سایر با روسازی هایلایه طراحی روابط و ضوابط سازگاری چنانچه. باشد نشده اجرا صحیح بطور آنکه روسازی مگر نیست مطرح ناگهانی

 باشند، روسازی صحیح روسازی شده اجرا طرح سنجش برای شده پذیرفته معیارهای و ضوابط و باشد برقرار روسازی پارامترهای طرح

 .نماید تأمین را روسازی احداث اولیه اهداف شود، زودرس خرابی دچار آنکه بدون بهره برداری دوره در بتواند باید

 شامل شده تایید کریدور هیدرولوژی شرایط بررسی 913نشریه  دربخش مطالعات توجیه نهایی طرح های احداث راه  6-3 در بند

مورد مسیر  بستر بر آن اثر و رودخانه جریان رژیم تخمین و دایمی و فصلی رودخانه های ریکب بستر از مسیر گذر ناهنجاریهای بررسی

 گرفته است.توجه قرار 

 بسیار عوامل از یکی زهکشی شرایط ،"مناسب زهکش با های روسازیلایه اجرای و طرح راهنمای" 366نشریه براساس 

 خاك در موجود آب مثال برای. است مصالح روسازی عملکرد در رطوبت و آب تأثیر بدلیل این و است روسازی عملکرد بر تأثیرگذار

 حضور اینکه یا. شود دفع و کنترل آب این باید که میشود باربری سیستم قدرت کاهش نتیجه در و خاك مقاومت کاهش موجب بستر

 های خرابی از برخی شکل گیری سرعت تشدید یا و یها خراب از برخی ایجاد منجر به است ممکن روسازی های لایه از هریک در آب

 .گردد ماه چند از کمتر زمانهای در روسازی زودرس اضمحلال به منجر است ممکن حضور آب حتی شرایط از برخی در. گردد دیگر

 این با اما نفوذ باشد غیرقابل بارندگی از ناشی سطحی آبهای برابر در الامکان حتی ها روسازی رویه لایه که است آن بر سعی معمولاً

 لایه باید است زیاد آنها میزان بارندگی که مناطقی در بنابراین می باشد ناپذیر اجتناب آسفالتی لایه های در ترکها و درزها وجود حال

 پست های زمین به آنرا و کرده زهکشی را نفوذ میکند روسازی در که آبهایی بتواند لایه این تا باشد داشته کافی نفوذپذیری اساس،

 در که می شود سبب راه بستر یا نشده زهکشی های لایه در آب شدن انباشته .کند هدایت راه کناره های کانال و ها جوی یا راه مجاور

 مقاومت کاهش به منجر نتیجه در و شده ذرات بین اصطکاك کاهش سبب که شود ایجاد آب منفذی فشار دینامیکی، بارگذاری اثر

  .میگردد برشی

 حفاظت شود.بنابراین بدنه راه به هیچ وجه در برابر نفوذ آب تاب آور نبوده و باید در برابر نفوذ و حمله آب کاملا 

 آبروها 9-9-1-1

 ارتفاع و دهانه انتخابمتر تعریف شده اند. براساس نشریه مذکور،  10های همسان آبروهای راه تا دهانه  نقشه 111شریهندر 

 و مجرا ورودی، جریان شرایط و هیدرولیکی روابط به با توجه و هیدرولوژی مطالعات از شده محاسبه دبی مقدار براساس باید آبروها



 804        ...آوری های فنی موجود کشور در زمینه تابمقررات، دستورالعملها و آیین نامهفصل چهارم:  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 نظر مورد مستغرق ورودی با آبرو چنانچه ورودی شکل دالی آبروهای طرح در کندمی  این نشریه پیشنهاد .شود انتخاب آبرو خروجی
 بالادست، دیوارهای زاویه آبرو دهانه تعیین در. شود طرح کافی ارتفاع با قرنیز جمله از پل ورودی در لازم تمهیدات دارد ضرورت باشد
 کننده تعیین نقش( همسطح آبروهای در) پروژه خط ارتفاع همچنین ورودی جریان بودن غیرمستغرق یا مستغرق و آبرو طولی شیب
 در و شده اتخاذ آبشستگی از جلوگیری برای لازم تدابیر باید آبرو خروجی و مجرا ورودی، در جریان سرعت و شکل به توجه با. دارند
 :کرد اشاره زیر موارد به توان می حفاظتی کارهای جمله از شود ارائه کار جزئیات ها نقشه

 مهندس تایید و نظر با آبرو مجرای در همچنین و آب هدایت دیوارهای مابین و آبرو خروجی و ورودی در برید و رادیه اجرای 

 .ناظر

 آبرو خروجی و ورودی در چینی لاشه 

 ملاحظات هیدرولیکی در طرح و اجرای آبروها

 از گذرسیلاب ظرفیت. آنهاست از و نگهداری ساخت دوران در هیدرولیکی معیارهای به توجه عدم آبروها، خرابی اصلی علل از یکی

رسوبگذاری  و مانع ایجاد یا و شدگی تنگ اثر در فرسایش و آبشستگی به منجر که جریان آب هدایت نحوه به پل احداث محل در آبرو

 قرار توجه مورد باید آبروها پایه های و آرایش ارتفاع طول، جانمایی، دهانه، تعیین در که مواردی حداقل. دارد مستقیم ارتباط می شود

 : است زیر شرح به گیرد

 طراحی سیلاب صحیح برآورد 
 مسیل یا شناسی رودخانه ریخت مسائل به توجه با آبرو مناسب جانمایی 
 یافته و فرسایش شده رسوبگذاری بازه های در آبرو نگرفتن قرار برای مسیر پلان اصلاح امکان حد تا 
 قرار گیرد آب جریان امتداد در دقیقا آبرو، طولی راستای که نحوی به آبرو زاویه تعیین 
 آبرو پی روی تراز دادن قرار و و آبشستگی فرسایش مسأله و ژئوتکنیکی سازهای، معیارهای براساس پی عمق از درست برآورد 

 آبشستگی تراز از پایینتر
 کند عبور آبرو از و شده توزیع یکنواخت به طور جریان که نحوی به بالادست در ساماندهی و آب هدایت دیوارهای جانمایی 

 سیلاب، بازگشت دوره حداقل باید اصلى هاى راه و بزرگراهها ها، آزادراه آبروهاى طراحى در 914نشریه  8-8-7-10بند  براساس

 شود. در نظرگرفته سال 84

 آهن حوزه مطالعات راه یجار ینامه ها ییندر آ یلابموضوع س یگاهجا 9-9-3

)شرح خدمات همسان مطالعات توجیه اولیه طرح های  911نشریه   سدر مطالعات راه آهن نیز همانند مطالعات راه براسا

-8-4گرفته است)بند کریدورهای مسیر مورد توجه قرار از هریک هیدرولیک و هیدرولوژی ویژگی های اولیه بررسی احداث راه آهن(

 آمار بارندگی، شامل هیدرولوژی به مربوط شدۀ جمع آوری اطلاعات و آمار تحلیل و تجزیه و بررسی  (1-5-2(. در این نشریه)بند6

سال مورد نظر  400و  100، 40دوره های بازگشت  با متداول روشهای براساس مدت - شدت منحنی های تهیه و رودخانه ها سیلاب

 خطوط برای و ساله 100 دبی اساس بر اصلی محور در واقع پلهای کلی دهانه تخمین 5-5-2است. به نحویکه در بند قرار گرفته 

 با سیلابی دبی برای خط انسداد عدم تمهیدات آهن راه اصلی خطوط برای ساله ذکر شده و یادآوری شده 40 دبی از با استفاده فرعی،

  .شود بررسی ساله 400 دورۀ بازگشت

 فرودگاهحوزه مطالعات  یجار ینامه ها ییندر آ یلابموضوع س یگاهجا 9-9-9

البته در طراحی فرودگاهها علاوه بر رعایت دستورالعمل های داخلی ، آئین نامه ها و دستورالعملهای بین المللی نیز الزام آور می 

توسط آن  1798وجود دارد که از سال  FAAسازمان بین المللی  فرودگاهها یزهکش و یطراح نامه نیآئباشد که در این زمینه 

نیز الزام آور است  IKAO یالملل نیب سازمان یانکسهاسازمان در طراحی فرودگاهها بصورت الزام آور ابلاغ شده است. علاوه بر آن 
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کشورهای عضو الزامی است و درصورت می باشد. رعایت قوانین و مقررات انکس ها برای  8013که آخرین ابلاغیه آن مربوط به سال 

مغایرت با قوانین داخلی به ایکائو ارجاع داده می شود و پس از بومی سازی لازم الاجرا خواهد بود و برای نهادهای قضایی مبنای 

اوبری هوایی رسیدگی می باشد. انکس های تهیه شده توسط ایکائو به محض ابلاغ سازمان هواپیامایی کشور، برای شرکت فرودگاهها و ن

ایران، شرکتهای هواپیمایی و مهندسان مشاور مرتبط با صنعت هوانوردی، اداره کل سوختگیری و هواشناسی و دیگر ادارات مرتبط لازم 

 الاجرا می باشد.

 40 و 84، 10، 4در حال حاضر در شرح خدمات مورد استفاده در مطالعات هیدرولوژی فرودگاهها، بارندگی هایی با دوره بازگشت 

 ساله مورد توجه قرار گرفته است. در حالیکه فلسفه این اعداد و نحوه انتخاب و کاربرد آنها بیان نشده است.

 ارزیابی آیین نامه ها و دستورالعملهای موجود 9-9-4

ودها و ابهامات با توجه به تعدد آیین نامه های موجود در زمینه طراحی راه، راه آهن و فرودگاه در این بخش بصورت خلاصه به کمب

 و یا تناقضات موجود در دستورالعملهای منتشر شده توسط سازمان برنامه و بودجه پرداخته می شود.  

 دوره بازگشت سیلاب طرح راه فرعی 9-9-4-1

ت استراتژیک راههای مواصلاتی در زمان بحران حتی راههای فرعی که گاهی نقش تنها راه دسترس به روستاها را با توجه به اهمی

راه به موازات مسیلها حرکت می ساله لازم است درحالتیکه  40دارند و همچنین اهمیت اقتصادی حفظ جسم راه در طول عمر حداقل 

. پرواضح است در ردیقرار گ یاست مورد بازنگر سال منظور شده84 ،914نشریه  کند دوره بازگشت سیلاب طرح که در حال حاضر در

مسدود شده  رایز ستیمقرون به صرفه ن یبلحاظ اقتصاد لابیدوره بازگشت س شیکنند افزا یرا قطع م گریکدی لیراه و مس کهیحالت

 حالت در اما. باشد رشیپذ قابل تواند یم آن از یجزئ بخش میترم با راه ییو سپس بازگشا لابیس دروگرافیدر زمان اوج ه یراه فرع

 راه بیتخر جهینت در و آن برابر در راه نبودن آور تاب و راه از یادیز بخش شده مستغرق لیدل(به لیمس و راه ریبودن مس ی)مواز قبل

 .دارد یبازنگر به ازین مساله نیا

 دوره بازگشت سیلاب راه آهن 9-9-4-1

سال ارائه کرده  40سال و برای موارد خاص بصورت  100آئین نامه راه آهن دوره بازگشت سیلاب را  1-6-3و بند  7-5-3در بند 

منجر به طراحی بسیاری از  همین مساله . مرجع تعیین مصداق آن مشخص نشده استاست. در این بند موارد خاص مجهول بوده و 

 ساله شده است.  40زگشت پروژه های راه آهن کشور با دوره با

 زمان بارندگی(-منحنی شدت بارندگی )منحنی شدت 9-9-4-3

بر حسب زمان بارندگی تعریف شده  914نشریه در  1-8-8-10و بخش  188نشریه  1-8-6-3زمان در بخش -منحنی شدت

است. موارد بیان شده در این نشریات برای یک مثال و برای حالت خاص ارائه شده است. در صورتی که این منحنی برای هر منطقه 

 راه راهها، سطحی در زیر و سطحی آبهای سیستم زهکشی اجرای و راهنمای طراحی"کتاب متفاوت است. به طور مثال در 

میزان شدت بارندگی بر حسب زمان بارندگی برای نقاط مختلف  ،"ودگاه، وزارت راه و ترابری، پژوهشکده حمل و نقلفر و آهن

کشور ارائه شده است. با این حال این مقادیر در نشریات سازمان برنامه و بودجه درنظر گرفته نشده است. لذا در حال حاضر این 

 ه طراح خواهد داد که این خود می تواند عامل مهمی در محاسبه اشتباه دبی طراحی گردد.نشریات اجازه استفاده از هر مقداری را ب

 نحوه محاسبه زمان تمرکز و دبی سیلاب 9-9-4-9

که بخش اصلی طراحی سیستم زهکشی یعنی محاسبه دبی  188نشریه  4-6-3و  5-6-3و بندهای  914نشریه  8-5-8-10بند 

 ری اساسی نیاز دارد.طراحی است، مجهول است و به بازنگ
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 شده استفاده فرضیات و نیاز مورد داده های همراه به هاروش این از مجموعه ای "بیان شده است:  914 نشریه  8-5-8-10ند در ب

 توجه مورد باید روش هر محدودیت های و فرضیات ها، روش این از یک هر بکارگیری در  شده است آورده 4-5جدول  در روشها، این در

 مراجع به میتوان بیشتر جزئیات برای آورد. دست به سطحى رواناب دبى حداکثر براى برآورد قبولى قابل نتایج تا قرارگیرد

 به توجه با معتبر مراجع روشهای سایر از همچنین میتوان. کرد مراجعه (   Highway Drainage Guide  - AASHTO)مانندمعتبر

 ".کرد استفاده روش هر محدودیتهای و فرضیات

 (914نشریه  9-10های متداول تعیین دبی سیلاب طرح )جدول های اصلی مورد نیاز و فرضیات روشداده 4-9جدول

 
 

ارائه شده است. ولی روش محاسبه دبی با استفاده از  SCS: روابط برای محاسبه زمان تمرکز به روش آپند، کرقوس و اول ایراد

بسیار پایین تر  SCSزمان های تمرکز ارائه نشده است و تنها رابطه به روش استدلالی در نشریات ارائه شده است که دقت آن از روش 

 است.

ا ارائه می دهند. سوال این است که نتیجه میزان دبی ر : هر کدام از این روش ها مقادیر مختلفی از زمان تمرکز و درایراد دوم

کدام جواب برای منطقه مورد مطالعه بهتر است و با توجه به شرایط اقلیمی از کدام روش های می توان برای مناطق مختلف کشور 

 :8-5-8-10در بخش  1استفاده کرد.  تبصره 

این تبصره خود گویای این  "نتایج استفاده شوددر صورت استفاده از چند روش برای تعیین دبی سیلاب طرح، نباید از متوسط  "

 است که نتایج متفاوت است و درنهایت اگر متوسط گرفته نشود کدام یک به عنوان دبی طراحی در نظر گرفته شود. 

 دستورالعمل نگهداری سازه زهکشی راه 9-9-4-4

اه، راه آهن و فرودگاه وجود ندارد. به طور مثال، در حال حاضر دستوالعملی برای نحوه مدیریت، نگهداری و تعمیر سیستم زهکشی ر

در نحوه بازدید از آبروها و معیارهایی برای ارزیابی مسدود بودن و یا عدم مسدود بودن آبروها، نحوه بازدید نگهداری کانال های آبی و 

 الزام آور وجود دارد. معیارهای ارزیابی پوشش های گیاهی بوجود آمده در مسیر کانال، و ... نیاز به یک دستوالعمل



802          هیأت ویژۀ هازیرساختکارگروه 

 هاسیلابگزارش ملی 

 

همچنین دستوالعملی برای ارزیابی مقاومت و استواری کالورت ها، کانال ها، دیوارهای حائل، تست های غیر مخرب برای ارزیابی 

 .عملکردی آنها وجود ندارد

 913 هیو رفع ابهام نشر یلزوم بازنگر 9-9-4-6

 فیتعر به ازین که است شده استفاده رودخانه ریکب بستر عبارت از راه احداث یها طرح یینها هیتوج مطالعات بخش 3-6 یبند در

 .دارد

 ها فرودگاه تدوین آئین نامه الزام آور طراحی و زهکشی  9-9-4-7

اهمیت حیاتی فرودگاه مخصوصا در بحرانهای مختلفی مانند سیل از نظر امدادرسانی و دیگر جنبه های مدیریت بحران به  با توجه 

  .تدوین گردد آیین نامه الزام آور داخلی برای تاب آوری این مناطق  شودپیشنهاد می 

در شرح خدماتی که در حال حاضر توسط شرکت هواپیمایی کشور و شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران استفاده می گردد، 

یکه فلسفه این اعداد و نحوه انتخاب برای محاسبه شدت جریان سطحی بیان کرده است در حال 40و  84، 10، 4دوره های بازگشت 

آنها بیان نشده است. همچنین با توجه به اهمیت استفاده از فرودگاه در شرایط مختلف اضطراری و براساس مدارك فنی دیگر که 

 قرار بگیرد.سال در نظر گرفته اند، لازم است این عدد مورد بازنگری و اصلاح  100حداقل دوره بازگشت مطالعات سیلاب برای فرودگاه 

 پلها 9-4
 خصوص در گفت دیبا لیس برابر درتاب آور پلها  یطراحقبل از شروع بحث در مورد آیین نامه ها و دستورالعملهای مرتبط با 

 همچنین و ( 914 نشریه) ایران راههای هندسی طرح نامه آیین براساس .دارد وجود مدارك نیا در یابهام اکنون هم پل فیتعر

 6 از بزرگتر دهانه مجموع متر یا 6 از بزرگتر دهانه است و به شده محدود متر 6 به آبرو( دهانه مجموع) دهانه المللی بینمعتبر  مراجع

 یبرخ متر آبرو اطلاق شده و بیش از آن را پل قلمداد کرده است.10دهانه تا  113و  111نشریات درحالیکه  .شود می پل اطلاق ،متر

 . اند شده داده نشان 6-5جدول  در پلها آور تاب یطراح با مرتبط یدستورالعملها و ها نامه نییآ از

 طراحی پلهامرتبط با   ینامه ها و دستورالعملها نییآ 6-9 جدول

 عنوان شماره نشریه تاریخ ابلاغ گروه حوزه  کاربرد

یفن هیابن یطراح  راهنمای مطالعات هیدرولیکی پل ها 723 1795/03/02 7 

یفن هیابن یطراح  آیین نامه طرح و محاسبه پل های بتن آرمه 729 1723/10/01 1 

یفن هیابن یطراح  1 1726/09/07 894 
هایها و عرشه پلهای همسان پلنقشه  

متر 84تا  10آهن دهانه راه   

یفن هیابن یطراح  1 1726/02/81 895 
های ها و عرشه پلهای همسان پلنقشه  

متر 84تا  10راه دهانه   

یفن هیابن یطراح هاشناسنامه فنی پل 763 1726/04/03 1   

یفن هیابن یطراح  7 1725/05/81 708 
 دستورالعمل مطالعات هیدرولیکی و

آبشستگی پل   

 طراحی هیدرولیکی و سیل 9-4-1

شده موارد زیر  اباغ 81/5/1725مورخ(،که در 7) نوع ، 708ه دستورالعمل مطالعات هیدرولیکی و آبشستگی پل ، نشریه شمار در

 :شده است  بیان
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 رودخانه ییشناسا -

شکل  رییو تغ لیو عوامل موثر در تشک رهایمتغ هیکل یاست که لازمه آن بررس یا دهیچیرودخانه مبحث جامع و پ ییشناسا

پوشش  ن،یجنس زم لابها،یبارشها، س ز،یباشد. مطالعه حوضه آبر یم   یطراح آب تراز و یدب برآورد یکیدرولوژیه یروشها ورودخانه 

 گریبودن و د یشاخه ا ک،یمورفولوژ میرودخانه رژ تیرودخانه، شکل مقطع، موقع یرودخانه، ابعاد مقطع عرض یطول بیش ،یعیطب

 شود. یرودخانه را شامل م ییشناسا اتیمشخصات مربوط به رودخانه کل

 آب سطح تراز و یدب نیتخم -

 ای شده یریگ اندازه کیدرولوژیه اطلاعات یمحاسبات و یآمار کاربرد اساس بر لابیس آب تراز و یدب نیتخم یکیدرولوژیه یروشها

 .است شده داده شرح نامه نیآئ نیا در ها روش نیا مختلف نوع پنج. باشد یم استوار شده مشاهده

 لابیس بازگشت دوره -

بوجود آمده  یها یبر اثر خراب یو خسارات اقتصاد یمانند احتمال تلفات جان ییفاکتورها یطراح لابیبرآورد دوره بازگشت س در

 ینیتضم چگونهیاست که ه یمسئله بگونه ا نیا تی. ماهرندیشده به پروژه مورد توجه قرار گ لیتحم یاضاف یها نهیدر مقابل هز دیبا

 فتد،یاول از عمر سازه اتفاق ندر سال  یطراح یبرآورد شده هزار ساله دب لابیس یشده برا یپل طراح کیوجود ندارد که مثلا در مورد 

شده  هیتوص (3-5جدول در ثبت شده  ریموجود در انگلستان، مقاد طیشرا یبرااست.  زیناچ اریبس یامر نیهرچند که احتمال وقوع چن

 .استراه و پل ارجح  ینامه طراح نیشده توسط آئ هیاست. در صورت موجود بودن، استفاده از دوره بازگشت توص

 طرح )انگلستان( لابیبازگشت س دوره 7-9 جدول

 

 یآبشستگ یبررس یها روش -

 به توجه با تا باشدیم آن مختلف انواع و دهیپد نیا از یکاف شناخت به ازین پل کی هیپا مجاورت در یآبشستگ عمق نییتع یبرا

 .گردد مشخص شیفرسا عمق نیتخم یبرا مناسب روش موجود اطلاعات

و  یتنگ شدگ ،یعموم یاز آبشستگ یناش شیفرسا یپل برابر مجموع عمق ها هیشده در مجاورت پا جادیا یآبشستگ یینها عمق

 به آن زانیم و دیآ یم بوجود لابیسبر اثر  شینوع فرسا نیا رایز ستین یکار ساده ا یعموم یعمق آبشستگ نیباشد. تخم یم یموضع

 انیب را پلها هیپا اطراف در یموضع شیفرسا زانیم اکثرا نهیزم نیا در شده شنهادیپ روابط. دارد یبستگ مربوطه لابیس یبزرگ و شدت

 .کند یم

 روش برای تخمین آبشستگی به شرح زیر پیشنهاد شده است. 5در این آئین نامه 

 رفتارنگاری در محل پل با استفاده از تجهیزات ویژه -

 ساخت مدل فیزیکی -

 استفاده از مدل های عددی -

 تعدادی از این مدل ها نیز در این آئین نامه معرفی و ارائه شده است. استفاده از مدل های تجربی. -
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، و همچنین در نشریه  517 شرح خدمات همسان مطالعات طرح های هادی احداث راه، نشریه شماره  خصوص این موضوع دردر

 به موارد زیر اشاره شده است:، 518شماره 

 یمنحن هیته و هارودخانه لابیس ،یبارندگ آمار شامل درولوژییه به مربوط شدۀ آوری جمع اطلاعات و آمار لیتحل و هیتجز و یبررس
 .شود انجام سال 400 و 100، 40 بازگشت های دوره با متداول هایروش براساس  دیبا مدت – شدت های

 برای نیهمچن ساله، 40 یدب از استفاده با راهها انواع ریسا برای و ساله 100 یدب اساس بر ها بزرگراه و آزادراهها در واقع پلهای

 .شودیم یبررس ساله 400 بازگشت دورۀ با یدب برای خط انسداد عدم داتیتمه بزرگراهها و آزادراهها

ابلاغ  83/08/1790که در مورخ  ،(3، )نوع 491آبشستگی موضعی، نشریه شماره  محاسبه های روش راهنمای همچنین در

های پل و همچنین تخمین عمق آبشستگی آبشستگی در اطراف پایه های منفرد و تکیه گاهبه صورت مشروح نحوه محاسبه  ،شده است

 اطراف پایه های پل با هندسه پیچیده بحث شده است.

در آیین نامه  ابلاغ شده است. 10/02/1791در مورخ ، ( (1، )نوع 914ایران، نشریه شماره  های راه هندسی طرح نامه آیین 

 ی هیدرولیکی پلها و ابنیه فنی موارد زیر مطرح شده است:در ارتباط با بحث طراح

 طرح لابیس فیتعر -

  دوره کی با آن، از پس ای بارندگى نیح در مقطع کی از گذرنده لابیس یدب انیجر زانیم حداکثر ،(اوج دبى) طرح لابیس

 است. (m3/s)هیثان بر مکعب متر آن، کمى رىیگ اندازه واحد. است نیمع بازگشت

 آزاد ارتفاع. کنند تیهدا منیا و مناسب طور به را نظر مد برگشت تناوب دوره در لابیس دبى از نىیتخم آب بتوانند دیبا یفن هیابن 

 .شود مى طراحى طرح لابیس دبى اساس بر سطحى هاى آب هیتخل لاتیتسه و آبروها و ها پل عرشه ریز

 طرح لابیس یدب رییگ اندازه های روش -

اندازه  .کند یم فراهم را طرح لابیس یدب یمنطق نیتخم امکان حوضه، کی در لابیس یدب حیصح و مستمر های رییگ اندازه وجود

 جاری زمان در میمستق رییگ اندازه در .شود انجام تواند یم میمستق ریغ و میمستق روش دو به حوضه یاصل آبراهه در لابیس یدب رییگ

 یدب عنوان به آن از حاصل جینتا متوسط و ثبت آن سرعت و آب ارتفاع راتییتغ حوضه، یاصل آبراهه از نقطه نیچند در لابیس شدن

 ارتفاع مانده،یباق آثار به توجه با روش نیا در .شود یم گرفته بکار لیس وقوع از بعد معمولاً میمستق ریغ روش .شود یم نییتع لابیس

 روابط رییبکارگ با و نگیمان بیضر و کانال بیش حوضه، یاصل آبراهه مقطع یهندس مشخصات از استفاده با و نییتع آب سطح

 .شودیم نییتع لابیس یدب انرژی، بقای اصل ای نگیمان رابطه مانند یکیدرولیه

 طرح لابیس دبى نیتخم روشهای -

 بازگشت هاى دوره با حداکثر سطحى رواناب برآورد .شود مى انجام طرح لابیس دبى نییتع از پس فنى هیابن کىیدرولیه طراحى

 روش از توان یم موجود های تیمحدو و ها داده با متناسب طرح، لابیس دبى نیتخم براى .است طراحى قسمت نیتر مهم مختلف،

 .کرد استفاده روشها ریسا ای یتجرب هاى

. است شده یمعرف نامه نیآئ نیا در روشها نیا در شده استفاده اتیفرض و ازین مورد هایداده همراه به روشها نیا از ای مجموعه

 از تا شود انجام روش دو به هکتار 170 از بزرگتر ریآبگ حوضه با آبروهاى براى طرح لابیس دبى نیتخم که است شده هیتوص نیهمچن

 .شود حاصل ترى بخش نانیاطم جهینت دو، آن سهیمقا

 آبروها و ها پل -

 که دهانه چند یفن هیابن .نامند مى آبرو را، کمتر و متر 6 دهانه با فنى هیابن و پل را متر 6 از بزرگتر دهانه با فنى هیابن ف،یتعر طبق

 .شوندیم دهینام پل زین باشد، دهانه هر قطر برابر 4/1 از کمتر دهانه دو هر فاصله اما است، متر 6 از شتریب آنها طول مجموع
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 و شود مى نهیهز اضافه موجب زىیخاکر ها پل روى در که آبروهاست اکثر روى زىیخاکر در عمدتاً  آبروها و ها پل زیتما وجه

 .ندارد ضرورتى

 لابیس بازگشت دوره انتخاب -

 .داد قرار استفاده مورد آبروها و ها پل کىیدرولیه طراحى در را دو هر ای ریز روش دو از کىی توان مى بازگشت دوره انتخاب براى

 .شده انتخاب قبل از بازگشت دوره از استفاده  :معمول روش

 وجه نیبهتر به مربوط، خطرات و محلى طیشرا با و دارد بر در را نهیهز نیتر صرفه با که بازگشتى دوره از استفاده  :لیتحل و هیتجز

 . است سازگار

 ها پل یطراح لابیس بازگشت دوره -

 .شود گرفته نظر در ،(باشد بزرگتر که کدام هر) شده ثبت لابیس بازگشت دوره نیبزرگتر ای 2-5جدول  به توجه با لابیس بازگشت دوره

 پلها برای بازگشت دوره انتخاب راهنمای 8-9 جدول
 دوره بازگشت سیلاب طرح) سال ( نوع راه

 راه شریانی

 )آزادراه و بزرگراه(

 رابط ها راه جانبی مسیر اصلی

 40 40 100تا  40

 40 راه اصلی

 84 راه فرعی

 آزاد ارتفاع و عرض -

 . باشد آن به منتهى راه شده روسازى شانه و رو سواره عرض کل با برابر دیبا پل، عرض یکل بطور

 صد لابیس بازگشت دوره (طرح لابیس آب سطح ارتفاع و پل عرشه سازه قسمت نیتر نییپا ارتفاع نیب )فاصله قائم آزاد فاصله برای

 .شود مى فرض متر 096 ها، پل مقدماتى طراحى براى قائم آزاد فاصله .شود انتخاب (آمار نداشتن علت )به ساله

ابلاغ شده ، به  02/03/1795که در مورخ ، (3،)نوع 387راهنمای مطالعات هیدرولیکی پل ها، ضابطه شماره  در نهایت در

 موارد زیر اشاره شده است:

 رودخانه یشناس ختیر مطالعات -

 لذا. شود یتر گسترده محدوده در دیجد تحولات یکسری موجب است ممکن رودخانه ساختار در ،یموضع هرچند ر،ییتغ هرگونه

 بر یموضع راتییتغ اثرات گرید عبارت به. گردد ینیب شیپ آن به نسبت رودخانه العمل عکس ،یاقدام هرگونه اعمال از قبل است لازم

 ییبسزا ریتاث رودخانه یسامانده و پل محل نییتع در ها،رودخانه یداریپا نوع صیتشخ. گردد یبررس و مطالعه رودخانه ستمیس کل

 .گردندیم میتقس داریناپا و یکینامید داریپا ،یکیاستات داریپا انواع به شانیداریپا اساس بر ها رودخانه. دارد

 بارگذاری پلها برای سیل 9-4-1

هیئتی متشکل از  1776طولانی را طی کرده است . اولین بار در سال  "سیری تقریبا پل های ایران آیین نامه بارگذاری

را  11نمایندگان وزارت راه و ترابری و سازمان برنامه و بودجه با استفاده از آیین نامه راهسازی کشور سوئیس دستورالعمل فنی شماره 

 .وین و ارائه کردکه شامل انواع بارهای استاندارد برای محاسبه پلها می باشد تد

با استفاده از استانداردهای اروپایی اقدام به تدوین دستورالعملی برای طراحی پلهای راه  1747راه آهن دولتی ایران نیز در سال 

 نشریه شمارهپلهای راه آهن،  آیین نامه بارگذاری پلهای ایران در دو بخش بارگذاری پلهای راه و بارگذاری 1735آهن نمود . در سال 
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وسط کمیته ای از متخصصان در دفتر تحقیقات و معیارهای فنی سازمان برنامه و بودجه ارائه شد . اولین تجدید نظر این آیین ت 131

 منتشر شد و تا حال حاضر تجدید نظر دوم آن انجام نشده است. 1739نامه در سال 

برای اولین بار توسط مرکز تحقیقات ساختمان و   ،134 آهن ایران نشریه شمارهآیین نامه بارگذاری لرزه ای پلهای راه و راه

پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری با موافقت آن  1727نامه منتشر گردید و  در سال  و به صورت آیین 1736مسکن در سال 

منطبق با طیف طرح  963با شمارة نشریه این  1723مرکز به بازنگری آن پرداخت و اولین ویرایش آن را منتشر نمود. در سال 

( مجددا بازنگری شد. این آیین نامه هم تاکنون مطابق  8200ویرایش سوم آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابرزلزله )آیین نامه 

 بروز رسانی نشده است. 8200ویرایش چهارم 

منتشر شده است که به  1723و  1726وسط سازمان برنامه و بودجه در سال های ت 381و  314نشریة اضافه بر این ها دو 

 ترتیب در ارتباط با طراحی اجزای فولادی و بتنی پل ها می باشند.

در مورد بارگذاری پایه های پل ها (7 نوع. )است شده ارائه 03/05/1739 که در مورخ  131آیین نامه از میان این آیین نامه ها فقط 

 ابطه ای برای بار سیل و اثرات نیروی آب بر روسازۀ پل در نظر گرفته نشده است.برای جریان آب ضابطه دارد. در این آیین نامه هیچ ض

 ساختمانها 9-6
به طور کلی طراحی و اجرای ساختمانها در کشور بر طبق مقررات ملی ساختمان ایران، که به موجب قانون نظام مهندسی و کنترل 

، انجام می شود. همچنین به موجب نظام فنی اجرایی کشور، سازمان برنامه و ساختمان توسط وزارت راه و شهر سازی تدوین و ابلاغ می گردد

ر بودجه می تواند ضوابط فنی برای رعایت در طرحهای عمرانی کشور، تدوین و ابلاغ نماید. ضوابط فنی ابلاغی توسط سازمان برنامه و بودجه د

ی ساختمانها تدوین نشده اند و به طور کلی شامل ضوابط تعیین بستر بخشهای دیگر این فصل بررسی  شده اند. این ضوابط به طور خاص برا

 و حریم رودخانه، پهنه بندی خطر سیل ، فعالیتهای مهندسی رودخانه ، تاسیسات آبی و زیرساختهای حمل و نقل است.  

اجرای ساختمان از  فصل است، که هر فصل ضوابطی را برای طراحی و 88در حال حاضر مقررات ملی ساختمان ایران مشتمل بر

جنبه های مختلف نظامات اداری،  معماری، سازه، و تاسیسات ارائه می دهد. مباحث پنجم الی یازدهم این مقررات به ضوابط مربوط به 

الی  5طراحی سازه ساختمانها اختصاص یافته است. بحث مربوط به تاب آوری ساختمانها در برابر سیلاب می تواند مستقیما به مباحث 

این مقررات مرتبط باشد. ولی به جز مبحث ششم، که به بارهای وارده برساختمان اختصاص یافته است، در سایر مباحث ضوابطی در  3

 خصوص تاب اوری در برابر سیل مشاهده نمی شود.

 تیرعا ساختمانها سازه یطراح یبرا دیبا که ،یبارگذاردر فصول مختلف مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ایران انواع حالتهای 

ابلاغ شده ولی ویرایش جدیدی از این مبحث  1798آخرین نسخه رسمی این مبحث در سال  .است شده ارائه مربوطه باتیترک و شود،

هم اکنون تهیه شده و پس از طی مراحل نظر خواهی از کارشناسان و تصویب در شورای تدوین مقررات ملی ساختمان در دست چاپ 

اگر چه در ویرایشهای قبل تر این مبحث بار سیل به عنوان یکی از بارهای طراحی رود در چند ماه آینده ابلاغ شود. است و انتظار می 

  به بارسیل اختصاص یافته است. 6این مبحث فصل  اخیر در هر دو ویرایشدر نظر گرفته نشده بود، خوشبختانه 

 است:این مبحث تحت عنوان کلیات آمده  98ویرایش  1-6-6در بند 

و  یکیدرولوژیمحل و مطالعات ه یکیدر نزد لیس یخسارت ها خچهیبر اساس آمار موجود در منطقه، تار فصل نیا یبندها"
و  ریز یها فیکشور و مطابقت تعر یسازمان هواشناس رینظ یقانون تیصلاح یو مراکز دارا صلاحیمراجع ذ دیآب مورد تأئ یمهندس

شده  هی( توصیکیزیف یساز)مدل یشگاهیآزمون آزما ایو  یعدد یها، مدل سازنامه نییموجود در آ یلیتحل یهاآنها با روش میمفاه
 رود. یبه کار م لیخطر س ژهیمنطقه و کیواقع در  یهاسازه ریها و ساساختمان یبرا ،یالملل نیمجاز و معتبر ب

 ردیقرار گ یطرح و در بلند لیبالاتر از ارتفاع س ره،یو غ یستون یشمع، پ کیلازم است ساختمان توسط  لیخطر س ژهیمناطق و در
 یها انیها و جر عبور موج یآزاد برا یریمس جادیبه منظور ا یزشیفرو ر یوارهاید رینظ یطرح از موانع لیو در محدوده ارتفاع س

 "ساختمان استفاده گردد. ریز زسرعت بالا ا یدارا یلابیس
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 :مبحث تحت عنوان الزامات و بارهای طراحی آمده استاین  98ویرایش  7-6-6همچنین در بند 
 ،یساخته، متصل و مهار شوند تا در مقابل شناور ،یطراح یابه گونه دیها باسازه ریساختمان و سا یاسازه یهاستمیس -" 
 قاومت کنند.بارها  م ریطرح همراه با سا لیس یبر مبنا لیس یاز اثر بارها یناش یدائم یمکان جانب رییو تغ ختنیفرور
 یدر محل و اثرات بارها لابیبگذارند و هم عمق س ریتأث یپ یداریتوانند هم بر پایم یو آب شستگ شیکه فرسا نیبا توجه به ا- 

-سازه ریوارد بر ساختمان و سا یدر محاسبه بارها دیها بااز آن یناش راتیدهند، تأث شیرا افزا گرید یهاوارد بر ساختمان و سازه لیس

 نیرا کاهش داد. همچن یو آب شستگ شیتوان اثرات فرسا یم یعمق پ شیلحاظ گردد. با افزا لیخطر س ژهیمناطق و درموجود  یها

 احداث نمود. یساحل ینواح میو خارج از حر یدور از خطوط ساحل وستهیها را به طور پتوان ساختمان یم

بار  نیبزرگتر یبرا دیطرف با کیبه  وستهیپ ختنیفرو ر یلازم به همراه اتصالات آنها به سازه برا یهاغهیو ت یزشیفرو ر یوارهاید-

شوند و  یکند، طراح یاثر م واریبه صفحه د یبر مترمربع که به صورت عمود وتنیلونیک 4/0برابر  یبار ایاز زلزله و  یاز باد ، ناش یناش

 باشد. خاص طیمطابق شرا یکه طراح نیبر مترمربع انجام شود، مگر ا وتنینلویک 1از  شتریب یبار یبرا یبارگذار دینبا

 یشامل بارها لیاز س یناش ی. بارهاردیپذ یطرح صورت م لیس یبر مبنا لیخطر س ژهیدر مناطق و یاسازه یطراح-

 ریساختمان و سا یوارهایقائم، ستون ها و د یهایکوبموج شکننده وارد بر شمع یاست. ارتفاع و بارها کینامیدرودیو ه کیدرواستاتیه

 شوند. نییتع یبه منظور طراح دیها باسازه

بخش  ایها ها و سازهکرده و به ساختمان دایانتقال پ لابیکه توسط س یگرید ءیو هر ش خیاز مواد زائد )نخاله(،  یناش یبارها-

 نیتر یدر بحران یبار متمرکز افق کیبه عنوان  دیمحسوب شده و اثر آن با یاضربه یکنند، به عنوان بارها یاز آن ضربه وارد م ییها

 ."محل، در نظر گرفته شود

اگر چه همانطور که ملاحظه می شود نکات بسیار خوبی در رابطه با طراحی ساختمانها برای تاب آوری در برابر سیل در این بخش  

ی آنها باید رعایت شود روشن نیست. همچنین جزییات دیوارهای فروریزشی و عنوان شده است، در عین حال مناطقی که موارد فوق برا

 نحوه محاسبه بارهای ناشی از سیل نیز ارائه نشده است.

 در ویرایش جدید این مبحث که هم اکنون در دست ابلاغ است، مطالب زیر اضافه شده است: ،با توجه به نقاط ضعف فوق

ا سازه دیگر در سیلابدشتها تابع ضوابطی است که توسط مراجع ذیصلاح نظیر وزارت نیرو و به طور کلی احداث هرگونه ساختمان ی"

 شهرداریها اعلام می گردد.

که شامل ارتفاع موج  لابیس نیارتفاع ا سال( باشد. 100)دوره بازگشت  %1: سیلابی که احتمال تجاوز از آن در سال پایه سیل

 .نامیده می شود پایه لیاز آن است، ارتفاع س یناش

خیز که از عنوان منطقه سیل( سیل متناظر با منطقه تعیین شده به8( سیل پایه؛ 1: بزرگترین سیلاب از بین دو سیل: سیل طرح

 گردد. ارتفاع این سیلاب که شامل ارتفاع موج ناشی از آن است، ارتفاع سیل طرح نامیده می شود.صلاح استعلام میمراجع ذی

نواحی ذیل که محدوده آنها می بایست از مراجع ذیصلاح استعلام گردد ،  به عنوان منطقه سیل خیز  تعریف می  :خیزمنطقه سیل

 شوند: 

 (.8-5شکل بخشی از محدوده اطراف بستر رودخانه ها و مسیلها که به علت  بارندگی در بالادست و وقوع سیل طرح به زیر آب می رود ) 

 اسبه نیروهای ناشی از سیل و ضرایب اطمینان در مقابل لغزش و واژگونی ناشی از سیل ارائه شده است.همچنین در ویرایش جدید نحوه مح
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 نمائی از وضعیت آبراهه اصلی ، بستر ، منطقه سیل خیز و سیلابدشت رودخانه 1-9شکل 

 لیواقع در منطقه س یساختمان ساختمانها یمبحث ششم مقررات مل دیجد شیرایفوق،  براساس ضوابط و حاتیتوجه به توض با

 لیاز س یناش یروهایدر مقابل ن ای رندیقرار گ یطرح و در بلند لیبالاتر از ارتفاع س ره،یو غ یستون یشمع، پ کیتوسط   دیبا ای زیخ

در  است که یحال دراین شده است.  فیسال تعر 100با دوره بازگشت  لیبراساس س زیخ لیس منطقهلیکن  گردند. یطراح

 فیبر اساس تعر زیخ لیمنطقه س نییتع ،رودخانه ها میبستر و حر نییو تع لیخطر س یموجود مربوط به پهنه بند یدستورالعملها

 یطرحها یو بازنگر نیدر تدو ،منطقه نیاتعیین لازم صورت گرفته و  یهماهنگ نهیزم نیاست در ا یضرور نی. بنابر استین یفوق الزام

 .ردیقرار گ یروستاها و شهرها مورد توجه جد یلیو تفص یهاد

 زیرساختهای آب و فاضلاب 9-7

 هینشرکه در تامین رفاه و بهداشت جامعه نقش اساسی دارند. در  هستند مهمترین زیرساختهاییتاسیسات آب و فاضلاب از جمله 

، از منظر خسارت فیزیکی به است شده هیته روین وزارت یآبفا و آب امور معاونت توسط که  "لابیخسارت س یبررس "ن169

زیرساختها، خسارتهای وارده به تاسیسات آب و فاضلاب شهری از نوع خسارتهای مستقیم شهری و از منظر اختلال و وقفه در شرایط 

آورد تابع زندگی مردم ، این خسارتها جز خسارتهای غیرمستقیم ارزیابی شده اند. همچنین در بخش تعیین کاربری اراضی به منظور بر

 ویژه شامل قرار می گیرد. کاربری "کاربری ویژه"خسارت برای سیلابهای فرضی، محدوده تاسیسات آب و فاضلاب در ردیف  -تراز

 و آب کارهای برق، تاسیسات توزیع مخابراتی، پلیس، ایستگاههای به مربوط ساختمانهای آتشنشانی، ایستگاههای مدارس، بیمارستانها،

 بعد اجتماعی اختلالات برای کاهش و سیلاب زمان در امدادرسانی برای تواند می خدمات و امکانات این شود به طوری کهمی ... و فاضلاب

 قرار سیلاب خطر در که ایمنطقه از در خارج تسهیلات و امکانات اینگونه که شود می سعی بنابراین،  .گیرد قرار استفاده مورد سیلاب از

 .باشد فراهم آنها از استفاده امکان سیلاب هنگام به تا که شوند ایجاد دارد،

علاوه بر تاکیدات کلی بر لزوم تسریع در ، (1316مجلس شورای اسلامی ) مصوب ششم سالهپنج برنامه انونق همچنین در

 و طراحی"قانون این  83( ماده زیربنایی عمرانی اقداماتمطالعه و اجرای طرح های آب و فاضلاب شهری و روستایی، در ذیل بند ب )
 به که روستاهایی و سدها ها، تالاب ها، رودخانه حریم در واقع روستاهای با اولویت روستاها در فاضلاب بهداشتی دفع طرحهای اجرای

 مورد تاکید ویژه قرار گرفته است. "باشد یم مشکل دچار آنها در فاضلاب دفع اراضی کم دلیل نفوذپذیری
 ضوابط و استانداردهای موجود در رابطه با طراحی زیرساختهای آب و فاضلاب در مقابله با سیلاب مرور می شود. این بخشدر 

 بر تاسیسات آب و فاضلاب  لابیساثر  موارد عمومی مرتبط با 9-7-1

گروه سوم ابلاغ از نوع  1791 در سال"  لابیانحراف س یبرداری از سامانه هاو بهره ،ساختیراهنمای طراح" 417نشریه 
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 انحراف های کانال ساخت بخش در تنها سیلاب مهار ایسازه های روش تنوع علیرغم راهنما این کاربرد گردیده است. اگرچه دامنه

ولی برخی روشهای آن )از جمله سیل بندها( قابل کاربرد در خصوص حفاظت تاسیسات آب و فاضلاب شهری  ،گردد توصیه می سیلاب

، حیاطری هنمارا " 418نشریه شماره بند، بخصوص تصفیه خانه ها و مخازن ذخیره آب می باشد. در خصوص سازه های سیل

 صی قابل استفاده می باشد.نیز به عنوان یک نشریه اختصا "سیل بندی هااریواری دنگهدو ساخت 

از جمله روشها و تمهیدات مورد اشاره در این نشریه که قابل کاربرد در مباحث حفاظت تاسیسات آب و فاضلاب شهری در برابر 

ی سیل م برابر در سازی سیلابدشت، بیمه سیلاب و مقاوم در یها کاربر توسعه و سیل( می باشد، به روشهای مدیریت وقوع از سیلاب )قبل

ای در برابر سیلاب )در زمان وقوع سیل( که قابل کابرد در شرایط خطر سیلاب برای توان اشاره نمود. همچنین از جمله اقدامات مقابله

 می توان اشاره نمود: تاسیسات آب شهری نیز می باشد، به موارد زیر

 سیل اضطراری شرایط با مقابله جهت ریزی برنامه -

 سیلاب مهار های سازه ترمیم و تقویت فعال، دفاع -

 غیره و شناور اشیا یا درختان تنه قبیل از سیل جریان بازدارنده اشیا دفع -

 بندها و سرریزها روی از آن تخلیه و شناور اشیا تخلیه در تسریع -

 پایاب در ارزش پر نواحی از بهتر حفاظت منظور به قبلی ریزی برنامه با بندها سیل شکستن -

 اموال یا املاك پیرامون در شن هایکیسه چیدن -

 کارکنان و خطرپذیر جمعیت عملی تمرینات و آموزش -

 مناطق این در .دارند قرار رودخانه ها  سیلاب تراز از تر یا پایین نزدیک معمولا پست و هموار در این نشریه تاکید گردیده که مناطق

 احداث و طراحی اضافی آبهای انتقال و جمع آوری برای تاسیساتی یا و کننده مهار خاکریزهای مانند سطحی زهکشی های شبکه باید

 شود.

 راهنما با هدف استفاده . ایناست دهیگرد ابلاغ سوم گروه نوع از(1314سیلابدشت ) مدیریت راهنمای -704ضابطه شماره 

 از یکی دشت سیلاب مدیریتتهیه شده است.  ارزشمند های پهنه این در سیلاب خطرات از اجتناب در راستای ها دشت سیلاب از بهینه

 زیرساخت از حفاظت .دارد جانبه چند سیلاب ارتباط مدیریت و مهار مختلف های روش با و بوده سیل خسارت کاهش جامع رویکردهای

قلمداد  حیاتی سیلاب، در این راهنما امری وقوع زمان در برق و تلفن فاضلاب، مجاری گاز، آب، منابع مانند هایی شریان و اساسی های

 را خطرات هم مساله این. دارد وجود حادثه از بعد ممکن زمان حداقل در خدمات این بازیابی امکان که شود حاصل اطمینان تا گردیده

 پی در را تلفات ترین کم و کند تسهیل می سیلاب از پس را سازی پاك و بازیابی هم و دهد می کاهش عمومی های دارایی و اموال برای

 اطراف در موقتی عبارتند از: حفاظت داد انجام برای زیرساختها  توان می که حفاظتی های فعالیت از در این زمینه برخی داشت. خواهد

 منابع های سیستم و فاضلاب مجاری در ها پمپ از الکتریکی موتورهای جداسازی و برق تولید های ایستگاه آب، فاضلاب، منابع تاسیسات

 و ... رودخانه با متقاطع حیاتی های شریان سایر و آب

پیشنهاد گردیده که سامانه های فاضلاب و   "راهنمای پهنه بندی سیل و تعیین حد بستر و حریم رودخانه "307نشریه  در

این نشریه اکیدا توصیه گردیده که  5-1-3ساله تا تراز سیلاب، ضدآب ساخته شوند. در بند  100چاههای آب در حاشیه سیلاب 

گیری قرار گیرند. بر اساس این نشریه عبور تی مثل تصفیه خانه های آب و فاضلاب در پهنه های با خطر کم سیلساختمانهای حیا

متقاطع خطوط لوله آب و فاضلاب از رودخانه بلامانع بوده ولی عبور موازی در محدوده حد بستر و حریم به دلیل مخاطرات نشت و 

 اث تصفیه خانه در حریم رودخانه به دلیل امکان آلوده شدن رودخانه ممنوع است.آلودگی منابع آب ممنوع شده است. همچنین احد

 روش از بخشی عنوان به کردن سیلاب ضد یا سیل برابر به کلیات مقاوم سازی در " سازیراهنمای پادسیل "681نشریه شماره  در

 از سیلاب پرداخته شده است. هدف خطر در واقع تاسیسات به خسارت کاهش و سیل برابر در حفاظت سیلاب برای مهار ای غیرسازه های

 روش این اجرای نحوه ها، این روش سازی پیاده راستای در نیاز مورد مطالعات سازی، پادسیل های روش با آشنایی و معرفی راهنمای فوق، 

 رینظ فاضلاب آوری جمع و آب نیتام ساتیتاس سازی مقاوم "در این نشریه آمده است  .باشد می اقدامات این برای مشارکت جلب نحوه و ها



816          هیأت ویژۀ هازیرساختکارگروه 

 هاسیلابگزارش ملی 

 

 و فاضلاب آوری جمع شبکه آب، عیتوز شبکه و پمپاژ های ستگاهیا آب، رهیذخ مخازن آب، خانه هیتصف آب، انتقال خطوط ری،یآبگ سامانه
 سازی مرتفع. رندیگ قرار توجه مورد لیس انتظار مورد تراز و منطقه زییخ لیس اطلاعات به توجه با یطراح زمان در دیبا فاضلاب خانه هیتصف

 زمان در ها آن از برداری بهره ادامه امکان برای لابیس برابر در ها آن سازی مقاوم برای روش نیموثرتر و نیتر ساده ییربنایز یساتیتاس نیا

 بازگشت دوره ها، آن تیاهم درجه به توجه با ییربنایز ساتیتاس نیا سازی مقاوم و یابی مکان برای است ذکر به لازم. باشد یم لابیس وقوع

 ."شود یم انتخاب سال 1000 یال 100 نیب شهری، های کاربری ریسا از بالاتر یطراح لابیس

 آب و فاضلاب های طرح خدمات فهرست 9-7-1

از نوع گروه (1311) "تفصیلی طراحی و پایه مراحل طراحی –آبرسانی  های طرح خدمات فهرست " 466نشریه شماره 

 و ماهانه و ای لحظه بده حداقل و حداکثر مقادیر ابلاغ گردیده است. در این نشریه تحلیل داده های منابع آبهای سطحی تعیینسوم 

 آبراهه و ها مسیل آنها در مباحث بخش هیدرولوژی دیده شده است. همچنین در مرحله ارزیابی تاسیسات موجود، شناسایی وقوع تواتر

 تاسیسات روی بر احتمالی خسارات از رو( به منظور پیشگیری فاضلاب و سطحی های آب شده )مجاری ساخته و موجود طبیعی های

 آبرسانی مورد تاکید قرار داشته است.

همچنین در بررسی گزینه های تامین و انتقال آب طرح های آبرسانی توجه به نکات زیر در ارتباط با موضوع سیلاب در این نشریه 

 نظر بوده است:به صورت تلویحی مورد 

 سال مواقع مختلف در آب سطح نوسانات میزان به توجه با آبگیر انواع مطالعه و سطحی منابع از آبگیری نحوه بررسی 

 آب عمق و دسترسی، ارتباطی های جاده مسیر، شناسی زمین وضعیت توپوگرافی، مسیر، طول نظر از انتقال مسیرهای بررسی 

 و ها کانال ها، مسیل ها، آبراهه ها، از رودخانه لوله عبور مسیر طول در زیرزمینی های آب و خاك مشخصات زیرزمینی، های

 مختلف های گزینه در فنی ملاحظات سایر و موجود های جاده

 و منطقه، امکان دسترسی زمین شناسی و جغرافیایی شرایط به توجه با تصفیه خانه و پمپاژ های ایستگاه محل مورد در بررسی 

 تملک امکان و کاربری نوع سیلاب، مقابل در حفاظت تصفیه، و پمپاژ نیاز مورد انرژی تامین نحوه

 امکانات و ها محوطه و خطوط مسیر در سیل خطرات از جلوگیری لازم راههای دسترسی و خطوط انتقال آب برای مقدماتی طرح 

 وتعمیرات برداری بهره دوره برای داخل خط آب تخلیه

از نوع گروه (1381خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرح های فاضلاب و آبهای سطحی ) فهرست - 934نشریه شماره 

سوم ابلاغ گردیده است. از جمله مواردی که در این فهرست خدمات مورد توجه بوده و به طور مستقیم یا غیرمستقیم در شر ایط 

 اشاره نمود:سیلاب بر زیرساختهای آب و فاضلاب تاثیر گذار است، به موارد زیر می توان 

 و شهری های حوضه سطح در رواناب تعیین برای محاسباتی مختلف های روش تحلیل داده های هیدرولوژی به منظور بررسی 

 آنها مناسبترین انتخاب و شهر به حاشیه ورودی آبریز های حوضه

 وقوع آنها تواتر و شهر محدوده فرعی های حوضه خروجی ط نقا به ط مربو های هیدروگراف شکل و بده حداکثر مقادیر تعیین 

 های فرعی حوضه و شهر به ورودی های مسیل هیدروگراف ترکیب از حاصل هیدروگرافهای شکل و بده حداکثر مقادیر تعیین 

 لازم نقاط در شهری محدوده

 سیلاب از ناشی خسارات به ط مربو آمار و اخذ اطلاعات 

فاضلاب  ی( مرحله سوم )نظارت( طرح هایحیدوم )تشر هرست خدمات مطالعات مرحلهف -الف  107نشریه شماره 

توسط معاونت امور آب و آبفا وزارت نیرو تهیه گردیده است. در این نشریه به موضوع بررسی  (1371ی )سطح یو آب ها یشهر

در تلاقی خط  سیلاب رودخانه ها و مسیلهای مجاور سیستمهای فاضلاب و آبهای سطحی صرفا در حد اشاره به ترازهای ایمن سیلاب

های لازم از طرف مسیر و جاده های سرویس پروژه ها با زهکشهای طبیعی و همچنین در شرایط خصوصی پیمان به منظور پیش بینی

 پیمانکار برای اجرای کار پرداخته شده است.
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  فاضلاب طراحی تاسیسات آب و ضوابط 9-7-3

یکسری  (1319سطحی ) آبهای و فاضلاب های طراحی شبکه ضوابط و مبانی 163و  118-3بازنگری نشریه های در 

 فاضلاب تخلیه اثر آن، متعلقات سایر و پمپ نصب مرکب، شبکه سرریزهای مجزا، و مرکب فاضلاب های شبکه مورد در عملکردی الزامات

 جمع فرآیند سراسر که شوند مراعات نحوی به باید الزامات ایندر نظر گرفته شده است.  پذیرنده های آب بر خانه تصفیه پساب و خام

 بهره مسوول پرسنل ایمنی و عمومی بهداشت برای خطراتی ایجاد و زیست محیط به رسانی آسیب بدون فاضلاب تخلیه و انتقال آوری،

 در اختلال ایجاد مانند) آن مفید عمر طول سراسر در شبکه غیرمستقیم های هزینه و پایدار توسعه به مربوط ملاحظات رعایت با و برداری

 .پذیرد انجام( شهروندان روزمره زندگی

از نوع گروه سوم ابلاغ گردیده است. علی رغم اهمیت  (1387طراحی هیدرولیکی تصفیه خانه های فاضلاب ) -904نشریه 

مهیدات لازم در شرایط تراز سطح آب در منابع پذیرنده پساب/فاضلاب که در شرایط سیلابی عمدتا بالاست، در این نشریه اشاره ای به ت

 هر به آنجاکه سیلابی برای تخلیه مناسب فاضلاب/پساب به منابع پذیرنده دیده نشده است. همچنین در این نشریه تاکید گردیده که از

 فاضلاب دفع لذا گردد، مدار خارج از تصفیه و فرآیند عمل هیچگونه بدون آن از بخشی یا و کامل به طور ورودی فاضلاب است ممکن علت

 .گیرد قرار مدنظر تصفیه محل انتخاب در باید که شود می میسر کنارگذر کانال طریق از اضافه

از نوع گروه سوم ابلاغ گردیده است. نکته قابل توجهی که  (1387طراحی هیدرولیکی تصفیه خانه های آب ) -936نشریه 

مکان یابی تصفیه خانه می باشد. از مهمترین عوامل انتخاب  در خصوص موضوع مخاطرات سیلاب در این نشریه مورد نظر بوده است،

نام برده شده است به این منظور اشاره گردیده که در  "پیشینه لرزه خیزی و جاری شدن سیل در منطقه"موقعیت تصفیه خانه ای آب 

سطح آب زیرزمینی و ضعف سازه ها  صورتی که محل تصفیه خانه در کنار رودخانه باشد، اغلب با مشکلاتی نظیر استغراق، بالا آمدن

 مواجه بوده و بهتر است که مکانهای مرتفع برای این منظور در نظر گرفته شود.

از نوع گروه سوم ابلاغ گردیده است. این نشریه در   (1386راهنمای طراحی تلمبه خانه های فاضلاب ) -397نشریه شماره 

جه به خطرات آبگرفتگی ناشی از سیلاب در مسیل های مجاور تلمبه خانه، خصوص موقعیت احداث تلمبه خانه های فاضلاب با تو

 انتخاب محل زمین تلمبه خانه را براساس سیلاب صد ساله در نظر گرفته است.

 تاسیسات آب و فاضلاب از نگهداری و بهره برداری 9-7-9

از نوع گروه سوم ابلاغ گردیده است.  (1311)  شهری آب مخازن از نگهداری و بهره برداری راهنمای - 137نشریه شماره 

این نشریه به جنبه های مناسبی از مدیریت بهره برداری از مخازن آب در شرایط بحرانها و مخاطرات طبیعی پرداخته است. از جمله 

 این موارد به نکات زیر می توان اشاره نمود:

 ای از آنسیلاب و بازدیدهای دوره  مقابل در حفاظت لزوم اجرای دیوار -

 مخزن محوطه اطراف سطحی جاری آبهای مسیر تغییر سازه -

 (Burst Safety Valveلزوم نصب شیرهای حفاظت در برابر شکستگی ) -

 آموزش فنی کارکنان خاص بهره برداری از مخازن -

 های اطراف مخازن زهکش سازه از ای دوره بازدید -

 آبگیری آنهااصول و روشهای مختلف شستشو و گندزدایی مخازن آب و  -

از نوع گروه سوم ابلاغ  (1388) آوری فاضلاب های جمع برداری و نگهداری از شبکه راهنمای بهره -410نشریه شماره 

های  فعالیت ارزیابی و اجرا اندازی، راه ریزی، برنامه نیاز مورد های روش و اصول مبانی، با آشنایی راهنما این تهیه از گردیده است. هدف

از جمله مواردی که در این نشریه به عنوان الزامات انجام  .باشد می فاضلاب آوری جمع های شبکه تعمیرات و نگهداری برداری، بهره

 از ناشی مشکلات"بررسیهای جامع شبکه فاضلاب برشمرده شده و ارتباط مستقیم و یا غیرمستقیم با مقوله سیلابها دارد، می توان به 

اشاره نمود. همچنین از موارد مهم  "مشابه  موارد و شدید های بارندگی مواقع در املاك داخل به فاضلاب برگشت و شبکه در گرفتگی
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 ویژه برداری مرتبط با موضوع گزارش حاضر که در بهره برداری یک سیستم جمع آوری فاضلاب باید مورد توجه باشد، تنطیم یک بهره

 بروز پمپاژ، احتمال های ایستگاه پذیری آسیب درجه تحلیل و تجزیه وظایف عوامل انسانی، اضطراری )از جمله شرح شرایط برای 

 و پذیری آسیب کاهش های بررسی روش دیگر، مرتبط موارد و طبیعی سوانح کار، بروز به آماده تاسیسات از فراتر خرابی همچون شرایطی

 و احتمالی ایستگاه، تخلیه زهابهای کردن کنارگذر های روش بحرانی،  شرایط با مقابله شیوه لازم، های کنترل و تجهیزات فهرست تهیه

 ...( می باشد. 

شبکه  داخل به خاك و زیرزمینی آب نفوذ "و  "خارج  به شبکه از فاضلاب نشت "خطر تغییر وضعیت و مکان بستر لوله ها به دلایل 

وار با رودخانه قرار می گیرند، در شرایط همیشه وجود دارد. این خطرات در بخشهایی از شبکه جمع آوری فاضلاب که در مناطق همج "

سیلابی رودخانه که شیب هیدرولیکی  ممکن است معکوس شود، با احتمال بیشتری می تواند به وقوع بپیوندد. علی رغم اینکه این 

ن مهم کمتر خطر در این نشریه مورد تاکید قرار گرفته است ولیکن در نشریات مرتبط با طراحی و اجرای شبکه های فاضلاب به ای

 توجه شده است.

 ها و استانداردهای موجودارزیابی آیین نامه  9-7-4

در زمینه استانداردها و آیین نامه های فنی بررسی ها نشان می دهد که متناسب با فازهای مختلف مطالعات و طراحی، نظارت و 

اجرایی کشور در زمینه پروژه های زیرساختی آب و فاضلاب اجرا، بهره برداری و نگهداری و ... مستندات بسیار خوبی در نظام فنی و 

وجود دارد که در قسمتهای قبل به اهم آنها اشاره گردید. در خصوص اهمیت این مستندات فنی باید اذعان نمود که بسیاری از اقدامات 

ای همین استاندارد ها و بخش قابل موثر شرکتهای بهره بردار در مواجهه با سیلابهای اخیر مرهون رعایت نکات فنی و آیین نامه 

تر و جامع یتوجهی از خسارتهای وارده ناشی از عدم الزام و عدم رعایت اصول و توصیه های پیشنهادی آنهاست. با این حال، بررسیها

ای و تر برخی رخدادها در سیلابهای اخیر و بخصوص برای سیل خوزستان بیانگر آن است که در زمینه عملیات فنی )سازهدقیق

ای( مستندات موجود به حد کافی و وافی به ذکر جزییات مورد نیاز احتمالی در تاسیسات زیرساختی آب و فاضلاب برای غیرسازه

اند. ذیلا برخی از این کمبودها با تاکید بر مشکلات زیرساختی آب و فاضلاب در سیل اخیر خوزستان مورد اشاره مناطق مسطح نپرداخته

 قرار می گیرد:

مهمترین مواردی که لازم است در قالب تکمیل آیین نامه ها و استانداردهای طراحی و بهره برداری به مطالعات شبکه های  از -

مطالعات ارزیابی اعتمادپذیری و تاب آوری هیدرولیکی و مکانیکی شبکه "توزیع آب و جمع آوری فاضلاب شهری اضافه گردد، 

 می باشد. "سونامی، زلزله و ...( و اصلاح آسیب پذیری و نقاط ضعف سیستمبرای شرایط مختلف مخاطرات طبیعی )سیل، 

علی رغم تاکید در تعداد زیادی از استانداردهای نظام فنی اجرایی کشور در خصوص لزوم قرارگیری تاسیسات زیرساختی آب و  -

به لحاظ مخاطرات سیل، عمده این ها، ایستگاههای پمپاژ و مخازن ذخیره آب در مکان های ایمن فاضلاب بخصوص تصفیه خانه

اند. در خصوص زیرساختهای استان استانداردها معیارهای کمی واضحی برای مکان یابی مشخص این تاسیسات اعلام نکرده

خوزستان مشکل مضاعفی که در همین خصوص وجود دارد، وضعیت تنظیمی اکثر رودخانه ها است که موضوع حریم و بستر و 

تر می کند. از این نظر لازم است در طریق تصویب یک ی با دوره بازگشت مشخص بسیار پیچیدهتحلیل تراز سیلابها

ای در کشور را ملزم نمود که در قالب یک دستورالعمل یا آیین نامه، سازمان آب و برق خوزستان و سازمانهای آب منطقه

های مختلف آن در ازای دوره های تنظیمی را در بازههیدرولیکی، ترازهای ایمن رودخانه -ای هیدرولوژیکیمطالعات جامع دوره

 های بازگشت مختلف تعیین و به شهرداریها و بهره برداران مجاور رودخانه ها اعلام نماید.

برای سامانه های زیرساختی آب و فاضلاب شهری و روستایی در مناطق پست و مجاور به رودخانه های بزرگ، مخاطرات سیلاب  -

همزمان و گسترده بر اجزای مختلف سامانه )تصفیه خانه آب، شبکه توزیع آب، شبکه فاضلاب، شبکه جمع به دلیل اثرگذاری 

بیشتری همراه است. این  آوری آبهای سطحی و تصفیه خانه فاضلاب( بسیار شدیدتر بوده و در عین حال با ماندگاری و تداوم

که تحت شرایط سیلاب در رودخانه مجاور آن صرفا  ، ایهای آب شهری در یک شهر ساحلی کوهپایه با سامانهموضوع 
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. لذا به ، متفاوت استبخشهایی از تاسیسات آب و فاضلاب که در مجاورت ساحل رودخانه است، تحت تاثیر سیل قرار میگیرد

مبانی نظر می رسد سامانه های آب شهری برای مناطق مجاور به رودخانه های بزرگ در دشت خوزستان می بایست با اصول و 

 برداری گردند.ویژه ای طراحی، اجرا و بهره

تجربه نشان داده که اعتمادپذیری شبکه های زیرساختی آب و فاضلاب شهری با الگوهای متمرکز در مناطق با شیب کم که  -

جود الگوی وابستگی بیشتری به انرژی پمپاژ دارند، به میزان قابل توجهی کمتر از الگوهای غیرمتمرکز است. به عنوان مثال و

های متمرکز برای شبکه های فاضلاب سبب افزایش عمق مجاری اصلی و نیمه اصلی فاضلاب شده که از یک سو افزایش 

محدوده غرقاب شدگی ناشی از پس زدگی فاضلاب )در شرایط کارکرد نامطلوب تلمبه خانه ها از جمله در شرایط سیلاب حوضه 

داشته و از سوی دیگر سبب افزایش نرخ نشتاب )به دلیل اختلاف بار هیدرولیکی شهری یا سیلاب حوضه آبریز( را به دنبال 

گردد. بنابراین به نظر می رسد توجه به بیشتر آبهای زیرسطحی خصوصا در شرایط سیلابهای حوضه شهری و حوضه آبریز( می

حالت کلی، در خصوص مناطق با شیب  ها از جنبه های پدافندی درالگوهای غیرمتمرکز علاوه بر افزایش اعتمادپذیری سیستم

 الگوی انتخاب )ضوابط 7-5-7در بند  112-7کم از منظر بهره برداری نیز اهمیت مضاعفی دارد. البته این موضوع در نشریه 

)نشتاب و آبهای نفوذی( این  6-5نامتمرکز( به صورت تلویحی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین در بند  یا متمرکز

متر( در میزان  394ه تاثیر عمق قرارگیری کف فاضلابروها نسبت به تراز آبهای تحت الارضی )حداکثر مقدار توصیه شده نشری

نشتاب در نظر گرفته شده است ولیکن تجربه سیلابهای اخیر در شهر اهواز نشان داد که حداقل برای مناطق مجاور رودخانه 

لیتر در ثانیه در هکتار برای میزان نشتاب به هیچ وجه با واقعیت های روایت  096کارون در شرایط سیلابی معیارهای حداکثر 

 شده در جریان سیل مطابقت نداشته است.

 از بالاتر یا مساوی باید گاه تخلیه به اتصال محل دری( طراح سیلاب حالت در) جریان سطح تراز 112-7بر مبنای استاندارد  -

 آزاد صورت به شبکه از خروجی جریان که نحوی به باشد پذیرنده آبراه در ساله 5 سیلاب با متناظر آب جریان سطح حداکثر

به نظر می رسد این موضوع در طرح سیستم دفع فاضلاب شهر اهواز مورد نظر نبوده است چرا که براساس  .گردد تخلیه

ساله  4در ثانیه )کمتر از سیلاب  مترمکعب 7500حداکثر دبی لحظه ای عبوری از مقطع اهواز از  92آمارهای سیلاب فروردین 

طبیعی( فراتر نرفت. با این حال سیستم  فاضلاب شهر اهواز در تخلیه فاضلاب در شرایط فوق در بخشهایی از سیستم کاملا 

ناموفق عمل نمود. بخشی از این موضوع ناشی از فرسودگی شدید شبکه فاضلاب و ورود نشتاب بسیار زیاد به آن به دلیل سطح 

سیلاب در کارون بوده است. البته در این بین کاهش ظرفیت مجرای کارون در مقطع اهواز ناشی از مدیریت نامناسب  بالای

 رودخانه در پایین دست را نیز باید در نظر گرفت.

در مبانی وهواشناسی و اقلیمی در تمامی دنیا و به تبع آن در ایران، به نظر می رسد لازم است  با عنایت به تغییرات عمده آب -

طراحی سیستم های آب و فاضلاب شهری متناسب با این تغییرات تجدید نظر نمود. این موضوع در خصوص سازه های حفاظت 

در برابر سیلاب و بطور ویژه برای سازه های آبگیر و سایت های تصفیه خانه ها در سیلاب خوزستان بیش از موارد دیگر احساس 

 گردید.

هد که جنس های مختلف لوله های آب و فاضلاب در برابر مقاومت مکانیکی در برابر شرایط غرق تجربه سیلابها نشان می د -

شدگی ناشی از سیلاب رفتارهای متفاوتی نشان می دهد. بدیهی است وابسته به نوع سیلاب )سیلاب سریع، سیلاب جزر و مدی، 

باشد. از این نظر لازم است در طرح های مهندسین  سیلاب شهری و ...( این رفتار می تواند برای یک جنس خاص متفاوت نیز

مشاور برای بخشهایی از شبکه لوله ها که در معرض سیلاب قرار دارند، علاوه بر مقایسه های تحلیلی از جنبه های مختلف 

 اجرایی، شرایط غرقاب شدن نیز مورد ارزیابی قرار گیرد. –اقتصادی و فنی 

نشریات موجود نیز کم و بیش اشاراتی کلی به کمبودهای موجود جهت تکمیل سازوکارهای  به نظر می رسد برخی آیین نامه ها و

اند. به عنوان مهمترین نکته در خصوص لازم برای اقدامات عملی در حفاظت زیرساختهای آب و فاضلاب در برابر سیلاب داشته

 "، "سازیراهنمای پادسیل -621ضابطه شماره  "ی چون کمبودهای کلی نشریات و استانداردها، آنچه به اتفاق مورد تاکید مستندات
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 بحران مدیریت عملیاتی برنامه تدوین بر ای مقدمه -ن 160نشریه شماره  "، "وزارت نیرو –نظامنامه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل 

برای مناطق  "رح های ایمن سازیمطالعات آسیب پذیری و اجرای ط"و برخی دیگر از مستندات قرار گرفته، تعریف  "وزارت نیرو-سیل

ها از مهمترین مختلف است. بدیهی است تعریف چنین طرح هایی برای شریانهای حیاتی آب و فاضلاب که در زمان وقوع بحران

مطالعات آسیب پذیری و اجرای "فعال مناطق درگیر بحران باید باشند، در اهم اولویت های تعربف طرح های  "زیرساختهای اساسا

باست قرار گیرد. پرواضح است که با توجه به محدودیتهای مالی و اعتباری لازم است )با توجه به میزان خطر می "ای ایمن سازیطرح ه

، مناطق حساس تعیین شده و بر این اساس نسبت پذیر آسیب مناطق بندی اولویت انجام با تهدیدکننده در هر منطقه و تاسیسات آبی(

 سازی اقدام نمود.ی ایمنبه مطالعات و اجرای طرح ها

 تاسیسات تولید، انتقال و توزیع برق 9-8
های تولید، انتقال، توزیع، انرژی و محیط زیست با محوریت پژوهشگاه نیرو تدوین استانداردهای مورد نیاز صنعت برق در بخش

شوند. به منظور ایجاد سازی آنها تدوین میبومیو  IECگیری از استانداردهای بین المللی گردد. اغلب این استانداردها با بهرهمی

نامه بازنگری شده استانداردهای صنعت برق توسط نظام 1796هماهنگی در امور سیاست گذاری، تدوین و اجرای استانداردها، در سال 

 امل موارد زیر است: نامه شخانه ابلاغ گردید. اهداف کلی این نظاموزیر نیرو به کلیه نهادهای تابعه و وابسته این وزارت

تعیین نقش ذیربطان صنعت برق در حوزه نیازسنجی، تدوین، بازنگری، تصویب، ابلاغ و نظارت عالیه بر اجرای استانداردها در  -

 وزارت نیرو و مجموعه صنعت برق کشور

 افزایی میان بازیگران صنعت برق کشورمشارکت در بهبود سطح هم -

 استانداردها در صنعت برق کشورها و نظام استقرار روش -

 های ارتباط با مجامع ملی و بین المللیتعیین و تسهیل روش -

 افزایش و ارتقاء کمی و کیفی استانداردهای صنعت برق در کشور -

 ترویج و توسعه فرهنگ استاندارد در وزارت نیرو -

انتخاب، تدوین، بازنگری و الحاقیه و  -8سنجی، نیاز -1مطابق با این نظام نامه، چرخه استانداردهای صنعت برق شامل سه حوزه 

استاندارد و دستورالعمل فنی و  738باشد. مطابق با تارنمای بخش استانداردهای وزارت نیرو، تا کنون نظارت عالیه بر اجرا می -7

ستانداردها مورد های مختلف صنعت برق تصویب گردیده است. مطابق با چرخه استانداردهای صنعت برق، این ااجرایی در بخش

 گردند. گرفته، استانداردهای جدید تدوین میهای صورتشوند و همچنین بر اساس نیازسنجیبازنگری واقع می

: معیارهای طراحی و 131کیلوولت )جلد  900و  130های استاندارد طراحی بهینه پستدر میان استانداردهای موجود، 

گیر سیلاین استاندارد،  4-3-2جانمایی پست توجه داشته است. مطابق با بخش  ، به موضوع سیل درمهندسی انتخاب محل پست(

های چون برای جلوگیری از آسیب نبودن پست نیز از نکات مهم دیگری است که در انتخاب محل زمین پست باید مـدنظر قـرار گیـرد

غیره ایجاد کرد. در غیر اینصورت، تمام تجهیزات  هایی مانند سیل گیر وهای زیادی باید صرف نمود و حفاظتناشی از سیل هزینه

در  "آمده است:  (103دستورالعمل انتخاب محل پست )نشریه  نصب شده در پست مورد تهدید سیل قرار می گیرد. همچنین در
 و نمـود صـرف ـادییهای زنهیهز لیاز س یهای ناشبیآس از رییبرای جلوگ ستیبا یپست، م نیبودن زم ریگلیصورت س
 و کینوپتیس ستگاههاییتوان از اطلاعات ایای ممنطقه لابهاییس رهاییمس یبررس یکرد. برا جادیا رهیبند و غلیس مانند ییحفاظتهـا

 از دیبازد ،یهای قبللابیس ریمس و زانیم مورد در یبوم مطلع افراد از یمحل قاتیتحق حداکثر، بـارش مقـدار نیـیتع و مـاتولوژییکل
 ".تهـا بهـره گرف آبراه تیوضع یبررس و محل

و دستورالعمل فنی و اجرایی مسیریابی خطوط انتقال نیرو،  جامع مهندسی و طراحی خطوط انتقال نیروی برق ایران ستاندارددر ا

آمده  (109طراحی عمومی خطوط نیرو )نشریه شماره دستورالعمل به موضوع سیل پرداخته نشده است. تنها در یک مورد در 

 اـب اطقیـمن ،سست یهانیزم ،ستاییو رو یشهر مناطقاز  خط رعبواز  نالمکاا حتی که دشو تعیینای گونه  به باید سیرم"است: 
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 و یسنگ لغزش تیقابل یدارا یهاو کوهستان یرانش یهانیزم ارزش، با یکشاورز یهانیزم و باغات ،صنعتیو  طبیعی دیاز گیدوـلآ
 ردمو بی ییازوا دیجااز ا باید وهعال بهو دره اجتناب شود.  لیراه آهن، رودخانه، س ها،جاده،  قبر نفت، گاز، آب، خطوط با آن یتلاق زین

 عبور ،یعمران یهاطرح ریسا با خطوط تداخل و هامیحر تعایر نچو نکاتی ،یینها نهیبه ریسم نهایی بنتخا. در ادنمو پرهیز خطدر 
 ".ردیگ قرار توجه مورد خط ینگهدار و یبردار بهره مسائل و آن یطیمح ستیز تبعات و یعیطب یهاطیمح از خط

به شناخت و بررسی مسیر از نظر  (101دستورالعمل زمین شناسی مسیر خطوط انتقال نیروی برق )نشریه همچنین در 

شوند، پرداخته شده است. در این عوارض زمین شناسی که در زمان بهره برداری و اجرای خط، باعث عدم عملکرد مناسب خط می

ی دارا که مسیلهاییاز  عما خط،مسیر  بر فمشر یهامسیلو  هاوبرآ شناساییراستا، یکی از مواردی که مورد توجه قرار گرفته است، 

همچنین و  میباشند سطحی یبهاآ یتاهد ادستعدا یدارا سیالبی شتد رتبصو که اییـینهـمز اـیو  هستند مشخص ضعرو  عمق

   باشد.ل میمحدر  هشد حمل یسنگها ازهندا کثراحد به توجه با نهاآ تخریبو  لـحم رتدـقو  ورـبآ یا بسیال وینیر آوردبر

و  80های های توزیع و همچنین طراحی و جانمایی پستاستانداردهای مرتبط به طراحی شبکهشایان ذکر است موضوع سیل در 

 کیلوولت مورد توجه قرار نگرفته است. 77/178

مدارك موجود در زمینه تاب آوری تاسیسات انتقال و توزیع برق در برابر سیل بسیار  با توجه به مطالب فوق، به نظر می رسد

ت در این زمینه اقدامات لازم توسط وزارت نیرو وسازمان برنامه و بودجه در راستای ویرایش مدارك موجود یا محدود بوده و ضروری اس

 تدوین مدارك جدید صورت گیرد.

 تاسیسات نفت و گاز 9-1
آغاز شد. این  1769از سال   با تصویب هیات مدیره  شرکت ملی نفت ایران،  (IPS)تدوین استانداردهای صنعت نفت ایران

و  لنتقاا تتأسیسا ،شیمیوپترو  شیمیائی یحدهاوا ،نفت یپاالیشگاهها ز،گاو  نفت تولید تتأسیسادر  دهستفاا ایبراستانداردها 

 می روزه بو  گرفتهارقر سیربر ردمو ریکبا لسا پنج هر  باتقری نفت یهااردستاند. استا هشد تهیه مشابه تتأسیسا سایرو  زگا اورشفر

 شرکت ان،یرا نفت ملی شرکت مثل ،نفتوزارت  به بستهوا یاو  صلیا یها شرکتاین استانداردها در تاسیسات حوزه کاربرد . نددگر

حداقل  این استانداردها .می باشد نفتی یها  آوردهفر پخشو  پاالیش ملی شرکتو  شیمیوپتر صنایع ملی شرکت ان،یرا زگا ملی

  را ارائه می دهند. انتخاب مواد و غیره در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی الزامات مورد نیاز برای کارهای مهندسی، ساخت و نصب،

استفاده از منابع و مراجع بین المللی و انطباق آنها با شرایط فت، که با اهداف تدوین استاندارد در صنعت ندر تارنمای وزارت نفت 

  انجام می شود، به شرح زیر ذکر شده است:داخلی کشور )بومی سازی( 

  یساز کسانیو  کپارچهی -

  ازیحداقل الزامات مورد ن انیب -

 ها  یاز دوباره کار یریجلوگ -

 ها  نهیدر زمان و هز ییصرفه جو -

 دقت، صحت و سرعت  -

 استاندارد در گونه های زیر موجود است: 738بر طبق اطلاعات تارنمای وزارت نفت در حال حاضر  -

 ساخت و نصب  -

  یمهندس -

  یعموم -

  یادوار یها یبازرس -

 کالا  -
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ماشین آلات  ،ابزار دقیق ،عمومی ، برق ،عمران، تهویه مطبوع /سرمایش  /حوزه های تخصصی این استانداردها عبارتند از:گرمایش

ایمنی و حفاظت فنی. برخی از این استانداردها به زبان  ،شیمی و فرآورش  ،ماشین آلات فرآیند، خطوط لوله و لوله کشی ،ثابت

 انگلیسی و برخی به صورت دوزبانه فارسی و انگلیسی هستند.

 در میان این استانداردها، آنهایی که به بحث آثار سیلاب بر تاسیسات مرتبط هستند به شرح زیر شناسایی شده اند:

- IPS-E-CE-160 (0) Mar. 1996  

Engineering Standard for Geometric Design of Roads and Streets  

Amendment No. 1 Dec. 2000  

Amendment No. 2 July 2006  

- IPS-E-CE-390 (0) Jan. 1995  

Engineering Standard for Rain & Foul Water Drainage of Buildings  

Amendment No. 1 Oct. 1999  

Amendment No. 2 Dec. 2006  

- IPS-G-CE-170 (0) July 1997  

Engineering and Construction Standard for Culvert Bridges and Related Structures  

Amendment No.1 June 2002  

Amendment No. 2 Sep. 2012  
- IPS-E-CE-380 (0) Aug. 1993  

Engineering Standard for Sewerage and Surface Water Drainage System  

Amendment No. 1 July 1998  

Amendment No. 2 Oct. 2006  
- IPS-E-PI-140 (1) July 2009  

Engineering Standard for Onshore Transportation Pipelines  

همانطور که ملاحظه می شود در این میان یک  استاندارد عمومی، که به موضوع جانمایی عمومی تاسیسات زیربنایی اختصاص 

مسائلی از قبیل مخاطرات سیل پرداخته باشد، مشاهده نمی شود. با توجه به این نکته در بخشهای ذیل نمونه هایی از این یافته و به 

 استانداردها که در ارتباط با ملاحظات آثار سیل حاوی مطالبی هستند، مورد بررسی قرار می گیرند.

 راهها و معابر  9-1-1

تحت عنوان ملاحظات مقدماتی، ضرورت در نظر گرفتن  IPS-E-CE-160 (0)معابر  ح هندسی راهها واستاندارد طربخش پنجم 

فاکتورهایی از قیبل ویژگی های توپوگرافیکی و شرایط اقلیمی منطقه را برای طراحی هندسی یادآوری می نماید ولی استفاده کننده را 

بنابراین  .ارجاع می دهد. این استاندارد نیز در رابطه با مطالعات ژئوتکنیک است  IPS-E-CE-110 (0)در رابطه با نکته اول به استاندارد 

 در نهایت مطلب صریحی در رابطه با موضوع سیل و آثار آن بر طرح هندسی راهها و معابر در این استاندارد یافت نمی شود.

 کالورتها و سازه های مرتبط  9-1-1

در بخش جانمایی کالوتها، به ضرورت کفایت IPS-G-CE-170 (0)ه های مرتبط استاندارد طراحی و ساخت کالورتها و ساز

آنها برای عبور جریان و تعیین موقعیت مناسب برای عدم ممانعت از جریان رودخانه اشاره دارد. همچنین در بخش مطالعات 

ا در بخش مطالعات هیدرولوژیکی به هیدرولیکی به ضرورت توجه به اطلاعات مربوط به سیلهای گذشته در منطقه می پردازد. ضمن

ضرورت محاسبه دبی و سرعت جریان اشاره می کند. این استاندارد در بخش مربوط به ضوابط تعیین موقعیت و امتداد پایه ها به نکات 

 مهمی در باره  ملاحظات مربوط به جریان سیلاب اشاره دارد.

تصاص دارد. در این فصل یادآوری می شود که این سازه ها باید حداقل یک این استاندارد به بازرسی از این نوع سازه ها اخ 6فصل 

بار در سال و همچنین در مواقع وقوع سیلها مورد بازرسی قرار گیرند. در این بازرسی ها مسدود شدن آنها توسط رسوبات یا سایر نخاله 

نتایج این بازرسی ها در همین فصل به صورت عمومی بیان  ها باید بررسی شود. سایر ضوابط مربوط به بازرسی کالورتها و نحوه مطالعه

 شده است. 
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 خطوط لوله انتقال در خشکی  9-1-3

به نکات عمومی اختصاص دارد. در این بخش  IPS-E-PI-140 (1)استاندارد طراحی خطوط لوله انتقال در خشکی بخش اول 

 .گردد مبذول زیست محیط به مربوط خطرات و ایمنی مخصوصاً  مربوطه خطرات به خاصی توجه باید  انتخاب مسیر در گفته می شود

محیطی  زیست عوامل سایر و زمین لازم در مورد شرایط فنی اطلاعات شود می همچنین در بحث بررسی مسیر و مطالعات خاك  توصیه

 و جانوری گیاهی، جوی، پوشش اطلاعات رودخانه، با های تقاطع در جریانات ها، ها، سیل زلزله ها، گسل زمین، رانش یا کوه ریزش )مثل

 لوله متذکر می شود ارتفاع های در بخش مربوط به خطوط لوله غیر مدفون در خصوص ارتفاع نگهدارنده .شوند ارائه آن(  نظایر

 ثبت سیل سطح ازبالاترین لوله خط کف که باشند حدی به شود می توصیه اما انتخاب شوند،  محلی شرایط با مناسب باید ها نگهدارنده

  .باشد بالاتر میلیمتر 700 شده

 انجام برای راه مناسبترین تعیین منظور به را قطع می کند، بزرگ رودخانه یک لوله خط که وقتی در این استاندارد گفته می شود

 شده بررسیهای انجام نتایج مبنای بر تقاطع نوع و محل انتخاب مناسبترین که شود می توصیه شود و انجام باید دقیقی مطالعات  تقاطع،

 شود می متداول صورت گیرد. ضمنا توصیه محیطی زیست موضوعات سایر و آب و وضعیت ژئوتکنیکی شرایط از آمده بدست اطلاعات و

 .گیرد قرار توجه خاص مورد نیز رودخانه مسیر جابجائی

داشته  تراز سیل فاصله بالاترین از میلیمتر 700 حداقل لوله خط که حدی باشد به ها نگهدارنده ارتفاع شود می در اینجا نیز توصیه

 .یابد افزایش باید این فاصله باشد کشتیرانی قابل رودخانه اینکه یا و کنند سیل حرکت همراه بزرگ شناور اجسام اینکه احتمال اگر .باشد

 یا و سیل طرف از وارده نیروهای که باشندمقاوم  قدری به و شوند طراحی مخصوص شرایط با باید مناسب مرتفع های نگهدارنده این

جریانات  وقوع امکان که مکانهایی در و عریض های دررودخانه .نمایند تحمل را کنند،  می برخورد آنها با که سیل، شناور همراه اجسام

 .شود استفاده پل از لوله منفرد های جای نگهدارنده به میشود داده ترجیح دارد، وجود آسا سیل

 اظهار نظر 9-1-9

با توجه به مطالب فوق، دیده می شود مدارك موجود در استانداردهای صنعت نفت در زمینه تاب آوری تاسیسات نفت و گاز در 

برابر سیل بسیار محدود است و لذا تاب آوری این زیرساختها عملا در اکثر اوقات منوط به رعایت نشریات عمومی سازمان برنامه و 

که در بسیاری موارد در طراحی و اجرای تاسیسات نفت وگاز نشریات عمومی و خصوصا غیر الزامی سازمان برنامه و بودجه است. از آنجا 

بودجه نیز مورد توجه جدی قرار نمی گیرد، لازم است وزارت نفت هر چه سریعتر این موضوع را در دستور کار قرار داده و در راستای 

 ید اقدام لازم بعمل آورد.ویرایش مدارك موجود یا تدوین مدارك جد

 سایر تاسیسات صنعتی 9-10
راهنمای " 191نشریه شماره در مورد جلوگیری از خسارات سیل وارد بر تاسیسات صنعتی دستورالعمل یا راهنمای خاصی بجز 

یگری یافت مورد دسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منتشر شده، که توسط  ،" مهار سیلاب رودخانه ) روش های سازه ای(

و سپس راههای جلوگیری از زیان سیلاب را  انهای ناشی از سیل بیان کردهاین نشریه مطالب را بصورت کلی بعنوان خسارات وزی نشد.

و روش های انحراف سیلاب برای جلوگیری از آسیب به تاسیسات صنعتی را تشریح سازه ای و غیر سازه ای ذکر نموده  بعنوان اقدامات

 کرده است.

 خسارات ناشی از سیلاب  9-10-1

های ناشی از جاری شدن سیلاب عموما شامل خسارات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است. معمولا خسارات  خسارات یا زیان

ملموس تقسیم می شوند. خسارات ملموس  سیلاب و به تبع آن هزینه های ناشی از آن به دو گروه اصلی خسارات ملموس و خسارات نا

گیرد. خسارات ملموس آن دسته از خسارات را شامل می شوند که کم و بیش  ه خود خسارات مستقیم و غیر مستقیم را در بر میبه نوب

ها، کشاورزی، دام و غیره است. در حالیکه  قابل اندازه گیری و برآورد می باشد. خسارات مستقیم نتیجه هجوم آب به ساختمان
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م ریختن شرایط عادی زندگی و ضرورت ارائه خدمات فوریتی و... ه ی از وقفه در کسب و کار، بههای ناش خسارات غیر مستقیم به زیان

گروه بندی انواع  9-5جدول خسارات ناملموس مواردی همانند آسیبهای جسمی و روانی را شامل می شود. در  اطلاق می گردد.

 خسارات نشان داده شده است.

 گروه بندی انواع خسارات 1-9 جدول

 

 سیلاب زیان های از جلوگیری 9-10-1

 و اجتماعی شرایط بر را شدن سیلابی اثرات که دارد آن بر سعی آن مدیریت و سیلاب زیان های از جلوگیری به مربوط اقدامات

 و مدیریت جامع اقدامات. دهد کاهش آمده، بوجود سیلابدشت از استفاده ویژه به و آبریز حوضه کاربری تغییر اثر در که اقتصادی

 .است( مدیریتی) سازه ای غیر و ای سازه اقدامات دسته دو شامل سیل خسارات از جلوگیری

گوره ها و دیوارهای سیل بند، حوضچه های  احداث سیلاب، ذخیره آبراه، بهسازی انحراف سیلاب، همانند :ایهساز اقدامات الف(

 . گیرند می انجام سیل توسعه از جلوگیری یا سیل وقوع کاهش برای تاخیری و مخازن تسکین سیلاب عموما

 برای اصل در آنها از ترکیبی یا و سیلابدشت بندی پهنه سیل، هشدار طرح های سیل، بیمه همانند : ایغیرسازه ب( اقدامات

  .باشند می سیلاب خسارات کاهش

 آسیب به تاسیسات صنعتی پرداخته است.در این نشریه در ادامه به بررسی انواع روش های انحراف سیلاب برای جلوگیری از 

  جمع بندی 9-11
در  این فصل آئین نامه های متعددی که  حاوی مطالبی در زمینه تاب آوری زیر ساختها در مقابل سیل بود مرور گردید. همانگونه 

مطالب با ارزشی در زمینه که مشاهده می شود به صورت مستقیم و غیر مستقیم ضوابط و آئین نامه های زیادی در طی سالها حاوی 

افزایش تاب آوری سازه های زیرساختی در مقابل سیل منتشر شده است. حریم و بستر رودخانه مطابق قانون تعریف شده و نحوه پهنه 

بندی خطر سیلاب نیز تشریح شده است. همچنین در مورد سیلاب طراحی ضوابطی ارائه شده و در مورد نحوه مقاوم سازی  زیرساختها 

 خسارات وارده به زیرساختهااز موارد  یاریدر بسمشاهده می شود  بر این اساس. ر مقابل سیل و مدیریت سیلابدشت بحث شده استد

 نیهم به توجه عدم لیدل به خسارتهااز  بخش زیادی  که وجود دارد،  یینامه ها نییآ دستورالعملها و  و نیقوان  ر،یاخ هایلیدر س

 یبرا ینامه ا نییآ یارهایعدم صراحت مع ایاز فقدان  یناش خسارات ایجاد شده در زیرساختهااز  بخشی حال، نی. با ااست مدارك بوده

 .استبوده  زیرساختهاعملکرد   یابیو ارز یاجرا، بهره بردار ،یطراح
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-5جدول و  5-5جدول اولین نکته مهمی که در مورد این آئین نامه ها وجود دارد الزام آور بودن یا نبودن آنهاست. همانطور که در 

می باشد که تعریف آن در آئین نامه ها به این صورت آمده  7این آئین نامه ها از نوع گروه  اغلبمشاهده می شود،  6-5جدول و  4

ی، مهندسین مشاور، پیمانکاران و عوامل دیگر می توانند از این نشریه به عنوان راهنما استفاده نمایند و در دستگاههای اجرائ "است 
. به عنوان مثال "صورتی که روش، دستورالعمل و راهنماهای بهتری در اختیار داشته باشند رعایت مفاد این نشریه الزام آور نیست

ای پهنه بندی سیل و حد حریم رودخانه نیز از همین نوع می باشد. این در حالی است با عنوان راهنم 1725مصوب  703نشریه مهم 

مهندس مشاور باید در انجام  "آمده است  8-9که در شرایط عمومی قراردادهای خدمات مشاوره مصوب سازمان برنامه و بودجه ماده 

ورالعمل های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سایر خدمات و تهیه و تنظیم مدارك و گزارشها از معیارها و ضوابط فنی و دست

مادامی که پهنه های سیل گیر تعیین شده در پهنه  "آمده است  703در نشریه  که دینما یم اضافه. "استانداردهای معتبر استفاده کند
د توجه قرار نگیرد و به تصویب بندی سیل در تعیین کاربری های اراضی طرح های جامع و تفصیلی شهری و طرح هادی روستاها مور

با  به این ترتیب.شورای عالی معماری و شهرسازی نرسد، کاربری های مجاز و محدود در پهنه های سیل گیر جنبه توصیه خواهد داشت

لب در اینکه مطالب مهم و ارزشمند زیادی در نشریات متعدد منشر شده در زمینه تاب آوری در مقابل سیلاب وجود دارد ولی این مطا

عمل در جامعه مهندسی کشور عمومیت نیافته، شناخته نشده یا اجرا نشده است. بنابراین اولین قدمی که باید برای بالا بردن کیفیت 

ساخت و سازها در مقابل سیلاب برداشته شود غربال شدن این دستورالعملها و آیین نامه ها و الزام آور شدن موارد اصلی و آموزش و 

 ر سطح جامعه مهندسی می باشد. ترویج آنها د

نکته بعدی آن است که اگرچه تعدد مدارك فنی از نوع گروه سوم به عنوان راهنما فی نفسه مفید است، لیکن در برخی از موارد 

تفاوت تعاریف، هم پوشانی مطالب و ارجاعات غیر ضروری به استانداردهای خارجی باعث سردر گمی استفاده کننده می شود و ممکن 

است در نهایت موجب عدم استفاده ار این مدارك در جامعه مهندسی شود. لذا مجددا در این مورد ضروری است این نشریات مورد 

البته این نکته نیز  غربالگری قرار گرفته و با منسوخ نمودن برخی و ادغام مطالب برخی دیگر موارد تناقض و هم پوشانی برطرف شوند. 

های مختلف بجز سازمان برنامه و بودجه، نظیر وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت نیز به انتشار  قابل ذکر است که سازمان

نشریات راهنمای طراحی می کنند که در برخی موارد به بقیه نشریات اشاره ای نمی کنند و لذا در نهایت اولویت نحوه استفاده از آنها 

راین لازم است هماهنگی کاملی بین دستگاههای مختلف در مورد اجرا و نظارت و تدوین آئین برای استفاده کننده روشن نیست. بناب

  نامه ها ایجاد شود.

در قراردادها  زیآنها ن یمغفول مانده و اجرا یجامعه مهندس نیدر ب زیآنها ن جیآموزش و ترو ،ضوابط نیبعد از انتشار ا گرید طرف از

و  ضوابط نیا جهینت در. است نشده وارد اجرا و یطراح چارچوبو لذا عملا در  نشده یالزام موارد اکثر در یخصوص طیشرابه عنوان 

 یاجرائ یآنگونه که لازم است نقش خود را در طرح ها ،باشد یسالها م یمتعدد در ط یکارگروه ها ادیکه حاصل تلاش ز ،دستورالعملها

آن آشنا  یبا ضعف ها و قدرت ها یجامعه مهندس ند،شد یتمام و کمال اجرا مضوابط به صورت  نینکرده است. مسلما اگر ا فایکشور ا

 بروز در زین یدانشگاه جامعه. شدند یم بهنگامو با توجه به علم روز  افتندی یشده و توسعه م لیتکم یطولان یسالها نیا یشده و ط

  .باشد داشته یموثرتر نقش توانست یم ضوابط نیا کردن

 نقایص آئین نامه ها در حوزهای خاص انواع زیرساختها اشاره شده و پیشنهاداتی برای تکمیل آنها ارائه می گردد.در ادامه به بعضی 

 آئین نامه های مربوط به حریم و بستر رودخانه 9-11-1

ساله و حریم  84در آئین نامه های موجود بستر و حریم رودخانه ها تعریف شده است. در این تعاریف بستر سیل با دوره بازگشت 

متر بنا به تشخیص کارشناسان می باشد و مسئول تعیین و حفظ حریم نیز وزارت نیرو می باشد. حریم و بستر جنبه  80فاصله ای تا

تجاوز به آن وزارت نیرو می تواند به قوه قضائیه رجوع کرده و دستور قلع و قمع بگیرد. بنا بر گفته قانونی نیز داشته و در صورت 

کارشناسان وزارت نیرو اغلب مسیر رودخانه های مهم کشور نیز تعیین حریم شده و علامت گذاری نیز شده اند. با این وجود منابع مالی 
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ا لازم است و از طرفی تجاوز به حریم بقدری زیاد است که توانائی شکایت و رفع مزاحمت زیادی برای اتمام تعیین حریم بقیه رودخانه ه

 از همه این موارد امکان پذیر نیست و البته این تجاوزات در محدوده شهرها بیشتر است. 

 باشد، هیتوج و قبول قابل تیمالک نییو تع یصورت  فوق از منظر حقوق بهرودخانه  میحر فیتعراست  ممکن اگرچه گفت دیبا

 توجه با یفن یها نامه نییآ است یضرور و است یفن هیتوج فاقد آن رینظا و راه ای ساختمان لیقب از یمسنحدثات احداث منظر از کنیل

 .کنند فیتکل نییتع را آنها احداث امکان مستحدثات نیا نوع به توجه با خصوص نیا در بازکشت دوره مفهوم به

 فیتکل نییبا دوره بازگشت بالاتر تع یها لابیس یها محدوده و شده مشخصساله  84 محدوده فقطقانون  درتوجه داشت که  دیبا

مناسب است که  یروش یاقتصاد لیتحل ،متفاوت مختلف یرساختهایز یطراح یبرادوره بازگشت مناسب  نییتع درنشده است. مسلما 

 لابیبه عنوان س زرگترب لابیس کی ،یطراح لابیس بر علاوه شود یم شنهادیپ نیهمچن. ردینامه ها قرار گ نیمورد توجه آئ شتریب دیبا

انتفاع  زیگسترده نبوده و سازه از ح بیتخر یشود ول یوارد م یفن هیهر چند خسارت به ابن لابیس نیشود که در ا نییتع زیکنترل ن

که در  باشند متفاوت توانند یم یو در مناطق کوهستان بیکم ش یمحدوده دوره بازگشت ها در دشت ها یشود. از طرف یساقط نم

موجود بهنگام شده و  ینامه ها نیضوابط و آئ است یضرور گفت توان یم مجموع درنشده اند.  کیاز هم تفک زیدو ن نیضوابط موجود ا

  .شود روشنمختلف  یمیو اقل یائیجغراف طیاو در شر شتریبا دوره بازگشت ب لیس یپهنه ها فیتکل

 آئین نامه های مربوط به تاسیسات آبی 9-11-1

 در خصوص آئین نامه های مرتبط با موضوع سیل موارد زیر قابل ذکر است:  7-5با توجه به موارد مطرح شده در بند 

 تاسیسات آبی بزرگ:

ل و انحراف و تاسیسات تقریبا اغلب تاسیسات آبی بزرگ شامل سدها و نیروگاههای برقآبی و سرریزها و تونلها و سازه های کنتر

مربوط به آنها در این سیلاب مشکل خاصی پیدا نکردند. اگر چه در این خصوص آئین نامه های مختلفی در کشور وجود دارد، لیکن به 

 نظر میرسد چون طراحان و اجرا کنندگان و ناظران این تاسیسات بدلیل اهمیت آنها علاوه بر آئین نامه های ملی، از آئین نامه های

معتبر بین المللی و حتی بعضا از آخرین یافته های علمی استفاده می کنند لذا سازه ها و تاسیسات آبی بزرگ در این سیلاب بخوبی 

 10تاب آوری داشته اند. با توجه به روال عمومی تهیه آئین نامه و دستورالعمل در کشور پیشنهاد می شود در دوره های زمانی حدود 

 )و نیز دیگر زیرساختها( تهیه و منتشر گردد. آبی بزرگه های معتبر بین المللی در خصوص تاسیسات سال فهرست آئین نام

 سیلابهای حدی

زیرساختهای مرتبط با سیل و جریان آب برای یک سیلاب حدی با بزرگی و دوره بازگشت خاص )با توجه به محدودیتهای فنی 

ت به منظور تامین ایمنی و کاهش ریسک خطر، برای هر نوع زیر ساخت سیلاب اجرایی بودجه ای زمانی( طراحی می شوند. مناسب اس

 حدی در سه رده تعریف و تعیین شوند: 

 سیلاب حد بهره برداری: برای شرایط عمومی عادی بهره برداری از تاسیسات

 سیلاب حد فوق العاده: برای شرایط ویژه و خاص اضطراری کار کرد تاسیسات

 شرایط بحرانی جلوگیری از تخریب کلی و خسارات متعاقب آن سیلاب حد نهایی: برای

 دیوارهای نگهبان ساحل رودخانه

لازم است مورد  ساحل رودخانهجزئیات مناسب برای طرح و کاربرد دیدوار نگهبان در  ،دیوارهای نگهباندر دستورالعملهای موجود 

بازنگری قرار گیرد. همچنین دستورالعملهای مربوط به طرح و اجرا و نگهداری و بهره برداری از دیگر انواع دیوارهای نگهبان تهیه یا 

 تعیین گردد.
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 ایستگاههای پمپاژ و اتصالات کانالهای انتقال آب

در زمان سیلاب و شیوه بهره  اتصال کانالهاکانالهای انتقال آب و سازه های لازم است در خصوص عملکرد ایستگاههای پمپاژ و 

 برداری از آنها با عنایت به موضوع عدم تخریب و کمک به مدیریت سیل، دستورالعملهای مناسب تهیه یا تعیین گردد.

 اولویت بندی آئین نامه ها

اولویت تهیه آئین نامه و دستورالعمل در برخی موضوعات متناسب  مروری بر فهرست آئین نامه ها و دستور العملها نشان میدهد که

با با اهمیت و اولویت کاربرد تاسییات نیست. تاسیسات مهمتر و با کاربرد بیشتر لازم است در اولویت تهیه یا تعیین یا بازنگری 

 دستورالعمل قرار گیرند.

 ابنیه فنی وابسته و آئین نامه های مربوط به راهها 9-11-3

 وره بازگشت سیلاب طرح راه فرعید

ت استراتژیک راههای مواصلاتی در زمان بحران حتی راههای فرعی که گاهی نقش تنها راه دسترس به روستاها را یبا توجه به اهم

لازم است دوره بازگشت سیلاب طرح که در حال  ،ساله 40دارند و همچنین اهمیت اقتصادی حفظ جسم راه در طول عمر حداقل 

  سال منظور شده است مورد بازنگری اساسی قرار گیرد.84، 514در نشریه  حاضر

 دوره بازگشت سیلاب راه آهن

موارد خاص سال ارائه کرده است. در این بند  40سال و برای موارد خاص بصورت  100آئین نامه راه آهن دوره بازگشت سیلاب را 

 . مجهول بوده و لازم است در این خصوص شفاف سازی شود

 زمان بارندگی(-منحنی شدت بارندگی )منحنی شدت

بر حسب زمان بارندگی تعریف شده است. موارد بیان شده در این نشریات برای یک  514نشریه  و 822زمان نشریه -منحنی شدت

با ارائه ضروری است این موارد مثال و برای حالت خاص ارائه شده است. در صورتی که این منحنی برای هر منطقه متفاوت است. 

 توضیحات کافی رفع ابهام شوند.

 نحوه محاسبه زمان تمرکز و دبی سیلاب

، مجهول زهکشی یعنی محاسبه دبی طراحی بخش اصلی طراحی سیستم در خصوص 822و  514 های مربوطه در نشریاتبند 

 است و به بازنگری اساسی نیاز دارد.

 نگهداری سازه زهکشی راه 

ی نحوه مدیریت، نگهداری و تعمیر سیستم زهکشی راه، راه آهن و فرودگاه وجود ندارد. همچنین در حال حاضر دستوالعملی برا

العملی برای ارزیابی مقاومت و استواری کالورت ها، کانال ها، دیوارهای حائل، تست های غیر مخرب برای ارزیابی عملکردی آنها ردستو

 العملهایی بسیاری ضروری است.. تدوین و به مورد اجرا گداشتن چنین دستوروجود ندارد

 مطالعات هیدرولوژی در مکانیابی  فرودگاه

متاسفانه علیرغم اهمیت حیاتی فرودگاه مخصوصا در بحرانهای مختلفی مانند سیل از نظر امدادرسانی و دیگر جنبه های مدیریت 

 لازم است در این زمینه اقدام لازم بعمل آید. ی تاب آوری این مناطق وجود ندارد وبحران هیچگونه آیین نامه الزام آور داخلی برا
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 آئین نامه های مربوط به پلها 9-11-9

 نامه آیین براساس کهیحال درنقص است.  نیاول مختلف اتینشر در پل فیتعر تفاوتدر مورد پلها نقص در آئین نامه ها زیاد است. 

 بزرگتر دهانه مجموع یا متر 6 از بزرگتر دهانه به و شده محدود متر 6 به آبرو دهانه مجموع ( 514 نشریه) ایران راههای هندسی طرح

 شده و بیش از آن را پل قلمداد کرده است. متر آبرو اطلاق10دهانه تا  897و  898 اتینشر شود، می اطلاق پل متر 6 از
طراحی طول پل و طول دهانه ها بر اساس هیدرولیک جریان، لحاظ کردن ریخت شناسی رودخانه در طرح هیدرولیکی پل و روش 

های حفاظت کوله ها و پایه های پل در برابر آبشستگی باید بیشتر در آئین نامه ها مورد بررسی قرار گیرد. همچنین عمق آزاد برای 

سانتی متر در نظر گرفته شده است. در  60عمق آزاد برابر   514قرار گرفته است مثلا در آئین نامه طراحی تراز عرشه کمتر مورد بحث 

صورتی که این مقدار به نوع پوشش گیاهی منطقه بستگی دارد. و در نهایت نیروهای وارد بر عرشه در اثر عبور آب و نیروهای وارد از 

 طرف نخاله های عبوری مورد توجه نبوده است. 

 واقع پلهای کلی دهانه داشته که تخمین بیان (5-5-2،)بند 517نشریه  ، در بخش مطالعات توجیه اولیه طرح های احداث راها ضمن

-آزادراه برای و یادآوری شده که،  ساله باشد 40 دبی از استفاده با راه سایر انواع برای و ساله 100 دبی اساس بر بزرگراهها و آزادراهها در

 1-8-7-10در حالیکه در بند  .شود بررسی ساله 400 بازگشت دورۀ با سیلابی دبی برای خط انسداد عدم تمهیدات هابزرگراه و ها

ساله در  100سال برای راههای فرعی تا حداکثر  84دوره بازگشت سیلاب طرح به شکل دیگری تعریف شده و از دوره  514نشریه 

 راههای اصلی داده شده است.

 های مربوط به ساختمانهاآئین نامه  9-11-4

ذکر شد در ویرایش جدید مبحث ششم مقررات ملی ساختمان، منطقه سیل خیز  6-5در مورد ساختمانها همانطور که در بخش 

سال تعریف شده است. در حالیکه در دستورالعملهای موجود مربوط به پهنه بندی خطر سیل و  100براساس سیل با دوره بازگشت 

رودخانه ها، تعیین منطقه سیل خیز بر اساس تعریف فوق الزامی نیست. بنابر این ضروری است در این زمینه  تعیین بستر و حریم

هماهنگی لازم صورت گرفته وتعیین  این منطقه در تدوین و بازنگری طرحهای هادی و تفصیلی روستاها و شهرها مورد توجه جدی 

 قرار گیرد.

 ای آب و فاضلابآئین نامه های مربوط به شبکه ه 9-11-6

ای و سیل خوزستان بیانگر آن است که در زمینه عملیات فنی )سازه ها در سیلهای اخیر و بخصوصبرخی رخداد یبررسیها 

در تاسیسات زیرساختی آب و فاضلاب برای مناطق مسطح  به ذکر جزییات مورد نیاز ای( مستندات موجود به حد کافی و وافیغیرسازه

علی رغم تاکید در تعداد زیادی از استانداردهای نظام فنی اجرایی کشور در خصوص لزوم قرارگیری ین زمینه در ا اند. نپرداخته

ها، ایستگاههای پمپاژ و مخازن ذخیره آب در مکان های ایمن به لحاظ تاسیسات زیرساختی آب و فاضلاب بخصوص تصفیه خانه

 اند. واضحی برای مکان یابی مشخص این تاسیسات اعلام نکردهمخاطرات سیل، عمده این استانداردها معیارهای کمی 

کم و بیش اشاراتی کلی به کمبودهای موجود جهت تکمیل  یین نامه ها و نشریات موجودبه نظر می رسد برخی آهمچنین 

وان مهمترین نکته در اند. به عنسازوکارهای لازم برای اقدامات عملی در حفاظت زیرساختهای آب و فاضلاب در برابر سیلاب داشته

-راهنمای پادسیل -621ضابطه شماره  "خصوص کمبودهای کلی نشریات و استانداردها، آنچه به اتفاق مورد تاکید مستنداتی چون 

 عملیاتی برنامه تدوین بر ای مقدمه -ن 160نشریه شماره  "، "وزارت نیرو –نظامنامه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل  "، "سازی

مطالعات آسیب پذیری و اجرای طرح های ایمن "و برخی دیگر از مستندات قرار گرفته، تعریف  "وزارت نیرو-سیل بحران مدیریت

ها برای مناطق مختلف است. بدیهی است تعریف چنین طرح هایی برای شریانهای حیاتی آب و فاضلاب که در زمان وقوع بحران "سازی

مطالعات آسیب پذیری و اجرای "ر بحران باید باشند، در اهم اولویت های تعربف طرح های فعال مناطق درگی از مهمترین زیرساختهای

 باست قرار گیرد. می "طرح های ایمن سازی



 889        ...آوری های فنی موجود کشور در زمینه تابمقررات، دستورالعملها و آیین نامهفصل چهارم:  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 آئین نامه های مربوط به تاسیسات برق 9-11-7

انتقال و توزیع این فصل مشخص شد، مدارك موجود در زمینه تاب آوری تاسیسات  2-5طور که در مرور نشریات در بخش همان

برق در برابر سیل بسیار محدود بوده و ضروری است در این زمینه اقدامات لازم توسط وزارت نیرو وسازمان برنامه و بودجه در راستای 

 ویرایش مدارك موجود یا تدوین مدارك جدید صورت گیرد.

 آئین نامه های مربوط به تاسیسات نفت و گاز 9-11-8

این فصل مشخص شد، مدارك موجود در استانداردهای صنعت نفت در زمینه تاب  9-5یات در بخش طور که در مرور نشرهمان

آوری تاسیسات نفت و گاز در برابر سیل بسیار محدود است. از آنجا که در بسیاری موارد در طراحی و اجرای تاسیسات نفت وگاز 

رد توجه جدی قرار نمی گیرد، لازم است وزارت نفت هر چه سریعتر نشریات عمومی و خصوصا غیر الزامی سازمان برنامه و بودجه نیز مو

 این موضوع را در دستور کار قرار داده و در راستای ویرایش مدارك موجود یا تدوین مدارك جدید اقدام لازم بعمل آورد.

 شیروانیها سازی پایدار و اجرا و یداریپا مطالعات بهمربوط  ینامه ها آئین 9-11-1

مطالعات و  یفن یارهایرابطه وجود ندارد. دو بخش از ضوابط و مع یندر ا یدهد در حال حاضر ضابطه الزام آور یها نشان م ررسیب

 یسکمطالعات پهنه بندی خطر و ر"و  "ها ینلغزشزم یمطالعات رفتارسنج"ها شامل  ینلغزشزم یدارسازیپا یاتاجرای عمل

آن قابل  یشنویساست و پ یهدر سازمان برنامه و بودجه در دست ته یهاد کشاورزج ارتوز یزداری، بکمک معاونت آبخ"ینلغزشزم

 یستضوابط ن ینوجود دارد که در ا یروانیهاش یساز یداراز پا یندارند هنوز جنبه هائ یتضوابط جامع یندسترس است. علاوه بر آنکه ا

 ضوابط وجود ندارد. ینا یبرا یهنوز الزام و کلاً 
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 مقدمه 4-1
این  7، در فصل 92و ابتدای سال  93سال اسفند در حوادث بارندگیها و سیلهای انتهای خسارات وارده به زیرساختهای کشور 

گزارش ارائه شد. این خسارات به طور عمده به تاسیسات آبی، راهها، ساختمانها، پلها، شبکه های آب و فاضلاب، شبکه های انتقال و 

از ، تاسیسات فنی و صنعتی وارد شده است. انواع این خسارات و مقادیر آنها به تفکیک استانها در آن فصل توزیع برق، شبکه های گ

به تفکیک نوع زیرساخت بررسی شده و علت بروز آن ها از  مشاهده شده در مناطق سیل زده فصل انواع خساراتدر این ارائه شد. 

ر این بررسی ها زیرساختهایی که مستقیما به فعالیتهای ساماندهی رودخانه ها و د .دیدگاه فنی تا حد امکان تجزیه و تحلیل می شود

کنترل سیلاب مربوط می شوند، به طور کامل بررسی نمی شوند. این نوع تاسیسات در گزارش کارگروه مهندسی رودخانه هیات ویژه 

ات وارده به زیرساختها به لحاظ نوع و موقعیت مکانی گزارش ملی سیلابها مورد توجه قرار می گیرند. یاد آور می شود گستردگی خسار

و نیز زمان و امکانات محدود در اختیار کارگروه زیرساختها، امکان تحلیل جامع تمامی خسارات را به صورت مستقل سلب نموده است. 

انتظار داشت این سازمانها با توجه به  در این زمینه این کار گروه در سوالاتی که طراحی نموده و به سازمانهای مختلف ارسال نموده بود،

حوزه مسولیتهای خود و داشتن کارشناسان مجرب، تحلیلهای مفیدی را ارسال نمایند. لیکن متاسفانه اکثر سازمانها در پاسخهای خود، 

ن فصل تلاش شده به ارسال گزارش خسارات بسنده نموده و در زمینه تحلیل دلایل آسیب مطلبی ارائه ننمودند. بر این اساس در ای

است با توجه به مجموعه اطلاعات در دسترس، تحلیل فنی خسارات ناشی از سیل به گونه ای انجام شود که اکثریت قریب به اتفاق 

  انواع زیرساختها و آسیبهای وارده را پوشش دهد.

 دیباه در برابر سیلاب ارزیابی شود، های سیلزدهای استانهای پیش رو هدف آن است که تاب آوری زیرساختاز آنجا که در تحلیل

 توسعة ها آن از یکی که دانسته لازمبه توسعة پایدار در هر کشوری  لین یبرارا  هدف 13 ،ملل سازمان داریپا توسعة منشور گفت

 ی،عیطب از اعم العاده، فوق حوادث تحمل در رساختیز آن تیقابل مفهوم به رساختیز کی یآور تاب. باشد یم آور تاب یها رساختیز

 دادن دست از بدون ره،یغ و تصادم و انفجار و یسوز آتش رینظ  یانسان عوامل دخالت از یناش ای و ،رهیغ و طوفان و زلزله و لیس رینظ

 رایز دینما تحمل یشدت هر با را عوامل نیا دیبا رساختیز که ستین مفهوم بدان نیا البته. باشد یم خود یکل یداریپا و یاصل عملکرد

 لحاظ از آن یبرا یطراح و ید یک زیرساخت بسیار پایین استمف عمر طول در بالا اریبس شدت بااحتمال وقوع حوادث فوق العاده 

 شدت اعتماد سازه ها، تیقابل و احتمالات علوم از استفاده با رساختهایز یطراح یها نامه نییآ جهینت در. ستین ریپذ هیتوج یاقتصاد

برای  معتبر یا نامه نییآ مطابق و یاصول بصورت یپل ،بنابراین چنانچه به عنوان مثال. ندینما یم نییتع را العاده فوق حوادث یبرا یطراح

به صورت کامل مقاوم بوده و  ساله پانصد لیس دادیرو کی در که داشت انتظار دینبا  ،سیل صد ساله طراحی و بدرستی اجرا شده باشد

ناشی از  یتحت بارگذار انتظار می رود زیرساختهایی که به صورت اصولی طراحی و اجرا شده باشند، کنیل هیچ آسیبی را متحمل نشود. 

فوق  یتحت بارگذار،  عیسر یریمختصر وبازگشت پذ بیآس ناشی از حوادث با شدت متوسط یتحت بارگذار ،حوادث روزمره بدون آسیب

 .و به این ترتیب تاب آور قلمداد شوند ی را تجربه نمایندشت پذیربازگ با قابلیت یب کلیعدم تخرآسیب جدی ولی العاده 

 تاسیسسات آبی 4-1
خوشبختانه تاسیسات آبی اصلی مرتبط و طراحی شده برای جریان آب و  ،شد همانگونه که در فصل سوم این گزارش مشخص

پیدا نکردند. لیکن سه نوع از تاسیسات آبی  مهمیمشکل  92رسوب و سیل شامل سدها و بندها و نیروگاههای برق آبی در سیلاب بهار 

مرتبط با رودخانه در سیلاب مذکور به مقدار و تعداد زیاد دچار مشکل شدند که در این بند مورد بررسی قرار می گیرند. این تاسیسات 

 ی باشند.شامل ایستگاههای آبسنجی، تاسیسات پمپاژ آبگیری از رودخانه و دیوارهای نگهبان حفاظت ساحل رودخانه م
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 ایستگاههای آبسنجی 4-1-1

هر ایستگاه آبسنجی یا هیدرومتری دو مولفه مشخص دارد: )الف( مقطع رودخانه که شکل و مشخصات هندسی و هیدرولیکی آن 

سرعت متناظر در طول زمان تغییراتی ندارد یا مقدار آن بسیار کم است و )ب( سامانه ای که با آن مقدار دبی یا ارتفاع متناظر با دبی یا 

 با دبی در یک نقطه انداره گیری می شود.

 ایستگاههای آبسنجی تخریب نشده 4-1-1-1

در مناطقی که سیلاب بصورت آب گرفتگی و بالا آمدن تراز آب بدون سرعتهای زیاد جریان ظاهر شد مشکل  92در سیلاب بهار 

دیده می شود که ایستگاه آبسنجی رودخانه  1-4شکل تگاهها در خاصی برای ایستگاههای آبسنجی بوجود نیامد. نمونه ای از این ایس

گرگانرود درست قبل از پل مرکزی شهر آق قلا در رودخانه نصب شده است. در سیلاب اخیر هیچگونه مشکلی برای دستگاه پیش 

 نیامده و شکل مقطع نیز مانند قبل است.

و شیب زیاد رودخانه، میزان بالاآمدگی سطح آب در اثر سیلاب زیاد همچنین در بازه هایی از رودخانه که به علت صخره ای بودن 

نمایش  8-4شکل نبوده و فرسایشی نیز در اطراف ایستگاه صورت نپذیرفته است تجهیزات آبسنجی مشکل خاصی پیدا نکرده اند. 

 دهنده ایستگاه آبسنجی در یکی از سرشاخه های کرخه در زمان سیلاب می باشد.

 
 18اه آبسنجی رودخانه گرگانرود در بالادست پل مرکزی شهر آق قلا در تیر ایستگ 1-4شکل 

 
 18ایستگاه آبسنجی در یکی از سرشاخه های کرخه در سیلاب بهار  1-4شکل 
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 ایستگاههای آبسنجی تخریب شده 4-1-1-1

نایی مقاومت در قبال نیروهای در رودخانه ها و مناطقی که حالت هجومی سیلاب شدید بوده و شکل و مشخصات مقطع رودخانه توا

گل آلود هم بوده است( را نداشته شکل رودخانه در اثر فرسایش عمومی تغییر شکل یافته و تاسیسات  برشی سیلاب )که عمدتاً

 ار تخریب نسبی یا کلی شده است.چآبسنجی نیز در اثر آبکنی موضعی د

نشان دهنده بازه ای از رودخانه خرم رود در استان لرستان در غرب منطقه چم دیوان است. محدوده مشخص شده در  7-4شکل 

تصویر  5-4شکل حدود سه کیلومتر غرب شهرك چم دیوان قرار گرفته است و محل نصب ایستگاه آبسنجی در آن مشخص است. 

ی شود که جریان سیلاب کل زمین های پشت ایستگاه را کنده و برده است. دیده م 92ایستگاه آبسنجی پس از سیلاب و در خرداد 

است. جهت مشخص تر شدن نحوه آبشستگی، پلان محدوده فرسایش یافته روخانه در اطراف ایستگاه در قسمت رنگ شده بر روی 

نجی رودخانه خرم رود نشان داده شده است. همچنین تغییرات شکل مقطع عرضی ایستگاه آبس 4-4شکل عکس ماهواره ای در روی 

ارائه گردیده است. علیرغم اینکه پایه ستون ایستگاه آبسنجی سالم مانده است  3-4شکل و  6-4شکل در  92قبل و پس از سیلاب بهار 

نشان دهنده ی وضعیت  3-4شکل ولی کل مقطع دچار تغییر شکل شده و تاسیسات اصلی آبسنجی نیز خرابی کلی پیدا کرده است. 

 .باشد میسایش مقطع عرضی ایستگاه آبسنجی رودخانه خرم رود از دید پایین دست تقریبی فر

 
 موقعیت ایستگاه آبسنجی رودخانه خرم رود در استان لرستان در غرب منطقه چم دیوان 3-4شکل 

 
 تصویر ایستگاه آبسنجی رودخانه خرم رود و فرسایش رودخانه در اطراف آن 9-4شکل 
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 فرسایش یافته بستر رودخانه خرم رود در اطراف ایستگاه آبسنجی پلان محدوده  4-4شکل 

 
 دید از بالادست 18تغییرات شکل تقریبی مقطع عرضی ایستگاه آبسنجی رودخانه خرم رود قبل و پس از سیلاب بهار  6-4شکل 

 
 دید از پائین دست 18تغییرات شکل تقریبی مقطع عرضی ایستگاه آبسنجی رودخانه خرم رود قبل و پس از سیلاب بهار  7-4شکل 

سنجی رودخانه ی خرم رود، محل تلاقی شاخه ی خرم رود و شاخه ی اصلی  آبدود یک کیلومتر پایین دست ایستگاه ح

موسوم است. بلافاصله پس از محل تلاقی یک پل خرپایی وجود دارد که در ی کشکان می باشد که این منطقه به نام دو آب رودخانه
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حدود پانصد متر بالادست محل تلاقی دو (. در بند های دیگر این فصل ارائه خواهند شد کمیلیتوضیحات )ت دچار حادثه شد 93سیلاب 

موقعیت قرار گیری ایستگاه آب سنجی  2-4شکل شاخه در منطقه دو آب، ایستگاه آب سنجی رودخانه کشکان قرار گرفته است. 

 وآب را نشان می دهد.د نطقه یم رودخانه کشکان در بالا دست

و خرداد ماه  1794، دی ماه 1798وضعیت جریان آب در محدوده ی اطراف ایستگاه آب سنجی به ترتیب در مرداد  9-4شکل ر د

خراج شده اند. با مقایسه ی جزئیات عکس های هوایی ارائه شده در ارائه گردیده است. این تصاویر از عکس های ماهواره ای است 1792

تغییر چندانی نکرده باشد . هر چند مقدار آب موجود در  1792شکل مذکور به نظر می رسد وضعیت مقطع عرضی رودخانه در سیلاب 

 .ارنددرودخانه در سه تصویر مختلف شکل مذکور با هم تفاوت قابل توجهی 

ماه ، دید از پایین دست در محل تقاطع دو شاخه در 1792نمای وضعیت ایستگاه آب سنجی در خرداد  11-4شکل و  10-4شکل 

منطقه دو آب دیده می شود. چنان چه مشخص است پایه ی اصلی و تاسیسات اندازه گیری ارتفاع آب و خط کش مدرج آن تخریب 

ر عکس دیده می داست که بخشی از آن  شده چار آسیبدربوطه البته قسمت دسترسی به محل پایه و ابزار دقیق م. شده استنکلی 

  شود.

 
 موقعیت ایستگاه آبسنجی شاخه شمالی رودخانه کشکان در بالادست دوآب 8-4شکل 

 
 تغییرات وضعیت ایستگاه آبسنجی در شاخه شمالی رودخانه کشکان در بالادست دوآب 1-4شکل 
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 18شمالی رودخانه کشکان در بالادست دوآب پس از سیلاب بهار تصویر ایستگاه آبسنجی شاخه  10-4شکل 

 
 18تصویر تجهیزات ایستگاه آبسنجی شاخه شمالی رودخانه کشکان در بالادست دوآب پس از سیلاب بهار  11-4شکل 

 مع بندی ایستگاههای آبسنجی ج 4-1-1-3

  مود.نبه عنوان جمع بندی و توصیه ارائه  ارتوان موارد زیر  می ا توجه به توضیحات ارائه شده در بند های قبلب

سبتا کم بوده نر اثر سیلاب د غییرات شکل بستر در آن هاتایستگاه هایی که در مناطق صخره ای و سنگی قرار گرفته اند  -لفا

گاه آب سنجی ست. همچنین به علت شیب زیاد طولی رودخانه و عدم افزایش زیاد عمق جریان، خرابی چندانی نیز در تجهیزات ایستا

 به وجود نیامده است.

هر شده است ظازدگی تراز سطح آب در آنها به صورت تجمع آب و بالا ایستگاه هایی که در مناطقی قرار گرفته اند که سیلاب -ب

ندانی عرضی رودخانه در محل ایستگاه تغییر چ طعشکل مق ر این ایستگاه هاد)مانند استان گلستان یا برخی مناطق استان خوزستان( 

 نداشته و تجهیزات مربوطه نیز نسبتا سالم باقی مانده اند.
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در اثر سیلاب حادث شده در  وده اند،ببا بستر غیر سنگی  وا شیب طولی کم یا زیاد بز رودخانه ا یستگاه هایی که در مناطقای -ج

تگاه به صورت قبل قابل استفاده نیست. آنها دچار فرسایش و تغییرات کلی گردیده و از این جهت ایس کل مقطع عرضیش 1792بهار 

علاوه بر آن در بسیاری از نقاط تجهیزات ایستگاه آب سنجی و حتی تاسیسات و قسمت های سازه ای مربوطه دچار خرابی و شکست 

 شده اند و ایستگاه بعضا به صورت کامل از حیز انتفاع ساقط گردیده است. 

 ایستگاههای پمپاژ و آبگیری 4-1-1

در رودخانه های استان لرستان نصب شده اند.  92تخریب شده در سیلاب پمپاژ  هایعمده تجهیزات آب گیری و ایستگاهقسمت 

استان لرستان جزو پر آب ترین استان ها و مناطق کشور به حساب می آید. به طور متوسط سالانه چهار میلیارد متر مکعب آب از 

ود و دوازده میلیارد متر مکعب از این استان خارج می شود. میزان مصرف آب به صورت استان های همجوار به این استان وارد می ش

متوسط حدود نیم میلیارد متر مکعب در سال در کل استان می باشد. آب مصرفی در این استان توسط چند سد کوچک و سامانه ها و 

لاوه بر این در بعضی نقاط از آب زیر زمینی به عنوان ع .ایستگاه های ثابت پمپاژ و تجهیزات متحرك پمپ آبگیری تامین می گردد

 منبع مصرف آب استفاده می شود. 

را به دو قسمت تجهیزات متحرك آبگیری و ایستگاه های پمپاژ  پمپاژ هایبه صورت کلی می توان تجهیزات آب گیری و ایستگاه

 ثابت طبقه بندی کرد که در زیر به بررسی آنها می پردازیم. 

 هیزات متحرک آبگیریتج 4-1-1-1

این مناطق در اطراف  تعداددر نقاط مختلف استان لرستان به علت بارش و آب زیاد روستاها و شهرك های کوچک شکل گرفته اند 

به منظور  .رودخانه ها بسیار زیاد است. در دامنه کوه ها و محوطه های دشت در نزدیکی رودخانه امکان زراعت و کشاورزی وجود دارد

ه از آب رودخانه در نقاط مختلف در طرفین رودخانه دستگاه های کوچک پمپ آبگیری در کنار رودخانه یا بستر آن قرار گرفته و استفاد

 از آب رودخانه برای کشاورزی و آبیاری باغات و مزارع بهره برداری مینمایند. 

ا نشان می دهد. موتور اصلی پمپ در بیرون یکی از دستگاه های پمپ آب نصب شده در ساحل رودخانه ی خرم رود ر 18-4شکل 

گازوئیل(  -از آب بوده و تراز آن حدود دو الی سه متر بالای سطح آزاد آب می باشد. این پمپ از سوخت های فسیلی )نفت سیاه

 استفاده می کند. همانگونه که دیده می شود در اطراف پمپ مقداری آلودگی های نفتی به چشم می خورد.

پمپ دیگری را در قسمت شمالی رودخانه خرم رود نشان می دهد تراز این پمپ نیز در حدود دو متر بالاتر از  نیز 17-4شکل 

سطح آزاد آب قرار گرفته است. این پمپ نیز از سوخت گازوئیل استفاده می نماید. در محدوده اطراف پمپ و موتور آن، خاك نسبتا 

 پمپ می باشد. بدنهاز مخازن یا تیره رنگ بوده که نشان دهنده ی نشت گازوئیل 

دارد، بهره برداران پمپ های متحرك را در  یسواحل آن شیب کم و نسبتا وسیع است ندر قسمت هایی از رودخانه که بستر آ

 .هستندپمپهای متحرك در داخل بستر رودخانه کشکان نمونه هایی از  14-4شکل و  15-4شکل  .نده امحدوده بستر قرار داد

ه مشخص است این پمپ ها نیز از سوخت های فسیلی استفاده می کنند و طبعا اغلب آنها تاثیرات آلودگی کم یا زیاد همانگونه ک

 ممکن است داشته باشند. 

و یا گاری های دستی جرثقیل  یا چند نفر دستی سبتا ساده بوده و با استفاده از نیروینآنچه مسلم است جابه جایی این پمپ ها 

که به جای لوله از شلنگ های  برخی از این پمپ ها به گونه ای استآبگیری  اتاتصال سرعت آنها را جا به جا کرد. کوچک می توان به

از  92برای انتقال آب آنها استفاده می کردد و بنا براین در حین جابه جایی مشکل زیادی ندارند. با توجه به اینکه سیلاب سال  قطور

چند روز قبل پیش بینی شده بود به نظر می رسد مالکان و بهره برداران از این پمپ ها اغلب آنها را قبل از سیلاب جمع آوری کرده و 

هرچند ممکن است برخی از مالکان و بهره  بالاتر از سطح سیلاب منتقل نموده اند.و در تراز های طرفین رودخانه به نقاط بالا دست 

برداران پمپ ها نیز نتوانسته باشند از این پمپ ها در مقابل سیل حفاظت کنند. با توجه به عدم وجود سازه ی خاص در صورتی که 

یا ساحل رودخانه قرار داشته اند آنها توسط سیل برده شده اند. امار موجود در خصوص این این پمپ ها در زمان سیل در نزدیکی بستر 
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گونه موارد در صورت وجود در فصل دو ارائه گردیده است. آنچه مسلم است آنکه آب بردگی این پمپ ها توسط سیلاب هیچ نکته ی 

تجهیزات پمپ متحرك با این نحوه ی بهره برداری از آب رودخانه  اینکه آیا. نظر سازه ای و تاسیسات زیر ساختی ندارد نقطه خاصی از

 و یا خیر موضوع بحث حاضر نیست. هبودو با رعایت استانداردها و مجوزها برنامه ریزی بر اساس طراحی و آبگیری 

 
 دستگاه پمپ آب در ساحل جنوبی خرم رود. 11-4شکل 

 
 م رود، استان لرستان.دستگاه پمپ گازوئیلی در ساحل شمالی خر 13-4شکل 
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 آب قرار گرفته در بستر رودخانه ی کشکان. متحرک دستگاه پمپ 19-4شکل 

 
 دستگاه پمپ متحرک آب جهت آبگیری از بستر رودخانه کشکان در نزدیکی محله چم حیدر. 14-4شکل 

 ایستگاههای پمپاژ و آبگیری ثابت  4-1-1-1

یری در قسمت های و آبگرك پمپ متحرك که در قسمت قبل توضیح داده شد ایستگاه های ثابت پمپاژ حبر خلاف تجهیزات مت

مختلف رودخانه های دائمی و پر آب ساخته می شوند. عموما این ایستگاه ها بر اساس توجیه فنی و اقتصادی و طراحی هیدرولیکی و 

انه های دائمی مانند کارون از قدیم الایام بوده اند. در استان لرستان بر سازه ای طرح و اجرا می گردند. ایستگاه های پمپاژ در رودخ

روی رودخانه ی کشکان نیز سه ایستگاه وجود داشته که در سیلاب اخیر به صورت کامل یا قسمت عمده ی آنها تخریب شده اند که 

 ی دو مورد از این ایستگاه ها پرداخته می شود. عبارتند از ایستگاه های واشیان، جایدر و چم مهر. در ادامه ی این بند به بررس



858          هیأت ویژۀ هازیرساختکارگروه 

 هاسیلابگزارش ملی 

 

 واشیان اژایستگاه پمپالف( 

. (16-4شکل ) بین شهرك های افرینه و جلگه ی خلج قرار گرفته استدر ساحل شمالی رودخانه کشکان  واشیان اژایستگاه پمپ

ساختمان ایستگاه در محدوده پیچرودی و در است. شده و در شمال آن واقع بوده کیلومتر  82فاصله ایستگاه از شهر پلدختر حدود 

جریان به سمت خارج قوس  ،با اضافه شدن سرعت و تراز سطح آب 1792در سیلاب بهار ساحل خارجی قوس رودخانه قرار دارد. 

نمایش مسیر حرکت سیلاب عبوری از محوطه فرا سازه  13-4شکل هدایت گردیده و از محوطه ایستگاه پمپاژ عبور می کند. در 

را نشان می دهند. این هجوم آب موجب خرابی کامل فرا سازه و آب مذکور بردارهای قرمز رنگ مسیر  که ایستگاه پمپاژ دیده می شود

 بردگی آن گردید. در حال حاضر هیچ قسمتی از سازه ی فوقانی در موقعیت خود دیده نمی شود. 

. همانگونه که مشخص است قسمتی از پی ها و دیواره های نشان دهنده وضعیت فعلی ایستگاه پمپاژ واشیان است 12-4شکل 

. لیکن سیلاب مذکور ستمحدوده آبگیری هنوز باقی مانده اند و بخشی از لوله ها و اتصالات آنها نیز در محدوده خود قرار گرفته ا

الکترونیکی بهره برداری نیز از بین -پمپ ها و تاسیسات برقی ،موجب خرابی زیاد در ایستگاه گردید و علاوه برفراسازه ایستگاه پمپاژ

 . ستشده اوارد  یتاخسارنیز دیواره و مجاری و لوله های آبگیری در زیر تراز آب  بهرفته است. 

 
 ، نشان دهنده موقعیت ایستگاه در ساحل خروجی خم1317عکس هوایی ایستگاه پمپاژ واشیان تصویر برداری شده در مهر ماه  16-4شکل 

 
 مسیر حرکت سیلاب تهاجمی به ایستگاه پمپاژ واشیان 17-04شکل 
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 18پس از تخریب سیلاب بهار  1318وضعیت ایستگاه پمپاژ واشیان در خرداد ماه  18-4شکل 

 جایدر اژایستگاه پمپب( 

در  در سالهای اخیرکیلومتری، منطقه ای به نام جایدر وجود دارد که  ششی حدود  ی جنوب و غرب پلدختر در فاصلهدر محدوده

سامانه های آبگیری کل اتمام علاوه بر  ،آنجا ایستگاه پمپاژی ساخته شده بود و کلیه دستگاه های آن نصب گردیده بود.  براساس اطلاع

برای بهره برداری از آب در محل نصب شده کانیکی الکترومتجهیزات  % 90 و ساختمانهای پشتیبانی، قریبتاسیسات فرا سازه ای و 

  .بود

فراسازه است. دیده می شود که سوله  1792نشان دهنده ی وضعیت فرا سازه و سوله ی ایستگاه پمپاژ پس از سیل  19-4شکل 

 ندیده است.پشت آن هیچ گونه آسیبی اداری پشتیبانی کج و نیمه واژگون گردیده ولی ساختمان  ،پمپاژسامانه های بالای 

که از امتداد طولی سوله برداشته شده مشخص است که نیمه واژگون شدن سوله به علت خالی شدن پی های یک  80-4شکل در 

 سمت سوله بوده است که به ساحل رودخانه نزدیک تر است. 

یب ایستگاه پمپاژ جایدر به منظور بررسی دقیقتر شیوه ی تخر باشد. نشان دهنده ی عکس هوایی ایستگاه پمپاژ می 81-4شکل 

و  81-4شکل به ترتیب در  1792تیر  14و  1793مهر  10مختلف در تاریخ ها ی عکس های هوایی این ایستگاه پمپاژ در دو زمان 

نمایش داده شده است. در هر دو شکل مذکور دو مسیر جریان یکی به رنگ آبی و یکی به رنگ قرمز دیده می شود. در  88-4شکل 

تگاه پمپاژ برداشته شده است و زمین طبیعی در آن سعکس برداری شده کل سوله فرا سازه ی ای 1792ه در تیر ماه ک 88-4شکل 

دیوار در این است که مسیر آبی رنگ از قسمت خارجی  در تصاویر مذکور دیده می شود. تفاوت مسیر سیل  آبی رنگ و قرمز رنگ

لیکن مسیر سیلاب  است. تاثیر خاصی بر سوله نگذاشته و طبعان دست رفته است حفاظتی سوله فرا سازه حرکت کرده و به سمت پایی

محدوده پی سوله و قسمت زیر سوله زمین و قرمز رنگ از محدوده ی بین دیوار حفاظتی و سوله حرکت کرده و موجب فرسایش کامل 

سوله و تخریب آن و نیز آب بردگی و آبکنی محدوده اطراف یک طرف فراسازه گردیده است که این مسئله موجب نشست کلی پی های 

 کلیه پمپ ها شده است. 

در صورتی  .نشان دهنده ی این دو مسیر آبی رنگ و قرمز رنگ است و در بین آنها دیواره ی حفاظتی دیده می شود 87-4شکل 

 حادیبالا دست و پایین دست دیواره ی حفاظتی باز نمی بود و اجازهی عبور سیلاب از آن داده نمی شد می توان گفت که مشکل  که

 برای سازه ی سوله و پی های زیر آن و محدوده موتور خانه و کلیه تاسیسات مربوطه به وجود نمی آمد. 
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 و ساختمان اداری پشتیبانی پشت آن )که بدون تخریب باقی مانده است( 1318داد ماه سوله فرا سازه ایستگاه پمپاژ جایدر در خر 11-4شکل 

 
 د پایین دست به سوله فراسازه به ایستپاه پمپاژ جایدر نشان دهنده ی واژگونیدی 10-4شکل 

 
کت سیلاب تهاجمی به ضولع شومال ( نشان دهنده ی دو مسیر حر1317عکس هوایی ایستگاه پمپاژ جایدر )برداشته شده در آبانماه   11-4شکل 

غربی سوله. مسیر آبی رنگ از روی محدوده ی آبگیری ایستگاه حرکت کرده و مسیر قرمز رنگ از پشت دیووار حفواظتی سویلاب 

 عبور نموده است که موجب خرابی سوله و ایستگاه شده است. 
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ان دهنده ی دو مسیر حرکت تهاجمی سیلاب بوه ایسوتگاه پمپواژ ( نش1318عکس هوایی ایستگاه جایدر )برداشته شده در تیر ماه  11-4شکل 

 کلا برچیده شده بوده و اتاقک پشت آن سالم باقی مانده است. 1318جایدر. سوله ی فرا سازه ی ایستگاه در تیر ماه 

 
رنگ از محل آبگیر هوا در بیورون دیووار  ی ایستگاه پمپاژ جایدر و مسیر حرکت سیلاب های تهاجمی. جریان آبینمای جنوبی سوله  فراسازه 13-4شکل 

 حفاظتی و جریان قرمز رنگ از داخل دیوار حفاظتی سوله اتفاق افتاده که موجب آبکنی و تخریب سوله و تاسیسات پمپاژ گردیده است.

 ایستگاههای پمپاژ و آبگیری جمع بندی  4-1-1-3

جایدر خرابی ایستگاه و تجهیزات آن به علت ورود سیلاب به هم در ایستگاه  همان گونه که دیده شد هم در ایستگاه واشیان و

آن را با  محوطه فراسازه و زیر ساخت آن بوده است. در ایستگاه واشیان سیلاب مستقیما به بدنه زیر ساخت و فرا سازه برخورد کرده و

ر فاصله ی بین دیوار حفاظتی و است. در ایستگاه جایدر سیلاب د شدهتخریب تجهیزات داخلی ایستگاه  موجبخود برده و سپس 

یک طرف آن  و پس از تخریب سوله و نشست کلی شدهآبکنی و آبشستگی زیر پی  باعثمحدوده سوله از بالا دست وارد گردیده و ابتدا 

 است. شدهآب بردگی اطراف پمپ ها و تخریب آنها  موجب

 ساحلیدیوارهای نگهبان  4-1-3

مین وجود دارد و به علل مختلف لازم است شیب دیواره خاکی با زاویه نزدیک به قائم حفظ ر مناطقی که تغییرات تراز در سطح زد

از سازه های دیواره نگهبان یا دیواره حائل استفاده می شود. برای حفظ نقاط ساحلی رودخانه ها و رودها در مناطقی که در بالای . شود

ر برخی از مراجع دشده است، استفاده از دیواره های نگهبان ضروری است. کناره ساحل جاده یا تاسیسات و یا سازه های خاصی ساخته 

فارسی به این نوع دیواره دیواره سیل بند نیز گفته می شود. جزئیات مربوط به دیواره نگهبان )سیل بند( در مراجع علمی مکانیک 

 خاك، ژئوتکنیک و پی سازی قابل دسترسی است.
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اغلب دیوارهای استفاده شده در محدوده استان لرستان که بیشتر خرابی دیوار حائل را داشته است از دیوارهای صلب با مصالح بنایی و 

 قسمت کمی از آن نیز دیوارهای صلب با مصالح بتنی به صورت گیر دار یا وزنی بوده است. که در زیر به بررسی آنها می پردازیم. 

 رهای نگهبانانواع دیوا 4-1-3-1

 نمایی از انواع مختلف دیوار نگهبان را نشان داده است که می توان آنها را به صورت زیر بر شمرد: 85-4شکل 

a-  ،دیوار وزنی با مصالح بنایی سنگی بدون پی )چپ(، دیوار وزنی با مصالح بنایی با پی بتنی، دیوار وزنی با مصالح بتنی و پی بتنی

 دو طرفه و پی بتنی دیوار وزنی بتنی با شیب

 b- دیوار نگهبان گیر دار )طره ای( با بتن مسلح 

 c- دیوار نگهبان بتن مسلح با پشت بند 

 d- دیوار حائل ساخته شده از قطعات مشبک 

 e- دیوار نگهبان وزنی با بتن مسلح 

 f- دار برای کوله پل ها بان گیردیوار نگه 

ن است انواع مختلف دیوار های حائل صلب نیز با جزئیات متفاوت به کار گرفته شده ممک 84-4شکل لاوه بر موارد کلی مندرج در ع

باشد. به منظور حفظ پایداری های شیروانی، خاکی علاوه بر دیوار های نگهبان صلب که مصالح آنها عمدتا مصالح بنایی یا بتنی هستند 

نواع ااز  ییارهای توری سنگی )گابیونی( و خاك مسلح نمونه هامی توان از دیگر سازه های حفاظت شیب خاکی نیز استفاده کرد. دیو

 دیگر سازه های حفاظت شیروانی خاکی می باشند. 

به صورت شماتیک انواع مختلفی از دیوارهای صلب، انعطاف پذیر )توری سنگی(، مشبک و خاك مسلح را نشان می  84-4شکل 

که جریان آب برقرار باشد می تواند موجب خرده شدن ذرات ریز خاك شود، دهد. با توجه به اینکه برای دیوارهای ساحلی هنگامی 

بنابراین نمی توان از انواع خاك مسلح یا دیواره های مشبک استفاده نمود و بنابر این برای حفاطت از شیروانی های خاکی رودخانه 

 می شود.  عمدتا از دیواره های با مصالح بنایی، با مصالح بتنی و یا توری سنگی استفاده

 
 ن صلب نمایی از انواع مختلف دیوار نگهبا 19-4شکل 
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 نمایی از انواع مختلف دیوارهای نگهبان صلب و منعطف 14-4شکل 

 تخریب دیوارهای نگهبان ساحلی داخل شهر خرم آباد  4-1-3-1

-4شکل آباد می باشند. همانگونه که در  نشان دهنده تخریب دیوار های نگهبان ساحلی در شهر خرم 89-4شکل تا  86-4شکل 

دیده می شود، تخریب دیوار ساحلی و پس از آن فرسایش خاك در پشت دیوار ساحلی موجب آب بردگی شدید  83-4شکل  و 86

 83-4شکل به تاسیسات آبرسانی نیز خساراتی وارد کرده است. در  قسمتی از جاده و ساحل رودخانه گردیده است. تخریب دیواره بعضاً 

 لوله تامین آب شرب که در پشت دیواره بوده در اثر فرسایش به صورت رها شده در بستر رودخانه دیده می شود. 
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تخریب ساحل رودخانه می باشد که دیواره ساحلی آن بسیار سست بوده و پس از لغزش، ساختمان های  نشان دهنده 82-4شکل 

موجود در ساحل رودخانه نیز دچار خرابی جزئی یا کلی شده اند. سقف یکی از ساختمان ها به صورت مربع مستطیل در شکل دیده 

  می شود و لوازم منزل مربوطه در زیر سقف قابل رویت می باشد.

تخریب دیوار نگهبان و فرسایش جاده پشت آن به صورت کامل مشهود است. قطعات بزرگ آسفالت در محدوده  89-4شکل در 

شسته شده فرو ریخته و خیابان از حیز انتفاع ساقط گردیده است. یکی از مشکلات دیواره های نشان داده در شکل این است که قطعات 

لت اصلی این امر صلب بودن دیواره می عن شده و محدوده زیادی را تحت تاثیر خود قرار داده اند. بزرگ دیوار به صورت یکپارچه واژگو

باشد در باقی مانده دیواره ها دیده میشود که آبشستگی در جلوی پنجه دیواره به سمت رودخانه وجود دارد که همین امر موجب 

اولیه، آب به پشت دیواره نفوذ کرده و موجب فرسایش کلی آن و وارد واژگونی دیواره گردیده است. پس از واژگونی کامل یا نسبی 

 کردن نیرو از پشت و سپس واژگونی کامل دیواره شده است.

 
 تخریب دیوار حایل حاشیه رودخانه و شسته شدن پی و تخریب بناها در خرم آباد 16-4شکل 

 
 در خرم آبادآب شریانی لوله ها و خیابانآسیب به  17-4شکل 
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 و شسته شدن پی و تخریب بناها در خرم آبادریختن ساحل رودخانه پس از فرسایش فرو 18-4شکل 

 
 پل اناری خرم آباد -تخریب دیوار حائل و راه کنارگذر رودخانه در محدوده بالادست رودخانه کرگانه 11-4شکل 

 پلدختر -تخریب دیوارهای نگهبان ساحلی جاده خرم آباد  4-1-3-3

سیر خرم آباد تا اندیمشک یکی از شریان های حیاتی ترانزیتی در داخل کشور می باشد. و از قدیم جزئی از نزدیک ترین فاصله مرکز م

ده است به همین خاطر جاده خرم آباد به سمت اندیمشک که قسمت مهمی از آن در شو شمال کشور تا سواحل جنوب محسوب می 

ارد یکی از جاده های شریانی کشور به حساب می آید. حدود یک دهه قبل مسیر بزرگراه جایگزین برای فاصله خرم آباد تا پلدختر قرار د

این جاده ساخته شده و در دست بهره برداری است که مستقیما خرم آباد را به صورت اتوبان چهار بانده به پل زال در نزدیکی اندیمشک 

 اندیمشک از اهمیت بالایی برای جابجایی کالا و ترابری برخوردار می باشد. متصل می کند. لیکن هنوز مسیر خرم آباد، پلدختر 

با توجه به اهمیت مسیر و به منظور حفاظت از جاده در ساحل رودخانه در قسمت عمده ای از محدوده که جاده و رودخانه کنار 

صلب و جنس آن از مصالح بنایی و سنگی می  وزنییکدیگر قرار گرفته دیوارهای نگهبان ساخته شده است. عمده این دیوارها به صورت 

باشد. بازدید های انجام شده و مدارك و عکس های موجود نشان می دهد که ساخت این دیوارها بر اساس اصول فنی صورت پذیرفته 

ند و سال های سال است. ابعاد، ضخامت ها، زاویه قرار گیری و سیستم های زهکشی داخل دیوار به صورت مناسب منظور و تعبیه شده ا
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به صورت نمونه  71-4شکل  تا 70-4شکل این دیوار در طول زیاد مورد بهره برداری بوده است و مشکل خاصی برای آن ایجاد نشده بود. 

نشان دهنده بخش هایی از قسمت های سالم مانده قطعات دیوارهای حائل در کنار قطعات تخریب شده و نیز قسمت های آب برده شده 

ر ساحل رودخانه و در کناره جاده معمولا به صورت دساحل رودخانه می باشند. همانگونه که مشاهده می شود دیوار های نگهبان  جاده و

 متر ساخته شده و در بین آنها از درزهای اجرایی استفاده گردیده است. 80تا  10وزنی با قطعاتی به طول هایی حدود 

نشان دهنده  قسمت سالم مانده از دیوار در ابتدا و سپس قسمتهای خراب شده کامل و نیمه خراب  78-4شکل  و 71-4شکل 

واژگون شده می باشند. آب در حین سیلاب به پشت همه اینها نفوذ کرده، بخشی را به صورت کامل و بخشی را به صورت ناقص 

التی را فرسایش داده و با خود برده است. این وضعیت تقریبا تخریب نموده است. همچنین آب قسمتی از جاده و زیر سطح روسازی آسف

 در اغلب نقاط جاده خرم آباد تا پلدختر مشاهده می شود. 

به عنوان نمونه قسمتی از دیوار نگهبان که بخشی از آن خراب شده و بخشی از آن سالم مانده ارائه گردیده است.  77-4شکل ر د

 راین دیوا جریان سیل از محل تخریب شده و فرسایش پشت دیوار باقی مانده می باشد که طبعاً بردارهای آبی رنگ  نشان دهنده نفوذ

 نی در قسمت پایین دست خرابی دارد. در این محدوده جریان آب در سمت آن طرف دیوار قرار داررد. ز

 
 ت دوآبدیوار نگهبان ساحلی وزنی سنگی با قطعات ترک خورده و نیمه واژگون پائین دس 30-4شکل 

 
(دیووار B( دیوار سالم مانوده )A) تخریب واژگونی دیوار حائل سنگی در اطراف روستای چم حسین و فرسایش خاک و جاده پشت آن 31-4شکل 

 (دیوار تخریب و حمل شدهCواژگون شده )
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( C( دیوار واژگون شوده )Bسالم مانده ) ( دیوارAخرابی دیوار نگهبان و فرسایش زمین و جاده در منطقه معمولان شهرستان دمرود ) 31-4شکل 

 دیوار تخریب و حمل شده

 
پلدختر که مسیر نفوذ جریان به پشت دیووار بور روی آن مشوخص -خرابی دیوار نگهبان و فرسایش زمین و جاده در جاده خرم آباد 33-4شکل 

 شده است

 خریب دیوارهای نگهبان ساحلی پلدخترت 4-1-3-9

متحمل گردید شهر پلدختر می باشد. این شهر تقریبا در  1792ترین خسارت را در سیلاب سال کی از مناطق شهری که بیشی

عکس هوایی  75-4شکل محدوده خروجی پل کشکان از دره های تنگ و ورود آن به محدوده نیمه دشتی و وسیع واقع شده است. 

طور که مشاهده می شود تمام وضعیت قسمت وردی  را نشان می دهد. همان 1793ر ورودی پلدختر در آبان ماه درودخانه کشکان 

 74-4شکل در  1792دی پلدختر در تیر ماه وشهر به صورت سابق و در حال بهره برداری بوده است. محدوده عکس مذکور برای ور

قابل ارائه گردیده است. قسمت های عمده ای از محل ورودی شهر به صورت سیل بردگی و تخریب شده در عکس به صورت کامل 

 مشاهده می باشد. هر دو عکس از یک مقیاس و یک محدوده برداشت شده اند. 

دیوار های ساحلی تخریب شده در ابتدای ورودی شهر دیده می شوند. سمت راست رودخانه و سمت چپ جاده  76-4شکل در 

برداشت شده و هنوز باقی  1792اد ورودی شهر قرار گرفته است و دید دوربین از شمال به سمت جنوب می باشد. این عکس در خرد
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مانده آثار سیل به خوبی نمایان است. در این محدوده قبل از سیلاب خیابان ساحلی و در کنار آن تعداد قابل توجهی ساختمان های 

متری در محل درخت بالای سمت چپ  800تا  100مسکونی وجود داشته است. هم اکنون ساختمان های مسکونی در فاصله حدود 

 س وجود دارند. عک

نشان دهنده همان محدوده در قسمت ورودی شهر می باشد که از ساحل مقابل تصویر  73-4شکل کس نشان داده شده در ع

برداری شده است. بردارهای سرعت نشان دهنده مسیر حرکت آب از قسمت ورودی و نفوذ آن به پشت دیواره ساحلی و سپس آب 

دیده می  73-4شکل انگونه که در بردگی پشت دیوار ساحلی و همین طور خروج آن از قسمت پایین سمت راست عکس هستند. هم

در قسمت میانی عکس( از (شود قسمت ابتدای دیوار ها در بالا دست )سمت چپ عکس( از نوع دیوار نگهبان بتنی گیردار و ادامه آن 

ت( نوع دیوار سنگی وزنی می باشد. آبشستگی در پای دیوار سنگی وزنی کاملا مشهود است. ادامه دیوار سنگی )در قسمت سمت راس

کلا تخریب شده و دیوار همراه با آب به فواصل پایین تر حمل شده و خرد گشته است. پشت این دیوارها نیز کاملا فرسایش یافته که در 

 مشهود بود.  76-4شکل 

به منطور بررسی دقیق تر دیوارهای نگهبان و علل خرابی عمده در قسمت ورودی پلدختر در ساحل شرقی رودخانه پلان موقعیت 

ارائه گردیده است. بردارهای یک طرفه نشان دهنده مسیر حرکت  72-4شکل ه بر روی عکس هوایی سال های قبل ترسیم شده در ک

کس( دیوار نگهبان وجود ندارد و آب عجریان می باشند. همانگونه که دیده می شود در ابتدای ورودی )اولین بردار بالای سمت چپ 

روع به تخریب و فرسایش نموده است و کلیه ساختمان ها درختان و تاسیسات موجود در پشت سیلاب از همین محل نفوذ کرده و ش

 دیوار حائل بتنی که توسط فلش های جریان نشان داده شده اند فرسایش یافته و تخریب گردیده اند. 

نیز جریان سیل به همچنین دو بردار سرعت در سمت چپ )غرب( رودخانه نشان داده شده است که در این محل  72-4شکل 

پشت دیواره نگهبان دیگری که ساحل غربی را حفاظت می کرده نفوذ نموده و موجب تخریب کامل آن گردیده است. وضعیت خراب 

 قابل مشاهده است.  74-4شکل شده این دیوار در 

ریان و نفوذ آب به پشت دیوار ها بنابراین یکی از علل خرابی دیوارها در پلدختر در قسمت ورودی رودخانه انحراف مسیر ناصحیح ج

و فرسایش آنها بوده است. علت دیگر را می توان در کاهش سطح مقطع عرضی رودخانه جست و جو کرد. فلش های دو طرفه نشان 

عرض تقریبی رودخانه را در نقاط مختلف ورودی شهر نشان می دهد. دیده می شود که در بعضی نقاط عرض  72-4شکل داده شده در 

 متر از نصف نیز کاهش یافته است.به ک

 72-4شکل علاوه بر کاهش عرض رودخانه توسط دیوارهای ساحلی، وجود رسوب گذاری در دو قسمت مختلف که با بیضی ها در 

نشان داده شده اند موجب کاهش جدی سطح مقطع رودخانه گردیده است که این رسوبات باعث انحراف آب از مسیر رودخانه و نفوذ 

ناطق مسکونی و پشت دیوارهای نگهبان نیز گردیده و آن را تشدید نموده است. بررسی عکس های هوایی نشان می دهد که آن به م

 این رسوب گذاری در طول چند سال اخیر رخ داده و قبلا نبوده است. 

در گزارش کارگروه ررسی دقیق جریان های تخریبی سیلاب در دیگر مناطق پلدختر موضوع مباحث مهندسی رودخانه است که ب

مربوطه مورد بحث قرار خواهد گرفت و در این قسمت صرفا به دلیل ارتباط تنگاتنگ آن با دیوارهای حائل به صورت مختصر به آن 

 پرداخته شد. 

نیز قطعاتی از دیوارهای حائل سنگی که جدا شده و حرکت کرده و به صورت نیمه واژگون در آمده  50-4شکل و  79-4شکل ر د

امل تخریب گردیده اند در پایین دست یکی از پل های شهر پلدختر مشاهده می گردند. همانگونه که قبلا گفته شد کیا به صورت  اند

دیوار ها از نظر سازه ای با رعایت دقیق نکات ساخت اجرا شده اند و از استحکام کافی برخوردار بوده اند. وارسی عکس های دقیق نشان 

 ی زهکشی داخل دیوار نیز به اندازه کافی بوده است. داده است که سیستم ها

نیز نشان دهنده تصاویر برداشت شده از قسمت ورودی محدوده رودخانه کشکان در پلدختر می باشد  58-4شکل و  51-4شکل 

ی آن که نقطه ضعف دیوار حائل و محل جدای دقیقاً  58-4شکل یت پس از آن را نشان می دهد. که وضعیت قبل از سیلاب و وضع

 موجب نفوذ جریان سیلاب به پشت دیوار شده است را نمایش گذاشته است.
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 17عکس هوایی رودخانه کشکان در ورودی پلدختر در آبانماه  39-4شکل 

 
 18عکس هوایی رودخانه کشکان در ورودی پلدختر در تیرماه  34-4شکل 

 
 در ورودی شهر پلدخترتخریب دیوارهای ساحلی و مناطق مسکونی پشت آن  36-4شکل 

 
 نمای رودخانه کشکان در ورودی پلدختر و مسیر حرکت سیلاب 37-4شکل 
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 لان رودخانه کشکان در ورودی پلدختر و موقعیت رسوبات و  مسیر حرکت سیلاب بر روی عکس هواییپ 38-4شکل 

 
 تخریب دیوار حائل در اطراف پل های شهر پلدختر 31-4شکل 

 
 وار نگهبان سیل بند در پائین دست پل در نزدیکی قوس رودخانه در جنوب پلدخترتخریب دی 90-4شکل 
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 و تعیین نقطه ورودی سیلاب به پشت دیواره  18قسمت شمالی ورودی پلدختر قبل از سیلاب  91-4شکل 

 
   18قسمت شمالی ورودی پلدختر پس از سیلاب   91-4شکل 

 مع بندی دیوار نگهبانج 4-1-3-4

ررسی کارشناسی دیوار های تخریب شده در استان لرستان، به نظر می رسد بشاهدات محلی و بازدید های میدانی و مبر اساس 

اختمانی و اجرایی نداشته اند و خرابی آنها نیز به دو صورت زیر قابل بیان است: سبخش اعظم سازه های دیوار نگهبان مشکلی از لحاظ 

بشستگی شدید پای دیوار ایجاد شده و حرکت موضعی قطعات دیوار و تغییر زاویه نسبی آنها را به علت وقوع سلاب بیش از حد، آ لف(ا)

به همراه داشته است )ب( در مرحله بعد جریان سیلاب به پشت دیوار نفوذ کرده و ضمن فرسایش خاك پشت آن، بر وجه عقبی اعمال 

این نحوه واژگونی به علت صلب بودن دیوار در کل محدوده دیده  فشار نموده و موجب واژگونی به صورت ناقص یا کامل گردیده است.

 می شود.

   وابسته فنی راهها و ابنیه 4-3

تامین دسترسی ایمن، سریع، هموار، پایدار و مقاوم در برابر حوادث طبیعی بمنظور پاسخگویی به راهسازی هدف از عملیات 

تقاضای حمل و نقل مسافر و بار بین دو یا چند نقطه است. با توجه به اهمیت راهها بعنوان محورهای مواصلاتی بین مناطق جمعیتی 
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می تواند بسیار حیاتی باشد. از آنجا که سازه راه علاوه برمقاومت در برابر بارهای برقرار ماندن ارتباطات برخی از آنها از نظر استراتژیک 

لذا مطالعات راه شامل جنبه های  ،استترافیکی در مواجهه با عوامل مهاجم محیطی مختلفی از قبیل آب، باد، نور آفتاب و غبره 

یط زیست، زمین شناسی، مکانیک خاك، هیدرولیک، گوناگون علمی از قبیل اقلیم شناسی، هیدرولوژی، مهندسی رودخانه، مح

نهایی و  توجیه مطالعات اولیه شامل مراحل مختلفی از قبیل مطالعات توجیهمهندسی سازه و غیره است. مطالعات طرح های احداث راه 

 خته شد. تفصیلی است. در فصل قبل به نواقص دستورالعملها و آئین نامه های بخش مطالعات راه پردا طراحی مطالعات

بی تردید همانقدر که انجام صحیح مطالعات و اجرای نقشه ها براساس آن اهمیت دارد نگهداری از سازه راه در طول دوران بهره 

کامل و دقیق بودن مطالعات هیدرولوژی در طرح و محاسبه تعداد و میزان  ،به طور مثال برداری نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است.

 یلاز قب یلی، به دلاها)آبروها(که کالورت یهنگامآب گذری، آبروهای یک راه تنها بخشی از تاب آوری راه در برابر هجوم آب می باشد. 

 ییشناسا یمهندسان راهدار یلهبوس یمتوال های یبا بازرس یدرا ندارد، باآب  یانعبور جر ییتوانا یش،انسداد بر اثر فرسا یاپرشدن و 

به رمپ عبور در محل تلاقی پل، با سوء مدیریت در دوره بهره برداری  رودخانه یرمسبخشی از  یوقت ینشده و اصلاح شود. همچن

پس زدگی آب می تواند مسایل جدیدی را برای گرفته شده را نداشته و  در نظر یانعبور جر ییشده است، پل توانا یلتبد یهنقل یلوسا

اصلاح  یدرفته است با یناز ب یشبر اثر فرساآب  یانحرکت جر یرمس یوقتسازه پل ایجاد کند که لزوما در مطالعات آن دیده نشه است. 

 یدشده است با یدارناپا یشفرسابر اثر  لحائ یوارد یشود. وقت یریشده و از نفوذ به بدنه راه جلوگ یتبه کالورتها هدا یشود تا آب بخوب

  اصلاح شود.

در این بخش سعی می شود، انواع آسیب های رخداده در مسیرهای مواصلاتی کشور بر اثر سیلاب طبقه بندی شده و علل آنها مورد 

ای، ریزههای واهای هیدرولیکی نظیر حرکت جریانهای ناشی از پدیدهبررسی قرار گیرد. هدف از این بخش بررسی کیفی آسیب

 آبشستگی، فرسایش و بر راه و ابنیه آن می باشد. 

 اثرات سیلاب بر جسم راه  4-3-1

از آنجاکه روسازی و زیرسازی راه برای تاب آوری در مقابل در معرض قرارگرفتن در برابر آب طراحی نمی شوند، لذا طراحی راه 

است. گاهی به دلیل نوع توپوگرافی منطقه، جریان آب بصورت  مستلزم دور کردن و یا محافظت جسم راه از نفوذ آب به بدنه آن

تقاطعی با جسم راه تلاقی دارد که در این حالت با احداث آبروهای مناسب جریان آب هدایت می شود تا بصورت کاملا ایزوله از مجاورت 

ر منطقه احداث می شود که در این حالت باید بدنه راه دور شود، اما در برخی مناطق مسیر راه بصورت نسبتا موازی با محور رودخانه د

ضوابط فنی موبوط به حریم و بستر رودخانه در جایابی محور مسیر مورد توجه قرار بگیرد. بدیهی است رعایت حداقل تراز راه نسبت به 

وع رژیم توپوگرافی تراز سیلابی رودخانه از یک طرف به دقت مطالعات هیدرولوژی و فرضیات آن مرتبط است و از طرف دیگر به ن

منطقه اعم از دشتی، تپه ماهوری و کوهستانی مرتبط می باشد. جسم راه در حاشیه رودخانه ها و در مناطق با شیب ملایم، مستعد 

-غرقآب شدن وخرابی های ناشی از آن مانند آبشستگی و آبردگی است. با توجه به توپوگرافی مناطق مختلف کشور برای مثال استان

ن و خوزستان به دلیل شیب عمومی ملایم آنها جریان سیل از سرعت عبور کمتر و در نتیجه ماندگاری بیشتری برخوردار های گلستا

بود در حالیکه استانهای لرستان و ایلام به دلیل طبیعت کوهستانی دچار سیلاب با سرعت بالا و ماندگاری کمتر شدند که این موضوع 

 ین استانها موثر بوده است.در نوع خرابری های ایجاد شده در ا

 بردگی محور راهآب 4-3-1-1

در این نوع خرابی، کل و یا بخش از جسم راه به وسیله سیل از بین برده می شود. به طور معمول این خرابی در محل تلاقی جریان 

با عمود از محور راه عبور کند، و عبوری سیلاب و محور راه صورت می گیرد. در صورتی که جریان سیلاب با شدت زیاد و با زاویه تقری

میزان آبروهای اجرا شده متناسب با دبی سیلاب نباشد و یا به دلیل عدم نگهداری مناسب ظرفیت آبروها کاهش یافته باشد محور راه 

خوزستان را بردگی محور ناشی از جریان سیلاب در استان نمونه هایی از آب 55-4شکل تا  57-4شکل بردگی شده است. دچار آب

 نشان می دهد.



 843        تحلیل خسارات وارده به زیرساختها در اثر بارندگیها و سیلابهافصل پنجم:  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 
 در شهرستان اهواز یلیمحور اسماع بردگیاز آب ینمونه ا 93-4شکل 

 
 فکه در شهر شوش -محور شوش  بردگیاز آب ینمونه ا 99-4شکل 

 
 محور مزرعه در شهر شوش بردگیاز آب ینمونه ا 94-4شکل 

-وستایی( به دلیل عبور جریان سیلابی دچار تخریب و آبدر مناطق دشتی، مقاطع محدودی از عرض راه )اصلی، فرعی و یا ر

بردگی شده است. به بیانی دیگر، اگر در زیر جاده محل عبور سیلاب با حجم مناسب درنظر گرفته شده بود، این نوع خسارت ایجاد 

خسارت گردیده و مسدود  ( دچار این نوع53-4شکل و  56-4شکل نمی شد. به عنوان مثال، بخشی از جاده اصلی اهواز به آبادان )

 شده است.



842          هیأت ویژۀ هازیرساختکارگروه 

 هاسیلابگزارش ملی 

 

 
 آبادان -محور اهواز  بردگیاز آب ینمونه ا 96-4شکل 

 
 شهر شوشتر هیبیمحور شع بردگیاز آب ینمونه ا 97-4شکل 

نمونه هایی از تخریب راه در استان  59-4شکل و  52-4شکل این نوع خرابی در استانهای دیگر نیز دیده شده است برای مثال 

 دهد.نمونه این خرابی در حوضه گرگانرود استان گلستان را نشان می 40-4شکل ا نشان می دهد. لرستان ر

 
 کالورتها یآب گذر تیعدم کفا لیشهرستان کوهدشت به دل ییراه روستا یمحور دسترس یآب بردگ 98-4شکل 
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 هاگزارش ملی سیلاب

 

  
در محل اتصال خط القعر  ریاز مس یبخش یآب بردگ 91-4شکل 

 به رودخانه کشگان استان لرستان

عبور  یکالورتها برا تیعدم کفا لیبه دل یآب بردگ 40-4شکل 

 در مجاورت گرگانرود لابیس انیجر

مهندس مشاور طراح راه می بایست براساس دبی سیلاب طرح آبروهایی با ظرفیت کافی برای  517به طور معمول براساس نشریه 

عبور آب طراحی کرده باشد. بنابراین پیدایش چنین آسیبی نشان از عدم دقت در مرحله طراحی و همچنین عدم دقت کارفرما در زمان 

 راح است. تحویل و تصویب طرح های مهندسین ط

 گرفتگی محور راهآب 4-3-1-1

-گرفتگی محور راه بود. آب گرفتگی راه نوع خفیفهای استان کشور ایجاد کرد، آبیکی از انواع خساراتی که سیل اخیر در اکثر راه

حور راه عبور می بردگی محور می باشد. در این نوع خسارات، جریان سیلاب با حجم زیاد و با سرعت کم از روی متری از خرابی آب

کند. به بیانی دیگر، این وضعیت زمانی اتفاق می افتد که تراز جریان سیلاب از تراز ارتفاعی محور راه بیشتر می باشد. البته سرعت و 

 41-4شکل قدرت عبور جریان سیلاب به میزانی نیست که باعث از بین بردن محور گردد و صرفا محور راه در زیر آب غرق شده است. 

تجربه سیلاب اخیر نشان داد بخش ها در شهرهای مختلف استان خوزستان نشان می دهد. هایی از آبگرفتگی راهنمونه  49-4شکل  تا

های بسیاری ازمحورهای موجود در مناطق دشتی، دچار آبگرفتگی شدند. به بیانی دیگر سطح تراز سیلاب از سطح تراز ارتفاعی محور 

ان دهنده غفلت یا عدم دقت در هنگام طراحی راه، و در مطالعات تعیین تراز ارتفاعی خط پروژه، نسبت به راه بیشتر شد. این مساله، نش

 تراز آب های ناشی از سیل های احتمالی می باشد. این امر در راههای فرعی و روستایی بیشتر به چشم می خورد. 

 
 مشکیاند -محور اهواز گرفتگیاز آب ینمونه ا 41-4شکل 



860          هیأت ویژۀ هازیرساختکارگروه 

 هاسیلابگزارش ملی 

 

  
 شهر شوش فهیمحور ابولق گرفتگیاز آب ینمونه ا 43-4شکل  آبادان -محور اهواز گرفتگیاز آب ینمونه ا 41-4شکل 

 

 به شهر دشت آزادگان یمنته یمحورها یاز آبگرفتگ یینما 49-4شکل 

 
 استان خوزستان سهیسطح راه در محور سو یآبگرفتگ 44-4شکل 
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 هاگزارش ملی سیلاب

 

 
 ها استان خوزستان هیمنصورسطح راه در محور  یآب گرفتگ 46-4شکل 

 
 استان خوزستان یسطح راه در محور  باو یآب گرفتگ 47-4شکل 

 
 استان خوزستان هیسطح راه در محور  گور یآب گرفتگ 48-4شکل 



868          هیأت ویژۀ هازیرساختکارگروه 

 هاسیلابگزارش ملی 

 

 
 استان خوزستان نیسطح راه در محور دارخو یآب گرفتگ 41-4شکل 

 شستگی محور راهآب 4-3-1-3

آب شستگی بخشی از جسم راه از دیگر خسارات رایجی است که به محورهای استان های مختلف وارد شده است. در این نوع 

خرابی، جریان عبوری سیل تقریبا به صورت موازی نسبت به محور راه وجود داشته است و همین امر موجب شده است که بخشی از 

این آب شستگی شامل، بخشی از لایه های روسازی، بخشی از زیرسازی، شانه راه می جسم راه دچار آبشستگی شود. در برخی موارد 

در موارد  نمونه هایی از آب شستگی محورهای مختلف در استان خوزستان نشان داده شده است. 63-4شکل  تا 60-4شکل شود. در 

یان سیلاب بوده است. در برخی موارد سیلاب متعددی شانه جاده دچار آبشستگی شدید شده است و این امر به دلیل شدت زیاد جر

باعث آبشستگی زیرسازی جاده شده است. با توجه به عدم چسبندگی مصالح اساس و زیراساس روسازی، این بخش از بدنه راه مقاومتی 

 شود. در برابر آب شستگی ندارد و زمانی که با جریان آب مواجه شود دچار کاهش مقاومت شدید شده و آبشستگی ایجاد می

در برخی از مناطق، روان آب ناشی از سیل به کنار شانه راه ها رسیده، ولی تراز ارتفاعی آن به تراز جاده نرسیده است. به بیانی 

دیگر، محور مسدود نشده است. اما نکته مهم در این میان این است که رسیدن سیلاب به شانه جاده، باعث ورود آب به بدنه روسازی و 

است. نفوذ آب به شانه و سپس لایه های مختلف روسازی، منجر به کاهش شدید مقاومت اجزای روسازی می شود. این جسم راه شده 

امر حتی پس از فروکش کردن سیلاب تا حدودی به قوت خود باقی می ماند. در چنین وضعیتی، عبور ترافیک شدید از روی محور، 

د. این خرابی ها میتوانند نشست های ناگهانی و یا تدریجی شدید، کندگی و منجر به خرابی های وسیعی در سطح کل محور می شون

ایجاد چاله در روسازی باشند. این نوع خرابی ها )موسوم به موج دوم خسارات ناشی از سیل( حتی تا چند ماه پس از وقوع سیل نیز در 

عی در خصوص تعیین مقاومت و توان روسازی های روسازی ظاهر می شوند. بر همین اساس نیاز است تا تحقیقات و آزمایشات وسی

 قرارگرفته در معرض آب صورت گیرد و در صورت نیاز آن روسازی ها بهسازی شوند.

 
 کارون در شهرستان اهواز ییو خسارت به شانه محور روستا شستگیاز آب ینمونه ا 60-4شکل 
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 هاگزارش ملی سیلاب

 

 
 در شهر شوش لیو خسارت به شانه محور چغازنب شستگی از آب ینمونه ا 61-4شکل 

  
 مشکیشهر اند یراه ها شستگی از آب ینمونه ا 61-4شکل 

 
 ذهیدر شهر ا شستگی از آب ینمونه ا 63-04شکل 



865          هیأت ویژۀ هازیرساختکارگروه 

 هاسیلابگزارش ملی 

 

  
 از راه در استان خوزستان یبخش یآب شستگ 64-4شکل  بستان یاز راه در کمربند یبخش یآب شستگ 69-4شکل 

  
 ذهیراه در محور ا یآب شستگ 67-4شکل  از راه در استان خوزستان یبخش یآب شستگ 66-4شکل 

 62-4شکل )مئاندر( اثر تخریبی بیشتری را از خود برجای می گذارد که  آب شستگی محور راه مخصوصا در محل پیچ رودخانه

 نشان می دهد.نمونه ای از آنرا در استان گلستان 
در استان لرستان بدلیل وضعیت توپوگرافی منطقه، سیلاب دارای سرعت بالاتر و ماندآب کمتری بوده است. در برخی موارد سیلاب باعث 

 آب شستگی مسیر دسترسی خرم آباد به پلدختر در استان لرستان را نشان می دهد. 69-4شکل آبشستگی شدید روسازی جاده شده است. 

 
 از محور راه در استان گلستان یبخش یآبشستگ 68-4شکل 
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 هاگزارش ملی سیلاب

 

  
 پلدختر-از محور راه خرم آباد یبخش یآب شستگ 61-4شکل 

 نشست موضعی شانه راه 4-3-1

در برخی از مناطق، روان آب ناشی از سیل به کنار شانه راه ها رسیده، ولی تراز ارتفاعی آن به تراز جاده نرسیده است. به بیانی 

مسدود نشده است. اما نکته مهم در این میان این است که رسیدن سیلاب به شانه جاده، باعث ورود آب به بدنه روسازی و دیگر، محور 

جسم راه شده است. نفوذ آب به شانه و سپس لایه های مختلف روسازی، منجر به کاهش شدید مقاومت اجزای روسازی می شود. این 

ودی به قوت خود باقی می ماند. در چنین وضعیتی، عبور ترافیک از روی محور، منجر به امر حتی پس از فروکش کردن سیلاب تا حد

خرابی های وسیعی در سطح کل محور می شوند. این خرابی ها میتوانند نشست های ناگهانی و یا تدریجی شدید، کندگی و ایجاد چاله 

ی از سیل( حتی تا چند ماه پس از وقوع سیل نیز در روسازی در روسازی باشند. این نوع خرابی ها )موسوم به موج دوم خسارات ناش

ظاهر می شوند. بر همین اساس نیاز است تا تحقیقات و آزمایشات وسیعی در خصوص تعیین مقاومت و توان روسازی های قرارگرفته 

 .در معرض آب صورت گیرد و در صورت نیاز آن روسازی ها بهسازی شوند

 دهد.شانه راه در استان خوزستان را نشان میخرابی  37-4شکل تا  30-4شکل 

 آب شستگی و خرابی شانه را در محوری در استان مازندران نشان می دهد.  36-4شکل تا  35-4شکل 

  
 تنگ جعفر ییشانه راه در محور روستا یخراب 71-4شکل  شانه راه در استان خوزستان یخراب 70-4شکل 



866          هیأت ویژۀ هازیرساختکارگروه 

 هاسیلابگزارش ملی 

 

  
 یحت -یشانه راه در محور لال یخراب 73-4شکل  شانه راه در محور غرب مارون یخراب 71-4شکل 

  

  
 یدر منطقه چاچکام شهرستان سار اسریک-یشانه راه در محور سار یخراب 79-4شکل 

  
 کلا یحاج ییر اثر رانش در منطقه روستا اسریک-یشانه راه در محور سار یخراب 74-4شکل 
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 در اثر رانش یشهرستان سوادکوه شمال یامام کلا-شارقلت ییشانه راه در محور روستا یخراب 76-4شکل 

 آبشستگی روسازی 4-3-3

به حالت غرق آب و  یاماه  1از  یشبطور مستمر بزیادی  یو مواصلات یانیمحور شرو گلستان در استان خوزستان  یبارندگ یجهدر نت

و  ای عملکرد سازه یابیقرار گرفته اند. ارز یبموجود به شدت در معرض آس یها یرساختز یجهو در نت نددر معرض آب قرار گرفت یا

درصد رطوبت، نوع  یلمختلف از قب یپارامترها یاثر گذار دلیل به است شده ابغرق یلابدر اثر س که یروساز یک یباربر یتظرف

پیش بینی میزان نشست های آتی روسازی  غیرهو عبوری  یکحجم تراف ها، یهلا یناتصال ب یتوضع ها، یهضخامت لا ها، یهمصالح لا

در  ییراتمسئله منجر به تغ یناثرگذار است. ا یآسفالت یشکل ماندگار روساز ییرو تغ یبر رفتار خستگ یلاباست. وقوع سمشکل 

 شود. یع شدن مادر اثر رطوبت و اشب یروساز یها یهلا یکیعملکرد و پاسخ مکان

راه ها در معرض آب  یخاک یو شانه ها یراساسز یهاساس، لا یه)آسفالت(، لا یهرو یهدهد که لا یخلاصه بر حوادث نشان م یمرور

شدن و از  یامر منجر به فنر ینهم تا مدتی غرقاب بوده اند، یراساساساس و ز یه،رو یها یهلادر برخی موارد  ینقرار گرفته اند. همچن

گفت که  یدندارد اما با یمشکل ظاهر یچگونهموارد راه ه یتوجه داشت که در برخ یدخواهد شد. با نزما ها در گذر یهلا یدگیهم پاش

 یروساز ی،روساز یاز رو ینسنگ یکدر کنار شانه راه آب وجود داشته، با عبور تراف ینکها یامحور راه بوده و  یآب بر رو ینکها یلبدل

خود را حفظ نموده و  یریهمچنان حالت خم یخواهد شد. پس از فروکش کردن آب روساز یکل یدگیو از هم پاش یجد یبدچار آس

 بود. یمخسارات خواه یشو افزا یکل یبنه چندان دور، شاهد تخر یا یندهدر آ

های آسفالتی دارد. های گذشته نشان می دهد که شرایط آب و هوایی اثر مهمی بر عملکرد روسازیتحقیقات صورت گرفته در دهه

های روسازی تاثیر می گذارند. فعل و انفعالات به وجود آمده میان عوامل عوامل محیطی مانند بارش، دما و غیره بر روی تمامی خرابی

آب شدن روسازی چسبندگی ماستیک و چسبندگی مصالح سنگی و قیر محیطی، مواد روسازی و بارگذاری بسیار پیچیده است. با غرق

 20-4شکل تا  33-4شکل سئله منجر به تغییرات در عملکرد و پاسخ مکانیکی لایه روسازی می شود. بسیار کاهش می یابد این م

 خرابی انعکاسی محور راه در اثر نشستهای بستر در محورهای استان خوزستان را نشان می دهد.

  
 رامهرمز-راه در محور بهبهان یروساز یخراب 78-4شکل  عیراه در محور رف یروساز یخراب 77-4شکل 



862          هیأت ویژۀ هازیرساختکارگروه 

 هاسیلابگزارش ملی 

 

  
 ابیراه در محور سر آس یروساز یخراب 80-4شکل  شمهیراه در محور کر یروساز یخراب 71-4شکل 

 خرابی ابنیه فنی راه 4-3-9

استفاده در محل تلاقی محور راه با خط القعر ها و مسیل ها به منظور عبور سیلاب و آب های سطحی فصلی از کالورت ها و آبروها  

می شود. عدم توجه و نگهداری صحیح کالورت ها در طول دوران بهره برداری و یا عدم اجرای صحیح باعث کاهش ظرفیت خروجی 

آنها شده و مانع از ورود آزادانه جریان رواناب سیلاب به داخل آنها می شود و به علت وجود رسوب و نخاله در جریان سیلاب برگشت 

 ا و آبروها را به شدت افزایش داده و سطح مقطع مفید آن را به میزان زیادی کاهش می دهد.آب در ورودی کالورت ه

 
 ها در استان فارسکالورت بیتخر 81-4شکل 

 عدم بازدید و نگهداری کالورت ها و مجاری آبرو 4-3-9-1

و خروج صحیح جریان آب است. در طول ها در ورورد ها در برابر سیلاب ظرفیت ناکافی کالورت و پلیکی از خرابی های مهم راه

برداری از راه ها، توانایی کالورتها و آبروها برای انتقال آب کاهش یافته و در نتیجه نحوه انتقال آب در هنگام بحران با عواقب زمان بهره

راه و زیر کالورت )محل اتصال ترازی ورودی کالورت با زمین طبیعی باعث نفوذ آب به بدنه شود. به طور مثال عدم همجانبی همراه می

با زمین( خواهد شد. با نفوذ آب به بدنه راه، محل اتصال کالورت و بدنه راه و همچنین محل اتصال کالورت و زمین به کلی شسته شده 

اری محل شود. در نتیجه کنترل و نگهدو کالورت آزادانه به حرکت در آمده و با قسمتی از راه که روی آن است، به کلی جابجا می

 های احتمالی آن برطرف شود. ورودی و خروجی راه در طول دوره بهره برداری باید به طور منظم و متوالی انجام شود و خرابی

همچنین به این نکته باید توجه داشت که عدم هم ترازی خروجی کالورتها باعث شسته شدن محل خروجی آب شده و مشکلات  

تیجه محل خروجی نباید به صورت آبریز باشد تا باعث فرسایش محل خروجی و نفوذ آب به لایه مشابهی را بوجود می آورد. در ن

ترازی جریان و ورودی و یا خروجی کالورت و پل را نشان عدم هم 29-4شکل تا  28-4شکل سابگرید و محل اتصال راه و کالورت شود. 

 دهد.می
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 دهد-ذهیآبروها در محور مسجد ا یاز خراب ینمونه ا 83-4شکل  یلال-مانیآبروها در محور مسجد سل یاز خراب ینمونه ا 81-4شکل 

  
 آبروها در محور مرغا یاز خراب ینمونه ا 84-4شکل  لمید-هیدیآبروها در محور مسجد ام یاز خراب ینمونه ا 89-4شکل

  
 آبروها یاز خراب ینمونه ا 86-4شکل 

  
 آبروها یخراباز  ینمونه ا 87-4شکل 



830          هیأت ویژۀ هازیرساختکارگروه 

 هاسیلابگزارش ملی 

 

  

 آبروها در استان لرستان یاز خراب ینمونه ا 88-4شکل 

  
 آبروها در استان لرستان یاز خراب ینمونه ا 81-4شکل 

 وجود سیل بند و هدایت صحیح آب به کالورتهاعدم  4-3-9-1

آبرو وجود ندارد. در این حالت علاوه جریان که به داخل در بسیاری از موارد سازه های سیل بند برای هدایت آب به داخل کالورت و 

کند، قسمتی از جریان با بدنه راه برخورد کرده و با شستن راه و محل اتصال کالورت و سازه راه، کالورت را ناپایدار و در آبرو حرکت می

در محل ورودی به   2و  3سیل بندهای به شکل آورد. برای رفع این مشکل باید صورت جریان زیاد، پل و یا کالورت را به حرکت در می

نمونه ای از هدایت  91-4شکل  و 90-4شکل با سازه آب، محل ورودی کالورت است.  2کالورت اجرا کرده که محل برخورد قسمت 

اه و سازه شده، و سپس باعث ناپایداری ره منجر به برخورد آب به بدنه راه دهد کنکردن مناسب آب به داخل کالورت را نشان می

 زهکشی شده است و با ادامه آن کل سازه راه شسته شده است.

  
آب به کالورت  حیصح تیبند و هدا لیعدم وجود س 11-4شکل  ینیبند در محور سادات حس لیعدم وجود س 10-4شکل 

 یلال-مانیها محور مسجد سل
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 نظارت بر وضعیت کف کالورتهاعدم  4-3-9-3

نفوذ آب به سابگرید و همچنین ناپایداری کالورت می شود. وضعیت کف کالورت در دوره بهره  خرابی سطح کف کالورت باعث

 برداری باید نظارت و بازرسی شده و در صورت خرابی تعمیرات لازم انجام شود.

 
 کف آبرو در محور مشراگه یآبشستگ 11-4شکل 

 عدم تعریف مسیر حرکت جریان در نزدیکی سازه راه 4-3-9-9

ری از موارد، با وجود اجرای سازه آبرو، مسیر جریان آب مبهم بوده و نحوه حرکت جریان در نزدیکی کالورت به درستی در بسیا

دیده می شود که خط حرکت جریان در نزدیکی کالورت )ورودی و  96-4شکل تا  97-4شکل مشخص نشده است. به عنوان مثال در 

-ست که این عامل باعث افزایش اینرسی جریان در و در نهایت افزایش تخریب آن در جریانیا خروجی( با انحنا و یا انسداد روبرو شده ا

شود. در نتیجه به این نکته باید توجه داشت که اجرای کالورت به تنهایی بالا )در حالت جریان زیاد مانند سیلاب( می ها با سرعت

متر بعد از ورود به کالورت( باید مشخص شود. در غیر  100ورود و  متر قبل از 100کند و مسیر حرکت جریان )مشکلات را برطرف نمی

این صورت جریان در حالت بحرانی )سیلاب( جهتی را با برای خود انتخاب کرده که باعث بوجود آمدن عواقبی همچون شستن بدنه راه 

ه و در نهایت منجر به جدایی کالورت از جداره و تا چند صد متر، نفوذ آب به بدنه راه و زیراساس، نفوذ به محل تماس کالورت و سازه را

حرکت آن در جهت جریان می شود. همچنین حرکت جریان به موازات راه و ورود به سطح راه )در محلی که تراز جریان به تراز سطح 

 راه نزدیک می شود( از جمله عواقب عدم تعریف مسیر حرکت جریان در نزدیکی کالورت و پل است.

  
 سازه راه یکیدر نزد انیحرکت جر ریاز عدم وجود مس ینمونه ا 13-4شکل 



838          هیأت ویژۀ هازیرساختکارگروه 

 هاسیلابگزارش ملی 

 

  
در  انیحرکت جر ریاز عدم وجود مس ینمونه ا 19-4شکل

 سازه راه یکینزد

در  انیحرکت جر ریاز عدم وجود مس ینمونه ا 14-4شکل 

 دهدز-ذهیسازه راه محور ا یکینزد

 
 آب در استان لرستان ریمس حیصح تیعدم هدا 16-4شکل 

 هاعدم مکانیابی مناسب و یا کمبود ظرفیت کالورت 4-3-9-4

کمبود ظرفیت عبور کالورت، مکانیابی نامناسب و یا عدم کارایی کالورت در عبور جریان باعث عواقبی مانند نشست راه، خرابی 

 108-4شکل تا  93-4شکل آن در جهت جریان می شود. کامل راه و در حالت بحرانی نیز باعث جدا شدن کالورت از بدنه راه و حرکت 

 دهد.ای از عدم ظرفیت مناسب و مکانیابی نامناسب کالورت و یا سازه زهکشی را نشان میمی تواند نمونه

که در بسیاری از موارد سازه های سیل بند برای هدایت آب به داخل کالورت و آبرو وجود ندارد. در این حالت علاوه بر جریان آبی 

و سازه راه، کالورت را  کند، قسمتی از جریان با بدنه راه برخورد کرده و با شستن راه و محل اتصال کالورتبه داخل آبرو حرکت می

  2و  3آورد. برای رفع این مشکل باید سیل بندهای به شکل ناپایدار و در صورت زیاد بودن جریان، پل و یا کالورت را به حرکت در می

با سازه آب، محل ورودی کالورت است. شکل های زیر به دلیل هدایت  2ی به کالورت اجرا کرده که محل برخورد قسمت در محل ورود

دهد که به برخورد به بدنه راه، باعث ناپایداری راه و سازه زهکشی شده است و با ادامه نکردن مناسب آب به داخل کالورت را نشان می

 شود.آن کل سازه راه شسته می
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 یلال-مانیکالورت موجود در محور مسجد سل 101-4شکل 

  
 فکه-مناسب کالورت محور شوش یابیعدم مکان 18-4شکل  شوش -مناسب کالورت در محور مزرعه یابیعدم مکان 17-4شکل 

  
در کالورت ها استان  یجمع شدن آشغال و رسوبگذار 100-4شکل  کالورت یهمتراز نبودن ورود 11-4شکل 

 لرستان



835          هیأت ویژۀ هازیرساختکارگروه 

 هاسیلابگزارش ملی 

 

 
 لمید- هیدیکالورت موجود در محور ام 101-4شکل 

، با توجه به اینکه انتخاب دوره بازگشت 514در طراحی پلها و آبروها برای محاسبه دبی عبوری ار ناحیه پل مطابق ضوابط موجود در نشریه 

رودخانه، اهمیت، تعداد و جمعیت نقاط متصل شده فقط به درجه بندی راه بستگی دارد، عواملی نظیر میزان بارش و حوضچه آبریز مربوط به هر 

 در مسیر را در نظر نمی گیرد لذا پیشنهاد می شود نحوه تعیین دوره بازگشت سیلاب طرح با توجه به عوامل ذکر شده بازنگری شود.

ر ورود واریزه های سنگی و توان در بازدید از منطقه سیلابی بدان اشاره کرد، بسته شدن دهانه کالورت ها در اثمساله دیگری که می

چوبی و همچنین رسوبات ریزدانه ها بوده که منجر به کاهش عملکرد و عدم انتقال آب به پایین دست آبراهه و در نتیجه روگذری 

سیلاب از روی جاده و آبگرفتگی آن می شود. این مساله را می توان با حرکت از شهر آزاد شهر به سمت شهر شاهرود در جاده خوش 

لاق به این صورت تبین کرد که کالورت های مناطق جنگلی اکثرا توسط رسوبات ریزدانه و واریزه های چوبی و سنگی بسته شده یی

است. واریزه های سنگی نیز در مناطق دارای پوشش گیاهی ضعیف تر که عمدتا سیلاب ها به صورت برفاب بوده و علت عمده بسته 

  . (106-4شکل تا  107-4 شکل) شدن دهانه آبراهه ها می باشند

با بررسی عملکرد کالورت ها مشخص شد که کالورت های لوله ای دارای ضعیف ترین عملکرد بوده که این مساله به دلیل عدم 

توانایی آنها جهت گذردهی آب با دبی زیاد در سیلاب های ناگهانی می باشد. علت این مساله را می توان در عملکرد کالورت ها در 

حت فشار دانست. در کالورت های جعبه ای تعبیه شده بر روی جاده نیز مشاهد می شود در مواردی که کف آنها با بستر آبراهه حالت ت

یکی بوده عملکرد مناسبی داشته اند و در مواردی با بسته شدن دهانه آبراهه به دلیل اختلاف تراز با بستر آبراهه و حرکت واریزه های 

 سته شده که این مساله را می توان با تمهیدات مناسبی مانند تعبیه سازه رسوبگیر در بالادست کنترل کرد.  مورد نظر دهانه آنها ب

کالورت های نعل اسبی بدون کف نیز با توجه به ابعاد بزرگتر مشاهده می شود که با مشکل کمتری از منظر بسته شدن در مواقع 

ورت ها نیز عدم تطابق پروفیل آبراهه رودخانه و کف کالورت منجر به بلوك شدن دهانه سیلابی مواجه بوده اند. هر چند در این نوع کال

 آن شده است. 

  
   کالورت موجود در محور آزادشهر به سمت شاهرود 103-4شکل 



 834        تحلیل خسارات وارده به زیرساختها در اثر بارندگیها و سیلابهافصل پنجم:  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 
 شاهرود-چگونگی عملکرد کالورت های بدون زیر در جاده آزادشهر 109-4شکل 

  
-آزادشوهر محوور در احوداثی ای لوله هایکالورت 104-4شکل 

 شاهرود

چگونگی جلوگیری از پر شدگی کالورتهوای جعبوه  106-4شکل 

ای با استفاده از تعبیه سوازه هوای بالادسوت در 

 شهرستان علی آباد-جاده روستای چینو

 بر دیوارهای حائل  صحیح نظارتعدم  4-3-9-6

دیوارهای حائل نقشی مهمی در هدایت جریان آب، نگهداری سازه آب، جلوگیری از نفوذ آب به بدنه راه و ... ایفا می کنند. بازدید و 

-4شکل ترمیم دیوارها در مرحله تعمیر و نگهداری راه می تواند به جلوگیری از مشکلات موجود کمک شایانی نماید. همانطور که در 

نباشته شدن و اشباع شدن خاك پشت دیوار حائل منجر به خرابی سازه راه و سازه های مجاور شده است. یکی مشاهده می شود ا 103

-های بازدید شامل ارزیابی پایداری سازه حائل، اتصال آن با زمین و سازه مجاور به صورت متوالی است. عبور جریاناز مهمترین بخش

های منظم فرسایش و کاهش پایداری دیوار حائل می شود که این مسئله مستلزم بازدید های نرمال در طول دوره بهره برداری راه باعث

ای از عدم اجرای تمهیدات لازم نمونه 110-4شکل تا  103-4شکل احتمالی شناسایی و برطرف شود.  ای است تا هرگونه خرابیو دوره

 دهد.وار حائل را نشان مینگهداری و تعمیر دیدر طراحی و مرحله ساخت و همچنین عدم بازدید، 

  
-در محور باغملوک حائل وارید یاز خراب ینمونه ا 107-4شکل 

 هفتگل

 سردشت-محور لالی حائل در  وارید یاز خراب ینمونه ا 108-4شکل 



836          هیأت ویژۀ هازیرساختکارگروه 

 هاسیلابگزارش ملی 

 

  
 نمونه ای از خرابی دیوار حائل 101-4شکل شکل 

  

  
 حائل در استان لرستان وارید یاز خراب ینمونه ا 110-4شکل 

 اثر سیلاب بر خطوط ریلی 4-3-4

سیل اخیر باعث ایجاد خرابی های مختلفی در راه آهن استان های خوزستان، لرستان، گستان و مازندران شده است. این خرابی ها  

ها و تاسیسات راه آهن،  شامل آبشستگی روسازی بالاستی، آب بردگی خط راه آهن، آب گرفتگی خط راه آهن، آب گرفتگی ساختمان

 آبگرفتگی تونل ها، هوازدگی دیواره های ترانشه و ریزش آنها و آبشستگی دیواره ها و خاکریزها می باشد. در ادامه نمونه هایی از انواع 

 خرابی ها ارائه می شود
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 آب شستگی روسازی بالاستی 4-3-4-1

کل می شود و همین امر منجر به مسدود شدن خط می شود. در این در این نوع خرابی، صرفا روسازی بالاستی راه آهن دچار مش

نوع خرابی بخشی از روسازی بالاستی با جریان سیلاب برده می شوند و به اصطلاح روسازی بالاستی دچار آب شستگی شده است. این 

 ی عبور کند. نوع خرابی زمانی رخ می دهد که جریان سیلابی با شدت متوسط و دبی نسبتا زیاد از روی روساز

نمونه ای این نوع خسارت نشان داده شده است. همانگونه که در این شکلها مشاهده می شود،  118-4شکل و  111-4شکل در 

جریان نسبتا شدید سیلاب عبوری منجر به از بین بردن و شسته شدن بخشی از روسازی بالاستی شده و با بروز این نوع خسارت، خط 

این خسارت به دلیل عدم توجه به تلاقی مسیل های سیلابی و خط راه آهن اتفاق افتاده است. هر چه دبی و  راه آهن مسدود می شود.

 .سرعت جریان سیلاب عبوری در مسیل زیادتر بوده است، میزان خسارت وارده به روسازی نیز بیشتر شده است

  
 (100+767تا  800-766 لومتریبامدژ )ک -در بلاک آهو دشت یروساز یاز آبشستگ ینمونه ا 111-4شکل 

 
 (800 لومتری)ک اندشتیم - هیبلاک نظام یدر کمربند یروساز یاز آبشستگ ینمونه ا 111-4شکل 

ها با دقت شناسایی شده و سپس میزان دبی عبوری و تراز حداکثر ارتفاعی در یک طراحی صحیح و مناسب، در ابتدا محل مسیل

شود. در ادامه و در صورتی که خط راه آهن )روسازی راه آهن( با مسیل ها تلاقی داشت، راهکارهایی نظیر افزایش تراز عیین میآنها ت

ارتفاعی روسازی و استفاده از کالورت و کانال عرضی در زیر خط با تعداد و فاصله مناسب درنظر گرفته می شود. به نظر می رسد علت 

خسارت، عدم شناسایی محل صحیح تلاقی مسیل های سیلابی و خط راه آهن، تراز ارتفاعی کم خط راه آهن و های اصلی بروز این نوع 

 عدم استفاده از کالورت ها و کانال های عرضی با تعداد و فاصله مناسب در زیر روسازی بوده است.

 آب بردگی کل خط راه آهن  4-3-4-1

این نوع خرابی، نوع شدیدتری از آبشستگی روسازی بالاستی می باشد. در این نوع خرابی، جریان و حجم سیلاب عبوری از روی 

خط به حدی زیاد است که باعث می شود کل روسازی و زیرسازی با جریان سیلاب از بین می روند و در نتیجه خط مسدود می شود. 
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خط راه آهن ناشی از جریان سیلاب مشاهده می شود. همانگونه که در این شکل نشان داده  نمونه ای از آب بردگی 117-4شکل در 

 شده است، جریان شدید سیلاب عبوری منجر به جدا شدن طول مشخصی از کل خط شده است. 

عبوری و تراز ها با دقت شناسایی شده و سپس میزان دبی در یک طراحی صحیح و مناسب خط راه آهن، در ابتدا باید محل مسیل

شود. در ادامه و در صورتی که خط راه آهن با مسیل ها تلاقی داشت، راهکارهایی نظیر افزایش تراز حداکثر ارتفاعی آنها تعیین می

ارتفاعی روسازی و استفاده از کالورت و کانال عرضی در زیر خط با تعداد و فاصله مناسب درنظر گرفته می شود. به نظر می رسد علت 

صلی بروز این نوع خسارت، عدم شناسایی محل صحیح تلاقی مسیل های سیلابی و خط راه آهن، تراز ارتفاعی کم خط راه آهن و های ا

 عدم استفاده از کالورت ها و کانال های عرضی با تعداد و فاصله مناسب در زیر روسازی بوده است.

 آب گرفتگی روسازی 4-3-4-3

باشد. در این نوع خرابی، تراز ارتفاعی نوع دیگری از خرابی که در راه آهن بسیار مشهود بود، آب گرفتگی روسازی راه آهن می

ر مسدودی خط، خسارت دیگری که این نوع سیلاب از تراز ارتفاعی ریل بیشتر بوده و این امر منجر به مسدودی خط می شود. علاوه ب

خرابی به روسازی تحمیل می کند، کثیفی بالاست می باشد. در این نوع خرابی، جریان سیلاب سرعت حرکت پایینی داشته و یا ساکن 

ی آن به شدت پایین است. به بیانی دیگر، با وجود  اینکه تراز ارتفاعی سیلاب بیشتر از تراز ارتفاعی خط راه آهن است، اما سرعت عبور

نمونه ای از خسارت آبگرفتگی  115-4شکل است. همین امر باعث می شود تا روسازی راه آهن دچار آب بردگی و یا آبشستگی نشود. 

 دهد. روسازی در را آهن استان خوزستان را نشان می

 
 (800+766 -763 لومتریبامدژ )ک -خط راه آهن در بلاک آهو دشت یاز آبگرفتگ ینمونه ا 119-4شکل 

 
 (800 لومتری)ک اندشتیم - هیلاک نظامب یخط راه آهن در کمربند بردگی از آب ینمونه ا 113-4شکل 
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ی پس از تخلیه سیلاب شود. پس از اینکه وجود این نوع خرابی، می تواند منجر به تحمیل خسارت دیگری به روسازی و در مرحله

سیلاب از روی روسازی تخلیه شد، گل، لای، خس و خاشاك و هر نوع مصالح و مواد دیگری که در سیلاب وجود داشته اند به جسم 

شده به نمونه ای از بالاست کثیف  113-4شکل تا  114-4شکل روسازی وارد شده اند و منجر به کثیفی شدید بالاست می شوند. در 

 علت این نوع خرابی نشان داده شده است.

 
 (711 ومتریل)ک هینظام ستگاهیخط راه آهن در ا یاز آبگرفتگ ینمونه ا 114-4شکل 

 
 (100+767تا  800-766 لومتریبامدژ )ک -بالاست در بلاک آهو دشت یفیاز کث ینمونه ا 116-4شکل 

 
 (140+693 لومتریگل محک )ک -بالاست در بلاک بالارود  یفیاز کث ینمونه ا 117-4شکل 

خسارت وارد شده به خط و روسازی از نوع آب گرفتگی، نوع خفیف تری از خرابی های آبشستگی و آب بردگی خط راه آهن می 

ن نتواسته منجر به آب باشد. به بیانی دیگر در این نوع خرابی، به دلیل اینکه جریان سیلاب دارای سرعت عبور زیادی نیست بنابرای

بردگی و آبشستگی در جسم روسازی گردد. اما در هر صورت این نوع خسارت در وهله اول منجر به مسدودی خط و در وهله دوم منجر 
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به کثیفی بالاست می شود. این نوع خسارت به دلیل عدم شناسایی محل صحیح تلاقی مسیل های سیلابی و خط راه آهن، تراز ارتفاعی 

 راه آهن و عدم استفاده از کالورت ها و کانال های عرضی با تعداد و فاصله مناسب در زیر روسازی بوده است. کم خط

 آب گرفتگی ساختمان ها و تاسیسات 4-3-4-9

آب گرفتگی ساختمان و تاسیسات ایستگاه های راه آن نوع دیگری از خسارات وارده به راه آهن می باشد. در این نوع خسارت، 

ز ساختمان ها و تاسیسات موجود در ایستگاه های راه آهن دچار آبگرفتگی شده و عملا استفاده از آنها غیرممکن می گردد. به برخی ا

دلیل بروز این نوع خسارت بخش زیادی گل و لای به ساختمان ها و تاسیسات وارد شده و منجر به خسارات ثانویه ای نظیر از کار 

، نمونه ای از آب گرفتگی ساختمان ها و تاسیسات 119-4شکل  و 112-4شکل و ... می شوند. در افتادگی دستگاه ها و تجهیزات 

 .موجود در ایستگاه های راه آهن استان خوزستان نشان داده شده است

 
 (774 ومتریلبامدژ )ک ستگاهیاز خسارت ا ینمونه ا 118-4شکل 

 

 
 (711 ومتریل)ک هینظام ستگاهیاز خسارت ا ینمونه ا 111-4شکل 
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در هنگام جانمایی ایستگاه راه آهن باید به محل عبور روان آب ها توجه شود. در صورتی که روان آب سطحی از محل ایستگاه عبور 

می کند، باید از قبل از وقوع سیل، تمهیدات لازم جهت هدایت و انتقال روان آب سطحی به محلی دیگر اندیشیده شود. به نظر می 

 هیداتی در ایستگاه های راه آهن در معرض عبور سیلاب انجام نشده است.رسد که چنین تم

 آب گرفتگی تونل ها 4-3-6

یکی از خساراتی که در نواحی کوهستانی راه آهن استان خوزستان با آن مواجه شده است، آب گرفتگی تونل می باشد. در این نوع 

بیشتر می شود، و سپس آب به صورت جریانی از یکی از ورودی های تونل خسارت، تراز ارتفاعی آب درون تونل از تراز ارتفاعی ریل 

نمونه ای از این خسارت مشاهده  188-4شکل تا  180-4شکل خارج شود. این نوع خسارت می تواند منجر به مسدودی خط شود. در 

 می شود.

 
 (93تونل  یتنگ پنج )بخش جنوب -تونل در بلاک تنگ هفت یاز آبگرفتگ ینمونه ا 110-04شکل 

  

 
 (91-90تونل  یتنگ پنج )بخش شمال -تونل در بلاک تنگ هفت یاز آبگرفتگ ینمونه ا 1111-4شکل 

  

 
 (11تونل  یتله زنگ )دهانه جنوب -تونل در بلاک تنگ پنج  یاز آبگرفتگ ینمونه ا 111-4شکل 
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می تواند عدم توجه به نگهداری صحیح کانال های زهکشی تونل باشد.  با توجه به بازدیدها لزوم یکی از دلایل بروز این خسارت 

ایجاد دستورالعمل واحد جهت بازرسی سیستم زهکشی تونل و کانال های زهکش و چگونگی جلوگیری از بالا آمدن سطح آب های 

 زیرزمینی در تونل ها احساس می شود.

 ترانشه و ریزش آنهاهوازدگی دیواره های  4-3-6-1

هوازدگی دیواره ترانشه ها و ریزش آنها خسارتی است که به وفور در مناطق کوهستانی راه آهن استان خوزستان مشاهده می شود. 

ان های هوازده ترانشه به علت باردیواره های ترانشه به طور مداوم و در طی سالیان در معرض هوا قرار دارند. در این نوع خسارت، دیواره

شود ضعیف شده و بخشی از آن دچار ریزش می شود. شدت این امر معمولا در شدید و جریان سیلابی که از بالای ترانشه جاری می

دهانه تونل ها بیشتر بوده است. در این نوع خسارت، بخشی از سنگ ها، خاك و ... ترانشه باعث پر شدن کانال های زهکشی اطرف خط 

، نمونه ای از این 183-4شکل الی  187-4شکل بر روی خط ریخته و باعث مسدودی خط می شوند. در  شده و بخش دیگری از آنها

 نوع خسارت نشان داده شده است.

 
 (6تونل  یمازو )دهانه شمال -خط و کانال زهکش کناره خط در بلاک شهبازان  یترانشه به رو وارهیاز د یگل و لا زشیر 113-4شکل 

 
 (611 لومتریمازو )ک -خط و کانال زهکش کناره خط در بلاک شهبازان  یترانشه به رو وارهیاز د یلا گل و زشیر 119-4شکل 

 
 (637 لومتریبالارود )ک ستگاهیخط و کانال زهکش کناره خط در ا یترانشه به رو وارهیاز د یگل و لا زشیر 114-4شکل 
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 (400+690تا  690 لومتریگل محک )ک -خط و کانال زهکش کناره خط در بلاک بالارود  یترانشه به رو وارهیاز د یگل و لا زشیر 116-4شکل 

 
 (140+693 لومتریگل محک )ک -خط و کانال زهکش کناره خط در بلاک بالارود  یترانشه به رو وارهیاز د یگل و لا زشیر 117-4شکل 

پایدار سازی صحیح ترانشه ها در طول سالیان گذشته می به نظر می رسد علت وقوع این خسارات عدم توجه به پایش، نگهداری و 

شود. به نظر می رسد که در صورت پایش دایم وضعیت هوازدگی ترانشه ها، راهکارایی از قبیل احداث دیوارهای حائل و یا دیوارهای 

وضعیت سلامت و کارایی پوششی می توانست منجر به کاهش اینگونه خسارات شود. همچنین به نظر می رسد پیش از وقوع سیل به 

کانال های زهکشی ارتفاعی توجه کافی صورت نگرفته است. البته ذکر این نکته الزامیست که باید این بررسی صورت گیرد که ابعاد 

کانال های زهکش کناره خط و کانال های زهکش ارتفاعی براساس چه میزان روان آب و براساس دبی چند ساله طراحی شده اند. 

 . ید مشخص شود که برای عبور روان آب های ناشی از سیل اخیر، ابعاد و حجم کانال های زهکشی باید چه میزان باشندهمچنین با

 آبشستگی دیواره ها و خاکریزها 4-3-6-1

آبشستگی دیواره ها و خاکریزها از دیگر خساراتی است که سیل اخیر در راه آهن ایجاد کرده است. در این نوع خرابی به علت 

جریان شدید آب و سیلاب بخشی از خاکریزها دچار سایش و آبشستگی شدیدی شده اند. در برخی موارد این آبشستگی منجر به ریزش 

پوششی برخی از خاکریزها و یا دیوارهای برخی از کانال های آبرو به علت جریان شدید آب و  خاکریز شده است. همچنین دیوارهای

 نمونه ای از این خسارات نشان داده شده است.  171-4شکل تا  182-4شکل سیلاب دچار آبشستگی و سایش شدید شده اند. در 

ل پیش بینی می باشند. به همین دلیل و در صورت شسته شدن خاکریزها و دیواره ها ناشی از جریان های شدید از قبل قاب

اندیشین و پیاده سازی راهکارهایی نظیر احداث و تقویت دیوارهای پوششی و ... در ماه ها و سال های پیش از وقوع سیل، باعث کاهش 

 حجم این نوع از خسارات می شود. 
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 (دیپل صالح حم یضلع جنوب - 446+600 لومتریگ پنج )کتن -در بلاک تنگ هفت زیو رانش سمت راست خاکر یآبشستگ 118-4شکل 

 
 (یجنوب یتنگ پنج )محل سوزن ها ستگاهیبه علت بالا آمدن تراز آب رودخانه سزار در ا زیشسته شدن خاکر 111-4شکل 

 
 (18-17تونل  یتله زنگ )دهانه شمال -در بلاک تنگ پنج  یساحل واریو د زیخاکر یآبشستگ 130-4شکل 

 
 (340+489 لومتریتله زنگ )ک -در بلاک تنگ پنج  زیخاکر یآبشستگ 131-4شکل 

 اثر سیلاب بر فرودگاه 4-3-7

های زهکشی و کنترل روان با توجه به وجود دستورالعملهای بین المللی برای مطالعات طراحی فرودگاه ها در برابر سیلاب و روش

نحوه اجرا و مدیریت نگهداری سازه های زهکش در دوره بهره برداری از های سطحی بیشتر معضلات پبش آمده در سیلاب متوجه آب

دارد و عدم برنامه ریزی  مطالعاتطراحی جمع آوری آب های سطحی و زیر زمینی در فرودگاه ها اهمیت خاصی در آن می گردد. 

 قع بحرانی می گردد. مناسب و صحیح در این زمینه باعث افزایش هزینه های مربوطه جهت مقابله با اثر آب در موا
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بدلیل توسعه شهرها و نزدیکی به فرودگاه ها و عدم توجه به طراحی مناسب شبکه های جمع آوری آبهای سطحی شهری در برخی 

مسایل جدیدی خارج از محدوده مطالعات اولیه به فرودگاهها تحمیل شده است. در برخی از موارد بخصوص در نزدیکی فرودگاه ها 

هدایت در مسیرهای مناسب سیلاب ها به سمت اراضی فرودگاه ها آبهای سطحی شبکه جمع آوری  هدایت مناسبعدم به دلیل موارد 

نشان سیلاب اخیر در استانهای گلستان و لرستان تجربه منجر به افزایش سیلاب وردی به تاسیات زهکش فرودگاه شده است.  وشده 

 موقعیتگرافی حوضه، توپودر داخل محوطه لند ساید و ایر ساید می بایست به  داد که علاوه بر اهمیت کنترل هدایت آب های سطحی

مطالعه دقت بیشتری با زیر حوضه ها، محل خروجی رواناب از بالادست حوزه آبریز منطقه جغرافیایی که فرودگاه در آن قرارداد نیز 

تمام پروژه هایی که در حوزه نفوذ فرودگاه از نظر هدایت شود. بدلیل اهمیت حفاظت از فرودگاه در شرایط بحرانی لازم است در مورد 

 .ایران هماهنگ شودشرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی  آبهای سطحی قرار می گیرند نیز با

یکی دیگر از مواردی که باید در طراحی، مکانیابی و حفاظت از فرودگاه در برابر آبهای سطحی مورد توجه قرار بگیرد، مطالعه 

رودگاه نسبت به سیلاب دشت رودخانه های منطقه با دوره بازگشت سیلاب طرح منطقی است. به عنوان مثال، شواهد نشان موقعیت ف

می دهد احتمالا پیش از وقوع سیل اخیر در استان گلستان تراز ارتفاعی سیلاب رودخانه قره سو نسبت به فرودگاه گرگان با دوره 

ی ها در نظر گرفته نشده است. بنابراین سیلایب اخیر منجر به آبگرفتگی بخشی از فرودگاه بازگشت مناسبی محاسبه نشده و در طراح

ها و فاصله . به نظر می رسد که باید برخی نکات طراحی در خصوص تعیین تراز ارتفاعی زیرساخت (177-4شکل و  178-4شکل ) شد

فرودگاه ها در آیین نامه ها و نشریات مربوط به طرح های سطحی و زهکشی از سیلاب دشت و همچنین نحوه کنترل و هدایت آب

 هندسی راه ها و طراحی فرودگاه و جمع آوری آب سطحی اضافه شود.

از آنجا که شیب طولی محدوده پروازی فرودگاه بسیار کم است، مطالعه و طراحی سیستم زهکشی فرودگاه از اهمیت خاصی 

 برخوردار است.

  
 فرودگاه گرگانآبگرفتگی سطحی  131-4شکل 

 
 آبگرفتگی در فرودگاه گرگان 133-4شکل 
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 خلاصه  4-3-8

بررسی ها، مطالعات میدانی کارشناسان سازمانهای ذیرربط، مطالعات متخصصان حاکی از آن بود که خسارات پیش آمده ناشی از 

جرا و حتی مدیریت نگهداری از آنها جستجو سیل اخیر در حوزه زیرساختهای راه و ترابری را می توان در بخش های مختلف مطالعه تا ا

 کرد. از جمله اهم مسایل موجود می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 که  آهن و فرودگاهوجود ابهامات و نقایص مختلف در آئین نامه های موجود در مورد مطالعات تاب آوری زیرساختهای راه، راه(

 در فصل قبل به جزئیات آن پرداخته شد(

  آهن و فرودگاه در برابر سیلاب به دلایل مختلف)نبود بانک اطلاعات مورد مطالعات صحیح در طراحی پروژه های راه، راهعدم

نیاز، کمبود دانش فنی مشاور و طراح، عدم توجه به اهمیت سیل به دلیل تجربه چند سال خشکسالی متوالی، عدم نظارت و کنترل 

 ه(مناسب کارفرما بر روند مطالعات و غیر

  اجرای نامناسب پروژه ها و یا ابنیه زهکش آنها توسط پیمانکار به دلایل مختلف)از جمله عدم صلاحیت پیمانکار، عدم نظارت

 صحیح بر مراحل احداث، اعمال تغییرات سلیقه ای غیر فنی در پروژه بدون تایید مشاور(

  جمله کمبود بودجه نگهداری، وجود نداشتن برنامه مهندسی نگهداری نامناسب پروژه ها و ابنیه فنی آنها  به دلایل مختلف) از

بازدید و تعمیر و مرمت خرابی  ها و کنترل عملکرد ابنیه زهکش در دوره بهره برداری، ضعف علمی کارفرما در شناخت مخاطرات 

 طبیعی مهاجم پروژه ها(

 دات و ملاحظات خاصی است تا از مانع نفوذ سیلاب ها نیازمند تمهیها و در سیلاب دشتساخت و نگهداری راه در کرانه رودخانه

به بدنه راه شود و همچنین از شستگی جسم راه جلوگیری نماید، بنابراین تدوین ضوابط فنی در این رابطه باید مورد توجه قرار گیرد. 

ضروری به نظر می رسد  ( ضوابطی را در این خصوص ارائه نموده استFHWAدر همین راستا مدیریت بزرگراه های فدرال آمریکا )

 ضمن استفاده از تجارب دیگر کشورها تمامی معادلات و ضرایب مورد استفاده با توجه به وضعیت موجود در کشور کالیبره شوند.

  کمبود ظرفیت عبور کالورت، مکانیابی نامناسب و یا عدم کارایی کالورت در عبور جریان باعث عواقبی مانند نشست راه، خرابی

و در حالت بحرانی نیز باعث جدا شدن کالورت از بدنه راه و حرکت آن در جهت جریان می شود. علی رغم وجود چند سند کامل راه 

ریسک مانند ایالات متحده آمریکا فنی در کشور،وضعیت ضوابط مرتبط با سیلاب و هیدرولیک در راهسازی در مقایسه با کشورهای هم

های فدرال در خصوص هیدرولیک و اندرکنش سیلاب با شبکه راه ضوابط جامع ت بزرگراهاز نظر کمی و کیفی مطلوب نیست. مدیری

بانک اطلاعاتی است. تعداد  7راهنما و  71سند راهبردی،   14ضابطه، 4یافته تدوین نموده است که شامل متعددی به صورت سازمان

سناد داخلی بیشتر بر مسئله آبشستگی پل ها تاکید دارند که این اسناد در مقایسه با ضوابط داخلی موجود قابل توجه است. همچنین ا

 تنوع و جامعیت آنها را زیر سوال می برد. 

 های گلستان و خوزستان با توجه به غرقآب شدن راه ها به مدت طولانی ها در استاندر بررسی اثر سیلاب بر عملکرد روسازی

وردار است. اگرچه بررسی اثر سیلاب بر عملکرد روسازی دشوار بنظر می های سیل زده از اهمیت بیشتری برخنسبت به سایر استان

های وضعیت روسازی) مانند شاخص بین المللی ای و ...( و شاخصای)مانند مدول برجهندگی، عدد سازههای سازهرسد با مقایسه داده

م داد. با انجام ارزیابی می توان وضعیت سلامت سازه ناهمواری( قبل و بعد از وقوع سیلاب می توان یک ارزیابی کلی در این رابطه انجا

ها ای روسازی را مشخص نمود و در صورت وجود هرگونه نقص در عملکرد سازه ای، راهکارهای اصلاحی ارائه کرد تا از گسترش خرابی

های و وضعیت روسازیای جلوگیری شود و به حفظ شرایط خدمت دهی راه کمک کند. وجود داده های استاندارد از عملکرد سازه

( کارساز خواهد بود. این مسئله اهمیت تکمیل PMS( و یا سیستم مدیریت روسازی)RMSموجود در قالب سیستم  مدیریت راه )

 سازی سیستم مدیریت راه در کشور را نشان می دهد.سیستم مدیریت روسازی و پیاده

   پلها  4-9
آسیب و تخریب پل ها در سیل های اخیر از نقطه نظر اقتصادی سهم بسزایی از همانطور که در فصل سوم این گزارش اشاره شد، 

کل آسیب ها را به خود اختصاص داده است. منظور از پل سازه ای است که حداقل شش متر طول دهانه دارد و بر روی رودخانه و یا 
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نی راه ها که در گزارشات استانداری ها و یا در رسانه جاده برای تردد خودرو ها احداث می گردد. بسیاری از خسارات مربوط به ابنیة ف

 ها آورده می شوند مربوط به دهانه های کوچک تر بوده و عمدتاَ این گونه سازه ها آبرو نامیده می شوند.

در فصل سوم مشاهده شد که عمدۀ خسارات پل ها در استان های سیل زده در استان لرستان و بیشتر بر روی رود کشکان بوده 

در این بخش علل تخریب پلها مورد بحث قرار گرفته مثالهائی از موارد عملی تخریب ارائه و تجزیه تحلیل خواهد شد. بجز استان  است.

 ی از تخریب پلها از سایر استانها با توجه به گزارشات موجود نیز در این بخش آمده است.یلرستان مثالها

خش جداگانه به علت آسیب پذیری پل ها در مناطق سیل زده و به نوعی در کل کشور کلیة این عوامل ما را بر آن داشت که یک ب 

 ) چون این پل ها با دیگر پل های کشور از نقطه نظر طراحی و اجرا تفاوت زیادی ندارند( اختصاص دهیم. 

و سپس به بررسی آسیب های  در این بخش ابتدا برای خوانندگان مقدمه ای جهت آشنایی با پل ها و نام اجزای آن آورده می شود

مشاهده شده در مناطق سیل زده پرداخته و علت بروز آن ها را واکاوی می نماییم. در فصول بعد درس آموخته ها و توصیه ها در 

 ارتباط با طراحی و ساخت پل ها آورده خواهد شد. 

 آشنایی با اجزای پل ها 4-9-1

با ادبیات  ،هر چند اندك ،زم است برای خوانندگان غیر متخصص زمینة آشناییقبل از بررسی علل خرابی پل ها بر اثر سیل، لا

 مهندسی پل ایجاد گردد تا بحث های فنی این فصل راحت تر دنبال شود.

به طور کلی پل ها از اجزای مختلفی نظیر پایه ها، شمع ها ، پی ها ، کوله ها ، دستگاه های تکیه گاهی، شاهتیر ها و دال بتنی  

داده شده اند، به لحاظ عملکردی در یک تقسیم بندی کلی تر، به دو دستة  مایشن 175-4شکل شکیل شده اند. این اجزا که عرشه ت

تقسیم می شوند. شاهتیرها، دال بتنی عرشه و اجزای مختلف متصل به آنها )مانند دیافراگم ها و اتصالات( که به  8و زیرسازه 1روسازه

مل بارهای اعمالی از جمله وسایل نقلیه عبوری را دارند، به عنوان روسازه درنظر گرفته می شوند. صورت یک سیستم خمشی وظیفه تح

این در حالیست که پایه ها، کوله ها و پی ها و شمع ها که وظیفه انتقال بارهای ثقلی و جانبی انتقالی از روسازه به زمین را به عهده 

نشان داده شده است. در این  175-4شکل  تقسیم بندی روسازه و زیرسازه نیز در هماندارند، جزو اعضای زیرسازه به شمار می آیند. 

با شمع واجزای آن نمایش داده شده است. در کوله ها  ای کوله 174-4شکل شکل از شمع در زیر پی ها استفاده نشده است. در 

ر طرفین کوله برای محصور کردن خاك پشت کوله ( که بعضآ دستک هم نامیده می شوند، د7معمولا از دیوارهای جناحی )یا بالی

استفاده می شود. این محصور شدگی کمک می کند تا بر اثر فشار بار زندۀ کامیون های سنگین، خاك دچار رانش از جناحین ) دو 

ز جلوگیری می طرف( نگردد و مقاومت برشی آن افزایش یابد. این دیوارها تا حدودی از نفوذ جریان آب رودخانه به پشت کوله نی

نیز استفاده می شود  5از یک دال بتنی بنام دال دسترسی  (سمت جاده )پشت کوله در  بالی یدیوارها بیندر  نمایند. همچنین معمولاَ

 تا فشار ناشی از خودرو های سنگین باعث نشست خاك پشت کوله و تغییر تراز عبوری نشود.

                                                                                                                                                                  
1- Superstructure 

8-  Substructure 

7-  Wing walls 

5-  Approach slab  
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 تعریف روسازه و زیرسازه در آناجزای مختلف موجود در یک پل و  139-4شکل 

 
 اجزای کولة شمع دار یک پل: دیوار جناحی )بالی(، شمع و سر شمع آن 134-4شکل 

لازم به ذکر است که در این تقسیم بندی عنصر دیگری در حد فاصل مابین روسازه و زیرسازه قرار دارد که آن را دستگاه تکیه 

ی ثقلی و جانبی را از روسازه به زیرسازه ایفا می نماید و در تکیه گاه های غلطکی برای نامند. این دستگاه نقش انتقال بارها 1گاهی

نیزسهولت حرکت ایجاد می نماید. اغلب دستگاه های تکیه گاهی پل  یتغییر مکان پل در جهت افقی به سبب تغییرات حرارتی محیط

( . این بالشتک ها در 176-4شکل ستیکی یا نئوپرن می باشند )های کشور و بالتبع، پل های استان های سیل زده، از نوع بالشتک لا

جهت افقی با تغییر شکل برشی لاستیک، امکان جابجایی به روسازۀ پل را بر اثر تغییرات حرارتی محیط می دهند و غلطکی عمل می 

ر سازه دارا می باشند. لیکن اگر بار قائم در انتقال آن را به زی نمایند. همچنین، در جهت قائم قابلیت تحمل فشار ناشی از بارهای ثقلی و

جهت بالا و بلند کننده باشد ، در اینصورت روسازه از زیرسازه جدا می شود. زیرا معمولا این بالشتک ها بدون هیچ میل مهاری و یا 

که در آن از چند بولت بین  استفاده کرد 8قیدی روی پل نشسته اند. برای جلوگیری از بلند شدگی می توان از بالشتک با مهاری قائم

(. تقریبا همة پل های 173-4شکل ه به زیرسازه استفاده می شود )دو صفحة نگه دارندۀ بالا و پایینی جهت انتقال نیروی بلند کنند

تراز  از بالاتردال مشاهده شده در مناطق سیل زده بدون بولت مهاری قائم بوده اند و این امر در خرابی روسازۀ پل ها وقتی آب -تیر

در این امر شناور شدن آن گشته است که جدا شدن و عرشه قرار می گیرد بسیار نقش آفرین بوده است و باعث تخریب کامل روسازه و 

 قسمت آسیب ها مورد بررسی قرار می گیرد.

                                                                                                                                                                  
1- Bearing device 

8- Anchor rod 



 829        تحلیل خسارات وارده به زیرساختها در اثر بارندگیها و سیلابهافصل پنجم:  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 
 بالشتک لاستیکی )نئوپرن( بدون مهار قائم 136-4شکل 

 
 مهاری  قائمبالشتک لاستیکی )نئوپرن( با  137-4شکل 

 انواع روسازة پل ها 4-9-1-1

در این قسمت به معرفی غالب سیستم های رو سازۀ پل های بکار گرفته شده در مناطق سیل زده می پردازیم. سیستم روسازۀ پلی 

پل های کشور را در  %90نامیده می شود. این سیستم بیش از  1دال-تیر که عناصر باربر آن از دال و تیر تشکیل شده باشند سیستم پلِ 

برمی گیرد. همچنین ، به غیر از معدود پل های عرشه فلزی که در تهران )نظیر پل حافظ، پل آزمایش در خیابان آل احمد  ..( ساخته 

دال در حالت کلی به دو -ه های سیستم تیرسانتی متر می باشد. روساز 80شده اند، در بقیة پل ها عرشه از نوع بتنی با ضخامتی حدود 

به ترتیب توسط مصالح فولادی و بتنی ساخته می شوند .  که در آنها شاهتیرهای اصلیدسته فولادی و بتنی تقسیم بندی می گردند 

 (.150-4شکل تا  172-4شکل متر متغیر است ) 4/8تا  4/1فواصل تیر های باربر از یکدیگر معمولا بین 

                                                                                                                                                                  
1- Slab-beam bridge 
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 دال فولادی-با سیستم تیر  روسازه 138-4شکل 

 
 دال بتنی-با سیستم تیر  روسازه 131-4شکل 
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 دال فولادی-با سیستم تیر  مقطع شماتیک روسازه 190-4شکل 

زده بخصوص در لرستان و بر روی رود کشکان و دیگر استان ها استفاده شده است  از دیگر سیستم های روسازه که در مناطق سیل

می باشد. پل خرپایی قادر است دهانه های بلندتری را )بالای بیست متر( بدون نیاز به پایة میانی بصورت اقتصادی  1سیستم خرپایی

باربری نماید. این خرپاها از فولاد ساخته می شوند و عرشة آن ها کماکان از نوع بتنی درجا می باشد. دستگاه تکیه گاهی این نوع پل 

تشکیل شده اند که بعضاً با بولت مهاری بهم وصل شده اند و در مقابل نیروی بلند کننده  احتمالی  ها معمولا از صفحات فلزی رویهم

 نیز تا حدی مقاومت می نمایند.

نوع دیگری از این پل های خرپایی بصورت پیش ساخته با عرشة فولادی به عنوان پل های موقت در مناطق سیل زده استفاده می 

.  این پل ها به سرعت قابل نصب هستند و راه ارتباطی دو سر پل را در شرایط اضطراری برقرار (158-4شکل و  151-4شکل گردد )

متاسفانه بدون میل مهار بوده و بدرستی نصب نمی شود. انتظار می رود که خرپایی می کنند. دستگاه تکیه گاهی این پل های موقت 

 (.157-4شکل در صورت وقوع سیل مجدد این پل ها نیز با آب برده شوند 

 
 پل خرپایی پیش ساخته با عرشة فولادی 191-4شکل 

                                                                                                                                                                  
1- Truss bridge 
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 پل موقت خرپایی بعد از نصب در لرستان 191-4شکل 

 
 دستگاه تکیه گاهی پل خرپایی موقت در لرستان 193-04شکل 

مشهور است . این پل ها   1نوع دیگری از این پل های خرپایی پیش ساخته، سبک بوده و توسط ارتش اجرا می گردد و به پل بیلی

تانک از رودخانه ها و اولین بار توسط انگلیسی ها در جنگ جهانی دوم ابداع شد و سپس ارتش های اکثر کشورهای دنیا برای عبور 

متر( که با پیچ ومهره بهم وصل می  7گودال ها از آن استفاده می کنند. این پل از قطعات خرپایی فولادی پیش ساختة کوتاهی )حدود 

شوند تشکیل شده است. این پل برای شرایط اضطراری نیز مناسب است و باربری بسیار خوبی دارد. ارتش جمهوری اسلامی در بعضی 

 (.154-4شکل و  155-4شکل ط استان های سیل زده از این پل ها استفاده کرده است )نقا

                                                                                                                                                                  
1- Bailey bridge 
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 پل خرپایی موقت بِیلی  در لرستان 199-4شکل 

 
 اجارپایی موقت بِیلی اجرا شده توسط پل خ 194-4شکل 

می باشند. بعضی از این پل های قوسی سنگی در لرستان  1از دیگر سیستم های متداول در مناطق سیل زده پل های قوسی سنگی

مانند پل کلهرت و کشکان و گاومیشان قدمتی بیش از هزار سال دارند. بعضی دیگر در چند دهة اخیر ساخته شده اند و منظور از این 

سیستم انتقال بار توسط  در این .(156-4شکل سبک پل سازی بیشتر ایجاد یک نمای مناسب با بافت محلی و تاریخی بوده است )

قوس هایی با مصالح بنایی شامل سنگ وملات و یا آجر و ملات و یا بتون )غیر آرمه( که عمدتا در فشار کار می کنند به پایه های قوس 

ضاَ پل انجام می پذیرد. در پل های تاریخی از ملات ساروج و سنگ استفاده می شده است که فوق العاده در مقابل آب مقاوم است.  بع

 های سنگی با روکشی آجری برای زیباسازی تزیین می شوند که این آجرها نقش باربری ندارند. 

شایان ذکر است در استان های سیل زده خوزستان  و لرستان پل های راه آهن سراسری که هشتاد سال پیش و در زمان رضاشاه 

وع قوسی سنگی می باشند و خوشبختانه متحمل خسارت زیادی توسط شرکت کامپسکس دانمارکی ساخته شده اند نیز عمدتاً از ن

بدنه از حیث یکپارچگی اتصال  نشده اند. علت اصلی بقای این پل ها در سیل، ارتفاع زیاد این پل ها از تراز رودخانه و طراحی مناسب 

                                                                                                                                                                  
1- Masonry arch bridge 
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رین آن ها می توان از پل راه آهن دورود است که هم در سیل و هم در زلزله تاب آوری خوبی داشته اند. از معروف تعرشه به پایه ها 

 ( .153-4شکل لرستان نام برد )

 
 با نماسازی آجری در افرینه لرستان  پل معاصر قوسی سنگی 196-4شکل 

 
 سالة قوسی سنگی در دورود لرستان 80پل  197-4شکل 

 

 دلایل آسیب پل ها بر اثر سیل 4-9-1

در این قسمت به بررسی دلایل آسیب پذیری پل ها در مناطق سیل زده می پردازیم. این بررسی با توجه به مشاهدات میدانی و 

مطالعة گزارش های تخصصی و نهایتاً با قضاوت مهندسی کارشناسان کارگروه زیرساخت از هیئت ویژۀ گزارش ملی سیلابها انجام 

توجه به فراوانی موارد مشاهده شده صورت می پذیرد. این قسمت به شرح هر آسیب و علل وقوع  پذیرفته است. دسته بندی آسیب ها با

علل آسیب و تخریب پل ها در اثر ابتدا  در این بخشآن و نمایش عکس از موارد مشاهده شده در استان های سیل زده می پردازد. 
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و موارد عملی آن در سیلاب های ت زیرسازۀ پل ها شروع کرده از آسیب های مبتلا به در قسمعوامل هیدرولیک بررسی شده و سپس 

 و بعد به آسیب های روسازه و نهایتاً به آسیب های دیگر خواهیم پرداخت.اخیر ارائه و تجزیه و تحلیل می شود 

ن و بخصوص شایان ذکر است که همانطور که در فصل سوم اشاره شد بیشترین آسیب به پل ها در سیل های اخیر در استان لرستا

بر روی رود کشکان اتفاق افتاده است و تقریباً در تمامی پل های بر روی رود کشکان، آب تا سر حد عرشة پل ها بالا آمده و پل ها غرق 

در آب شده اند. این در حالیست که سرعت و دبی  آب نیز بسیار بالا بوده و باعث شده که در بعضی از نقاط تخریب کامل روسازه را 

نماید. لذا در عکس ها از مصادیق آسیب بیشتر از عکس های این استان استفاده شده است اگرچه در دیگر مناطق سیل زده هم  ایجاد

 به طریق مشابه این آسیب ها با تعدد کمتری وجود دارد.

 بررسی علل هیدرولیکی خرابی پل ها 4-9-1-1

هیدرولیکی خسارت دیده و یا تخریب می شوند. مطابق آمارهای بین  سالیانه پل های زیادی در دنیا در اثر نادیده گرفتن عوامل

المللی بیشترین علت تخریب پل ها آبشستگی در اطراف پایه ها و کوله های پل می باشد. از مهمترین نکاتی که باید در طراحی پل ها 

از بالادست نیز پایدار و سنگی بوده و روخانه  در نظر داشت جانمائی محل پل است. مسلما اگر پل در مقطعی از رودخانه که دیواره ها

مسیر نسبتا پایداری را طی می کند ساخته شود هزینه های تثبیت بستر و محافظت آن به شدت کاهش می یابد. در عوض ساخت پل 

که در طراحی یک در بازه های ناپایدار هزینه های حفاظت پل و همچنین شانس تخریب آن را بسیار بالا می برد. عوامل هیدرولیکی 

مناسب بودن طول کلی پل و دهانه ها برای عبور سیلاب  -8آبشستگی در اطراف پایه ها و کوله ها  -1پل باید دیده شوند عبارتند از: 

به عبور مواد شناور در آب.  در ادامه  -6بالازدگی آب در بالا دست پل  -4القعرآن  تغییر مسیر رودخانه و خط  -5ارتفاع عرشه  -7طرح 

 صورت مختصر هر یک از عوامل فوق تشریح می گردد ولی قبل از آن لازم است در مورد سیلاب طراحی مطالبی گفته شود.

 سیلاب طراحی

دوره بازگشت مورد نظر برای سیل یا همان سیلاب طراحی بر اساس اهمیت پل در نظر گرفته می شود. هر چه سیلاب طراحی بزرگتر 

 در قسمت آئین نامه ها دیده شد سیلاب طراحی مطابق آیین 5پل نیز بیشتر می گردد. همان گونه که در فصل فرض شود هزینه های احداث 

 100ساله برای پل راههای اصلی تا حداکثر  84که لازم الاجرا نیز می باشد از سیلاب  514ایران، نشریه شماره  های راه هندسی طرح نامه

ی داده شده است. بنابراین انتظار می رود در سیلاب بزرگتر از سیلاب طراحی پل خسارت ببیند. البته ساله برای راه شریانی در مسیر های اصل

سال در نظر گرفت )به عنوان  400می توان در مراحل طراحی، عبور آب از روی پل و نیروهای وارد بر عرشه را برای سیلاب های بزرگتر مثلا تا 

سیلاب از کار می افتد ولی خسارات جدی نمی بیند و می توان آنرا پس از سیلاب تعمیر نمود. با توجه ( که هر چند پل در زمان آزمونسیلاب 

 به هزینه های اجرای پل چنین تصمیمی در حد کارفرما بوده و یا باید در آئین نامه ها پیش بینی شود.

 آب شستگی موضعی در اطراف کوله ها و پایه ها

مقابل آن یک سیستم گردابی در اطراف آن جسم ایجاد می گردد. آب شستگی در اطراف کوله ها و پایه  در اثر برخورد جریان به هر جسم

 ها در اثر این سیستم گردابی ایجاد می گردد. گرداب ها مصالح اطراف پایه ها و کوله ها را شسته و به پائین دست منتقل می کنند و گودال

شکل  -7سرعت جریان -8بعد مقابل جریان پایه و یا کوله -1(. عمق این گودال به 159-4شکل و  152-4شکل بزرگی ایجاد می نمایند )

برابر قطر یک پایه با مقطع دایره  7/8نوع و سایز مصالح و عوامل چند دیگری بستگی دارد. مثلا عمق گودال براحتی می تواند تا  -5پایه و کوله 

جریان می تواند آبشستگی را چندین برابر کند و باید طراح از موازی بودن جریان با محور  برسد. اگر پایه با مقطع مستطیل باشد زاویه برخورد

پایه اطمینان حاصل نماید. امتداد آبشستگی کوله ها و پایه ها ممکن است به یکدیگر برخورد کرده و موجب تشدید آبشستگی هر یک گردد. 

کوله ها و یا بیرون زدن شمع ها و در نتیجه نشست و فروریزی عرشة پل گردد. آبشستگی می تواند منجر به شسته شدن زیر پی پایه ها و 

ها  معادلات تجربی زیادی برای محاسبه آبشستگی موضعی هم در انواع پایه ها )مثلا پایه های مرکب یا گروه پایه ها( و هم در انواع شکل کوله

ه ها یا می توان پی آنها را به قدر کافی عمیق اجرا نمود )مثلا با شمع( و یا باید ارائه شده است. با محاسبه عمق آبشستگی در زیر کوله ها و پای
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بستر رودخانه را در مقابل آبشستگی محافظت کرد. محافظت بستر رودخانه با تقویت بستر در مقابل نیروهای آب مثلا با ریختن سنگ و اجرای 

نیروهای آب را کاهش   (Collar) و یا طوق محافظ (Groin)ی انحرافی مثل آبشکن سازه توری سنگی امکان پذیر است و یا می توان با سازه ها

 داد. در ایران برای محافظت محل پل در مقابل آبشستگی معمول است که از سازه هائی به نام رادیه و برید استفاده می کنند. رادیه محافظت

مق بستر برای محافظت در مقابل کف کنی است. در بیشتر مواقع مشاهده سطح بستر با مصالح غیر قابل فرسایش و برید دیواری عمودی در ع

می شود که غیر قابل فرسایش کردن مقطع پل در هنگام سیلاب که بستر رودخانه در بالادست و پائین دست پائین می رود منجر به ایجاد 

کند که در صورت کافی نبودن عمق برید به زیر آن  پلکان و آشفتگی شدید جریان می شود. این آشفتگی آبشستگی موضعی زیادی ایجاد می

نفوذ کرده رادیه را از جا می کند. با توجه به اینکه عمق برید معمولا به صورت تجربی طرح می گردد تخریب رادیه و کف کنی و نفوذ حفره 

 آبشستگی به زیر پی کوله ها و پایه ها  در سیلاب در بسیاری از پل ها مشاهده می گردد. 

 
 جریان های گردابی در آبشستگی یک پایة استوانه ای پل 198-4کل ش

 
 ایلام –سه راه سیمره محور خرم آباد  ،پلبرخورد جریان به پایه های  191-04شکل 

 آبشستگی عمومی و فرسایش در مسیر رودخانه

بجز آبشستگی موضعی در محل کوله ها و پایه ها در هنگام سیل ممکن است در بستر رودخانه کف کنی اتفاق بیفتد. این کف کنی 

که به آن آبشستگی عمومی نیز می گویند در اثر به هم خوردن بیلان رسوب می باشد. این یعنی ظرفیت حمل رسوب در رودخانه از 

باشد. مثلا احداث یک سد در بالادست بار رسوبی را کم می کند و در مقابل ظرفیت حمل  تربیشمیزان رسوب ورودی از بالادست 

رسوب رودخانه اگر بالا باشد رسوب برداری از بستر و جداره های رودخانه صورت می گیرد و کف پائین می رود. این نوع آبشستگی باید 
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از کف گودال آبشستگی بدست آید. تغییر کاربری زمین در بالادست و یا با آبشستگی موضعی اطراف کوله و پایه جمع شود تا حداکثر تر

برداشت بی رویه شن و ماسه نیز می تواند عامل به هم خوردن بیلان رسوب و کف کنی در مسیر رودخانه ها باشد. مقدار کف کنی در 

 سیلاب مورد نظر را می توان از مدلهای عددی با دقت خوبی محاسبه کرد. 

 طول کلی پل و دهانه ها برای عبور سیلاب طرح مناسب بودن

باید توجه با مدل های عددی می توان تراز و عرض سطح اب را در سیلاب طراحی محاسبه کرد و طول پل را بر آن مبنا طرح نمود. 

جر گردد. انتظار می رود داشت که تجاوز به حریم رودخانه می تواند به افزایش مقاومت بستر در مقابل جریان و بالاتر رفتن سطح آب من

پل های زیادی . تا از آسیب سیل طراحی کاملاً محفوظ بمانندکه کوله ها در خارج از محدوده جریان در سیلاب طراحی قرار بگیرند 

واقع شده اند. در نتیجه در  محدوده سیلاب طراحیبدون این مطالعات بر روی رودخانه ها ساخته می شوند که کوله های آن ها در 

نگام سیل، آب با سرعت زیاد نه در جلوی کوله بلکه حتی در پشت کوله ها جریان یافته و خاکریز پشت کوله ها را بصورت فرسایشی ه

تخریب پشت کوله باعث از بین رفتن دال دسترسی )در صورت وجود( به پل نیز می شود و پل بلا استفاده  با خود شسته و می برد.

 خواهد گشت.

طراحی و هزینه ها شناور و تنه درختان  دو همچنین عبور موابرای احداث پایه ها بر اساس وضعیت بستر رودخانه فاصله دهانه ها 

در ( آزمون)سیلاب سیلاب طراحی  ازمی گردد. می توان تمهیدات لازم برای امکان عبور جریان از روی پل را در سیلاب های بزرگتر 

 . به صورتی که عرشه در مقابل آن تاب آورده و نیرو های وارد از طرف جریان را تحمل نماید نظر گرفت

 ارتفاع عرشه

تراز عرشه بر مبنای تراز سطح آب در سیلاب طراحی و عمق آزاد لازم برای عبور مواد شناور و تنه درخت در نظر گرفته می شود. 

 60به میزان  514نوع و اندازه مواد شناور در آن محل دارد. این مقدار در آئین نامه  میزان عمق آزاد بستگی به اقلیم محل احداث پل و

لیکن می توان روسازه پل را به نحوی طراحی کرد که تاب آوری برای سیل با دورۀ بازگشت بالاتر )سیلاب سانتی متر توصیه شده است. 

شود در چنین سناریوی محتملی آب از روی عرشه اگرچه اجازه داده میداشته باشند. به عبارتی  1( را بصورت حادثة فوق العادهآزمون

 عبور نماید لیکن عرشه نباید آسیب جدی ببیند نظیراینکه روسازه نباید از نشیمن خود جدا شده و با جریان آب تخریب شود.

 تغییر مسیر رودخانه و خط القعرآن )ریخت شناسی رودخانه(

کرده و در سیلاب ها مختلف ممکن است تغییر مسیر های زیادی بدهند. در دشت های باز یک  رودخانه ها به صورت دینامیک عمل

رودخانه ممکن است در حد چند کیلومتر جا به جا شده و از زیر پل خارج شود. خط القعر رودخانه نیز ممکن است در سیلاب ها در بستر 

از کف را در محل جدید پائین برده و اگر در محل آبشستگی موضعی قرار رودخانه جا به جا گردد. جا به جائی خط القعر در محل پل تر

بگیرد آنرا تشدید کند. همچنین ممکن است رسوب گذاری در مسیرهائی از رودخانه اتفاق بیفتد و مثلا چند دهانه پل در یک سیلاب بسته 

ر حال تغییر، جنس ناهمگون مصالح بستر و همچنین شکل شود. پیش بینی جابه جائی رودخانه بدلیل وابستگی به توپوگرافی بستر  دائم د

هیدروگراف و شدت سیل بسادگی امکان پذیر نیست. باید طراح با بررسی وضعیت گذشته رودخانه به آن آشنائی پیدا کرده آینده آنرا 

ل ها دیده شود. همچنین در تخمین بزند. این گونه مطالعات به ریخت شناسی )مورفولوژی( رودخانه معروف است و باید در طراحی پ

رودخانه های ناپایدار تثبیت محل پل مثلا با دیوارهای هدایت استاندارد بسیار لازم است. از طرفی در طی زمان ممکن است در اثر رشد 

یلاب گیاهان و همچنین رسوب گذاری در سیلاب های قبلی مقطع رودخانه مخصوصا در بالادست تنگ گردد و این عامل باعث شود در س

طراحی جریان بیشتر بالا بزند و یا به یک جانب پل منحرف گردد. بالازدگی آب منجر به آب گرفتگی دشت های اطراف می شود و تمرکز 

                                                                                                                                                                  
1- Extreme event  
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جریان به یک سمت رودخانه و پل آبشستگی بیشتر و پیش بینی نشده ای را ایجاد می کند. برای رفع این مشکل بازدیدهای دوره ای از 

 ی مصالح اضافی، و ساخت سازه های ساماندهی برای اصلاح مسیر رودخانه مثل دیوارهای هدایت لازم می باشد.بازه پل، لایروب

 بالازدگی آب در بالا دست پل 

برای کاهش هزینه ها معمولا دهانه پل ها را حتی المقدور کوتاه در نظر می گیرند و در عوض به تثبیت محل پل با دیوارهای 

ب در بالادست پل می شود بالازدن آب ممکن است جریان را وارد دشت های م شدن عرض پل باعث بالازدن آند. کهدایت می پرداز

اطراف پل نموده به زمین های کشاورزی و خانه های مردم آسیب وارد کند و حتی جریان پل را دور بزند. بنابراین لازم است بالازدگی 

 سبه و برای مهار آن راه حلی اندیشیده شود. برای دهانه پل و فاصله پایه های طراحی شده محا

 عبور مواد شناور در آب

جریان پر سرعت مقادیر زیادی رسوب سنگ و تنه درختان و خار و خاشاك با خود حمل می کند. گیر کردن این مواد  ،در سیلاب

سنگ های بر پایه و کوله را افزایش می دهد. پشت پایه ها و کوله ها قطرمقابل جریان پایه را افزایش داده و آبشستگی و نیروهای وارد 

همین مشکل برای عرشه بزرگ نیز که با آب حمل می شود در اثر برخورد به پایه ها و کوله ها می توانند به آنها خسارت وارد نمایند. 

تمهیداتی اندیشیده شود  ،عبور دهد پل نیز می تواند اتفاق بیفتد. بنابراین لازم است دهانه های پل به اندازه ای باشد که مواد شناور را

 که مواد پشت پایه ها گیر نیفتد و یا برای نیروهای اضافی پل طراحی گردد. 

 اثر تخریبی جریان آب بر زیرسازة پل ها 4-9-3

 تخریب کوله های پل در اثر آبشستگی 

در این نمونه ها  ها دیده می شود.بشستگی در محل کوله ی از تخریب پل در اثر آنمونه های 147-4شکل تا  140-4شکل در 

 آبشستگی و ریزش کوله منجر به تخریب و یا آسیب پل شده است. 

 
 گرگعلی در استان لرستان در اثر ریزش کوله تخریب  پل روستای چم 140-4شکل 
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 بهبهان-آبشستگی کوله پل در مسیر رامهرمز 141-4شکل 

 
 پل اناری استان لرستانآبشستگی در کوله ها و ریزش عرشه  141-4شکل 

 
برداشت شن و ماسه در پائین دست عامول تشودید  -تخریب عرشه پل در اثر آبشستگی کوله پل موسی آباد روی رودخانه ماشلک 143-4شکل 

 1317مهر  14آیشستگی بوده است. مربوط به سیلاب 



700          هیأت ویژۀ هازیرساختکارگروه 

 هاسیلابگزارش ملی 

 

 آبشستگی در اطراف پایه ها

ه می شود که با وجود آبشستگی شدید در پایه های میانی آن، کوله های پل جدیدتر بابا حسین لرستان ملاحظ 145-4شکل در 

طرفین آن با دیوار های بالی بتنی تاب آوری خوبی در سیل داشته اند. فونداسیون های با شمع توانسته اند در بدترین شرایط از تخریب 

 آبشستگیآمده است.  146-4شکل  و 144-4شکل نمونه ای دیگر از آبشستگی و نشست  پایه ها در  کامل این پل جلوگیری کنند.

 دیده می شود.  143-4شکل است در  1793نیز که مربوط به سیلاب مهر ماه  ها شمع زدن بیرون و مالشک پل هایپایه

 
 پل بابا حسین لرستان کوله با دیوار بالی بتنی 149-4شکل 

 
 آبشستگی و نشست پایه پل پایین باباحسین لرستان  144-4شکل 



 701        تحلیل خسارات وارده به زیرساختها در اثر بارندگیها و سیلابهافصل پنجم:  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 
 نشست پایه میانی در اثر آبشستگی و نشست عرشه پل درهپل )اندیمشک( 146-4شکل

 
 1317سیلاب مهرماه  –کمربندی نوشهر -های پل مالشک و بیرون زدن شمع هاآبشستگی پایه 147-4شکل 

. این پل دارای چهار دهانه بیست (142-4شکل ) در استان مازندران و بر روی رودخانه تالار واقع شده است بابا رستم کیا کلاپل 

کاملا تخریب شده است. پی پایه ها و کوله های در اثر آبشستگی  1792 متری بوده است و دو دهانه غربی آن در اثر سیلاب فروردین 

سطح  مکانیسم تخریب پل به این صورت است که با عبور آب از روی این پل سطحی بوده و در پایین دست پل برید اجرا شده است.

های قائم سبب آبشستگی پنجه برید و در شیبدار پایین دست برید، جریانات قائم با سرعت زیاد به بستر برخورد کرده و با ایجاد گردابه

قابل مشاهده  149-4شکل متر گزارش شده است  5نهایت پایه و کوله غربی پل شده است. آبشستگی در پائین دست برید نیز که تا 

 می باشد.
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 آبشستگی و تخریب پل در پل بابا رستم کیاکلا واقع در استان مازندران 148-4شکل 

 
 آبشستگی در پائین دست مقطع پل و رادیه ورودی شهر فاضل آباد بر روی رودخانه محمد آباد )سرچشمه های گرگانرود( 141-4شکل 

 آبشستگی و تخریب در اثر تعریض و تغییر مسیر رودخانه 

در سیلاب های بزرگ باعث حمله جریان به یک سمت و تخریب کوله می شود. جریان در این حالت راه خود  کوتاه بودن طول پل

را باز کرده و قسمتی از سیل از دست های اطراف پل عبور می کند..البته این پدیده منجر به کاهش قدرت تخریب سیل در مقطع پل 

کند و در طراحی پل می تواند به عنوان روشی برای حفظ پل در سیلاب  می شود. بنابراین این تخریب مثل یک فیوز پلاگ عمل می

در  های  بزرگتر از سیلاب طراحی عمل کند اینکه جریان به کدام جناح حمله کند بستگی به مسیر رودخانه و توپوگرافی بستر دارد. 

پل می شود. مثالهائی از این نوع تخریب در  بعضی شرایط هم تغییر مسیر و شکل رودخانه در بالادست عامل حمله جریان به یک سمت

 سیلاب اخیر در ادامه آمده است.



 707        تحلیل خسارات وارده به زیرساختها در اثر بارندگیها و سیلابهافصل پنجم:  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

پل چم دیوان بر روی رود کشکان در استان لرستان نمایش داده شده است. این پل در کولة غربی به سبب  160-4شکل در 

، بر اثر سیل دچار تخریب دیوار بالی کوله و خاك پشت کوله گشته است. سیل در جهت غربی توسعه پیدا کرده و  تعریض رودخانه

جاده را نیز با خود برده است، ولی در جهت شرقی کوله و دیواره های بالی سنگی آن سالم باقی مانده است. جانمایی کولة غربی در این 

ین مکان نبوده است و همانطور که مشاهده میگردد، این در حالیست که این کوله تخریب پل به هیچوجه پاسخگوی پهنة سیل در ا

 نگشته و روسازه پل نیز در جای خود باقی مانده است.

 
 تخریب ساحل راست پل چم دیوان در محور خرم آباد پلدختر 160-4شکل 

لایروبی بستر می تواند از  مشاهده می شود. مسلماً 161-4شکل نمونه دیگری از حمله جریان به یک جناح و دور زدن آبراهه در 

دیده  168-4شکل وقایع مشابه جلوگیری نماید. همچنین یک نمونه از حمله جریان به پشت دستک پل و آبشستگی پشت دستک در 

 می شود. تداوم جریان در این مکان می توانست به تخریب جاده منجر شود.

 
 لرستان -شهرستان نور آبادمسیر در اثر انباشته شدن رسوبات در بالا دست و حمله رودخانه به یک جناح آبراهه  نمونه روشنی از تغییر 161-4شکل 



705          هیأت ویژۀ هازیرساختکارگروه 

 هاسیلابگزارش ملی 

 

 
 فرزیان استان لرستان -افتادن آب پشت دستک ها و تخریب ساحل محور گلیجرد 161-4شکل 

شود که به دلیل تغییر مسیر رودخانه، کوله و خاکریز پشت آن به پل قوسی بتنی در ناحیه بابازید مشاهده می 167-4شکل در 

خوشبختانه سازه پل  باشد.عدم توجه به مسیر طبیعی رودخانه علت اصلی این امر میمتر کاملا از بین رفته است.  140فاصله حدودی 

پل خرپایی شرکت نفت بر روی رود کشکان در شمال چم دیوان لرستان که  165-4شکل  در .باشدبرداری میآسیبی ندیده و قابل بهره

در این پل تخریب خاك  الای عرشه بالا آمده بود )تخریب کامل گشته است ملاحظه می گردد. آب در این پل در سیل فروردین ماه تا ب

کولة بتنی با فونداسیون بدون شمع آن و رو سازۀ خرپایی پل پشت کوله غربی و جاده دسترسی آن کاملا مشهود است. علاوه بر آن 

همگی تخریب کامل گشته اند و با آب به پایین دست برده شده اند. نیروهای وارد به روسازۀ خرپایی پل در قسمت بعد مورد بحث قرار 

 این پل باشد. می گیرند، لیکن علاوه بر این نیروها، تخریب کوله نیز می تواند باعث سقوط زودرس خرپای 

 
 کرمانشاه-تخریب خاکریز پشت کوله غربی پل قوسی بتنی بابازید در مسیر پلدختر 163-04شکل 
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 پل شرکت نفت تخریب کامل کولة غربی )عکس از روی کولة شرقی سالم( 169-4شکل 

بعد از پل شهدای هفت تیر پلدختر لرستان را که از بلندترین پل های سیل زده می باشد قبل و  166-4شکل  و 164-4شکل در 

نمایش داده شده است. پایه های اصلی پل قوسی فلزی تاب آوری لازم را داشته اند، لیکن کولة غربی پل روگذر متصل به  تخریب سیل

ران گشته است. بعد از تخریب سیل، قسمت غربی پل جهت ارتباط آن که دهانة کوچک تری داشت به همراه روسازۀ آن با سیل وی

فوری با پل بِیلی موقت سریعآ توسط ارتش بازسازی شده است. با این وجود قسمت روگذرمتصل شرقی آن  از سیل مصون مانده است 

 و خاك اطراف پل هم در قسمت شرقی کماکان باقیست.

 
 قبل از خرابی سیل.  قسمت غربی ان درشهدای هفت تیر پلدختر لرست پل 164-4شکل  

 
 قسمت غربی بعد از تخریب سیل. پل شهدای هفت تیر پلدختر لرستان در  166-4شکل 
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 بالازدگی آب در هنگام سیلاب

اب بسیار بالا آمده در هنگام وقوع سیلاب و پلدختر که در کنار روستایی احداث شده  -پل تازه تاسیس شرکت نفت در مسیر افرینه 

نیز پس از سرزیر شدن و عبور جریان از روی عرشه، دو پایه و عرشه بین آنها ( و 163-4شکل قسمتی از روستا را نیز فراگرفته است )و 

وجود پل در این مقطع در چنین سیلابی تراز اب را در بالادست افزایش داده است و با وجود روستا در کنار  .کاملا تخریب شده است

سارات دشت ها و مناطق مسکونی اطراف را افزایش داده است و تراز سطح آب با وجود پل باید از قبل محاسبه رودخانه، بالازدگی خ

 گردد. جمع شدن خار و خاشاك رسوبات و تنه درختان نیز بالازدگی را تشدید می کند.

یت بازه پل در اثر رشد گیاه، نمونه دیگری از بالازدگی آب در بالادست یک پل به دلیل تنگ بودن مقطع و همچنین کاهش ظرف

و  162-4شکل رسوبگذاری و جمع شدن مواد شناور و نخاله مربوط به پل آخوندآباد در شهر گنبد در استان گلستان می یاشد. در 

 وضعیت این پل و آبگرفتگی در بازه آن در اثر کاهش عرض نشان داده شده است.  169-4شکل 

نه و ساخت و ساز در کنار آن که باعث افزایش زبری و تراز سطح آب می شود را می توان در نمونه دیگری از تجاوز به حریم رودخا

 ( مشاهده کرد که ساخت و ساز در راستای دهانه پل نیز دیده می شود. 131-4شکل  و 130-4شکل پل معمولان در استان لرستان )

پل  یمشاهده کرد. بسته شدن دهانه ها 138-4شکل ان در تو یپل در اثر نشست رسوب را م یاز بسته شدن دهانه ها یاینمونه ه

خسارت  یشافزا ینو همچن یآب شستگ یدتشد یجهو کوله ها و در نت یگرد یعامل بالازدن آب در بالادست، هجوم آب به دهانه ها

در دهانه ها و بازه بالادست پل به کاهش  یو رفع رسوب گذار یادوار یدشود. لزوم بازد یبالادست م رد یلابیس یدشت ها یآبگرفتگ

 کند. یم یادیکمک ز یلخسارات س

 
 تصاویری از پل تخریب شده شهدای صنعت نفت 167-4شکل 

 
 (17اسفند  18آخوندآباد بر روی رودخانه گرگانرود، ضلع شمالی شهر گنبد )تاریخ  آبگرفتگی پل 168-4شکل 
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 )قبل از وقوع سیل( های ساختمانی و رشد درختان گزموثر رودخانه در محل پل آخوندآباد به دلیل وجود نخاله کاهش عرض 161-4شکل 

 
 رستانستای دهانه پل معمولان در استان لساخت و ساز در کنار و را 170-4شکل 

 
 ساخت و ساز در کنار پل معمولان در استان لرستان 171-4شکل 



702          هیأت ویژۀ هازیرساختکارگروه 

 هاسیلابگزارش ملی 

 

 
 یلاماستان ا -پل ها با رسوب یاز بسته شدن دهانه ها ینمونه ا 171-4شکل 

 اثر تخریبی جریان آب بر روسازة پل ها 4-9-9

روسازۀ یک پل خرپایی وقتی در سیلاب غرق گشته اند به همراه  135-4شکل در  دال و-روسازۀ یک پل تیر 137-4شکل  در

رت بار گستردۀ افقی به اجزای روسازه وارد میشود که این فشار نیروهای وارد بر آن ها نمایش داده شده است. فشار جریان آب بصو

)که به شکل هندسی جسم غوطه ور بستگی دارد( در مجذور سرعت جریان آب.  1پسامتناسب است با حاصل ضرب یک ضریب 

صرفنظر کرده ایم. همانطور که ذکر شد اثرات ضربة اجسام معلق در آب هم این فشار را افزایش می دهد که در شکل از نمایش آن 

 را تولید میکند که روسازه را در جهت آب هل میدهد.  Vحاصل جمع تمام فشار های افقی در سطوح برخورد اجزای پل، نیروی رانشی 

در واقع کاهش  Bنمایش داده شده است که این وزن توسط نیروی غوطه وری  Wوزن روسازه که در مرکز ثقل آن وارد می شود به 

مابه التفاوت این نیروهای قائم ضرب در ضریب اصطکاك سطح دستگاه تکیه گاهی )بالشتک و غیره( در مقابل رانش  پیدا می کند.

مقاومت می کند. این نیروی مقاوم معمولاً برای نگه داری روسازۀ پل کافی نیست و فرو می ریزد. در صورت داشتن مهاری قائم در 

هاری ها هم در مقابل رانش مقاومت می کنند، و چنانچه درست طراحی شوند روسازه ( این م173-4شکل دستگاه تکیه گاهی )نظیر 

دال چون ضخامت کل روسازه معمولاً زیر یک متر است، نیروی جانبی ناشی از عبور -در پلهای تیر در مقابل سیل می تواند پایدار بماند.

 گردد.بصورت افقی جابجا شده و همراه با سیل جاری میکند و به عبارتی روسازه پل سیلاب لنگر واژگونی زیادی تولید نمی

 
 دال و رانش ایجاد شده-فشار جریان آب به یک پل تیر 173-4شکل 

                                                                                                                                                                  
1- Drag   
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 فشار جریان آب به یک پل خرپایی و رانش و لنگر ایجاد شده 179-4شکل 

باشد( فشار جریان آب بر متر می 8بیش از ( به سبب دهانة بلند پل و ارتفاع زیاد خرپا )که معمولاً 135-4شکل در پلهای خرپایی )

انجامد. این لنگر ناشی نماید که به واژگونی روسازۀ پل به همراه جابجایی افقی آن میحول محور طولی پل می  Mبدنة خرپا تولید لنگر 

را که معمولا فقط روی دو  از فشار آب وارد به سطوح خرپا در فاصله مرکز سطحش از نشیمن می باشد. این لنگر می تواند پل خرپایی

سقوط روسازه را براحتی میسر سازد. داشتن  Vدستگاه تکیه گاهی می نشیند، حول یکی از آن ها بلند کند و با ترکیب نیروی رانشی 

 مهاری قائم در دستگاه تکیه گاهی کمک به پایداری روسازه می کند، لیکن این امر در طراحی پل های خرپایی سیل زده دیده نشده

 بود. فلذا مهاری ها هم در پل های خرپایی به سرعت شکسته شدند.

گاهی بالشتک لاستیکی )یا نئوپرن( بدون داشتن مهار همانطور که قبلاً گفته شده پلهای با سیستم تیر دال معمولاً با دستگاه تکیه

گاهی براحتی و بدون هیچ مقاومتی دستگاه تکیهاند جدا شدن روسازه از روی ها مهار نداشتهشوند. چون این بالشتکقائم ساخته می

صورت پذیرفته است. به عبارت دیگر کافی بود که نیروی وارده از فشار جریان آب )که با مجذور سرعت آب نسبت مستقیم دارد( بتواند 

-یی دستگاه تکیهوری( در ضریب اصطکاك غلبه کند. در پلهای خرپابر حاصل ضرب وزن روسازۀ سبک شده ) به سبب نیروی غوطه

اند. لیکن به سبب سطح برخورد بزرگ خرپا با جریان آب و لنگر گاهی معمولاً از نوع ورقهای فولادی بوده وبعضاً مهار قائم هم داشته

نیاورده و شکسته شدند و پل واژگون و با سیل همراه گشته است. گیر کردن قطعات بزرگ  واژگونی تولید شده، کماکان مهاری ها تاب

 گردد.ناور در سیلاب در میان اعضای خرپا همانطور که گفته شد باعث شدت نیروهای وارده میش

عمدۀ پل های روی رود کشکان در استان لرستان در سیل اخیر غرقاب شدند. عبور آب از روی تراز عرشه در بسیاری از این پل ها 

 یعبور آب از رو ،است. در نتیجه می توان گفت که علت این آسیب تخریب کامل روسازه و حرکت آن به پایین دست را به همراه داشته

 و عدم پیوستگی صحیح روسازه به زیرسازه در محل دستگاه تکیه گاهی می باشد.  یعرشه و عدم در نظر گرفتن آن در طراح

بریده شدن مهاری های قائم دستگاه تکیه گاهی نصب شده روی کولة شرقی در پل خرپایی شرکت نفت لرستان  134-4شکل در 

 نمایش داده شده بود. 165-4شکل که با سیل بطور کامل تخریب شده را ملاحظه می کنید. این پل قبلا در 

ی بوده و روسازۀ آن تخریب کامل گشته است یکی دیگر از پل های روی رود کشکان، پل دو آب ویسیان لرستان است که خرپای

مشاهده می شود. پایه و کوله های آن مرمت شده تا با گذاشتن خرپای فولادی موقت ارتباط بین روستا ها برقرار  136-4شکل در 

 شود.  
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 یه گاهی خرپای فلزیبریده شدن دو بولت از دو دستگاه تک -پل شرکت نفت لرستان کولة شرقی  174-04شکل 

 
 با بازسازی و نصب پل جدید -پل دو آب ویسیان لرستان که روسازه تخریب کامل گشته 176-4شکل 

(. این 139-4شکل تا  133-4شکل از پل های جدیدی که دچار تخریب کامل روسازه گشته است پل معمولان لرستان می باشد )

می باشد. پایه های میانی و کوله های آن بتنی با شمع هستند. دستگاه تکیه گاهی دال فلزی -پل دارای چهار دهانه با روسازۀ تیر

روسازۀ این پل هنوز کامل ساخته نشده بود و عرشة بتنی آن آمادۀ بتن ریزی بود که تیکی بدون مهاری قائم بوده است. بالشتک لاس

ۀ سه دهانة آن با آب تخریب کامل گردیده است. این در غرق گشته و روساز سیل واقع گردید. در نتیجة بالا آمدن آب، پل کاملاً

 حالیست که پایه ها و کوله ها با داشتن شمع تاب آوری مناسبی از خود نشان داده اند.

روسازۀ پل گیر کرده و کماکان باقی دی شاخ و برگ درختان و نخاله در همانطور که در عکس ها مشاهده می شود مقدار زیا

 اند.مانده
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 پل تازه احداث معمولان با سه دهانة تخریب کامل روسازه 177-4شکل 

 
 .و نخاله های گیرکرده در آن دهانه شرقی بدون آسیب -پل تازه احداث معمولان 178-4شکل 

 
 نمایش قالب های آماده برای بتن ریزی عرشه -دهانة شرقی از زیر-پل تازه احداث معمولان 171-4شکل 



718          هیأت ویژۀ هازیرساختکارگروه 
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-4شکل توان نام برد )بر اثر طغیان رودخانه را میاستان ایلام تخریب پل ارتباطی بخش ماژین در از دیگر نمونه های این آسیب، 

این پل خرپایی واژگون و تخریب کامل گشت. بعد از سیل . فیلم کامل تخریب آن در سایت تابناك قابل مشاهده است. روسازۀ (120

 ه سرعت توسط سپاه راه اندازی گشت. این پل بصورت خرپای موقت ب

 
 پل خرپایی ماژین استان ایلام در حین سیل و لحظة تخریب180-4شکل  

شایان ذکر است که حتی با عدم وجود محاسبات دقیق برای سیل در طراحی پل ها، بسیاری از پل هایی که روسازه و زیرسازۀ آن 

بل تخریب داشته اند. برای مثال در نزدیکی پل تاریخی کلهرت در معمولان ها به نحوی پیوستگی داشتند تاب آوری خوبی در مقا

لرستان وقتی سیلاب بالاتر از جاده و پل بالا آمده بود پل کوچک دسترسی محلی که در شمال پل کلهرت ساخته شده بود با وجود 

معمولان نزدیک افرینه لرستان پل بتنی با همچنین در  (.121-4شکل اینکه در آب غرق شده بود توانست روسازۀ خود را حفظ کند 

 (.128-4شکل همین یکپارچگی رو سازه و زیرسازه تاب آوری خوبی در سیل از خود نشان داده است )

پل های قوسی سنگی هم به علت همین پیوستگی روسازه با زیرسازه چنانچه پی آن ها تاب بیاورد وقتی در سیل غرق شدند بدون 

(. این 127-4شکل . پل تاریخی آق قلا در استان گلستان در سیل های اخیرفقط آسیب جزیی دیده است )آسیب باقی مانده اند

یکپارچگی از مزیت های پل های قوسی سنگی می باشد که در آسیب شناسی پل ها باید مد نظر قرار گیرد. در بعضی رسانه ها بدون 

قدیم قوسی سنگی تاریخی آسیب ندیده و پل های جدید تخریب شده توجه به این تفاوت های سازه ای، مقایسه ای بین پل های 

گشته است و تمام تقصیر را متوجه سازندگان کار نابلد انداخته اند. لیکن پل کشکان با همین سیستم در سیل به علت فشار زیاد آب از 

 (.125-4شکل پایه خراب گشته و عرشه نیز به همراه آن تخریب گشت )

 
 دسترسی محلی نزدیک پل کلهرت لرستان که تاب آوری در مقابل سیل داشته استپل  181-4شکل 
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 پل بتنی در معمولان لرستان که با اتصال روسازه و زیرسازه تاب آوری خوبی در سیل داشته است 181-4شکل 

 
 پل تاریخی آق قلا در استان گلستان تقریبا بدون آسیب مانده است 183-4شکل 

 
 سی سنگی کشکان لرستان بر اثر شدت سیل تخریب شدپل قو 189-4شکل 



715          هیأت ویژۀ هازیرساختکارگروه 
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 هاها و کولهها بر پایهتاثیر نخاله 4-9-4

همانگونه که گفته شد تنه و شاخ و برگ درختان و همچنین سنگ و رسوب نیروهائی به پایه و کوله وارد می کند ممکن است 

  آمده است. 123-4شکل تا  124-4شکل اثر مواد شناور بر پل در  دهانه های پل را ببندد و آبشستگی را تشدید نماید. نمونه هائی از

 
 نمونه ای از تجمع شاخ و برگ درختان به پایه های پل. 184-4شکل 

 
 متر درکنار پایه پل روستای وطن 4/1با قطر حدود برخورد سنگ به پایه پل  186-4شکل 
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 به همراه شاخ و برگ درختان گیر کرده به آن تخریب کلی پل خرپایی دو آب ویسیان 187-4شکل 

 تخریب به سبب ضعف طراحی و اجرای پل ها 4-9-6

در بسیاری از پل های تخریب شده عدم وجود طراحی اجزاء برای سیل و یا طراحی غلط آن ها به چشم می خورد. در قسمت های 

اشاره شد. لیکن گستردگی این مساله فراتر از آن می باشد. از قبل به برخی از مسائل طراحی اجزاء برای فرسایش و آبشستگی و غیره 

شکل  و 122-4شکل اینگونه تخریب ها که رسانه ای هم شده می توان به پل کاکا رضا در محور الشتر به خرم آباد لرستان اشاره کرد )

د صد سال پیش بنا شده و در سیل سالم (. در آن جا دو پل قوسی در نزدیکی هم بر روی یک رودخانه قرار دارند که یکی حدو4-129

مانده است و دیگری حدود دو سال پیش بنا شده و در سیل چند دهانة آن تخریب گشته است و متاسفانه تلفات انسانی هم داشته 

در دست بررسی است لیکن بطور قطع  شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشوراست. اگرچه این مورد توسط کارشناسان 

 تخریب این پل از مصادیق ضعف در طراحی و یا اجرا و به احتمال زیاد هر دو می باشد.

 
 پل تاریخی کاکا رضا در لرستان که در سیل سالم مانده است 188-4شکل 



716          هیأت ویژۀ هازیرساختکارگروه 
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 پل جدید کاکا رضا در لرستان که در سیل تخریب گشته است 181-4شکل 

  ها که بدرستی انجام نمی شود فهرست وار اشاره می نماییم: در این جا به برخی دیگر از مسائل طراحی و اجرای پل

در بسیاری از پل های سیل زده متاسفانه طراحی فونداسیون ها بدون هیچگونه آزمایش خاك محلی انجام پذیرفته است. طراح  -

انه تلقی شود، در اینصورت بر اساس فرضیات و قضاوت مهندسی خود، که می تواند در هنگام سیل بسیار غیر محافظه کار

طراحی خود را انجام داده است. فی المثال در طراحی فونداسیون پل ها در پاسخ به این سوال که آیا به شمع نیاز داریم یا خیر، 

احتیاج به یک رویکرد کاملاً مهندسی و محاسبات دقیق بر اساس پیش بینی مقاومت خاك ساختگاه در هنگام سیل می باشد. 

به عدم استفاده از شمع منجر تمام کردن پروژه های ساده انگارانه و بعضَا با فشار کارفرما و برای ارزان  این امر مهم با فرض

شده است که تخریب کامل بعضی از پل ها را سبب شده است.  در همین رابطه میتوان به محاسبات نشست خاك در زیر 

اختگاه باید انجام پذیرد. در بعضی اوقات در پل ها به سبب فونداسیون ها اشاره کرد که آن هم به درستی و بر اساس خاك س

 نشست خاك احتیاج به استفاده از شمع در فونداسیون ها می باشد.

به سبب ضعف آیین نامه های طراحی پل موجود ایران، بارگذاری سیل در طراحی ها بدرستی انجام نمی پذیرد و اینکه این بار  -

و با چه ضریب باری باید لحاظ گردد مشخص نشده است. در نتیجه طراحان پل بار سیل را به چه صورتی و در چه ترکیب باری 

 یا لحاظ نمی نمایند و یا اینکه نادرست لحاظ می کنند.

 عدم طراحی و یا طراحی نادرست دستگاه های تکیه گاهی پل ها برای سیل و حتی زلزله. -

وان از اجرای ضعیف فونداسیون ها، خاکریز پشت کوله ها، بتن ریزی از جملة ایرادات اجرایی و نظارتی پل های تخریبی می ت -

 های با بتن ضعیف، بی دوام با اختلاط نا مناسب نام برد. 

همچنین دستگاه های اجرایی موظف به نگهداری مستمر پل ها می باشند تا از آسیب های جدی در سیل ها و زلزله های  -

پل های بجا مانده از سیل باید از رسوبات و شاخ و برگ درختان و غیره  عاری  آینده جلوگیری گردد. هم اکنون بسیاری از

گردند و بازرسی و مشخص نمودن آسیب های موجود در تک تک آن ها انجام پذیرد. بسیاری از پل های موقت خرپایی بکار 

 گرفته شده پس از سیل نیز از ایمنی کافی برای سیل بعدی برخوردار نیستند.

مثبت قضیه باید گفت که با وجود سیل در خوزستان و دبی بالای رود کارون تقریبا تمامی ده پل قدیم و جدید بر روی این از جنبة  -

رود توانسته اند بدون آسیب باقی بمانند. در تمامی پل های جدید روی رود کارون شمع در زیر فونداسیون ها وجود دارد. طراحی 

 ول کل آن ها بعضاَ به سیصد متر می رسد،  از دلایل تاب آوری مناسب آن ها می باشد.اصولی این پل های دهانه بلند که ط

 آسیب های درازمدت سیل بر پل ها 4-9-7

اگرچه بعضی از پل ها در سیل اخیر تخریب نشده اند و کماکان به خدمت دهی ادامه می دهند نباید از این نکته غافل گشت که 
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مکن است به تدریج خود را بصورت ناگواری با تلفات جانی نشان دهد. در بسیاری از پل های بجا آسیب های پنهانی وجود دارد که م

مانده از سیل باید با بازرسی فنی و کار کارشناسی آسیب های موجود شناسایی شده و اثر آن ها در مقاومت اجزای پل برای خدمت 

ازی اجزای پل توجیه دارد و در آسیب های کلی تر ممکن است که پل بررسی شود. در بعضی از موارد مقاوم س 1دهی در چرخة عمر

(. دستگاه های دولتی باید هرچه سریع تر به این 198-4شکل  تا 190-4شکل و  146-4شکل یب و نوسازی راهکار بهتری باشد )تخر

عبور  کن است موجب خرابی پل هنگامی پنهان ممامر پرداخته و از بکارگیری روزمرۀ این پل های سیل زده بپرهیزند زیرا که آسیب ها

 یک کامیون از روی آن رخ دهد و نه الزاماً در سیل و یا زلزله بعدی.

خاك، کاهش مقاومت خاك فونداسیون های سیل زده،  زنگ زدگی و  در ارتباط با این مقوله می توان از اثرات دراز مدت نشست

 و ترك در اتصالات جوشی و ... نام برد. خوردگی آرماتور، ترك در بتن، از بین رفتن پوشش بتنی

 
 پایه ستان نشست تکیه گاه با تخریب قسمتی ازپل پایین باباحسین لر 110-4شکل 

 

                                                                                                                                                                  
1- Life cycle  
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 پل پایین باباحسین لرستان آب انباشتگی و ترک روی عرشه 111-4شکل 

 
 به عرشه بتن مسلحپل در شهر خرم آباد با آسیب  111-4شکل 

 هاسیل بر پل هایآسیب جمع بندی علت  4-9-8

 در جمع بندی علت آسیب های سیل به پل ها می توان به اختصار بدین موارد اشاره کرد:

 عدم پیش بینی آبشستگی در کوله ها و پایه ها و اتخاذ تمهیدات لازم مثلا پی های عمیق و شمع 

  تغییر مسیر رودخانه از بالادست 

 خریب کوله ها سرازیر شدن جریان به دشتهای اطراف، دور زدن و ت 

 عدم طراحی دیوارهای هدایت مناسب در بالادست مقطع پل 

 عدم پیش بینی روگذری از پل برای سیلاب های بالا 

 عدم پیش بینی بار و تاثیر اجسام شناور   

 عدم طراحی و یا طراحی نادرست اجزای رو سازه و زیرسازه و دستگاه های تکیه گاهی برای سیل طرح و سیل فوق العاده 

 عدم بکارگیری گزارش مکانیک خاك درطراحی فونداسیون ها و محاسبات نشست خاك 

 عدم درنظرگیری اثر سیلاب در محاسبات مرتبط با مقاومت خاك و ظهور پدیده های فرسایش و آبشستگی 

 عدم وجود آیین نامه های طراحی پلها برای سیل بصورت الزام آور در کشور 

 ام و یاکنترل محاسبات پل ها علی الخصوص در شهرستان هانبود نیروی متخصص کافی برای انج 

 اجرای فنی ضعیف پل ها به سبب انتخاب پیمانکار بدون تخصص لازم 

  نبود نظارت قوی از طرف کارفرما در حین اجرا 

 اجرا با مصالح بتنی و سنگی ضعیف بدون انجام آزمایشات مصالح کافی 

 حیت و عدم انجام آزمایشات غیرمخرب بر روی آن ها  جوشکاری اجزای فولادی توسط افراد بدون صلا 

 عدم بکارگیری سیستم یکپارچة مدیریت پل های کشور بصورت مستمر و آگاهی از ضعف ها پیش از وقوع بلایا و حوادث فوق العاده 

 عدم اختصاص بودجة کافی توسط دولت برای موارد قید شده 
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 ساختمانها 4-4
، آموزشی و درمانی در تمل بر ساختمانهای مسکونی، اداریده شد، تعداد زیادی ساختمان مشاین گزارش دی 7همچنانکه در فصل 

سیلهای اخیر در استانهای مختلف کشور خسارت دیدند. این خسارات در برخی از موارد تخریب کامل و در برخی ازموارد تخریب جزئی 

در جریان بارشهای شدید یا در مناطق در  ،به ساختمانگل و لای  یازدگی سقف یا ورود آب یب بوده است. خساراتی از قبیل نمیا آس

معرض سیل ممکن است تا حدودی اجتناب ناپذیر باشد، گرچه در صورت وجود و اجرای یک برنامه صحیح تعمیر و نگهداری از 

بر روی تحلیل دلایل  ساختمانها، حتی همین نوع آسیبها هم می تواند به حداقل برسد. لیکن تمرکز اصلی این بخش از گزارش

 تخریبهای کامل و یا بخشی ساختمانها در برابر سیلهای اخیر است.

اند. بیشتر این ساختمانها در مناطق روستایی واقع شده اکثر ساختمانهای آسیب دیده در سیلهای اخیر دارای یک یا دو طبقه بوده

بوده و صرفا سرپناهی برای ساکنان هستند. این نوع ساختمانها در مقابله ای معینی بودند. بسیاری از این ساختمانها فاقد سیستم سازه

ای از رود. لیکن دستهبا بلایای طبیعی مانند زلزله، طوفان یا سیل بسیار آسیب پذیر بوده و انتطار مقاومت چندانی از آنها نمی

قبیل ساختمان مصالح بنایی کلاف بندی شده یا  ای معینی ازاند، دارای سیستم سازهساختمانهایی که تخریب کلی یا جزئی شده

اند. این نوع ساختمانها چنانچه به صورت اصولی جانمایی، طراحی و اجرا شده باشند، دارای مقاومت مناسبی در ساختمان قابی بوده

 ندی و تحلیل می شود.برابر بارهای وارده هستند. در بخشهای بعدی آسیبهای وارده بر ساختمانها در جریان سیلهای اخیر دسته ب

 خسارات ناشی از رانش زمین 4-4-1

این پدیده عموماً در  .متعددی از رانش زمین رخ داد موارد جاری در برخی از مناطق در جریان بارندگی های شدید ابتدای سال

شود، رخ منطقه میهایی که منجر به اشباع شدن زمین و کم شدن مقاومت برشی خاك مناطق دارای شیب تند و پس از بارندگی

های بزرگ یا کوچک اتفاق بیفتد، هر گونه زیرساخت موجود روی آن یا پایین دست آن را تواند در مقیاسکه می دهد. این اتفاقمی

این فصل، به تحلیل کاملی از پدیده رانش زمین در حوادث ابتدای سال و اثرات آنها بر انواع  9-4بخش کند. دچار تخریب می

 اختصاص یافته است. در این بخش نمونه هایی از تخریبهای ساختمانها ناشی از این پدیده بررسی می شود.زیرساختها 

روستا دچار رانش زمین شدند که به واحدهای مسکونی این  روستا خسارات  80در شهرستان مینودشت استان گلستان حدود 

از این خسارات در ساختمانهای روستای قلعه قافه در شهرستان ی های نمونه 195-4شکل و  197-4شکل شدیدی وارد کرده است. در 

 مینودشت نشان داده شده است.

 تخریب ساختمانهای روستای کشکک شهرستان رامیان بر اثر رانش زمین نشان داده شده است.  196-4شکل  و 194-4شکل در 

 
 شهرستان مینودشت تخریب ساختمان بر اثر رانش زمین در روستای قلعه قافه  113-4شکل 
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 های عمیق در کف، دیوار و سقف ساختمان بر اثر رانش زمین در روستای قلعه قافه شهرستان مینودشتترک 119-4شکل 

 
 رانش زمین و تخریب ساختمان خشت و گلی در روستای کشکک شهرستان رامیان استان گلستان 114-4شکل 

 
 بنایی بدون کلاف در روستای کشکک شهرستان رامیان استان گلستانرانش زمین و تخریب ساختمان  116-4شکل 
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ای از در روستای رضی از توابع شهرستان رامیان، فرونشست طولی زمین خسارت زیادی به ساختمانهای این روستا وارد کرد. نمونه

 نشان داده شده است. 193-4شکل این فرونشست طولی در 

 
 در ساختمانهای روستای رضی در شهرستان رامیان استان گلستان اثر فرونشست طولی زمین 117-4شکل 

که در اثر آن یک واحد مسکونی روستایی  استان مازندران نشان داده شدهرانش زمین در یک منطقه کوهستانی  192-4شکل در 

 کاملا تخریب شده است.

 
 مازندرانمسکونی در شهر زیرآب استان  واحد یک تخریب و زمین رانش118-4شکل 

 شده است. نشان دادهدر استان ایلام لغزش زمین و خرابی ساختمانهای روستای چم قوله نمونه ای از  شکل همچنین در 

 ر ساختمانهاخسارات ناشی از اثر جریان سیلاب ب 4-4-1

چنانچه در هنگام وقوع سیل، ساختمانی در مسیر جریان سیلاب قرار داشته باشد، سرعت جریان بسته به شیب محل، ممکن است 
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مقادیر بسیار زیادی داشته باشد. از طرف دیگر در مناطق جنگلی یا کوهستانی، سیل مقادیر زیادی درخت، شاخه درخت، سنگهای 

نخاله با خود همراه دارد. در این صورت چگالی سیال بسیار بیشتر از آب بوده و لذا نیروهای جانبی وارده  درشت و کوچک، گل و لای و

نماید. از طرف دیگر جریان شدید سیال ممکن ای اثر میاز طرف جریان سیلاب به ساختمان اولاً چند برابر شده و ثانیا به صورت ضربه

تمان شود. با توجه به مجموعه این عوامل، از ساختمانی که در مسیر سیل در نواحی است باعث فرسایش و آب شستگی زیر پی ساخ

ها و ای داشت. به همین دلیل است که آیین نامهتوان انتطار تاب آوری قابل ملاحظهدارای شیب تند قرار گرفته است، نمی

ها صرفا تحت شرایط خاص فنی احداث آنها را در حریم رودخانهها را ممنوع نموده و دستورالعملها، احداث ساختمانها در بستر رودخانه

 دانند.های شمعی و با افزایش تراز ساختمان مجاز میبا استفاده از پی

دهد که به واسطه عدم رعایت حریم رودخانه در مناطقی از قبیل شهر مشاهدات سیلهای اخیر در استانهایی نظیر لرستان نشان می

( ساختمانهای زیادی در معرض جریان مستقیم سیل قرار گرفته و از آنجا که 800-4شکل و شهر پلدختر )( 199-4شکل معمولان )

-4شکل تا  801-4شکل اند. عموماً در هیچیک از آنها مسائل فنی فوق الذکر رعایت نشده بوده است، دچار تخریبهای وسیعی شده

 د.ناستان لرستان را نشان می ده سیلاب ی از ساختمانهای تخریب شده ناشی درنمونه های 809

 
 ساخت و ساز شهر معمولان در حریم رودخانه کشکان 111-4شکل 

 
 ساخت و ساز شهر پلدختر در حریم رودخانه کرخه 100-04شکل 
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 روستای چم کبود استان لرستان  تخریب ساختمان آجری در 101-4شکل 

 
 شهر معمولان استان لرستان در تخریب ساختمان آجری 101-4شکل 

 
 شهر معمولان استان لرستان تخریب بخشی ساختمان اسکلت فولادی 103-4شکل 
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 ساختمانها در حریم رودخانه کشکان رود استان لرستان و اثر داغ آب سیل تخریب 109-4شکل 

 
 لرستانتخریب ساختمانهای روستایی حاشیه رودخانه در شهرستان دلفان استان  104-4شکل 

 
 تخریب ساختمانها در حریم رودخانه کشکان رود استان لرستان  106-4شکل 
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 تخریب ساختمانها در حریم رودخانه کشکان رود استان لرستان  107-4شکل 

 

 

 
 )فرسایش و آب شستگی پی ساختمان( فولادی دو طبقه در حاشیه کشکان رود تخریب ساختمانواژگونی و  108-4شکل 
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 دو طبقه در حاشیه کشکان رود )فرسایش و آب شستگی پی ساختمان( تخریب ساختمانگونی و واژ 101-4شکل 

نشان داده شده است روستای بابازید از توابع شهرستان پلدختر در حریم رودخانه واقع شده بود که  810-4شکل همانطور که در 

نشان  811-4شکل ای از این خسارات به ساختمانهای این روستا در روستا وارد کرد. نمونه سیل خسارات زیادی به ساختمانهای این

 داده شده است. همچنین در اثر جریان شدید این سیلاب، روستای چم حسین از توابع پلدختر به طور کامل محو شد.
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 ساختمانهای روستای بابازید در حاشیه رودخانه کرخه 110-4شکل 

 
 در روستای بابازید ساختمان آجری 111-4شکل 

تخریب کامل  818-4شکل در استان مازندران نیز سیلاب باعث تخریب ساختمانهای اطراف حریم رودخانه در این استان شد. در 

چه ای که در اینجا قابل ذکر است اینکه چناننکته لار نشان داده شده است.اطبقه بتن آرمه در حریم رودخانه ت 7و  8دو ساختمان 

ساختمان دارای انسجام کافی باشد، حتی در صورت تخریب بخشی از آن، ممکن است بتواند پایداری کلی خود را حفظ نموده و دچار 

فروپاشی نشود. انسجام کافی ساختمان می تواند از طریق تعبیه کلافهای قائم و افقی و شناژهای زیر دیوارها در ساختمانهای مصالح 

ای از ساختمان در نمونه 817-4شکل سب همراه با شناژ در ساختمانهای قابی بتنی یا فولادی تامین شود. بنایی و احداث پی منا

استان لرستان را نشان می دهند که ای از این ساختمانهای نمونه 814-4شکل و  815-4شکل روستای امام عبدالله استان گلستان و 

 فرسایش زیر پی، پایداری کلی ساختمان حفظ شده است. ستگی و آب شدر آن علیرغم تخریب بخشهایی از ساختمان یا 

 
 طبقه بتنی در حریم رودخانه تلار شهر زیرآب استان مازندران 3و  1خرابی کامل دو ساختمان  111-4شکل 
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 پی زیر ساختمان روستای امام عبدالله استان گلستان محلی آب شستگی 113-04شکل 

 
 ختر آب شستگی بخشی از پی ساختمان فولادی در پلد 1-0شکل 

 
 ساختمان آجری با کلاف افقی و قائم روستای بابازیدپی بخشی از آب شستگی  114-4شکل 
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 خسارات ناشی از اثر مانداب سیلاب بر ساختمانها 4-4-3

مناطق نظیر آق قلا، گنبد و گمیشان در استان گلستان با شیب حدودی دو در هزار یا شهرستان در سیلهای اخیر در برخی از 

سیلاب دارای سرعت قابل  ،شوشتر در استان خوزستان، در سیلابدشتهای واقع در پهنه های سیلابی ، به دلیل شیب کم منطقه

تمان وارد نکرده یا باعث فرسایش مهمی در پی نشده است. لیکن ای به ساخای نبوده است. بنابراین نیروی جانبی قابل ملاحظهملاحظه

ماندابی که ساعتها یا در برخی از موارد روزها باقیمانده است، باعث شده است که دیوارهای ساختمانهای مصالح بنایی مقاومت خود را از 

 881-4شکل تا  816-4شکل یا تخریب شود.  دست بدهند یا در برخی از مواقع پی ساختمان با توجه به نوع زمین دچار فرونشست و

 دهند.هایی از این نوع خسارات در مناطق سیل زده گلستان، مازندران و خوزستان را نشان مینمونه

 
 گلستان استان متر در یکی از ساختمانهای 1 عدم اجرای کرسی چینی و بالا آمدن آب تا ارتفاع حدود 116-4شکل 

 
 شهرستان مینودشت استان گلستانساختمان در  117-4شکل 



770          هیأت ویژۀ هازیرساختکارگروه 

 هاسیلابگزارش ملی 

 

 
 تخریب ساختمان خشت و گلی براثر آبگرفتگی در روستای سوته مازندران 118-4شکل 

 
وزستانتخریب دیوار و فروریختن سقف طاق ضربی به دلیل نشست نامتقارن زمین و نداشتن کلاف بندی، شهر گوریه استان خ 111-4شکل   

 
 اختمان با سقف طاق ضربی روستای حمدان سلجه استان خوزستانترک خوردگی دیوار در س 110-4شکل 
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 ترک خوردگی دیوار و اثر داغ آب سیل روی دیوارهای روستای حمدان سلجه استان خوزستان 111-4شکل 

اشد، البته در ساختمانهایی که در معرض مانداب قرار گرفتند، چنانچه ضوابط فنی رعایت شده و از مصالح مناسبی استفاده شده ب

دهد که در سیلاب ساختمانی در شهر آق قلا را نشان می 888-4شکل انتظار می رود ساختمان به آسانی دچار فرو پاشی کلی نشود. 

 باشد.آسیب کمی دیده است. دلیل آن استفاده از کرسی چینی با ارتفاع و مصالح مناسب می

سانتی متر کرسی چینی با مصالح  50بیه دارای حداقل در روستای دهول بخش شعی 887-4شکل ساختمان مسکونی یک طبقه 

مناسب و رعایت حداقل اصول فنی بوده، که در سیل آسیب ندیده است. درحالی که بسیاری از ساختمانهای این روستا فاقد کلاف 

 بندی بوده و در زمان سیل در زیر آب بودند و خسارت زیادی متحمل شدند.

 
 آسیب کم به دلیل کرسی چینی با شن درشت و قلوه سنگ -کیلومتری شهر آق قلا 4روستای سقریلقی  111-4شکل 
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 عدم آسیب به ساختمان در روستای دهول بخش شعیبیه 113-4شکل 

 واریزه های سنگیخسارات ناشی از  4-4-9

 درشت ای سنگی ریز وهواریزهمی شود. این  حرکت واریزه هادر مناطق کوهستانی دارای شیب تند، بارشهای شدید منجر به 

قدرت تخریبی بالایی داشته، چنانچه در مسیر خود با ساختمانهایی برخورد نمایند موجب تخریب کامل یا جزیی ساختمان می شوند. 

های استان ایلام همچون گدمه، قریب و میانقلعه از توابع روستااز برخی ریزش سنگ در  1792جریان بارش های اخیر در فروردین در 

های باقیمانده از سیل نمونه هایی از واریزه 885-4شکل در  شد. خساراتیموجب بروز که در دامنه کوه قرار داشتند چرداول ان شهرست

شناسایی سنگ های ناپایدار و لق گیری سنگ ها و پایدار سازی آنها مناطق مستعد سنگ افتان در استان ایلام نشان داده شده است. و 

های محافظتی و شبکه توریهای سیمی به همراه راك بولت از روش برای مقابله با سنگریزش است. ایجاد خندقدر محل، ابتدایی ترین 

 .ت خواهد بوداتمهیدات موثر در متاطق مستعد سنگ افتان برای کاهش خسار

  

  
 استان ایلام درای از روستای مستعد سنگ افتان نمونه119-4شکل 
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 ناشی از اثر سیلاب بر ساختمانهاخسارات ماندگار  4-4-4

همانطور که در گزارشهای فصل سوم و تصاویر این فصل گزارش دیده شد، برخی از ساختمانهایی که در معرض سیل قرار گرفتند، 

مثبتی دچار تخریب کلی نشدند. این واقعه به لحاظ حفظ جان ساکنان و در برخی موارد تا حدودی حفظ مال و دارایی های آنان، نکته 

است. لیکن باید توجه داشت که برخی از این ساختمانها علیرغم حفط پایداری کلی، ممکن است در پی یا سازه دچار آسیب جدی شده 

و از تاب آوری آنها در برابر هر گونه حادثه دیگری از قبیل زلزله و طوفان و سیل کاسته شده باشد. لذا ضروری است در مناطق حادثه 

برنامه منظم نسبت به بازرسی و ارزیابی این گونه ساختمانها اقدام شود و پس از درجه بندی  میزان آسیب و اولویت  دیده، برطبق یک

   بندی، نسبت به بهسازی یا بازسازی آنها برنامه ریزی لازم صورت گیرد.

 تاسیسات آب و فاضلاب 4-6
توجه به ویژگی های طبیعی و جغرافیایی، عوارض و ... مناطق خسارتهای سیلاب به زیرساختهای آب و فاضلاب شهری و روستایی با 

درگیر سیل نسبت به یکدیگر قدری متفاوت می باشد. در استانهای گلستان و لرستان، که تامین آب شهرها و روستاها عمدتا از طریق 

ر استان خوزستان، که سیستم های آبهای زیرزمینی صورت می گیرد، تاثیرات مخرب سیلاب بر سیستم های تامین کننده آب کمتر و د

از آبهای سطحی است، خسارتهای بیشتری به این بخش از سیستمهای  تامین آب )شامل تاسیسات برداشت و تصفیه خانه های آب( عمدتاً

آبرسانی وارد گردید. در مقابل، در استان لرستان با توجه وضعیت کوهستانی و صعب العبور برای سیستم های بعضا طولانیِ انتقال آب که 

امتداد یافته اند، وضعیت خسارتهای وارده به اجزای سیستم در بسیاری از بازه ها به ناچار در مجاورت طولی رودخانه ها یا متقاطع با آنها 

تر بوده است. همچنین سیستمهای جمع آوری و دفع آبهای انتقال آب به شهرها و روستاها در مقایسه با استان خوزستان به نسبت سنگین

نموده، ماندابی و آسیب تسهیل میسطحی و فاضلاب در مناطقی از استانهای درگیر سیلاب که وضعیت توپوگرافی، زهکشی ثقلی را 

کمتری را متحمل گردیده در عوض برای مناطق با توپوگرافی مسطح و پست از جمله شهرها و روستاهای مناطق جلگه ای استانهای 

. مواجه بوده است 92خوزستان و گلستان وضعیت دفع آب های سطحی و فاضلاب با چالش های بزرگتری در طی دوره سیلابهای فروردین 

وضعیت ماندابی، افزایش تراز آب های زیرزمینی و پس زدگی ناشی از افزایش تراز آب رودخانه ها در  92ضمن اینکه در تجربه سیل 

مجاورت مناطق شهری و روستایی باعث گردید که در برخی موارد شبکه های توزیع آب شرب و بهداشتی این مناطق به دلایلی همچون 

 کوس و ورود آبهای آلوده بسیار مخاطره آمیز تلقی شوند.مستعمل بودن شبکه، نشت مع

 در ادامه آسیبهای وارده به زیرساختهای آب و فاضلاب در استانهای درگیر سیل به تفکیک مورد بررسی قرار می گیرد.

 زیرساختهای آب و فاضلاب استان خوزستان 4-6-1

الادست سدهای استان خوزستان بالاخص کرخه، و آمادگی های سابقه در حوضه های آبریز بمجموع وقایع کم سابقه و شاید بی

-ناکافی پیش از سیلاب در پایاب، سبب گردید تا خسارتهای مالی به بخشهای مختلفی همچون کشاورزی و دامپروری، صنعت، رودخانه

رد آید. اگرچه میزان خسارات در مناطق ها، راهها و ارتباطات، زیرساختهای انتقال و توزیع نیرو، آب و فاضلاب شهری و روستایی و ... وا

مختلف پایین دست دارای شدت و ضعف بود، ولیکن وسعت و گستردگی دامنه اثرگذاری، ویژگی بارز آن بود که در بیشتر مناطق پایاب 

محدوده جاده  دشت خوزستان تجربه گردید. در شهر اهواز به عنوان مرکز استان، اگرچه هیچگونه ورود سیلابی به داخل شهر بغیر از

متری تراز سطح آب رودخانه کارون در محدوده اهواز  494های ساحلی شرقی و غربی گزارش نگردید، ولیکن به دلیل بالا آمدن بیش از 

 نسبت به حالت عادی، اثرات غیرمستقیمی بخصوص بر روی وضعیت زهکشی شهری و تخلیه فاضلاب ایجاد نمود.

 شرح کلی خسارتها 4-6-1-1

وقوع سیل در حوضه های آبریز استان خوزستان، سیستمها و زیرسیستمهای مختلف آب شهری اعم از سامانه های تامین  در جریان

های توزیع آب، سیستم های جمع آوری و برداشت آب )آبگیرهای ساحلی و...(، سیستم های انتقال آب، تصفیه خانه های آب، شبکه

اب، سیستمهای تامین و توزیع آب خام فضای سبز شهری و ... در تعداد قابل توجهی از فاضلاب و آبهای سطحی، تصفیه خانه های فاضل
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ای از خسارتهای وارده و  خلاصه 8-4جدول و  1-4جدول شهرها و روستاهای در معرض سیلاب و متاثر از آن، دچار مشکل گردید. در 

 فاضلاب در شهرهای استان خوزستان آورده شده است.مشکلات ایجاده شده ناشی از سیلاب فروردین ماه به  زیرساختهای آب و 

 92روستا در طی وقوع سیلاب فروردین  874شهر و  13ارزیابی های صورت گرفته نشان می دهد که در استان خوزستان مجموعا 

 در محدوده استان خوزستان دچار خسارت گردیده اند. 

 1800000شهر با مجموع جمعیت  10خش تاسیسات فاضلاب و در ب 673000شهر با مجموع جمعیت  13در بخش تاسیسات آب 

 نفر از تبعات منفی این سیلابها متاثر گردیدند. 

اخیر به شرح زیر می  همچنین خلاصه خسارتهای وارده به تاسیسات آب و فاضلاب مناطق روستایی استان خوزستان در طی سیلاب

 باشد:

  کیلومتر  260آسیب دیدگی خطوط انتقال و شبکه های توزیع بطول کل 

 انشعابات روستاهای گرفتار سیلابدرصد  20بین رفتن  از  

  تابلوهای فشار متوسط وضعیف، ترانسفورماتور،  درصدی به اسکله های آبگیر شامل) الکترو پمپ ها، تابلوهای برق،  70آسیب

ای کلرزنی، روشنایی ، تجهیزات ولوازم اداری وآزمایشگاهی فنداسیون سازه های بتنی ، دیوار محوطه کف اتاق، کابل ها، سامانه ه

 محوطه و منهول پساب( 

  درصدی جاده های دسترسی به تاسیسات آبرسانی 90تخریب 

در  نمونه هایی از وضعیت تاسیسات آب و فاضلاب مناطق شهری و روستایی استان خوزستان 878-4شکل تا  884-4شکل در 

 نشان داده شده است. 92جریان سیلاب فروردین 

 متاثر از سیل در خوزستان یآب شهرها ساتیتاس خسارتهای وارده به 1-4جدول
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 متاثر از سیل در خوزستان یشهرها فاضلاب ساتیتاس خسارتهای وارد به 1-4جدول

 
 

 
 وضعیت آبگیر تصفیه خانه شهر سوسنگرد در سیلاب اخیر 114-4شکل 
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 وضعیت تاسیسات تصفیه خانه آب شهر گوریه 116-4شکل 

 
 آبگرفتگی محدوده تصفیه خانه یادگار امام )آبفا روستایی شهرستان کارون( 117-4شکل 

 
 نمای دیگری از آبگرفتگی تصفیه خانه یادگار امام )آبفا روستایی شهرستان کارون( 118-4شکل 
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 وضعیت سیلاب در روستای مروانه )شهرستان اهواز( 111-4شکل 

 
 (شوشوضعیت آبگیر تصفیه خانه روستای خلیفه حیدر )شهرستان  130-4شکل 

  
فاضلاب در مناطق مجاور کارون برای رفوع  By Pass 131-4شکل 

 زدگی شبکهپس

تلاش نیروهای امدادی برای تخلیوه فاضولاب منطقوه  131-4شکل 

 در مجاورت کارونشهرک پیام اهواز 
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مهمترین دلایل بروز خسارتهای قابل توجه به زیرساختهای آب و فاضلاب مناطق در معرض سیلاب در استان خوزستان را  به شرح 

 زیر می توان برشمرد:

  مختلففقدان طرح و برنامه مشخص برای اقدامات عملیاتی جهت مقابله یا تخفیف اثرات سیلاب متناسب با دوره های بازگشت 

  فقدان نقشه های سطوح آبگرفتگی برای تاسیسات مختلف تصفیه خانه های آب و فاضلاب براساس دوره های برگشت مختلف

 سیلاب

 بندی سیلاب برای شبکه های توزیع آب و جمع آوری فاضلاب برای دوره های بازگشت مختلف سیلفقدان نقشه های پهنه 

  مختلف سیستم های بهره برداری برای مواجهه با شرایط بحران فقدان آمادگی و پشتیبانی لازم در اجزای 

 مجاورت عمده تاسیسات تامین، انتقال و تصفیه آب با رودخانه ها و عدم رعایت اصولی حد بستر و حریم رودخانه ها 

 فقدان شبکه جمع آوری آبهای سطحی و اضافه شدن بار آن بر سیستم فاضلاب در شرایط رگبارهای شهری 

 م کافی ذخیره آب و مخازن متعادل کننده برای شرایط بحرانفقدان حج 

  وابستگی انحصاری به صرفا یک منبع تامین آب )سطحی( و افزایش ریسک تامین آب در مواقع بحران سیل 

 وابستگی شدید سیستمهای زیرساختی آب و فاضلاب به ایستگاههای پمپاژ و انرژی 

 ی شرایط بحرانفقدان ظرفیت کافی تامین انرژی اضطراری برا 

  وضعیت توپوگرافی مناطق مسکونی و تغییر گرادیان در نتیجه بالا آمدن سطح آب رودخانه ها و نتیجتا عدم امکان تخلیه ثقلی

 فاضلاب و آبهای سطحی به رودخانه ها

 فرسودگی لوله های شبکه توزیع آب و جنس نامناسب لوله ها و اتصالات ضعیف 

 اد فشار منفی در بخشهای وسیعی از شبکه توزیع آب و مخاطرات نفوذ آلودگیهای بیرونی به معضل بزرگ پمپهای خانگی و ایج

 داخل شبکه از شکستگیها و اتصالات ضعیف شبکه، بخصوص تحت شرایط افزایش تراز آبهای تحت الارضی

  حتی برخی مراکز وجود سیستمهای قدیمی چاههای جذبی و عدم توسعه مناسب شبکه فاضلاب در برخی مناطق حاشیه ای و

 شهرها و مخاطرات آلودگی آبهای زیرزمینی و شبکه آب شرب

  فرسودگی لوله های شبکه فاضلاب و ورود نشتاب نامتعارف به آن خصوصا در شرایط افزایش تراز آبهاب تحت الارضی در شرایط

 سیلاب

 عدم وجود سیستم جایگزین و پرتابل موقت تامین آب برای شرایط بحرانهای مقطعی 

 رفیت ناکافی و فقدان سیستم های ثابت یا پرتابل برای ظBy Pass  نمودن فاضلاب در نقاط مجاورت منابع پذیرنده پساب تحت

 شرایط افزایش تراز آب ناشی از سیل

 زیرساختهای آب و فاضلاب استان لرستان 4-6-1

های ارتباطی و در پی های استان، تخریب راهانهآسا در لرستان موجب طغیان رودخهای سیلماه که بارندگیپنجم فروردیندر سیل 

تشدید سیلاب در مناطق مختلف تاسیسات آب و فاضلاب را نیز  ،آن محاصره بخشی از روستاها و مناطق شهری لرستان در آب شد

معمولان و جنوب دختر، روستا قطع شده و آبرسانی به برخی از مناطق پل 162تحت تاثیر قرار داده و در همان ساعات ابتدایی آب 

 .آباد نیز با اختلال مواجه شدخرم

ماه بخش زیادی از شبکه و خطوط آب مناطق مختلف لرستان نیز همراه با سیلاب در هم سیلاب سنگین دوازدهم فروردیندر 

م در اقصی نقاط روستا ه 396دختر قطع و های ارتباطی شهرهای معمولان و پلای بود که راهشکست. میزان خسارات سیلاب به گونه

حجم  علیرغم آنکه بیشترین خسارت در این حوزه مربوط شهر پلدختر و معمولان بود.. استان با مشکل قطعی آب مواجه شده بودند

 نخورد. ها برگشت فاضلاب به داخل خیابانولی با این وجود  بود گسترده بسیار خسارت به شبکه فاضلاب پلدختر
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 شرح کلی خسارتها 4-6-1-1

 خسارتهای وارده به تاسیسات آب و فاضلاب شهرها و روستاهای استان به تفکیک شهرستانها، به قرار زیر است:اهم 

 شهر خرم آباد  -الف

  خانه ظرفیت لازم برای تصفیه آب کل شهر را ندارد.با توجه به اینکه تصفیه بالا رفتن کدورت هفت حلقه چاه و سه دهنه چشمه 

  فاضلاب و گرفتگی شبکه جمع آوری و ایستگاه پمپاژ فاضلاب.تصفیه خانه  %80تخریب 

 .تخریب خطوط انتقال آب و فاضلاب، خطوط توزیع آب و چاه های آب 

 .ورود سیل به دو دهنه چشمه و تخریب چاه های آب 

  لیتر در ثانیه. 200غرق شدن یک ایستگاه پمپاژ آب با ظرفیت پمپاژ 

 قطع برق و عدم وجود سیستم تامین برق اضطراری در تاسیسات  قطع آب در روز یازدهم فروردین به دلیل 

  کیلومتر خطوط اصلی جمع آوری فاضلاب  7تخریب بیش از 

  درصد  100از مدار خارج شدن ایستگاه پمپاژ آب گلستان به دلیل ورود سیل به طور 

  به لایروبی و شستشو فوری دارد. کیلومتر آن نیاز  800ورود گل و لای به داخل شبکه جمع آوری شهر که در حال حاضر 

  مترمربع 400تخریب حصار کشی تصفیه خانه فاضلاب به مساحت 

  مترمربع 400تخریب پوشش خط انتقال آب شهر به طول 

 تخریب کلکتور تصفیه خانه فاضلاب در منطقه روستایی محمد علی بیگی 

 ادتخریب انبار لوله و اتصالات در محل تصفیه خانه فاضلاب شهر خرم آب 

  انشعاب فاضلاب اماکن 700تخریب تعداد 

 تخریب آشغالگیر تصفیه خانه و آسیب جدی به ایستگاه پمپاژ فاضلاب گلدشت 

 شهر پلدختر -ب

  درصدی ایستگاه پمپاژ فاضلاب. 90ورود فاضلاب به تاسیسات فاضلاب و تخریب 

  دیواره تصفیه خانه فاضلاب.از تخریب قسمتی 

 ه جمع آوری فاضلاب، منهول های فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب و مسدود شدن منهول های فاضلاب.ورود سیل و گل و لای به شبک 

 .شکستگی خطوط انتقال آب، شبکه توزیع آب، تخریب حصار و جاده دسترسی به دو حلقه از چاه ها 

  باتلاقی بودن و گل و لای متر در حاشیه رودخانه تخریب شده و  با توجه به سستی زمین و رانش و  500جاده و معبر بطول

 موجود حاصل از سیل امکان تردد وسایل سنگین راه سازی میسر نمی باشد. 

  کیلومتر خط انتقال آب  17کیلومتر و آسیب به  8تخریب کامل خط انتقال آب به طول 

  درصد از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر  50انسداد 

  درصدی ایستگاه پمپاژ فاضلاب 100تخریب 

  کیلومتر از خطوط اصلی و کلکتور فاضلاب شهر  5تخریب مقدار 

  کیلومتر از شبکه توزیع آب  3تخریب 

  فقره انشعاب آب  7000تخریب 

  کیلومتر خطوط نیرورسانی و انتقال برق  4/7تخریب 

 تخریب تعداد سه باب اتاقک چاه های تامین کننده آب شرب 

  کیلومتر جاده دسترسی به چاه های تامین آب شرب  6تخریب 

  کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب  60ورود گل و لای به 
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  فقره انشعاب فاضلاب 7000تخریب 

 شهر معمولان -ج

  تخریب کیلومتر آن   5کیلوولت برق مورد نیاز چاه ها به مقدار  80مسیر خط انتقال آب از منابع تولید ) چاه ها( و خط فیدر

 کامل شده است و امکان ارسال محموله ها و تجهیزات شرکت توزیع ) جرثقیل، تیر برق و تریلر و ... ( میسر نمی باشد. 

 انتقال برق کاملًا بر روی زمین خوابیده است. کیلومتر خط  یک 

 چنین راه ارتباطی پل های دسترسی روستایی علل الخصوص پل روی رودخانه کشکان بصورت عرضی تخریب کامل شده و هم

 بین دو تونل بطور کامل تخریب و مسدود شده است.

  جاده ترانزیت بین المللی که تنها راه ارتباطی گذر از این شهر می باشد در ورودی و خروجی در بسیاری از نقاط تخریب شده و

 .قابل تردد نمی باشد

  درصد  100تخریب پل ارتباطی خط انتقال آب به روی رودخانه کشکان به طور 

  4/9کیلومتر که جهت تامین آب پایدار نیاز است  3کیلومتر خط انتقال آب و آسیب به خطوط انتقال آب به طول  4/8تخریب 

 کیلومتر خطوط انتقال مذکور بازسازی گردد. 

  درصدی یک حلقه چاه آب شرب 100تخریب 

  کیلومتر از شبکه توزیع آب 8تخریب مقدار 

  عاب آب فقره انش 400تخریب تعداد 

 شهر درود -د

 .تخریب شبکه توزیع آب و چاه های آب 

  مترمکعب شده  15000رانش زمین در غرب شهر در کوهی بنام باباهور باعث تخریب خطوط انتقال سه باب مخزن به حجم

 وجود دارد.  است و احتمال رانش بر روی مخازن و مدفون شدن مخازن 

 ه تیره )واقع در مرکز شهر دورود( شده و خطوط ارتباطی اصلی منابع تولید آب که از سریز ناشی از سد مروك باعث طغیان رودخان

 سراب داریاب وارد شهر می شود از روی پل های کم عرض و کم ارتفاع عبور نموده که باعث از بین رفتن خط اصلی شهر شده است.

 . تخریب شبکه جمع آوری و دفع فاضلاب 

  کیلومتر  4/8مترمکعب و خطوط انتقال آب به طول  3400، جماران ، سیمان به حجم رانش زمین در محل مخازن باباهور 

  کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب  80ورود گل و لای به 

 شهر الیگودرز و شول آباد -و

  تخریب سراب کمندان، تخریب دو حلقه چاه، تخریب کلکتور اصلی فاضلاب، رسوب گرفتگی تصفیه خانه آب، تخریب جاده

 .رسی چاه ها و سرابدست

  مسدود شدن راههای دسترسی به شهر با توجه به اینکه دو مسیر داریم. مسیر اول : مسیر الیگودرز به گردنه گله بادوش با

متر مسدود می باشد. مسیر دوم از خرم آباد به شول آباد با توجه به ریزش کوه و رانش زمین در مسیر  6توجه به بارش برف به ارتفاع 

 ت به شول آباد امکان تردد بصورت زمینی میسر نمی باشد. سپیددش

  دسترسی به سراب کمندان از یک مسیر امکان تردد دارد که از روستای کمندان عبور می کند و کاملًا بطول دو کیلومتر تخریب

 گردیده است و امکان تعمیرات به دهانه آبگیر نمی باشد.

  کیلومتر  70تخریب جاده دسترسی از سراب کمندان به شهر به طول 

  9تخریب خط انتقال استحصال چاه شماره  
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  9تخریب تاسیسات برقی چاه شماره  

  تخریب آبگیر سد کمندان 

  متر  100تخریب پوشش خط انتقال آب کمندان به شهر به طول 

  متر 700تخریب خط انتقال آب در شهر شول آباد به طول 

 شهر نورآباد -ه

  متر مربع 340تخریب حصار کشی تصفیه خانه فاضلاب شهر به مساحت 

  درصد  100آسیب به ایستگاه پمپاژ فاضلاب و از مدار خارج شدن ایستگاه پمپاژ به طور 

  کیلومتر از شبکه جمع آوری فاضلاب  14ورود گل و لای به 

  متر  140تخریب خط انتقال آب به طول 

 شهر بروجرد -ی

 کیلومتر 8انش زمین و خط انتقال آب به طول ر 

  کیلومتر 130ورود گل و لای به شبکه جمع آوری فاضلاب به طول 

 آسیب به ابنیه تصفیه خانه فاضلاب 

، خسارت های وارده به تاسیسات آب و فاضلاب در استان به تفکیک نوع تاسیسات آسیب دیده ارائه شده است. در 7-4جدول در 

 ا در دو گروه کلی خطوط و ایستگاهها بیان شده است. این جدول خسارت ه

 وضعیت خسارات و نوع خسارت وارده به تاسیسات آب و فاضلاب استان لرستان 3-4 جدول

 نوع تاسیسات آسیب دیده ردیف

 ایستگاه های آسیب دیده خطوط آسیب دیده

 نوع
 عمر درصد تعداد طول خط انتقال قطر لوله

 پروژه )سال( خسارات دستگاه (kmدیده) خسارت )اینچ(

 6 78 فولاد تخریب خط انتقال آب 1
   

 PE 8/1 6 تخریب انشعابات آب 8
   

 تخریب ایستگاه پمپاژ 7
   

1 34 2 

 PE 18 3/8 تخریب شبکه جمع آوری فاضلاب 5
   

 PE 10 11 تخریب شبکه جمع آوری فاضلاب 4
   

 PVC 8/1 6 تخریب انشعابات فاضلاب 6
   

 تخریب دیوار حصارکشی تصفیه خانه فاضلاب 3
   

1 70 14 

 تخریب تاسیسات ایستگاه پمپاژ فاضلاب 2
   

1 40 14 

 14 78 چدن و فولاد تخریب خط انتقال آب 9
   

 تخریب تاسیسات چاههای آب 10
   

4 30 14 

 PE 8/1 70 تخریب انشعابات آب 11
   

 شبکه و انشعابایستگاه پمپاژ فاضلاب و خط انتقال،  18
   

1 100 
 

 تخریب منابع تأمین آب )چاه آب( 17
   

7 20 14 

 GRP 10 18 خط انتقال آب 15
   

 PE 8/1 7 انشعاب آب 14
   

 PE 4 4/8 شبکه توزیع آب 16
   

 8 15 چدن تخریب خط انتقال آب 13
   

 PE 80 انسداد شبکه جمع آوری فاضلاب 12
    

 فاضلابآسیب به تصفیه خانه  19
   

1 10 80 

 تخریب مسیر خط انتقال آب 80
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 وضعیت خسارات و نوع خسارت وارده به تاسیسات آب و فاضلاب استان لرستان 3-4 ادامة جدول

 نوع تاسیسات آسیب دیده ردیف

 ایستگاه های آسیب دیده خطوط آسیب دیده

 نوع
 عمر درصد تعداد طول خط انتقال قطر لوله

 پروژه )سال( خسارات دستگاه (kmدیده) خسارت )اینچ(

 آسیب به منابع تامین آب 81
    

70 7 

 بهسازی چشمه 88
   

1 40 70 

 تخریب مسیر خط انتقال آب از کمندان و قسمتی از خط انتقال 87
 

80 70 
   

 تخریب آبگیر سد کمندان 85
   

1 80 80 

 تخریب منابع تامین آب 84
   

8 50 10 

 راه دسترسی چاه هاتخریب  86
  

10 
   

 تخریب چاه 83
   

1 40 4 

 حصار و محوطه مترمکعبی 10000مخزن ذخیره آب  82
  

1 80 80 

 حصار و محوطه مخزن ذخیره آب 89
  

1 80 80 

 شبکه جمع آوری فاضلاب 70
 

18 40 
   

 تخریب یک حلقه چاه 71
   

1 40 80 

 4/8 80 چدن تخریب خط انتقال آب 78
   

 آسیب به مخازن ذخیره 77
      

 PE 80 80 انسداد شبکه جمع آوری فاضلاب 75
   

 4/1 80 فولاد جابجایی خط انتقال آب 74
   

 آسیب ایستگاه پمپاژ فاضلاب 76
    

70 10 

 PE 80 10 انسداد شبکه جمع آوری فاضلاب 73
   

 PE 10 4/0 تخریب خط انتقال 72
   

 تخریب چشمه تامین آب 79
   

1 50 80 

 PE 16 4/0 تخریب خط انتقال آب 50
   

 PE 6 7/1 تخریب خط انتقال آب 51
   

 PE 6 4 تخریب شبکه توزیع آب 58
   

 تخریب محوطه مخزن ذخیره آب 57
   

1 40 8 

 آسیب به منابع تامین آب 55
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 تصاویر خسارات وارده به تاسیسات آب و فاضلاب در استان لرستان ارائه گردیده است.  854-4شکل  تا 877-4شکل در 

 
 قطع آب شهر پلدختر و جانمایی تانکرهای آبرسان در زون های مختلف شهر 133-4شکل 
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 شکستگی خط انتقال آب به مخزن شهر پلدختر 139-4شکل 

 
 خرابی راه دسترسی خط انتقال آب معمولان 134-4شکل 

 
 شکست و خرابی خط انتقال معمولان 136-4شکل 
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 شکست و خرابی خط انتقال پلدختر و تعمیر آن 137-4شکل 

 
 رانش زمین در کنارمخزن باباهور شهر دورود و قطع خط انتقال 138-4شکل 

 
 درصدی ایستگاه پمپاژ فاضلاب شهر پلدختر10تخریب  131-4شکل 
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 خطوط انتقال فاضلابمسدود شدن منهول ها و  190-4شکل 

 
 تعمیر خط انتقال مخزن باباهور که در اثر رانش زمین در شهر دورود قطع شد.  191-4شکل 

 
 تخریب پل خط انتقال بر روی رودخانه کشکان 191-4شکل 
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 تخریب خطوط انتقال آب پلدختر و معمولان 193-4شکل 

 
 کیلومتر از خط انتقال شهر پلدختر 13جدی  به کیلومتر خط انتقال آب و آسیب  1تخریب   199-4شکل 
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 کیلومتر از خط انتقال شهر معمولان 7کیلومتر خط انتقال آب و آسیب جدی  به  4/1تخریب   194-4شکل 

 زیرساختهای آب و فاضلاب استان گلستان 4-6-3

شود، اما امروزه جوابگو نیست. با توجه های جاذب انجام میهاست از طریق حفر چاهدفع فاضلاب شهری استان گلستان، اگرچه سال

دار و بخشی در محدودۀ ساحلی قرار گرفته و سطح آب زیرزمینی های شیببه این که بخش قابل توجهی از شهرهای استان در دامنه

 باشد، مشکلات فراوانی را موجب گشته است. در تعدادی از شهرها بالا می

عمده آسیب در این بخش را می توان در بالا آمدن تراز آب زیرزمینی در منازلی که دارای زیرزمین می باشند که با اصول مناسب 

چاه های فاضلاب در  مهندسی آب بندی نشده بوذند، مشاهده نمود. همچنین مواردی را می توان در شهر آق قلا و گنبد مشاهده نمود که

این شهرها که عمدتا به صورت جذبی می باشند با توجه به تراز آب زیر زمینی بالا قابلیت جذب فضولات را نداشته که منجر به مشکلاتی 

های  برای ساکنین این شهرها به ویژه در محله کل آباد شهر آق قلا شده است. این مساله مبین این مورد بوده که در جهت کاهش خسارت

آتی در سیلاب های مشابه باید در تخلیه و زهکشی فاضلاب شهری این شهر ها و شهرهای دیگر مانند علی آباد، گرگان چنین مساله ای را 

 دیدگی آسیب شامل خسارت  است. این پیوسته وقوع به قلا آق شهر در بیشترین میزان خسارت به تاسیسات آب و فاضلاب  تمهید نمود.

 مربوطه،  متر شبکه فاضلاب و خط انتقال 7800لی آبرسانی، پرشدگی اص شبکه میلیمتر، 400 انتقال خطوط  آب، چاه حلقه یک کامل

 یک به خسارت فاضلاب، خانه تصفیه محوطه حصارکشی ها، فشارشکن  شیرآلات، حوضچه خرابی کلریناتور، یکدستگاه دیدگی آسیب

ر د .ای مشترکین در این شهر می باشدکنتوره کلیه کلی دیدگی آسیب همچنین و مغناطیسی فلومتر دستگاه دو و برق تابلوی دستگاه

 خسارت  توزیع، شبکه در حوادث چاهها دقیق ابزار و اینورتر شناور، منصوبات سوختن شامل  شهرهای دیگر نیز این خسارت در بخش آب

، خسارت به ابزار دقیق و تاسیسات ابنیه و تاسیسات طهمحو به خسارت و  وصل و قطع هوا، شکن، فشار)  شیرآلات های حوضچه

وارد شدن است.  بوده مدت طولانی غرقابی اثر در خانگی کنتور و آنلاین کلرسنج و کدورت و فشارسنج ،فلومترهای مغناطیسی، ارتفاع سنج

برق، از کار افتادن الکتروموتورهای صدمه به تاسیسات الکترومکانیکال نظیر سقوط پست های هوایی، شکستن تیرهای خطوط انتقال 

 است. بوده تاسیساتخسارت  شناور و تابلوهای راه انداز بدلیل نوسانات برق و دو فاز شدن جریان از دیگر بروز

در استان گلستان با توجه به تنوع و میزان بارندگی و الگوهای بارشی متناوب استفاده از شبکه جمع آوری آب های سطحی نقش 

ا بازی می کند. این مساله در شهرهای مختلف استان زمانی که از این شبکه های جهت تخلیه فاضلاب نیز استفاده می شود از ویژه ای ر

اهمیت ویژهای برخوردار می باشد. عمده مشکلات مربوط به شهرهای استان گلستان را می توان در عدم کارایی این سیستم به ویژه در 

جو کرد. به عبارت دیگر، گره زدن سرنوشت شبکه جمع آوری آب سطحی به سیستم جمع آوری مواقع سیلابی رودخانه ها جست

فاضلاب و همچنین به رودخانه های طغیان کرده منجر به خسارات جبران ناپذیر در مواقع بحرانی می شود. نمونه این خسارت ها را می 

د با طغیان گرگانرود امکان تخلیه سیلاب شهری به دلیل تراز آب توان در شهر گنبد و آق قلا جستجو کرد. به طور مثال در شهر گنب

 . (852-4شکل تا  856-4شکل رودخانه امکان پذیر نبود که شهر را در خطر آبگرفتگی تا برج قابوس قرار داد )
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 طغیان رودخانه گرگانرود و عدم کارایی سیستم شبکه آب سطحی در شهر گنبد 196-4شکل 

 
 آبگرفتگی اطراف برج قابوس در شهر گنبد 197-4شکل 

 
 آبگرفتگی پارک الغدیر شهر گنبد 198-4شکل 
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 تاسیسات تولید، انتقال و توزیع برق 4-7
این گزارش دیده شد، بخشهایی از تاسیسات انتقال و توزیع یرق در سیلهای اخیر در استانهای مختلف کشور خسارت  7در فصل  

رسانی، به دو های برقطور کلی شبکهدث گزارشی از آسیبی مهم به تاسیسات تولید برق دریافت نشد. بهدیدند. خوشبختانه در این حوا

شوند. از دست رفتن یک خط انتقال/فوق توزیع یا یک پست بخش کلی یعنی سطح انتقال و فوق توزیع و سطح توزیع تقسیم می

هر یا حتی بخشی از استان را به دنبال داشته باشد. این در حالیست که برق شدن یک شتواند بیانتقال/ فوق توزیع بسته به مورد می

وص دلایل بروز صدر بخشهای زبر تحلیهایی در خشود.حوزه نفوذ یک فیدر توزیع، تنها به بخش کوچکی از یک شهرستان محدود می

 .ناطق سیل زده نیز هستندآسیب به این زیرساختها در چند استان ارائه می شود. این دلایل قابل تعمیم به سایر م

 تحلیل آسیبها در اثر سیلاب خوزستان 4-7-1

جاری شدن سیلاب در استان خوزستان با حجم وسیع در بازه زمانی طولانی )حدود یک ماه(، به تدریج پهنه وسیعی از استان از جمله 

 های اهواز، شوش، شوشتر، دزفول، عبدالخان، سوسنگرد، خرمشهر، شادگان، بستان، حمیدیه و باوی را درگیر نمود. هایی از شهرستانبخش

از منظر شبکه برق رسانی، های زیادی از شبکه برق رسانی مورد تهدید جدی قرار گرفت. با گسترش آب گرفتگی، به تدریج بخش

هایی از شبکه را البته با حجم بالا بود که برای مدت زمان طولانی دسترسی به بخش و سیلاب آرامسیلاب اخیر در استان خوزستان یک 

پست فوق توزیع( به طور جدی در معرض بالاترین خطر سیلاب قرار گرفتند که  85پست برق )پنج پست انتقال و  89از بین برد. تعداد 

ویژه در های برق )بهگرفتگی پایهین چالش در بخش توزیع، آبترهای آبریز کارون و کرخه قرار داشتند. مهمبیشتر آنها در حوزه

ها و سطح آب نیز موضوع مهمی بود که گرفتگی بود. البته بالا آمدن ارتفاع آب و کم شدن فاصله بین شکم سیمروستاهها( و خطر برق

های کرد، از دست رفتن پستهدید میترین خطری که شهرستان اهواز را تکرد. در این میان، مهمگرفتگی را تشدید میخطر برق

های استان، بیشتر مربوط به کیلوولت تغذیه کننده بخش غربی این شهرستان بود، در حالی که مشکلات سایر شهرستان 500کلیدی 

خه به کررودخانه نشده از سمت  ینیب شیآب پهای برق و از دست رفتن شبکه توزیع بود. برای مثال، در اثر نفوذ گرفتگی پایهآب

طوری که برای گرفتگی جدی قرار گرفت. بهآب غرب در معرض شمال لتو لویک 178/870/500برق پست شهرستان اهواز، شمال 

مقابله با آن، با بسیج همه امکانات استان، دو سیل بند بیرون دیوار پست احداث گردید که به علت حجم بالای آب، این سیل بندها 

ب ورودی پست حرکت کرد و در نهایت برای نجات پست، یک سیل بند درون محوطه پست احداث صدمه دیدند و آب به سمت در

، این پست از خاموشی نجات یافت. البته در قوی کش کف های پمپ با کابل هایبه کانال شده وارد آبهای تخلیهگردید. به دنبال آن با 

 کیلوولت میلاد و هم خطر آب گرفتگی شبکه توزیع جدی بود.  500گرفتگی پست شهرستان آبادان، هم خطر آب

 اقدامات انجام شده حین حادثه 4-7-1-1

) که در  1794ن دربهمن ماه دهد که با توجه به تجربه خاموشی گسترده در استان خوزستابررسی اقدامات انجام شده نشان می

نتیجه هجوم ریزگردها به استان رخ داد(، در سیل اخیر مدیریت نیروها به خوبی انجام شده است. برای مثال هماهنگی هر سه شرکت 

های توزیع برق اهواز و خوزستان( جهت افزایش ای خوزستان و شرکتبرق موجود در استان خوزستان )یعنی شرکت برق منطقه

مقابله با بحران، تشکیل جلسات متعدد مدیریت بحران صنعت برق، برنامه کشیک مدیران تا زمان اعلام وضعیت عادی، تعیین  آمادگی

های معین برای شهرستان های آسیب دیده از سیل و همچنین هماهنگی و اعزام نیرو جهت بستن سیل بندها از جمله شهرستان

حال، به دلیل تفاوت در ماهیت سیل و ریزگرد و نحوه تأثیرگذاری آنها  فته است. با ایناقدامات مدیریتی است که به خوبی صورت گر

حادثه گزارش شده رسانی، اقدامات عملیاتی بعضاً متفاوتی مورد نیاز بوده است. در ادامه اهم سایر اقدامات انجام شده حین بر شبکه برق

صورت هماهنگ و توسط هر سه م پیوسته است و بعضی از اقدامات بههرسانی، یک شبکه بهشایان ذکر است، که شبکه برقاست. 

علاوه همکاری تنگاتنگی بین هر سه شرکت برق و همچنین سایر ارگانهای استانی ریزی و انجام شده است. بهشرکت برق استان برنامه

د داشته است. لذا در ادامه، بدون تمرکز بر از جمله ارتش، سپاه پاسداران، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و ...  در روند سیل وجو

 ها، اهم فعالیتهای انجام شده حین بحران برای تداوم تغذیه انرژی الکتریکی بیان شده است.  نام شرکت
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 های انتقال بار و بازیابی حداکثری بارهای با های انتقال و فوق توزیع و تدوین برنامهتعیین سناریوهای مختلف از دست رفتن پست

به علت آبگرفتگی  کیلوولت اهواز شمالغرب 500همیت برای هر سناریو. مهم ترین سناریوهای طراحی شده شامل از دست دادن پست ا

 178های کیلوولت اهواز جنوبی، از دست دادن پست 500کیلوولت مهزیار، از دست دادن پست  500اطراف آن، از دست دادن ایستگاه 

 کیلوولت میلاد آبادان بود. 500رق اهواز،  قطع برق نیمه غربی اهواز و از دست دادن پست کیلوولت محدوده غرب و بعضاً ش

  وضعیت سیل با استفاده از هلیکوپتر جهت آگاهی از حوزه نفوذ سیل و ایجاد آمادگی برای جلوگیری یا تقلیل پایش هوایی

 های اصلی استان از جمله سیستم برق رسانیتأثیرات مخرب آن بر زیرساخت

 های فشارقوی در معرض سیل به منظور ایجاد آمادگی برای حفظ شبکهپایش مرتب دکل 

 های عملیاتی مدیریت بحران صنعت برق در استانهای برق در معرض سیل و به هنگام سازی  برنامهپایش مرتب پست 

 یاصلملت،  ر،یکوت ام وحدت، ،اریمهز ی،شمالغرب، اهوازجنوباهواز ، 8در اطراف پست های اهواز  ییبندها لیاحداث س 

پنج مهر، ، 8شادگان  ،نیگلدشت، آهودشت، عبدالخان، دارخو شهر، نیریش ه،یدمیح بستان، زه،یسوسنگرد، هو یسوسنگرد، فرع

 میلاد. و پاسارگاد

 خطر برق گرفتگیهای برق آنها دچار آبگرفتگی شده بودند، به منظور جلوگیری از های توزیع فشارمتوسط که پایهبی برق کردن شبکه 

 برقی و ایجاد آمادگی برای مقابله با آن. برای این منظور مقرر گردید که در بررسی سناریوی پس زدن فاضلاب در نتیجه بی

های توزیع از مدار قطع گردد و برق فشارضعیف عمومی با خارج کردن ترانس هایشرایط اضطراری )پس زدن فاضلاب شهری(، شبکه

 های فاضلاب برقدار گردد.هایی از شبکه فشارمتوسط به منظور برق رسانی به پمپدر عین حال بخش

  دستگاه دیزل ژنراتور جهت برقراری برق در اردوگاههای روستایی  10تامین حدود 

  خرید و اجاره تعدادی موتور برقkW 7  )جهت تأمین روشنایی مناطق بحرانی )مثلا مناطقی که در حال احداث سیل بند بودند

 LEDهای با استفاده از لامپ

 های احداث سیل بندها(های نوری جهت تأمین روشنایی مناطق مهم و بحرانی )اردوگاه سیل زدگان و مکانساخت برج 

  کیلومتر خط فشار متوسط جدید در شادگان جهت داشتن قدرت مانور با از دست رفتن بخش مهمی از شبکه موجود 14احداث 

 های مهم در شهرستانهای سیل زدهادی جهت استفاده در تأمین برق مکانخرید چهار فروند قایق ب 

 خرید پانزده جلیقه نجات جهت قایقهای خریداری شده 

 کشد.های مختلف استان به تصویر میبخشی از اقدامات انجام شده حین سیل را در بخش 840-4شکل  و 859-4شکل 

 
 حمیدیه تأمین روشنایی سیل بندها در شهرستان 191-4شکل 
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 مشترکین در شرکت توزیع برق خوزستاناحداث خط فشار متوسط پشتیبان برای افزایش قدرت مانور در برقراری تغذیه  140-4شکل 

 های حادثه سیل از منظر سیستم برق رسانیدرس آموخته 4-7-1-1

آب به زیرساخت های سیستم دهد که عمده مشکلات صنعت برق در جریان سیل ناشی از هجوم بررسی سیل اخیر نشان می

رسانی اعم از انتقال و فوق توزیع و همچنین سطح توزیع بوده است. در اینجا توجه به دو نکته مهم حایز اهمیت است. نخست برق

م ای بوده است که آنها را در مواجهه با سیلاب قرار داده است. نکته دوگونههای برق بهجانمایی بخشی از شبکه و تعدادی از پست

رسانی در مواجهه با سیل و یا سایر حوادث طبیعی است. این موارد در ادامه با جزئیات بیشتر بیان های برقموضوع تاب آوری سیستم

 گردند.می

 الف( موضوعات مربوط به جانمایی بناها و تأسیسات

ها مستلزم استعلام از ادارات راه و ترابری، منابع طبیعی، شرکت گاز، های وزارت نیرو، توسعه شبکه و پستنامهمطابق با آئین -1

هایی که در حادثه فروردین ماه در معرض سیل باشد. صدور مجوز جهت احداث شبکهشرکت نفت و سازمان آب و برق خوزستان می

 نماید که احتمالا موضوع سیل در صدور مجوزها چندان مورد توجه نبوده است. هن متبادر میقرار گرفتند، این نکته را به ذ

های وزارت نامهاند. مطابق با آئینها بودههای توزیع که دچار آبگرفتگی شدند، غالبًا در مناطق روستایی و حاشیه رودخانهشبکه -8

رسد در صدور مجوز باشند. لذا به نظر مییسات دارای مجوز احداث میرسانی به بناها و تأسهای توزیع موظف به برقنیرو، شرکت

 ها چندان مورد توجه قرار نگرفته است. ساخت و ساز، حریم رودخانه

پذیر شدن جامعه در های انسانی در طبیعت، یکی از دلایل آسیبهای گذشته و دخالتهای پیاپی طی سالوقوع خشکسالی -7

کیلومتری شمال اهواز به شدت درگیر سیل گردید.  50رای مثال در جریان سیل اخیر، منطقه بامدژ در باشد. ببرابر خطر سیلاب می

هکتاربوده است، اما با 10000خورشیدی، وسعت آن حدود  70توجه به این نکته لازم است که این منطقه دارای تالابی است که در دهه 

های زیادی از این تالاب قدیمی در معرض ساخت هکتار است و بخش 5000خشک شدن تدریجی آن، در حال حاضر وسعت آن حدود 

 و ساز قرار گرفته است. در واقع در جریان سیل اخیر، آب به مسیر قبلی خود راه یافته است. 

 ب( موضوعات مربوط به تاب آوری زیرساخت های صنعت برق

های در سیستم از تنش( اشاره دارد. شیخود )پ یاصل تیقعمو ایبازگشت به شکل  یبرا ءیش کی ییبه توانا به طور کلی تاب آوری

که  یابه گونهاست جهت مقاومت مؤثر در برابر حوادث کم احتمال اما پرخطر  ستمیس ییتواناپذیری  قدرت الکتریکی منظور از انعطاف
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فراهم  یبه حالت عاد ستمیس عیسر یابیو باز میحداقل باشد و علاوه بر آن امکان ترم یکیالکتر یانرژ یهیوقفه در تغذ جادیاحتمال ا

 یبرداراتخاذ اقدامات بهرهاقدامات استحکام بخش )در طراحی و اجرا( و همچنین با  توانیقدرت را م ستمیس یریپذانعطافشده باشد. 

استحکام آن را در مواجهه با  دتواننیبوده و م ستمیس یو ساختار یتوپولوژ راتییکه مرتبط با تغ یاقدامات یمناسب ارتقاء داد. همه

 ینیزمریبه ز توانیاقدامات م نیا ی. از جملهندیدهنده به حساب آاستحکام داماتدر گروه اق توانندیدهند، م شیخطر افزاحوادث پر

های ایزولاسیون، تقویت شتریمقاومت ب یحامل خطوط با استفاده از مواد دارا یهاو برج هاریت تیو انتقال، تقو عیکردن خطوط توز

 یکنترل یهااستفاده از راهبرد توانیمبرداری اقدامات بهرهتر اشاره کرد. از جمله امن یمجدد خطوط انتقال از نواح یابیریمس شبکه،

 اشاره نمود. در این راستا توجه به موارد زیر مهم است:  شبکهزیبه صورت ر عیتوز یهاستمیاز س یبرداربهره و رمتمرکزیغ

نانکه پیشتر اشاره گردید، صنعت برق استان خوزستان، تجربه یک خاموشی گسترده ناشی از هجوم ریزگردها به استان را همچ -5

در کارنامه خود دارد. این موضوع اهمیت توجه به اقدامات استحکام بخش در راستای افزایش تاب آوری شبکه را  1794در بهمن ماه 

ترین نقاط آسیب باشد. در واقع مهمکرده است. اما نکته قابل توجه در ماهیت سیل و ریزگرد میدر استان و در سطح وزارت نیرو روشن 

ها می باشند، این در حالیست که در سیل، پایه ها بیشترین آسیب پذیری را دارند. لذا لازم پذیر شبکه در برابر ریزگردها، ایزولاسیون

 وری در برابر سیل نیز مورد توجه قرار گیرد. های برق رسانی تاب آاست در طراحی و اجرای شبکه

ها که مطابق دستورالعمل شرکت توانیر برای جلوگیری از شکستگی آنها ) در شرایط باد و طوفان( پیشنهاد در قالب ریزی پایه -4

ولانی پیرامون شده است، لازم است شرایط سیل نیز درنظر گرفته شود. شایان ذکر است در جریان سیل اخیر، آب برای مدت زمان ط

های درگیر در این اساس بخشهای شبکه شد. بر های برق را فراگرفت، که این موضوع باعث سست شدن زمین و فرو رفتگی پایهپایه

 سیل مستعد فروپاشی در نتیجه وزش باد ) که یک پدیده متداول در استان خوزستان است( هستند. 

یر در مناطق مسطح استان خوزستان به وقوع پیوست که بخش زیادی از آن توجه به این نکته حائز اهمیت است که سیل اخ -6

و البته با حجم بالا بود. بدیهی است  سیلاب آراممربوط به حوزه آبریز کرخه بود. از منظر زیرساخت های صنعت برق، این رخداد یک 

شد و فرصت مهار سیلاب با سیل بند فراهم نمیداد، بر خلاف سیل اخیر، اگر این سیل در مناطق کوهستانی شمال استان رخ می

های توزیع برق مناطق کوهستانی استان، خسارات وارده به شبکه بسیار فراتر از وضعیت فعلی بود. لذا لازم است مقاوم سازی شبکه

 متناسب با ملزومات سیل در همان مناطق صورت پذیرد.

 تحلیل آسیبها در اثر سیلاب لرستان 4-7-1

عداد ، خلاصه ای از وضعیت شرکت توزیع برق استان لرستان ارائه شده است. در این جدول به تعداد مشترکین، ت4-4جدول در 

 شده است.  هشاراتعداد روستاهای برقدار استان پست های فشار ضعیف و متوسط و 

 خلاصه وضعیت شرکت توزیع برق استان لرستان 4-4جدول

 تعداد واحد شرح ردیف

 676616 مشترك مشترکینتعداد کل  1

 16895 دستگاه تعداد پست فشار متوسط 8

 1229 مگا ولت آمپر ظرفیت پست فشارمتوسط 7

 10197 کیلومتر شبکه فشار متوسط 5

 4247 لومتریک شبکه فشار ضعیف 4

 8319 روستا برقدار یتعداد روستاها 6

 

، اطلاعات و آمار کلی خسارت های وارد شده به شبکه در شهرهای استان در سیل اخیر ارائه شده است. در این سیل 6-4جدول در 

روستا برق آنها قطع شد و یک سوم شهر پلدختر نیز بدلیل آسیب جدی به شبکه دجار خاموشی و قطعی برق شدند.  1154تعداد 

 ع برق نیز ارائه شده است. همچنین در این جدول شهرها و جمعیت تحت تاثیر قط
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 آمار کلی خسارات وارد شده به شبکه های توزیع برق به تفکیک شهر 6-4جدول
 تعداد روستاها

 )برق آنها در سیل قطع شده(

 تعداد شهرها
 )برق آنها در سیل قطع شده(

 جمعیت

 دچار سیل

 شهر های
 سیل زده

 ردیف

 1 خرم آباد 58383 - 740

 8 بروجرد 7195 - 88

 7 کوهدشت 78741 - 180

 5 الیگودرز 85251 - 890

 4 دورود 8178 - 13

 6 ازنا 7102 - 18

 3 پلدختر 88534 پلدختر 7/1 104

 2 چگنی 17385 - 37

 9 سلسله 5929 - 20

 10 دلفان 18033 - 36

 جمع کل 161612 پلدختر 7/1 1154

 

شبکه های توزیع برق مشخص شد که عمده این خسارت ها با توجه به بررسی های مختلف در خصوص خسارت های وارده به 

رودخانه کشکان بوده که در اطراف آن شهرها و روستاهای مختلفی وجود دارند. بدلیل قرارگیری شبکه ها در مسیر رودخانه ها خصوصاً

نه بندی سیل بستر و حریم این موضوع در درجه اول بدلیل عدم رعایت حریم رودخانه ها بوده که لازم است با انجام مطالعات په

ی مناطق مشاهده شده است که دره رودخانه ها تعیین شده و خطوط و شبکه های توزیع در خارج از این حریم ها اجرا گردد. در برخ

ه ی که در آن هم رودخانه و هم جاده از کنار هم گذشته است، عرض دره کم بوده و با توجه به اینکه اجرای شبکه های توزیع نیاز با

راه دسترسی دارد از مسیر موجود محور استفاده شده است و لذا جهت عبور ایمن شبکه توزیع لازم است که از مسیر کوهستانی و با 

 رعایت حریم لازم اقدام به اجرای آن نمود. 

متر طول بوده که بعضی  14و 18، 9با خرابی پایه های بتنی اتفاق افتاده که این پایه ها بصورت  های وارده به شبکه عمدتاً خسارت

 از آنها بصورت تکی بوده و برخی که جهت قرارگیری ترانس های هوایی بوده، دوتایی بوده است. 

در برخی مناطق بدلیل رانش و زمین لغزش شبکه توزیع دچار خرابی و خسارت شده است. که این موضوع توجه جدی به مطالعات 

 می کند.  ژئوتکنیک را در اجرای این شبکه ها الزامی

عدم جزییات مناسب فونداسیون این پایه ها می تواند نکته مهم این خسارات در شبکه توزیع باشد. فونداسیون این پایه های بتنی 

مطابق با استاندارد تیرهای بتنی بصورت لاشه سنگ همراه با بتن اجرا می گردد. این موضوع می تواند مد نظر قرار گیرد که اگر از 

تن مسلح با عمق مناسب استفاده گردد، حتی در صورتیکه این پایه ها در حریم و بستر رودخانه نیز اجرا گردد، می توانند فونداسیون ب

 در برابر سیل مقاومت نمایند.

 نمونه هایی از خسارات وارده به شبکه برق در استان لرستان را نشان می دهد.  842-4شکل تا  841-4شکل 

 
 آسیب به شبکه در شهر ویسیان شکستن تیر و 141-4شکل 
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 تسپیددش شکستن پایه در روستای چم سنگر از توابع شهر 141-4شکل 

 
 شکستن پایه در روستای مرگسر از توابع شهرستان الیگودرز 143-4شکل 

 
 خسارت به شبکه در روستای عباس آباد از توابع شهرستان نورآباد 149-4شکل 

 
 تخریب تیر در روستای چم مهر از توابع شهرستان پلدختر 144-04شکل 
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 تخریب تیر در شهرستان پلدختر 146-4شکل 

 
 دکل انتقال و واژگونیتخریب  147-4شکل 

 
 آسیب به فونداسیون دکل انتقالنمونه ای از  148-4شکل 



746          هیأت ویژۀ هازیرساختکارگروه 

 هاسیلابگزارش ملی 

 

 زمان سیل اقدامات انجام شده و چالش های شرکت توزیع نیروی برق لرستان در 4-7-1-1

به دنبال وقوع سیل، شرکت توزیع نیروی برق استان با بسیج همه امکانات موفق شد تا پایان فروردین برق اکثر قریب به اتفاق 

نقاط فاقد برق استان را در چند تاریخ معین  وضعیت 868-4شکل تا  849-4شکل برقرار کند. مناطقی را که دچار قطعی شده بودند، 

 اه نشان می دهد.در طول فروردین م

با توجه به مشخصات شبکه توزیع برق استان، در سیل اخیر چالش های مختلفی وجود داشت که کار مقابله با سیل را تحت تاثیر 

 قرار داد و بر شدت خسارت ها در شبکه توزیع برق افزود. این چالش ها عبارتند از :  

  درصد شبکه 70فرسوده بودن حدود 

  مسیر رودخانه های خروشان قرار گیری استان در 

 و بالابر در سطح مدیریتهای توزیع برق کمبود جرثقیل سنگین کمک دار 

 کمبود خودروی عملیاتی کمک دار 

 
 11/1/18روستا در سطح استان مورخ  1194قطع برق تعداد  141-4شکل 

 
  13/1/18روستا در سطح استان مورخ  670قطع برق تعداد  160-4شکل 

 فروردین وصل گردید( 13روستا در روز  974)تعداد 
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 (101) تعداد روستاهای بدون برق  11/01/18روستا تا تاریخ 1093تعداد روستاهای وصل شده  1194از تعداد کل روستاهای بی برق  161-4شکل 

 
 ( 6)تعداد روستاهای بی برق 11/01/18روستا تا تاریخ 1131تعداد روستاهای وصل شده 1194از تعداد کل روستاهای بی برق  161-4شکل 

 تحلیل آسیبها در اثر سیلاب گلستان 4-7-3

های کم سابقه در استان گلستان، در مناطق در اثر بارشاین گزارش به تفصیل بحث خواهد شد،  9-4همانطور که در بخش 

 40سابقه بوده است. به طوریکه بیش از های ایجاد شده بی. ابعاد خطر و میزان خسارتزمین لغزشهای فراوانی رخ داده استکوهستانی 

 ها متاثر از زمین لغزش سال جاری قرار گرفتند.درصد شهرستان

ازجمله این آسیبها، اسیب به ها و معابر دچار آسیب جدی شده است. بافت روستا شامل خیابان ،لغزشدر روستاهای متاثر از زمین

 خطوط توزیع برق بوده است.

احی پایین دست حوزه گرگانرود، خسارات سیل عمدتا ناشی از پخش سیلاب در سیلابدشتها و بالا آمدن در استان گلستان در نو 

 زیرساختهای شهری در این مناطق  بیشترین میزان خسارت بهآب در شهرهای گنبد و آق قلا و تهدید شدن گمیشان بوده است.  

ارد شدن صدمه به تاسیسات الکترومکانیکال نظیر سقوط پست های واست.  پیوسته وقوع به قلا آق شهر در تاسیسات آب و فاضلاب 

و دو فاز شدن  هوایی، شکستن تیرهای خطوط انتقال برق، از کار افتادن الکتروموتورهای شناور و تابلوهای راه انداز بدلیل نوسانات برق

  .است بوده وارده به زیرساختهات اخسار جریان از دیگر
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 تاسیسات نفت و گاز 4-8

این گزارش دیده شد، بخشهایی از تاسیسات انتقال و توزیع گاز در سیلهای اخیر در استانهای مختلف کشور خسارت  7فصل  در

دیدند، ولی تا زمان تنظیم این گزارش، اطلاعاتی از آسیبی مهم به سایر تاسیسات نفتی دریافت نشده است. در بخشهای زبر تحلیهایی 

 .زیرساختها در چند استان ارائه می شود. این دلایل قابل تعمیم به سایر مناطق سیل زده نیز هستند در خوص دلایل بروز آسیب به این

 تحلیل آسیبهای وارده به تاسیسات شرکت گاز استان خوزستان 4-8-1

های مرتبط کنندگان صنعتی، تجاری و مسکونی است. زیرساختشرکت گاز استان خوزستان متولی توزیع گاز طبیعی مابین مصرف

های توزیع و شبکه (TBS)ای ، ایستگاههای تقلیل فشار منطقه(CGS)های تقلیل فشار گاز شهری با این شرکت عمدتا شامل ایستگاه

  اند. ها کم و بیش تحت تاثیر قرار گرفتهساختباشند. در سیلاب اخیر این زیرمی

باشند و از طرفی در استان خوزستان بدلیل سطح های گازرسانی در خاك مدفون میهای شبکهبا توجه به اینکه عمده زیرساخت

چندانی را ایجاد ها مشکل باشند، عموما تماس آب با این زیرساختها مغروق میهای زیرزمینی بسیاری از این زیرساختبالای آب

شدن کند. با این حال سیل اخیر در استان خوزستان موجب شد که در برخی از مناطق آب شستگی بیش از حد منجر به نمایاننمی

های تقلیل فشار تا حدودی تخریب شد که های ایستگاههای دسترسی و ساختمانهایی از شبکه گاز شود. همچنین برخی از جادهبخش

 به ترمیم و بازسازی آنها اقدام نمود.  بایست نسبتمی

های گازرسانی استان بر های لازم در تاسیسات گازرسانی استان، هیچ یک از خطوط و شبکهها و انجام کنترلبا عنایت به بازرسی

اهایی که تخلیه باشد و تنها در روستاثر سیل دچار شکستگی نشد و گازرسانی به مشترکین استان به صورت پایدار در حال انجام می

ساکنین آنها بر حسب نظر فرمانداری شهرستان به علت بالا آمدن سطح آب صورت گرفته و به منظور جلوگیری از تبعات آتی با 

های شرکت در حین اجرای سیل بند هماهنگی فرمانداریها، گاز مشترکین آنها قطع گردید. همچنین در مواردی نیز خطوط و شبکه

 ار سازمانهای درگیر آسیب دید که فورا مورد ترمیم قرار گرفت.آلات حفتوسط ماشین

 تحلیل آسیبهای وارده به تاسیسات منطقه یک عملیات انتقال گاز 4-8-1

مناطق عملیاتی انتقال گاز وظیفه دریافت گاز از مبادی تولید و سپس تقویت فشار و انتقال آن در سطح کشور را توسط خطوط 

باشند. منطقه یک عملیات انتقال گاز شامل استان خوزستان، های گاز استانی را عهده دار میآن به شرکتلوله فشار بالا و تحویل 

توان شامل موارد زیر درنظر باشد. عمده تاسیسات این منطقه را میهایی از استانهای کهکیلویه و بویر احمد، لرستان و ایلام میبخش

 گرفت:

 خطوط لوله انتقال گاز فشار بالا

 سیسات تقویت فشارتا

 تاسیسات حفاظت کاتدیک

 تاسیسات شیرآلات بین راهی

 رانیتاسیسات توپک

ها کم و بیش تحت تاثیر قرار گرفته است در حادثه سیلاب اخیر تاسیسات منطقه یک عملیات انتقال گاز نیز همانند سایر زیرساخت

 گیرد. مورد بحث و بررسی قرار می بخشکه در این 

 خطوط درمعرض سیلابلیست  4-8-1-1

ارائه  3-4جدول لیست خطوط تحت تاثیر به همراه توضیح مختصری در ارتباط با میزان تاثیرپذیری آنها در سیلاب اخیر در 

 است.شده
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آب  های حفاظت کاتدی مغروق و برآورد طول کلی خطوطی که غرقهای در معرض سیلاب، ایستگاهآن تعداد شیرخانهعلاوه بر

 است. ارائه شده 2-4جدول اند در شده

 لیست خطوط منطقه یک تحت تاثیر سیلاب و وضعیت آنها 7-4جدول
 وضعیت مشخصات خط ردیف وضعیت مشخصات خط ردیف

 کیلومتر زیر آب 70شیرخانه +  7 اینچ شمال اهواز 85خط  13 کیلومتر زیر آب 100شیرخانه +  9 تپهاینچ هفت 88خط  1

 کیلومتر زیر آب 5شیرخانه +  8 اینچ امام خمینی 10خط  12 کیلومتر زیر آب 4شیرخانه +  8 اینچ غرب کارون 70خط  8

 شیرخانه 1 اینچ سراسری اول 58خط  19 کیلومتر زیر آب 5شیرخانه +  1 اینچ حمیدیه 6خط  7

 رودخانهمتر در بستر  18 اینچ لیکک 6خط  80 کیلومتر زیر آب 40شیرخانه +  7 اینچ سوسنگرد 10خط  5

 بصورت نقاط پراکنده اینچ پنجم سراسری 46خط  81 کیلومتر زیر آب 20شیرخانه +  6 اینچ آبادان 78و  70خط  4

 بصورت نقاط پراکنده اینچ ششم سراسری 46خط  88 کیلومتر زیر آب 6شیرخانه +  8 اینچ خرمشهر 85خط  6

 بصورت نقاط پراکنده اینچ حسینیه 18و  16 خط 87 کیلومتر زیر آب 70شیرخانه +  8 اینچ رفیع 6خط  3

 بصورت نقاط پراکنده اینچ دهلران 80خط  85 کیلومتر زیر آب 70شیرخانه +  7 اینچ بستان 6خط  2

 بصورت نقاط پراکنده اینچ آبدانان 18خط  84 کیلومتر زیر آب 11شیرخانه +  7 اینچ دهخدا 18خط  9

 بصورت نقاط پراکنده اینچ گتوند 80خط  86 کیلومتر زیر آب 60+  شیرخانه 7 اینچ صادراتی گاز 52خط  10

 بصورت نقاط پراکنده گندمکار-اینچ مارون 10و  2خط  83 کیلومتر زیر آب 5شیرخانه +  8 اینچ خرمشهر 16خط  11

 بصورت نقاط پراکنده اینچ دزفول 16خط  82 کیلومتر زیر آب 14شیرخانه +  8 اینچ ام الصغر 16خط  18

 بصورت نقاط پراکنده اینچ موسیان 6خط  89 کیلومتر زیر آب 10شیرخانه +  1 آباداینچ صفی 85خط  17

 بصورت نقاط پراکنده اینچ نیروگاه رامین 80خط  70 کیلومتر زیر آب 13شیرخانه +  8 اینچ جنوب شرق 85خط  15

 بصورت نقاط پراکنده اینچ رامین 70خط  71 کیلومتر زیر آب 10شیرخانه +  7 خط هویزه 14

 بصورت نقاط پراکنده اینچ لالی 80خط  78 کیلومتر زیر آب 5شیرخانه +  8 اینچ خماسی 18خط  16

 وضعیت کلی تاسیسات در معرض سیل 8-4جدول

 وضعیت شرح تاسیسات ردیف

 شیرخانه 48 شیرخانه های در معرض سیلاب 1

 ایستگاه 18 ایستگاه های حفاظت از زنگ غرق در آب 8

 کیلومتر 530 طول خطوط غرق آب شده 7

 سازیاقدامات اصلاحی و ایمن 4-8-1-1

است. دیده زیر را انجام دادهسازی خطوط خسارتاین منطقه به منظور کاهش خسارتهای ناشی از سیلاب اقدامات اصلاحی و ایمن

 است.هسازی این منطقه در ادامه مورد بحث قرار گرفتاقدامات اصلاحی و ایمن

 سراسری اولاینچ  91خط لوله  -

 تخلیه گاز  با بستن ولوهای طرفین( تنگ نالی) 92 الی 96 محدوده کیلومتر در به دلیل موقعیت کوهستانی و سابقه رانش زمین

 .دار و در سرویس قرار گرفت مجدداً گاز، درخواست دیسپچینگ ملی به دلیل توقف خط ششمبا  81/1/92گردید که در تاریخ 

  بود. با توجه به اینکه کیلومتر در اثر سیلاب غیرقابل دسترسی شده 4به طول  105مسیر جاده دسترسی به این خط از کیلومتر

  .پذیرفت صورت گریدر و لودر پاکسازی مسیر توسطباشد، شهری نیز میاین جاده محل تردد خوردوهای بین

  لایروبی و ، 106خط در محدوده کیلومتراین آب بردگی و تخریب یک کیلومتر از جاده مسیر دسترسی به به منظور ترمیم

 .انجام گردید بطول یک کیلومتر دسترسی متر، زیر سازی، تسطیح و ایمن سازی جاده مسیر 100انحراف آب بطول 

 متر مکعب جهت مدفون  830 زی به مقدار خاکری ،متر 70طول به  105نمایان شدن خط در کیلومتر منظور رفع مشکل  به

 .انجام گردید خط کردن و ایمن سازی
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 لیکک بهمئیاینچ  6خط  -

بدون ) خط بود، که پس از کاهش فشار در اثر سیلابها و آب بردگی های اخیر، موقعیت خط در شرایط بسیار خطرناکی قرار گرفته

ای هزینهصرف  تعمیق گردید و با سانتیمتر 20به عمق  خط مربوطه متر از طول لوله 180با حفاری بیش از  (قطع گاز مشترکین

 .میلیون ریال در شرایط ایمن قرار گرفت 45معادل 

 شلمچه -صادراتی اهوازاینچ  98خط  -

 به منظور کاهش ریسکبود. بنابراین بخش وسیعی از خط لوله یاد شده بدلیل سیلاب و آورد آبهای سد دز و کرخه غرق آب شده 

 .کاهش داده شده است psi200 به  psi 1840 های عملیاتی، فشار خط از 

 هاورشدن ایستگاهغوطه -

 اندور بودهبدلیل سیلاب در آب غوطه های حفاظت کاتدیایستگاه از توجهی اینچ هفت تپه و تعداد قابل 88های شیر خط هایستگا

 .استهنبودهزینه ها به دلیل عدم دسترسی به محل امکان پذیر  که

است. ارائه شده ی ناشی از سیلهاهای منطقه یک عملیات انتقال گاز به همراه تصاویری از خسارتدر این بخش برخی از فعالیت

 دهد. ترمیم خسارت مربوطه را نشان می 165-4شکل شدن بخشی از خط لوله سراسری اول و نمایان 867-4شکل 

 
 سراسری اول شدن بخشی از خط لوله نمایان 163-4شکل 

 
 شدگی بخشی از خط لوله سراسری اول خاکریزی و رفع نمایان 169-04شکل 
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 866-4شکل و  164-4شکل بود در های اخیر در وضعیت خطرناکی قرار گرفتهاینچ لیکک که توسط سیلاب 6عملیات ترمیم خط 

 است.به تصویر کشیده شده

 
 اینچ لیکک  6عملیات ترمیم خط  164-4شکل 

 
 اینچ لیکک  6شدگی بخشی از خط خاکریزی و رفع نمایان 166-4شکل 

  خلاصه 4-8-1-3
ها نسبت به وقوع حوادث احتمالی باشند، حساسیت( میpsi 1000با عنایت به اینکه خطوط انتقال گاز، خطوط با فشار بالا )حدود 

ها معمولا از های توزیع گاز است. به همین منظور در طراحی و اجرای این شبکهایر شبکهدر مورد این خطوط بسیار بیشتر از س

شود. با عنایت به این موارد در ارتباط با سیلاب اخیر خوشبختانه آسیبی که منجر به ای استفاده میگیرانهاستانداردهای سخت

بردگی و ها مربوط به آباق نیافتاده است. عمده خسارتسوزی باشد، اتفشکستگی خط لوله و صدمات ناشی از انفجار و  آتش

های ها و ایستگاهاست. همچنین برخی از شیرخانهشدن خطوط لوله در برخی از نقاط است که در این گزارش به آنها اشاره شدهنمایان

 است.صورت گرفته ،است که تمهیدات لازم به منظور کنترل این حوادثحفاظت کاتدی در محاصره سیلاب قرار گرفته

 تحلیل آسیبهای وارده به تاسیسات گاز استان لرستان 4-8-3

با بررسی های میدانی و جلسات متعدد با کارشناسان این حوزه،  می توان دلایل خسارات وارده به سیستم گازرسانی را بصورت زیر 

 خلاصه نمود:

  عدم رعایت استاندارد ها در زمان اجرای شبکه ها در محل تقاطع با رودخانه ها و مسیل ها شامل : در نظر نگرفتن طول بستر مناسب

و اجرای دستک ها در محل نامناسب و داخل بستر، تشخیص غلط کف رودخانه و به تبع آن عمق نامناسب لوله گذاری، عدم مهار لوله در 
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نه های بتنی در برخی موارد، عدم اجرای گابیون در پایین دست شبکه ها و یا اجرای ناقص آن، عدم اجرای صحیح بستر رودخانه توسط وز

 وزنه های بتنی ) استفاده از سطح مقطع مستطیل یا مربع بجای دایره که سبب انتقال نیروی رودخانه به صورت پیچشی به وزنه ها شده(. 

 وازی با جریان رودخانه که بدلیل شرایط جغرافیایی در بعضی موارد اجتناب ناپذیر اجرای خطوط تغذیه با شبکه به صورت م

 بوده ولی این امر هنگام جاری شدن سیل و تعریض بستر رودخانه مشکلاتی را برای خطوط ایجاد نموده است. 

 ه ها و بعضا در محدوده اجرای خطوط تغذیه و شبکه  به دلیل محدودیت های اجرایی و وجود معارضین محلی به موازات جاد

 شانه جاده که بدلیل اختلاف در تراکم کم زمین ها معمولا جریان تند و زیاد آب باعث نمایان سازی خطوط می شود. 

 ًکلیه شبکه های گازرسانی درون باند تاسیسات راه های اصلی و فرعی اجرا می شوند. بنابراین چنانچه در زمان احداث  معمولا

ت لازم جهت مقاوم سازی انجام نشود،  چنانپه مناطق بالادست در اثر جریانهای تند آب دچار رانش شوند، همین این راه ها تمهیدا

 رانش زمین خسارت هایی را به شبکه های گاز وارد می نماید. 

 تحلیل آسیبهای وارده به تاسیسات گاز استان گلستان 4-8-9

ی باشد که از سیستم گاز طبیعی جهت گرمایش و پخت و پز استفاده کرد. استان گلستان یکی از اولین استان هایی در کشور م

(. امروزه با توجه به گسترش 862-4شکل توان قرار گرفتن در خط اصلی انتقال گاز سرخس به نکا جستجو نمود )علت این مساله را می

د یافته است. با توجه به کوهستانی بودن این توریست و مهاجرت معکوس به روستاها وضعیت گازرسانی در روستاهای استان نیز بهبو

-4شکل و  862-4شکل مناطق همواره این خطوط در معرض رانش زمین و آسیب ناشی از آبشستگی ناشی از جریان می باشند )

 به ترتیب وضعیت انشعابات و خسارات را در شبکه گازرسانی استان نمایش می دهند.   10-4جدول و  9-4جدول (. 869

 
 موقعيت کلي خطوط انتقال گاز در استان گلستان  167-4شکل 

 
 موقعیت کلی خطوط انتقال گاز در استان گلستان )گزارش اداره گاز استان گلستان( 168-4شکل 
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را  30و  6و 6اینچ در حوضه توسکاچال رودخانه چهل چای مینودشت سه مورد از عبورعرضی لوله هوای  30خسارت لوله انتقال گاز  161-4شکل 

 آسیب دید.

 وضعیت سیستم گازرسانی در استان گلستان 1-4جدول

 میزان /تعداد واحد موضوع ردیف

 9841 کیلومتر متراژ شبکه اجرا شده 1

 823244 انشعاب تعداد انشعابات نصب شده 8

 462052 مشترك تعداد مشترکین جذب شده 7

 435118 خانوار تعداد خانوارهای بهره مند از گاز 5

 100 درصد درصد خانوارهای شهری بهره مند از گاز 4

 94 درصد درصد خانوارهای روستایی بهره مند از گاز 6

 70 شهر تعداد شهرهای گازدار 3

 939 روستا تعداد کل روستاها 2

 260 روستا تعداد روستاها ی بهرمند از گاز 9

 85 روستا تعداد روستاهای در حال مطالعه و در دست اجرا 10

 319 صنایع تعداد واحدهای صنعتی عمده بهره مند از گاز 11

 CNG 65 گازرسانی شده CNGتعداد جایگاههای   18

 وضعیت خسارات سیستم گازرسانی در استان گلستان 10-4جدول

 شرح خسارت عنوان ردیف
متراژ / 

 تعداد

 متر 260 رودخانه ها بعلت سیلابلوله های عبوری از  آب شستگی ، رانش و نمایان شدن و تخریب خط تغذیه 1

 متر11،564 آب شستگی ، رانش ، ریزش کوه و نمایان شدن و تخریب لوله های عبوری از رودخانه بعلت سیلاب شبکه توزیع 8

7 
تاسیسات و 

 ایستگاهها

فتگی ایستگاههای تخریب علمک و کنتور در اثرریزش دیوار ، پر و مدفون شدن حوضچه های  شیر از گل و لای و رانش ، آب گر

TBS  وCPS 
 مورد 824

 مورد TBS 10تخریب قسمتی از ادارات گازرسانی و سقف و درب ایستگاههای  ساختمانی 5

 

 آمده است، به طور کلی می توان در سه دسته زیرخلاصه نمود: (10-4جدول دلایل بروز خسارات به شبکه گازرسانی را، که در 

  مناطق کوهستانیزمین لغزشهای ناشی از بارش در 

  اثر جریان سیلاب در چند محل تقاطع رودخانه با خطوط لوله عبوری 

  اثر مانداب سیل در مناطقی از قبیل آق قلا 
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 زیرساختهای کشاورزی 4-1
 یادیخسارات ز ،هاها و طغیان رودخانهوقوع سیلابو بدنبال آن ی ماه سال جار ینو فرورد 1793اسفند ماه سال  یدشد نسبتاً  یهایارندگب

های حوزه بررسی زیرساختهای کشاورزی که در زیرساختهای کشاورزی کشور به خصوص استانهای گلستان، خوزستان و لرستان وارد کرد. به

، یانهار سنت یاری،آب یپمپاژ،  کانالها یها یستگاهاشود، این گزارش به تحلیل فنی آنها پرداخته می کارگروه زیرساختها قرار دارد و در

و  یدیتول یمزارع و واحدها ینب یآب، قنوات، جاده ها یرهذخ یهااستخر یر،آبگ یدهانه ها و یانحراف ی، بند هاانتقال آب با لوله یستمهایس

. این زیرساختها متشکل از عناصر ساختاری به هم پیوسته است که زیربنای تولید محصولات باشندی میپرور یآبز یو واحدها یدامدار

باشند و توسط کارگروه شوند. خسارات به باغات و اراضی کشاورزی و محصولات آنها جزو زیرساختهای کشاورزی نمیمحسوب میکشاورزی 

ها و شود. در این بخش از گزارش ضمن شناسایی زیرساختهای کشاورزی آسیب دیده، به دلایل فنی این خسارتتخصصی مربوطه بررسی می

 در این بخش، از پاسخ ازسالی توسط وزارت جهاد کشاورزی استفاده شده است.شود. خته میپرداعوامل تاثیر گذار در آنها 

 آسیب به ایستگاههای پمپاژ 4-1-1

 یقرا از طر یازآب مورد ن یراز کشاورزان ناگز یاری، بسدر استان لرستانمزارع و باغات  یایجغراف یعمنطقه و توز یبا توجه به توپوگراف

مورد استفاده در رود  یغالب پمپ ها یباتقر یراخ یلس یان. در جرنمایندیم ینموتور پمپ، تام یاپمپ  یزیلترو پمپ، دالک ینصب و راه انداز

در  یترل 100بالاتر تر از   یپمپاژ با دب یستگاهایاز ا یارتباط برخ یندر هم. رفته است یناز ب یاو  شده یبدچار آس انکشک یاصل یخانه ها

 ینخسارات وارده به ا پمپاژ و پست برق شده است. یستماز انباشت رسوب در مخازن، س یناش یبرودخانه دچار آس یاناز طغ یناش یهثان

از  یناش یعموم یپمپاژ با کاربر یستگاهعمده خسارات به ا ...و  یلامکرمانشاه، خوزستان، گلستان ، ا یدر استانها است.بخش قابل توجه بوده 

نمونه ای از نیز  838-4شکل  درنمونه ای از این آسیبها نشان داده شده است.  831-4شکل و  830-4 شکل. انباشت رسوبات بوده است

 های متحرك دیزلی برای آبیاری مزارع کشاورزی و باغات نشان داده شده است.پمپاژ موقت آب رودخانه توسط پمپ

 
 ایستگاه پمپاژ آسیب دیده در سیل 170-4شکل 

 
 تاسیسات برق ایستگاه پمپاژ آسیب دیدگی  171-4شکل
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 های دیزلی متحرک برای آبیاری مزارع و کشاورزیپمپاژ موقت آب رودخانه توسط پمپ 171-4شکل 

 کانالهای آبیاری، انهار سنتی و سیستمهای انتقال آب با لوله 4-1-1

 یبه مزارع مرا  یازآب مورد ن ،یانحراف یکه با احداث بندها یابدیلوله انتقال م یاکانال  یقاز طر یکشاورز یاراض یازمعمولًا آب مورد ن

 ،هاو سردهنه یرهاآبگ ی،انحراف یبه بندها یبهمزمان با وارد آمدن آس یاریآب یاز کانالها یاریرودخانه ها، بس یان. در حادثه طغرسانند

 یازمندبوده و ن یامر موقت ینا یآب برقرار شده ول یانجر ،نصب لوله یقنقاط از طر یشدند. در برخ یامملو از رسوبات رودخانه یاو  یبتخر

مناطق مختل  یرا در برخ یمشکلات است که عبور آب کشاورز یگر. انباشت رسوبات در کانالها از دباشدیم یاساس یو بازساز یبهساز

همچنین در برخی نقاط  .دهدیم یشنما ،مختل شده هادر آن یعبور یانکه جررا، شده  یبتخر یاز کانالها 837-4شکل ساخته است. 

 .وارد شدخساراتی به کانالهای انتقال آب ناشی از رانش زمین وارد شده است که باعث ورود رسوبات به این کانالها 
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 ا و تاسیسات انتقال آب ناشی از سیلهتخریب کانال 173-4شکل 

تخریب و ایجاد شکافهای  اب به مزارع کشاورزی باعثشکسته شدن دایکهای حفاظتی رودخانه در پایاب سد کرخه و ورود سیل

، انهار سنتی نیز از حیز انتفاعاراضی و خارج شدن مزارع  . در این قبیل مناطق علاوه بر تخریبمیق در مسیر جریان عبوری شده استع

 .کشاورزی در آنها مختل شده است قطع بطوریکه انتقال آب برای مصارف اراضی

 و دهانه های آبگیر بندهای انحرافی 4-1-3

که استفاده و  یدندد یبآس یفرع های احداث شده در رودخانه یهایرو آبگ یانحراف یهااز بند یادیتعداد ز یراخ یلس یاندر جر

حداقل احتمالاً از چرخه بهره  یبا دب یعاد یلس یکبطور قطع در  و یستندن یدارپا وجهیچبوده و به ه یاز آنها موقت بعدی یبهره بردار

 یشرا نما یراخ یلاز س یشده ناش یبو تخر یدهد یبآس یاز سازه ها یتعداد 834-4شکل  و 835-4شکل  د شد. نخارج خواه یبردار

 دارد. یلابس یاداز شدت ز یتسازه ها، وجود رسوبات دانه درشت در بستر رودخانه که حکا یبدر تخر ی. نکته مهم و قابل بررسدهدیم

 یبیمتر است که قطعا از قدرت تخر یسانت 40 یشتراز برخورد رسوبات دانه درشت با قطر ب ینها ناشآاغلب  یب و شکستگیتخر لذا

 یدر رودخانه ها یآب یاز سازه ها یاریبس یطراح یراز ،حساس است یطراح دقتباره خصوص قضاوت در ینبرخوردار است. در ا یادیز

سیلاب های اخیر در برخی مناظق که  یدرحال انجام می شودساله  100ساله و حدکثر  40 یلابدوره برگشت س یهعموماً برپا یفرع

 .اندتری داشتههای برگشت طولانیدوره

 
 تخریب بندهای انحرافی و دهانه های آبگیر 179-4شکل 



 763        تحلیل خسارات وارده به زیرساختها در اثر بارندگیها و سیلابهافصل پنجم:  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 
 تخریب بستر کناری آبگیر 174-04شکل 

 استخرهای ذخیره آب 4-1-9

بر اثر رانش زمین ناشی از تداوم  داشتندهایی که مورد استفاده و بهره برداری کشاورزی قرار تعدادی از استخردر جریان سیل 

را نشان می  هااستخراین نمونه ای از  836-4شکل . اندهت بهره برداری خود را از دست دادو قابلی از رسوب انباشته شده ،بارندگی اخیر

و  رانش در زمان بارندگی و در اثر گرفتمورد استفاده قرار می یهکتار 5ک باغ دست یی تامین و ذخیره سازی منابع بالابراکه دهد 

سازی آن در نقطه افزایش یافته که ترمیم و یا باز حدیه . در مواردی تخریب باستبازسازی و مرمت  آسیب دیده که نیاز مند سیلاب

 .باشدسازی و تامین آب می ن برای ذخیرهآمیسر نیست و نیازمند مکان یابی بهتر و احداث مجدد  قبلی

 
 تخریب استخر ذخیره آب در شهرستان خرم آباد 176-4شکل 

 قنوات 4-1-4

 833-4شکل باشند.  یم مجدد یو راه انداز یبازساز یازمندکه ن ندشد یباز قنوات در استانها دچار آس یبرخ یراخ یلابهایبر اثر س

مناطق به لحاظ نداشتن  یدر برخ یناست. همچن یدهد یبسآ یناثر رانش زم از قنوات در شهرستان خرم آباد است که بر ینمونه ا

 .شده است ادو یببه قنوات آس یحفاظت یطوقه ها
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 تخریب قنات در شهرستان خرم آباد 177-4شکل 

 جاده های بین مزارع 4-1-6

و دچار  یدهد یبسآ یریو عشا یبه مزارع کشاورز یدسترس یهاراه زا یاریرودخانه ها بس یانو طغ یدشد یهایدر اثر بارندگ

برداران به وجود آورد ها و معابر مزارع، مشکلاتی را برای بهرههمچنین انباشت رسوبات در حاشیه جاده (.832-4شکل ند )خسارت شد

 (.839-4شکل )

 
 تخریب جاده دسترسی مزارع 178-4شکل 

 
 معابر ها وانباشت رسوبات در حاشیه جاده 171-4شکل 
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 (دامداریتولیدی )واحدهای  4-1-7

رودخانه احداث  یمکه در حر در استان لرستان هایاز جمله مرغدار یدیتول یهااز واحد یبرخ 821-4شکل و  820-4شکل  طابقم

 .اندرا متحمل شده ینیو خسارت سنگ یدهد یببه شدت آس یدهگرد

 
 تخریب واحد مرغداری در شهرستان پلدختر 180-4شکل 

 
 تخریب زیرساختهای کشاورزی در حریم رودخانه  181-4شکل 

 واحدهای آبزی پروری 4-1-1

آنها دچار مشکل  یداتتول یندو فرا ندیدد یبها آسرودخانه یانزده بر اثر طغ یلس یدر استانها یپرور یآبز یاز واحدها یبرخ

 گرفتیقرار م یاحداث و مورد بهره بردار یمشکه اندپلدختر ب یررودخانه کشکان که در مس یهجم کز در حاش یسرا ی. ماهندشد

 .(827-4شکل و  828-4شکل ) خودر را از دست داد یمنابع آب یشده و بطور کل یبدچار آس خانهاز بالا آمدن سطح آب رود یناش
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 آسیب دیدگی واحد پرورش ماهی 181-04شکل 

 
 پرورش ماهی استان لرستانورود رسوبات به واحد  183-4شکل 

 احداث شده وشیروانیهای طبیعی  ناپایداری های تحلیل خسارات ناشی از 4-10

یکی از  ءد. این پدیده جزشواطلاق می ادیز یلیتا خ کم بیبا ش یهاشیروانیدر لغزش به گسیختگی و حرکت توده ای زمین زمین

د. عوامل متعددی شو بوده و به طور مستقیم یا غیرمستقیم موجب خسارات مالی و جانی قابل توجهی می شناسی مخاطرات مهم زمین

تقسیم   در ایجاد زمینلغزش و یا رانش زمین  موثرند که میتوان آنها را به دو گروه عوامل ذاتی یا درونی و عوامل عارضی یا بیرونی

 بندی کرد. 
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جنس مصالح و شیب زمین هستند. هرچه مصالح زمین سست تر و هر چه شیب زمین بیشتر مهمترین عوامل درونی، لیتولوژی یا 

باشد پتانسیل لغزش بیشتر است. یکی دیگر ازعوامل درونی را میتوان شرایط اب و هوایی منطقه مورد نظر نظیر رطوبت نسبی هوا 

کند شیروانیها استعداد لغزش بیشتری دارند. سایر دانست که در میزان متوسط بارندگی سالانه و در نتیجه رطوبت زمین تجلی می

عوامل درونی، وجود رودخانه، وجود گسل و خوردشدگی ناشی از آن و نظائر آن میباشد. اگر عوامل درونی با عوامل بیرونی یا ایجاد 

ری یا سنگبرداری از پنجه شیب کننده ناپایداری زمین ترکیب شوند، زمینلغزش اتفاق میفتد. زلزله، بارندگی شدید و مستمر و خاکبردا

 توسط انسان برای ساخت راه و راه آهن و سایر توسعه های خطی ویا نقطه ای، عوامل بیرونی یا ناپایدار کننده شیروانی ها هستند.

عامل ناپایداری شیروانیهاِیی شد که استعداد رانش داشتند   1792و اوایل سال  1793های شدید اواخر سال بارندگی

های مختلف کشور موجب شد تا خسارات فراوانی به مایملک مردم و زیر های متعدد در شیبهای مستعد رانش در استانغزشلزمین

و فروردین  1793های مربوط به اسفند لغزشای از خسارات ناشی از زمینساختهای کشور وارد شود. در این گزارش، به بیان خلاصه

بندی آنها در ها، طبقهلغزشان، مازندران، لرستان، ایلام، کرمانشاه و همدان، مکانیزم این زمینهای گلستهای استانبه زیرساخت 1792

 شود. حد امکان و عوامل موثر در بروز آنها پرداخته می

 استان گلستان در نیزم رانشتحلیل خسارات ناشی از  4-10-1

های استان گلستان شد. برای مثال، در راوان و آسیب به زیرساختهای فلغزشموجب زمین 1792و فروردین  1793های اسفند بارندگی 

روستا دچار رانش زمین شدند که به واحدهای مسکونی این روستا خسارات شدیدی وارد کرده  80شهرستان مینودشت استان گلستان حدود 

ای فراوانی های تودهدر مناطق کوهستانی حرکت در استان گلستان،1792 نیو فرورد 1793اسفند سابقه های بیها و سیلاست. در اثر بارش

های روستایی در مناطق گاهای، لغزش کلی و سنگریزش رخ داده است. بسیاری از سکونتهای گلروانه، خاکروانه و جریانهای واریزهبه شکل

ای به حدی بود که ت حرکات توده. گستردگی مخاطرامتاثر شدندای های تودهاز زمین لغزش و حرکت ستانی استان گلستان به نوعیکوه

های میدانی فراوانی است. گسیختگی صدها نقطه از اراضی و مناطق شیبدار، جابجایی هزاران ها و پیمایشامکان برآورد دقیق مستلزم برداشت

اند. به حساب نیامدهد که چندان هایی هستنتن خاك حاصلخیز، از بین رفتن صدها هکتار مناطق جنگلی و نابودی باغات از جمله خسارت

شهرستان استان رخ داد که بیشترین آنها در مینودشت، علی آباد و  6عمدتا در محدوده  1792در سال  به وقوع پیوستههای زمین لغزش

شهرستان  ها در محدوده شهرستان مینودشت رخ داده است. بیشترین بارش نیز مربوط به اینتپه بوده است؛ تقریباً نیمی از زمین لغزشمراوه

 لغزش را نشان داده است. شناسی منطقه نیز استعداد بالای زمینبوده و از طرفی جنس زمین و زمین

دیده در استان گلستان و نام روستاهای آسیب 11-4جدول ها در استان گلستان، در نقشه پراکنش زمین لغزش 825-4شکل در 

 ها در شهرستانهای استان گلستان آمده است. لغزشسهم فراوانی زمین 824-4شکل نوع خسارات وارده و در 

 
 در استان گلستان 1318های سال نقشه پراکنش روستاهای خسارت دیده در اثر زمین لغزش 189-4شکل 



738          هیأت ویژۀ هازیرساختکارگروه 

 هاسیلابگزارش ملی 

 

 در استان گلستان 1318های سال روستاهای آسیب دیده در اثر زمین لغزش 11-4جدول

 نوع خسارت وارده نام شهرستان نام روستا ردیف

 بافت، واحدهای مسکونی، جاده دسترسی، جاده بین مزارع مینودشت زندان چال 1

 بافت، واحدهای مسکونی ، جاده دسترسی مینودشت سایر 8

 بافت، واحدهای مسکونی ، جاده دسترسی مینودشت ریگ چشمه پائین 7

 دسترسی، جاده بین مزارع، خطوط انتقال نیروبافت، واحدهای مسکونی، جاده  مینودشت ریگ چشمه بالا 5

 بافت، واحدهای مسکونی، جاده دسترسی مینودشت دوجز 4

 بافت، واحدهای مسکونی، جاده دسترسی، جاده بین مزارع، خطوط انتقال نیرو مینودشت امام عبدالله 4

 خطوط انتقال نیروبافت، واحدهای مسکونی، جاده دسترسی، جاده بین مزارع،  مینودشت ازداران 6

 بافت، واحدهای مسکونی، جاده بین مزارع مینودشت پلنگر 3

 واحدهای مسکونی، جاده دسترسی، جاده بین مزارع مینودشت قورچای 2

 واحدهای مسکونی مینودشت سواروسط 9

 بافت، واحدهای مسکونی، جاده دسترسی، خطوط انتقال نیرو مینودشت آبادبافت قدیم صفی 10

 بافت، واحدهای مسکونی، جاده دسترسی، خطوط انتقال نیرو، اماکن عمومی مینودشت قلعه قافه بالا 11

 بافت، واحدهای مسکونی، جاده دسترسی، خطوط انتقال نیرو مینودشت قلعه قافه پایین 18

 بافت، واحدهای مسکونی، جاده دسترسی مینودشت بلم جرك 17

 مسکونی، جاده دسترسی، خطوط انتقال نیرو بافت، واحدهای مینودشت ده چناشک 15

 واحدهای مسکونی، جاده دسترسی مینودشت پنو 14

 واحدهای مسکونی، جاده دسترسی، اماکن عمومی مینودشت پادلدل 16

 واحدهای مسکونی، جاده بین مزارع، باغات و اراضی کشاورزی مینودشت برنجوین 13

 مسکونی، جاده دسترسیبافت، واحدهای  مینودشت طول آرام 12

 جاده دسترسی مینودشت قلی تپه 19

 بافت، واحدهای مسکونی، جاده دسترسی، باغات و اراضی کشاورزی آبادعلی خاك پیرزن 80

 بافت، واحدهای مسکونی، جاده دسترسی آبادعلی سیاه مرزکوه 81

 بافت، واحدهای مسکونی، آبادعلی چه جا 88

 بافت، واحدهای مسکونی، آبادعلی خولین دره 87

 جاده دسترسی آبادعلی میان رستاق 85

 جاده دسترسی آبادعلی چلی 84

 جاده دسترسی آبادعلی ماهیان 86

 جاده دسترسی، بافت، واحدهای مسکونی آبادعلی نرسو 83

 بافت، واحدهای مسکونی گرگان چهارباغ 82

 بافت، واحدهای مسکونی گرگان شاهکوه علیا 89

 جاده دسترسی کردکوی دزانو 70

 بافت، واحدهای مسکونی، جاده دسترسی آزادشهر نراب 71

 جاده دسترسی آزادشهر خوش ییلاق 78

 جاده دسترسی آزادشهر نرگس چال -وطن 77

 بافت، واحدهای مسکونی، جاده دسترسی رامیان کشکک 75

 جاده دسترسی کلاله اورجنلی 74

 واحدهای مسکونی، جاده دسترسیبافت،  کلاله دومانلی 76

 بافت، واحدهای مسکونی، جاده دسترسی مراوه تپه داشلی آرقاچ 73

 بافت، واحدهای مسکونی، جاده دسترسی مراوه تپه آق امام 72

 بافت، واحدهای مسکونی، جاده دسترسی مراوه تپه عرب قره حاجی 79

 خطوط انتقال نیروبافت، واحدهای مسکونی،  مراوه تپه قرناوه علیا 50



 737        تحلیل خسارات وارده به زیرساختها در اثر بارندگیها و سیلابهافصل پنجم:  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 
 های استان گلستاندر شهرستان 18های سال سهم فراونی زمین لغزش 184-4شکل 

ها و ها و معابر دچار آسیب جدی شده است. تخریب ساختمانها، کوچهها، بافت روستا شامل خیابانلغزشروستاهای متاثر از زمین در

-، لغزشهای کلی و سنگریزشها، و انباشت خاك و گل و لای در بافت روستا از جمله خسارت ای و جریانهای واریزه معابر، سرازیرشدن گلروانه

شناسی ساختگاه روستاها و عدم رعایت مدیریت فضای ها شرایط زمینباشد. علت عمده این آسیبهای ایجاد شده در بافت روستاها می

درصد آنها دچار خسارت در بافت شدند و بیشتر خسارت به بافت روستایی از  65از روستاهای مورد بازدید قریب به باشد. کالبدی روستا می

استان  لغزش به بافت روستاییخسارات زمینهای از  نمونه 826-4شکل آن روستاهای شهرستان مینودشت، علی آباد و مراوه تپه است. 

 دهد.ها را نشان میتعداد روستاهای دارای خسارت بافت به تفکیک شهرستان وانیفرا 823-4شکل دهد. گلستان را نشان می

 
 لغزش به بافت روستاهای استان گلستانزمین هایی از خساراتنمونه 186-4شکل 



735          هیأت ویژۀ هازیرساختکارگروه 

 هاسیلابگزارش ملی 

 

 
 فراوانی تعداد روستاهای دارای خسارت بافت به تفکیک شهرستانها 187-4شکل 

درصد آن مربوط به  60لغزش دچار خسارت در واحدهای مسکونی شدند که قریب به درصد روستاهای متاثر از زمین  28بیش از 

های کششی در دیوارها، آسیب دیدگی روستاهای شهرستان مینودشت است. آسیب دیدگی واحدهای مسکونی عمدتًا شامل ایجاد ترك

های بدون اسکلت بوده است. همچنین و ساختمان ها، دیوارهای حیاطها، بالکنای و غیر اسکلتی نظیر راه پلهکلی و اجزای غیرسازه

حرکت و چرخش ساختمانها از ناحیه پی و یا شناور شدن و تخریب کلی ساختمان و یا انحراف و کج شدگی آن، آسیب دیدگی سازه 

شود. میهای وارده به واحدهای مسکونی محسوب ها از جمله خسارتهای نگهبان و دیوارهای حائل و آسیب دیدگی کف ساختمان

دیدگی انواع آسیب 829-4شکل  فراوانی تعداد روستاهای دارای خسارت واحدهای مسکونی به تفکیک شهرستانها، 822-4شکل 

-لغزش به ساختمانهای زمینهایی از خسارتتصاویر نمونه 890-4شکل لغزش، های روستاهای استان گلستان در اثر زمینساختمان

لغزش در روستای ریگ زمین خرابی کامل ساختمان براثرای از تصویر نمونه 891-4شکل لستان و های مسکونی روستاهای استان گ

 دهند.چشمه استان گلستان را نشان می

 
 ی استان گلستانفراوانی تعداد روستاهای دارای خسارت واحدهای مسکونی به تفکیک شهرستانها 188-4شکل 
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 هاگزارش ملی سیلاب

 

 
   لغزشروستاهای استان گلستان در اثر زمین هایدیدگی ساختمانانواع آسیب 181-4شکل 

 
 های مسکونی روستاهای استان گلستانلغزش به ساختمانهای زمینهایی از خسارتتصاویر نمونه 110-4شکل 



736          هیأت ویژۀ هازیرساختکارگروه 

 هاسیلابگزارش ملی 

 

 
 لغزش در روستای ریگ چشمه استان گلستان زمین خرابی کامل ساختمان براثرای از  تصویر نمونه 111-4شکل 

در برخی از روستاهای استان گلستان امکانات عمومی نظیر مساجد، تکیه ها و حسینه ها و مراکز بهداشت و مدارس دچار خسارت 

زمین لغزش در اراضی و شیب های بالادست و ترانشه های ایجاد شده برای آمده است.  898-4شکل هایی از آن در شدند که نمونه

الح ریزشی ناشی از آن باعث مسدود شدن جاده ها شدند. در اکثر موارد با جابجایی این مواد توسط احداث جاده و نیزگلروانه ها و مص

شود؛ اما در برخی نواحی این مصالح لغزشی باعث تخریب اسکلت ماشین آلات راهسازی امکان گشودن راه و پاك سازی مسیر فراهم می

 اند.آمده 897-4شکل راه نظیر آنچه در 

 
  ها به اماکن عمومی و تاسیسات در روستاهای استان گلستانهای زمین لغزشهای از خسارتونهنم 111-4شکل 
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 هاگزارش ملی سیلاب

 

 
  های استان گلستان در اثر حرکت توده لغزشیهایی از مسدود شدن راهتصاویر نمونه 113-04شکل 

ها و دیوارهای حائل در مناطق لغزشی موجود در حریم راهنمای راهها، آبروها، آب نماها، علائم ایمنی و های فنی راه شامل پلابنیه

-4شکل های فنی راه استان گلستان در لغزش و سیل به ابنیهتصاویر خسارت زمینهایی از ها دچار خسارت شدند. نمونهو مسیر راه

صول و ضوابط راهسازی، نبود مطالعات شان بیشترین خسارت را متحمل شدند. عدم رعایت اها به دلیل موقعیتپلآمده است.  895

 های فنی راه شده است.شناسی و ژئوتکنیکی باعث بوجود آمدن خسارت به ابنیهپایه و عدم توجه به مسائل زمین

لغزش دچار آسیب شد. ایجاد زمین لغزش در اسکلت راه شامل زیرسازی و روسازی راه در برخی از نواحی روستایی به دلیل زمین

تا  894-4شکل ، رانش دیواره های ترانشه و انتقال مواد لغزشی بالادست از جمله دلایل آسیب دیدگی اسکلت راه هستند. خاکریز راه

 دهد.تعدادی از خرابی بدنه راه ها ناشی از ناپایداری زمین را همراه با بررسی دلائل و یا مکانیزم ناپایداری نشان می 701-4شکل 

 
 های فنی راه استان گلستانلغزش و سیل به ابنیههایی از خسارت زمینتصاویر نمونه 119-4شکل 



732          هیأت ویژۀ هازیرساختکارگروه 

 هاسیلابگزارش ملی 

 

 
 تصاویر نمونه هایی از خسارت های زمین لغزش بر اسکلت راه های روستای نراب و ازداران  114-4شکل 

 

 
 های چرخشی در خاک چسبنده و همگن راه های روستایی استان گلستان زمین لغزش 116-4شکل 



 739        تحلیل خسارات وارده به زیرساختها در اثر بارندگیها و سیلابهافصل پنجم:  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 
 ختگی کششی اسکلت به دلیل نداشتن سامانه زهکشی و هدایت آب به پایین دست گسی 117-4شکل 

 
 گسیختگی اسکلت راه قلعه قافه و زندان چال به دلیل عدم هدایت آبهای سطحی 118-4شکل 

 
 تخریب اسکلت راه در مسیر روستای زندان چال و قلعه قافه 111-4شکل



720          هیأت ویژۀ هازیرساختکارگروه 

 هاسیلابگزارش ملی 

 

 
 اصول فنی در اجرای راه روستاهای زندان چال و قلعه قافهخسارت وارده به دلیل عدم رعایت  300-4شکل 

 
 تخریب قسمتی از شانه راه در روستای ده چناشک شهرستان مینودشت به دلیل رانش خاکریز راه 301-4شکل 

 تحلیل خسارات ناشی از رانش زمین در استان مازندران 4-10-1

های باشد وخسارات فراوانی را به راهت وارده ناشی از آن قابل توجه میمازندران و خسارا های رخ داده در سطح استانلغزشزمین

 شدید های روستایی و برخی راههای اصلی و مواصلاتی استان مازندران وارد کرد. با توجه به گزارشات اداره راه استان مازندران، بارش

 وقوع به آنها، منجر دست پایین و کوهستانی مناطق در 1792 سال ماه فروردین 17 و 18 و 1793 سال اسفند 83 و 86 مورخ باران

 مرتبط روستایی و فرعی اصلی، محورهای و سمنان - ساری کندوان، هراز، سوادکوه، شریانی محورهای در زمین رانش و لغزش 856

   .است استان وارد نموده فنی های ابنیه و راه جسم را به سنگینی شده که خسارات

توان به رانش زمین در مسیر جاده فیروز کوه در فاصله سواد کوه تا شیرکوه بخصوص در منطقه زیراب، از جمله این لغزشها می

ساری در منطقه زیراب -تخریب سازه نگهدارنده شیروانی، تخریب واحد مسکونی در ارتفاعات شرقی زیراب، تخریب مسیر راه آهن تهران

 711-4شکل  تا 708-4شکل  درمذکور  یهایخرابزمانی به دلیل رانش زمین اشاره کرد. تصاویری از و مسدود شدن آن در یک بازه 

 ناپایداری شیروانی وریزش کوه در جاده هراز و بسته شدن راه در این محور را نشان میدهد. 711-4شکل شده است.  ارائه
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 هاگزارش ملی سیلاب

 

  
 استان مازندرانمحور فیروزکوه رانش زمین در مجاورت دهانه ورودی تونل در  301-4شکل 

 
 استان مازندران  محور فیروزکوه رانش زمین در مجاورت دهانه خروجی تونل در 303-4شکل 

 
 رانش زمین و تخریب خاکریز جاده فیروزکوه در استان مازندران 309-4شکل 



728          هیأت ویژۀ هازیرساختکارگروه 

 هاسیلابگزارش ملی 

 

 
 مازندران تخریب لوله انتقال آب بر اثر رانش زمین پایین جاده فیروزکوه استان  304-4شکل 

 
 آوری خاک رانش زمین در جاده فیروزکوه در استان مازندرانعملیات جمع 306-4شکل 

 
 رانش زمین پشت دیوار حائل جاده فیروزکوه در استان مازندران 307-4شکل 
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 رانش زمین و تخریب قسمتی از دیوار حائل جاده فیروزکوه در استان مازندران 308-4شکل 

 
 به جا مانده از رانش زمین و مسدود شدن هر دو طرف جاده فیروزکوه در استان مازندرانآثار  301-4شکل 

 
 ریزشهای بوجود آمده در محور سوادکوه )جاده فیروزکوه( 310-4شکل 



725          هیأت ویژۀ هازیرساختکارگروه 

 هاسیلابگزارش ملی 

 

 
 و مسدود شدن راهیزشهای بوجود آمده در محور هراز سنگر  311-4شکل 

 یمواصلات یاز راهها یکی ریمس نیا. دهدینشان مرا  اسریک-یحور سارمربوط به خسارات وارده به م 717-4شکل و  718-4شکل 

 717-4شکل و  یدر منطقه چاچکام شهرستان سار نیخسارات مربوط به رانش زم 718-4شکل . باشدیاستان مازندران به سمنان م

 .دهدیم نشان را محور نیا کلا حاجی ییروستا منطقه دررانش  زین

 
 کیاسر در منطقه چاچکام شهرستان ساری در اثر رانش زمین -خسارات وارده به محور ساری 311-4شکل 
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 هاگزارش ملی سیلاب

 

  
 کیاسر در اثر رانش در منطقه روستایی حاجی کلا -خسارات وارده به محور ساری 313-4شکل 

 نی. ادهدینشان م اسریک-یگلورد را در محور سار-مربوط به خسارات وارده به محور روستایی سرکت ریتصاو 715-4شکل 

خسارات وارده به  ریتصاو زین 714-4شکل منطقه رخ داده است.  نیدر ا نیرودخانه و رانش زم یهاوارهید یخسارات در اثر آبشستگ

 .دهدیم نشان است، آمده بوجود مناطق نیا در نیزم رانش اثر در که اسریک-یسار محور در را کارناممحور

  

  
 رانش اثر گلورد در-سرکت روستایی محور به وارده خسارات 319-4شکل 
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 رانش اثر در کارنام روستایی محور به وارده خسارات 314-4شکل 

امام -روستایی سقندیکلای شهرستان ساری و شارقلت یمربوط به خسارات وارده به محورها ریتصاو 713-4شکل و  716-4شکل 

 زین 712-4شکل مناطق رخ داده است.  نیدر ا نیخسارات در اثر رانش زم نیا .دهدیکلای شهرستان سوادکوه شمالی را نشان م

 یکه در اثر آبشستگ دهدیکیاسر را نشان م-ساری ریبند بن در مس-مربوط به خسارات وارده محور روستایی ذکریاکلا ریتصاو

 ( جسم راه بوجود آمده است.شی)فرسا

 
 رانش اثر در شهرستان ساریسقندیکلای  محور به وارده خسارات 316-4شکل 

 
 رانش اثر امام کلای شهرستان سوادکوه شمالی در-محور روستایی شارقلت به وارده خسارات 317-4شکل 
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 سیل و رانش اثر در کیاسر(-)ساریبند بن -روستایی ذکریاکلا محور به وارده خسارات 318-4شکل 

 کوه خطیر محور بابل، شهرستان کاردیکلا روستایی محور به وارده خسارات به مربوط ریتصاو بیترت به 781-4شکل تا  719-4شکل 

 .است داده رخ مناطق نیا در نیزم رانش اثر در خسارات نیا. دهدیم نشان را نکا شهرستان روستایی محورهای و سوادکوه شهرستان

  
 رانش اثر محور روستایی کاردیکلا شهرستان بابل در به وارده خسارات 311-4شکل 

  
 رانش اثر محور خطیر کوه شهرستان سوادکوه در به وارده خسارات 310-4شکل 

 
 رانش اثر محورهای روستایی شهرستان نکا در به وارده خسارات 311-4شکل 
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های راه بین شهری بوده لغزش در استان مازندران مربوط به زیرساختلازم به ذکر است که عمده خسارات وارده ناشی از زمین

لغزش خاك و سنگ بوده است. ها عمدتا از نوع کلی و در بعضی موارد از نوع گلروانه بوده و جنس غالب مصالح زمینلغزشاست. زمین

 طرح قابل مازندران استان راه یساختها ریز خسارت و بیتخر عمده لیدلا درباره ریز موارد گرفته صورت یهایبررس به توجه با

 :باشندیم

 دیشد یهایبارندگ وقوعاثر  در هایروانیش در یداریناپا وجود و زهایخاکر داریپا بیش یریدرنظرگ عدم. 

 یزیخاکر ایو  یخاکبردار ینگهدار یحائل مناسب برا واریاحداث د عدم. 

 عدم تثبیت شیروانیهای خاکبرداری شده و یا طبیعی در مرز ناپایداری در مجاورت پروژه ها 

 هایروانیش و زهایخاکر در موجود آب یزهکش جهت حائل یوارهاید در زهکش مناسب هیتعب عدم. 

 است شده رانش تینها در و راه جسم به آب نفوذ موجب که راه ساخت نیح در یعرض یآبروها و یطول یهاکانال ینیبشیپ عدم. 

  و شده یدستخوردگ دچار راه جسم و خاك ،یا سازمان اب گاز شرکت انجام شده برای لوله گذاری توسط  یهایحفار رخیببدلیل 

 .است دهیگرد راه جسم رانش موجب تاینها و دست نییپا یترازها در راه جسم به یکوهستان مناطق در بالادست یآبها تیهدا سبب

 استان لرستان در نیزم رانشتحلیل خسارات ناشی از  4-10-3

لغزش در روستای قلعه رستم )شهرستان ازنا( و خسارات  و توسط رحمانی و سلامتلرستان  های رخ داده در استان لغزشزمین

ای از آنها ه خلاصهکه در ادامدر گزارشهای مرکز تحقیقات راه و شهرسازی بررسی شده است ناشی از آن توسط آقایی و سلامت وارده 

 شود.ارائه می

 رانش زمین در روستای قلعه رستم )شهرستان ازنا( 4-10-3-1

روستای قلعه رستم در منطقه کوهستانی در دهستان شرقی از توابع بخش مرکزی شهرستان ازنا در استان لرستان قرار دارد. 

لغزش در این .  سه زمینخانوار( بوده است 170نفر ) 942، 1724در سال  رانیمرکز آمار ا یروستا در براساس سرشمار نیا تیجمع

 ساختگاه مورد مطالعه قرار گرفتند:

 بیاست. ش وستهیتند به وقوع پ بیروستا و در دامنه مشرف به دره با ش میدست بافت قد نییحرکت در پا نیا جریان گلی: -1

عرض  و متر 100 (بیطول )در جهت ش دارای ییصحرا یبر اساس برداشت ها انیجر نیدرجه است. ابعاد ا 70لغزش،  نیزم یبیتقر

است.. بر اساس  یخاکدانه بوده و حرکت غالب مصالح آن زیلغزش از نوع خاك ر نی. مصالح زماستمتر  4 (بی)در جهت عمود بر ش

روستا در اثر  یمیرو قددر محل فاضلاب ادیدر حجم ز یسطح یآبها تیلغزش، هدا نیزم نیعامل موثر در وقوع ا ،ییصحرا یها یبررس

 . (787-4شکل و  788-4شکل ) است ریاخ دیشد یبارش ها

 
 های سطحینمای جریان گلی در روستای قلعه رستم از محل رهاسازی فاضلاب و آب 311-4شکل 
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 نمای کلی جریان گلی در روستای قلعه رستم 313-4شکل 

 کیتند قرار دارد که  بیروستا و در دامنه مشرف به دره با ش دیلغزش در بالادست بافت جد نیزم نیا لغزشی:پهنه زمین -1

قرار داشت که سبب نفوذ آبها به داخل توده و در  یلغزش چشمه آبنیزم نیا انهی. در مه استو مجددا فعال شد هبود یمیلغزش قد

درجه است. ابعاد  50لغزش حدود  نیزم یبیتقر بیش ته است.وسیوقوع پ بهها در آن لغزشنیمنطقه زم بیبا توجه به ش جهینت

متر است.  140( بیعرض )در جهت عمود بر ش و متر 100( بیشامل طول )در جهت ش ییصحرا یلغزش بر اساس برداشت هانیزم

درست در کنار آن  گریچشمه آب و بخش د ریو زل درختان کنهسا ریدر ز یکرد. بخش میبه دو بخش تقس دیلغزش را با نیزم نیالبته ا

 جادیا یچشمه حالت گل روان هم وجود در اثر بارندگ یبوجود آمد. در قسمت بالا ریاخ یدره خشک در اثر بارندگ ییشوریکه در اثر ز

است. بر اساس  یگل انیاز نوع خاك رس اشباع بوده و حرکت از نوع مرکب شامل لغزش و جر شتریلغزش ب نیشده است. مصالح زم

. بودآب از چشمه بالاست  تیهدا یلوله ها یقطع احتمالو  دیشد یلغزش بارش ها نیزم نیت مجدد ایعلت فعال ،ییصحرا یها یبررس

و در  شلغز نیاست که در بالادست چشمه محل زم بیانبوده است. لازم به  هیدر ثان تریل 4لغزش حدود  نیآب از محل زم یعبور یدب

بدون اتصالات مناسب به روستا انتقال داده  ییلوله ها قیوجود دارد که آب آن از طر دهیه آب سرپوشمچش ،یمتر 100فاصله حدود 

تواند منجر به که می شوند یاز هم جدا م یحرکت نیاتصالات با کوچکتر نیا و گذردیلغزش ها م نیاز آن از داخل زم یبخش وشود یم

 .(784-4شکل و  785-4شکل ) های بعدی شودلغزشزمین

 
 لغزش در روستای قلعه رستم نگاه به جنوب غربنمای کلی زمین 319-4شکل 
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 لغزش در روستای قلعه رستم نگاه به غربنمای کلی زمین 314-04شکل 

 یتند در قسمت شمال غرب بیروستا و در دامنه مشرف به دره با ش میلغزش در منتهى الیه بافت قد نیزم نیالغزش مرکب:  -3

شامل طول )در جهت  ییصحرا ین لغزش بر اساس برداشت های. ابعاد زمبوددرجه  74-60لغزش،  نیزم یبیتقر بی. شوستیه وقوع پب

از نوع  شتریبلغزش نیمتر برآورد شد. مصالح زم 80( بیعرض )در جهت عمود بر ش و متر )دو سمت جوب آب( 40متر + 40 (بیش

عامل موثر در وقوع  ،ییصحرا یها یاست. براساس بررسبوده  یگل انیو جر یخاك رس اشباع بوده و حرکت مرکب شامل لغزش انتقال

 . (786-4شکل ) بود یزداریآبخ یبه طرز نامناسب و عدم ادامه طرحها یسطح یآبها تیهدا د،یشد یلغزش بارش ها نیزم نیا

 
 مرکب در روستای قلعه رستملغزش نمای کلی  316-4شکل 

 های استان لرستانلغزشسایر زمین 4-10-3-1

 اتفاق افتاد وپل زال  -آبادلغزش در استان لرستان، شهرستان خرم آباد و در آزادراه خرم نیزم نیا: پل زال -آبادلغزش خرمزمین

در )لغزش  نیاست. طول زم 1792 نیفرورد ،یگفته کارشناسان محل بهلغزش نیزم تیفعال نیآخر خی. تاراستدرجه  84 آن بیش

)خاك و سنگ  نیزم یعیلغزش توده طبنی. مصالح غالب زماستمتر  500 (بیدر جهت عمود بر ش)عرض آن  و متر 780 (بیجهت ش

تند  بی، ش یلغزش، وقوع بارندگ نیزم جادی. عوامل موثر در ااستبوده و فعال  یلغزش از نوع انتقال دادها نشان یاست( است. بررس

 (782-4شکل و  783-4شکل ) ستبوده ا یمیدامنه و لغزش قد
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 پل زال با استفاده از گوگل ارث -آبادلغزش آزادراه خرمزمین 317-4شکل 

 
 پل زال -آبادلغزش شماره یک آزادراه خرمزمین 318-4شکل 

درجه  70 آن بیش رخ داد ودختر پل -آبادخرم یلغزش در جاده اصل نیزم نای دختر )مورد اول(:پل -آبادلغزش خرمزمین

عرض  ( ومتر 800 بیدر جهت ش)لغزش  نیاست. طول زم 1792 نیفرورد ،یگفته کارشناسان محل بهلغزش نیوقوع زم خی. تاراست

بوده سنگریزش لغزش از نوع داد که ها نشان یلغزش، سنگ است. بررسنیاست. مصالح غالب زم متر 540 (بیدر جهت عمود بر ش)آن 

 . (789-4شکل ) تند دامنه و ترانشه راه است بیش ،شدید یلغزش، وقوع بارندگ نیزم جادی. عوامل موثر در ااست تیو مستعد فعال

 
 دختر )مورد اول( با استفاده از گوگل ارثپل -آبادلغزش آزادراه خرمزمین 311-04شکل 
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 70 تا 84آن  بیشرخ داد و دختر پل -خرم آباد یدر جاده اصل نیزلغزش نیزم نیا دختر )مورد دوم(:پل -آبادلغزش خرمزمین

 140 (بیدر جهت ش)لغزش  نیاست. طول زم بوده 1792 نیفرورد ،یگفته کارشناسان محل بهلغزش نیوقوع زم خی. تاراستدرجه 

لغزش  داد کهها نشان  یدانه است. بررسلغزش خاك درشت نیزم متر است. مصالح غالب 50 (بیدر جهت عمود بر ش)عرض آن  و متر

تند دامنه و لغزش  بی، ش یزش بارندگلغینزم جادی. عوامل موثر در ااست( بوده و فعال یاواریزه انیجر -یچرخش) از نوع مرکب

 . (770-4شکل ) است ی بودهمیقد

 
 دختر )مورد دوم( با استفاده از گوگل ارثپل -آبادلغزش آزادراه خرمزمین 330-4شکل 

 تا 84 آن بیشرخ داد و دختر  پل -خرم آباد یدر جاده اصلنیز لغزش نیزم نیا: دختر )مورد سوم(پل -آبادلغزش خرمزمین

 (بیدر جهت ش)لغزش  نیاست. طول زم 1792 نیفرورد ،یگفته کارشناسان محل بهلغزش نیمجدد زم تیفعال خی. تاراستدرجه  70

داد که ها نشان  یدانه است. بررسزیلغزش خاك رنیمتر است. مصالح غالب زم 640 (بیدر جهت عمود بر ش)عرض آن و متر 100

 .(778-4شکل و  771-4شکل ) است یلغزش از نوع انتقال

 
 با استفاده از گوگل ارثدختر )مورد سوم( پل -آبادلغزش آزادراه خرمزمین 331-4شکل 
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 دختر )مورد سوم(پل -آبادلغزش آزادراه خرمزمین 331-04شکل 

 تا 60 آن بیشرخ داد و دختر پل -خرم آباد یدر جاده اصلنیز لغزش  نیزم نیا دختر )مورد چهارم(:پل -آبادلغزش خرمزمین

 (بیدر جهت ش)لغزش  نیاست. طول زم 1792 نیفرورد ،یگفته کارشناسان محل بهلغزش نیمجدد زم تیفعال خی. تاراستدرجه  30

لغزش از نوع  دادها نشان ی. بررسبودلغزش سنگ نیاست. مصالح غالب زم متر 110 (بیدر جهت عمود بر ش)عرض آن و  متر 700

 . (777-4شکل ) استبوده امنه تند د بیش ی ولغزش بارندگنیزم جادی. عوامل موثر در ااستو فعال  یسنگ زشیر

 
 دختر )مورد چهارم( با استفاده از گوگل ارثپل -آبادلغزش آزادراه خرمزمین 333-4شکل 

 50 آن بیشرخ داد و دختر پل -خرم آباد یدر جاده اصلنیز لغزش  نیزم نیا دختر )مورد پنجم(:پل -آبادلغزش خرمزمین

 20 (بیدر جهت ش)لغزش  نیاست. طول زم 1792 نیفرورد ،یگفته کارشناسان محل بهلغزش  نیمجدد زم تیفعال خی. تاراستدرجه 

لغزش از نوع  داد کهها نشان  یلغزش سنگ است. بررسنیمتر است. مصالح غالب زم 100 (بیدر جهت عمود بر ش)عرض آن  ومتر 

 . (774-4شکل و  775-4شکل ) استبوده و فعال  یسنگ زشیر
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 دختر )مورد پنجم( با استفاده از گوگل ارثپل -آبادلغزش آزادراه خرمزمین 339-4شکل 

 
 دختر )مورد پنجم(پل -آبادلغزش آزادراه خرمزمین 334-4شکل 

رودخانه  انیبه علت طغلغزش محلی تعدادی زمینمشاهدات بر اساس : دختربدنه راه مشرف به رودخانه جاده معمولان به پل

ها در جاده لغزشای از این زمینتصاویر نمونه 44به وقوع پیوست که در شکل حائل  وارید بیبدنه راه و تخردر  یداریناپاو ایجاد 

 .(776-4شکل ) دختر در استان لرستان نشان داده شده استمعمولان به پل
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 دخترخانه جاده معمولان به پللغزش و خرابی دیوار حائل بدنه راه مشرف به رودزمین 336-04شکل 

ها به بافت لغزشهای رخداده در استان لرستان آمده است. عمده خسارات زمینلغزشای از مشخصات زمینخلاصه ،18-4جدول در 

ن مناطق مورد دختر( بوده است. با توجه به کوهستانی بودپل -آبادروستایی )روستای قلعه رستم شهرستان ازنا( و زیرساخت جاده )مسیر خرم

 لغزش هستند.های دچار لغزش، این مناطق همچنان مستعد زمیننظر و عدم رعایت اصول فنی و علمی در بسیاری از محل

 های رخداده در استان لرستانلغزشمشخصات زمین 11-4جدول
 فیرد نیزم رانش وقوع مکان رانش نوع خاك جنس

 یگل انیجر زدانهیر خاك

 (ازنا)شهرستان  رستم قلعه یروستا

1 

 8 یگل انیجر و لغزش اشباع رس خاك

 7 یگل انیجر و یانتقال لغزش اشباع رس خاك

 5 زال پل -آبادخرم یانتقال لغزش سنگ و خاك

 4 (اول)مورد  دخترپل -آبادخرم یسنگ یزشیر سنگ

 6 (دوم)مورد  دخترپل -آبادخرم (یاواریزه انیجر -ی)چرخش مرکب لغزش دانهدرشت خاك

 3 (سوم)مورد  دخترپل -آبادخرم یانتقال لغزش زدانهیر خاك

 2 (چهارم)مورد  دخترپل -آبادخرم یسنگ یزشیر سنگ

 9 (پنجم)مورد  دخترپل -آبادخرم یسنگ یزشیر سنگ

 10 دخترپل به معمولان جاده رودخانه به مشرف راه بدنه یسنگ یزشیر سنگ
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 ایلام استان در نیزم رانشتحلیل خسارات ناشی از  4-10-9

ایلام و خسارات وارده ناشی از آن توسط رحمانی و سلامت در گزاشهای مرکز  های رخ داده در مسیرهای سطح استانلغزشزمین

بررسی  لامیابه  سرابله وخرم آباد به کوهدشت  ریمسدر  لغزشتحقیقات راه و شهرسازی ارائه شده است. در این گزارش چندین زمین

 شود.ای از مشاهدات آنها ارائه میشده است که در ادامه خلاصه

خرم  یقاسم آباد منشعب از راه اصل ییدر راه روستا لام،یلغزش در استان ا نیزم نیا :کوهدشت -آبادلغزش جاده خرمزمین

 1792 نیفرورد ،یگفته کارشناسان محل بهلغزش نیمجدد زم تیفعال خیتاردرجه است.  70تا  84و شیب آن  کوهدشت قرار دارد -آباد

لغزش نیمتر است. مصالح غالب زم 100 (بیدر جهت عمود بر ش)عرض آن و  متر 170 (بیدر جهت ش)لغزش  نیاست. طول زم

تند دامنه، ترانشه راه و  بی، شیلغزش بارندگنیزم جادی. عوامل موثر در ااستو فعال  یلغزش از نوع چرخش و استبوده خاك و سنگ 

 . (772-4شکل و  773-4شکل ) است یمیلغزش قد

 
 کوهدشت با استفاده از گوگل ارث -آبادلغزش جاده خرمزمین 337-4شکل 

 
 کوهدشت -آبادلغزش جاده خرمزمین 338-4شکل 
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 تیفعال خیتاردرجه است.  50و شیب آن  دقرار دار و در راه فرعی لامیلغزش در استان ا نیزم نیا :لغزش راه فرعی ایلامزمین

در )عرض آن  و متر 740 (بیدر جهت ش)لغزش  نیاست. طول زم 1792 نیفرورد ،یگفته کارشناسان محل بهلغزش نیمجدد زم

و لغزش  زشیاز نوع مرکب شامل ر و لغزش استبوده لغزش خاك و سنگ نیمتر است. مصالح غالب زم 740 (بیجهت عمود بر ش

 .(779-4شکل ) است یمیتند دامنه، ترانشه راه و لغزش قد بی، شیلغزش بارندگنیزم جادی. عوامل موثر در ااستو فعال  بوده یانتقال

 
 لغزش راه فرعی استان ایلام با استفاده از گوگل ارثزمین 331-4شکل 

 ولهنگچ یشهرستان چرداول بخش زاگرس بعد از روستا لام،یلغزش در استان ا نیزم نیا :لشهرستان چرداولغزش جاده زمین

 نیاست. طول زم 1792 نیفرورد ،یگفته کارشناسان محل بهلغزش نیمجدد زم تیفعال خیتاردرجه است.  50و شیب آن  قرار دارد

بوده  دانهدرشتخاك لغزش نیمتر است. مصالح غالب زم 100 (بیدر جهت عمود بر ش)عرض آن و  متر 60 (بیدر جهت ش)لغزش 

 یمیتند دامنه، ترانشه راه و لغزش قد بی، شیلغزش بارندگنیزم جادی. عوامل موثر در ااستو فعال  بوده یاز نوع انتقال و لغزش است

 .(750-4شکل ) است

 
 استان ایلام با استفاده از گوگل ارثشهرستان چرداول لغزش جاده زمین 390-4شکل 
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سرابله به  یدر جاده اصل لامیمشرف به شهر ا لام،یلغزش در استان ا نیزم نیا :یلام )مورد اول(لغزش جاده سرابله به ازمین

است. طول  1792 نیفرورد ،یگفته کارشناسان محل بهلغزش نیمجدد زم تیفعال خیتاردرجه است.  84و شیب آن  قرار دارد لامیا

 دانهخاك درشتلغزش نیمتر است. مصالح غالب زم 110 (بیشدر جهت عمود بر )عرض آن و  متر 100 (بیدر جهت ش)لغزش  نیزم

تند دامنه، ترانشه  بی، شیلغزش بارندگنیزم جادی. عوامل موثر در ااستو فعال  بوده ریزشی(-یانتقال) مرکب از نوع و لغزش استبوده 

 .(758-4شکل و  751-4شکل ) است یمیراه و لغزش قد

 
 به ایلام با استفاده از گوگل ارثلغزش جاده سرابله زمین 391-4شکل 

 
 لغزش جاده سرابله به ایلامزمین 391-4شکل 

سرابله به  یدر جاده اصل لامیمشرف به شهر ا لام،یلغزش در استان ا نیزم نیا :لغزش جاده سرابله به ایلام )مورد دوم(زمین

است.  1792 نیفرورد ،یگفته کارشناسان محل بهلغزش نیمجدد زم تیفعال خیتاردرجه است.  70تا  84و شیب آن   قرار دارد لامیا

خاك لغزش نیمتر است. مصالح غالب زم 30 (بیدر جهت عمود بر ش)عرض آن  و متر 40 (بیدر جهت ش)لغزش  نیطول زم

تند  بی، شیلغزش بارندگنیزم جادی. عوامل موثر در ااستو فعال  بوده ریزشی(-یانتقال) مرکب از نوع و لغزش استبوده  دانهدرشت

 .(755-4شکل و  757-4شکل ) است یمیدامنه، ترانشه راه و لغزش قد
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 لغزش جاده سرابله به ایلام )مورد دوم( با استفاده از گوگل ارثزمین 393-4شکل 

 
 لغزش شماره یازده جاده سرابله به ایلام )مورد دوم(زمین 399-04شکل 

سرابله به  یدر جاده اصل لامیمشرف به شهر ا لام،یلغزش در استان ا نیزم نیا به ایلام )مورد سوم(:لغزش جاده سرابله زمین

است.  1792 نیفرورد ،یگفته کارشناسان محل بهلغزش نیمجدد زم تیفعال خیتاردرجه است.  70تا  84و شیب آن   قرار دارد لامیا

خاك لغزش نیمتر است. مصالح غالب زم 40 (بیجهت عمود بر شدر )عرض آن  و متر 84 (بیدر جهت ش)لغزش  نیطول زم

تند دامنه، ترانشه راه و  بی، شیلغزش بارندگنیزم جادی. عوامل موثر در ااستو فعال  بوده ریزشی از نوع و لغزش استبوده  دانهدرشت

 .(754-4شکل ) است یمیلغزش قد

 
 دوم( با استفاده از گوگل ارثلغزش جاده سرابله به ایلام )مورد زمین 394-4شکل 
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مجدد  تیفعال خیتاردرجه است.  70و شیب آن  قرار دارد لامیشهر اجاده  لام،یلغزش در استان ا نیزم نیا: لغزش جاده ایلامزمین

در جهت عمود )عرض آن و  متر 900 (بیدر جهت ش)لغزش  نیاست. طول زم 1792 نیفرورد ،یگفته کارشناسان محل بهلغزش نیزم

و  بوده جریان خاکی( -مرکب )چرخشی از نوع و لغزش استبوده  خاك و سنگلغزش نیاست. مصالح غالب زم متر 240 (بیش بر

-4شکل و  756-4شکل ) است یمیتند دامنه، ترانشه راه و لغزش قد بی، شیلغزش بارندگنیزم جادی. عوامل موثر در ااستفعال 

753). 

 
 لغزش جاده ایلام با استفاده از گوگل ارثزمین 396-4شکل 

 
 لغزش جاده ایلامزمین 397-04شکل 

توسط رحمانی و سلامت در گزاشهای مرکز تحقیقات راه یی مشاهدات صحرابر اساس : انبدنه راه مشرف به رودخانه جاده زردل

 به وقوع پیوست.حائل  وارید بیبدنه راه و تخر یداریرودخانه ناپا انیبه علت طغ لغزشتعدادی زمینو شهرسازی 

ها به لغزشهای رخداده در استان ایلام آمده است. عمده خسارات زمینلغزشای از مشخصات زمینخلاصه ،17-4جدول در 

لغزش ین مناطق همچنان مستعد زمینزیرساخت جاده )مسیرهای شهر ایلام( بوده است. با توجه به کوهستانی بودن مناطق مورد نظر، ا

 هستند.
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 های رخداده در استان ایلاملغزشمشخصات زمین 13-4جدول
 ردیف مکان وقوع رانش زمین نوع رانش جنس خاك

 1 کوهدشت -آبادجاده خرم چرخشی خاك و سنگ

 8 راه فرعی ایلام ریزشی و انتقالی خاك و سنگ

 7 جاده شهرستان چرداول انتقالی دانهدرشت

 5 جاده سرابله به ایلام )مورد اول( ریزشی و انتقالی دانهدرشت

 4 جاده سرابله به ایلام )مورد دوم( ریزشی و انتقالی دانهدرشت

 6 جاده سرابله به ایلام )مورد سوم( ریزشی دانهدرشت

 3 جاده ایلام جریان خاکی -چرخشی خاك و سنگ

 

برخی روستاهای استان ایلام در اثر رانش زمین، رانش تپه و سنگ افتان آسیب دیدند. این سه سانحه طبیعی، رخداد های بودند که در 

 لیست روستاهای آسیب دیده و دلیل آسیب آمده است. 15-4جدول روستاهای واقع در مناطق کوهستانی ایلام دیده شده است. در 

 و نوع خسارت وارده استان ایلام دیدهروستاهای آسیب  19-4جدول
 حادثه نوع خانوار تعداد دهستان نام بخش نام شهرستان نام روستا نام فیرد

 اباد اسلام 1
--- 

 نیزم رانش 863 دشت نیزر یمرکز

 تپه رانش 100 ارمو یمرکز ارمو 8

 تپه رانش 801 زرانگوش ینیهندم بدره نییپا تلخاب 7

 دارتوت 5
--- 

 نیزم رانش 17 یبول چوار

 نیزم رانش 82 یارکواز چوار دیسف راه 4

 قوله چم 6

 چرداول

 نیزم رانش 62 شباب شباب

 نیزم رانش 111 شباب شباب دراشکفت 3

 نیزم رانش 31 شباب شباب ایعل جوبسرخ 2

 افتان سنگ 161 آباد آسمان یمرکز گدمه 9

 افتان سنگ 72 شباب شباب بیقر 10

 سنگ افتان 103 قلعه زاگرس انقلعهیم 11

 

های هادی بایست در طرحلغزش توده های خاك، قطعات سنگ و رانش تپه های مجاور و مشرف بر مناطق مسکونی روستاها می

پیدا کرده نمونه هایی از فعال شدن این رخداد که در جریان سیلاب بروز  752-4شکل روستا و جانمایی آنها مورد توجه قرار گیرد. در 

های غیراصولی اتفاق افتاده است که با افزایش فشار آب در بین نمایش داده شده است . لغزش های سنگی بیشتر به دلیل ترانشه بری

 های سنگی تشدید شده است.شکستگی

ود بارندگی و به طور کلی همسویی شیب لایه بندی و توپوگرافی از عوامل اصلی زمین لغزش ها در منطقه بوده است که با وج

این پدیده تشدید یافته است. اصلاح هندسه شیب، زهکشی آب، طراحی دیوار حائل،  92افزایش رطوبت خاك در جریان سیل فروردین 

مسلح کردن خاك دیوار، استفاده از ژئوتکستایل یا ژئوفوم در شیب های مشرف بر روستاها از راهکارهای تثبیت و پایدار سازه در نواحی 

در روستای تلخاب در شهرستان بدره در پایین دست سد سیمره چند محدود لغزشی در جریان سیل اخیر  انسیل لغزش است.دارای پت

لغزش های آتی منجر به است ممکن با توجه به استعداد ناپایداری در این محدوده ها  .ین زلزله کرمانشاه مشاهده شده استنو همچ

این مسدود شدن مسیر رودخانه ممکن است منجر به  گردد.از تونل آب بر نیروگاه سد سیمره بعد  محل مسدود شدن مسیر رودخانه در

به شیوه های مهندسی  پایدار سازی این دامنه لذا دارد.انحراف آب رودخانه سیمره از مسیر  اصلی  شود که تبعات مالی و جانی در پی 

 دهد.ها را نشان میغزشلروستای تلخاب و محدوده زمین 759-4شکل ز اهمیت است. ئحا

های ، آسیب به خطوط فیبر نوری استان ایلام بوده است. در پی بارش92های فروردین لغزش ناشی از بارندگییکی از خسارات زمین

در  های خوزستان، کرمانشاه و لرستاندر مسیر استانایلام  فیبرنوری استانخط رانش زمین هر سه شدید و وقوع سیلاب و به تبع آن 
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ساعت  18اینترنت استان ایلام به مدت  و ثابت تلفن همراه، قطع گردید که منجر به قطع کامل شبکه ارتباطی تلفن 1792 ماهفروردین

ها شد. قطع شبکه ارتباطی حین بحران علاوه بر ایجاد اختلال در سازوکارهای مدیریتی و مقابله با آن، ممکن است سبب تشدید خسارت

استان  نوری فیبر اصلی مسیرهای ساعته فرودگاه شهدای ایلام در اثر قطعی 85از نمودهای این مسئله غیرعملیاتی شدن نیز گردد. یکی 

 گردد.تصاویری از قطع خطوط فیبر نوری استان ایلام در اثر رانش زمین مشاهده می 741-4شکل و  740-4شکل بود. در 

 

 
 استان ایلام شهر دره شهرستان در سنگ لغزش از ییهانمونه 398-4شکل 

 
 زمین لغزش دست سد سیمره و نمایش محدودهب در پاییناروستای تلخ 391-4شکل 
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 صالح آباد–قطع ارتباط مسیر اصلی فیبر نوری در مسیر ایلام  340-4شکل 

  
 استان ایلام در اثر رانش زمین های فیبر نوریقطع ارتباط مسیر 341-4شکل 

 کرمانشاه استان در نیزم رانشخسارات ناشی از  4-10-4

 کرمانشاه و خسارات وارده ناشی از آن پرداختند. در گزارش ایشان های رخ داده در استانلغزشبررسی زمین به رحمانی و سلامت

و از آنجا به سمت به سمت حمیل  لامیا رخ داده در جاده یهالغزشنیزم، اطلاعاتی از )گزارش مرکز تحقیقات راه و شهرسازی(

 شود.ای از مشاهدات ایشان ارائه میارائه شد. در اینجا، خلاصهکرمانشاه 

و  قرار دارد حمیل -جاده ایلام 15کرمانشاه، کیلومتر لغزش در استان  نیزم نیا: حمیل )مورد اول( -لغزش جاده ایلامزمین

در )لغزش  نیاست. طول زم 1792 نیفرورد ،یگفته کارشناسان محل بهلغزش نیمجدد زم تیفعال خیتاردرجه است.  70شیب آن 

 از نوع بوده و لغزش خاك و سنگلغزش نیاست. مصالح غالب زم متر 50 (بیدر جهت عمود بر ش)عرض آن  و متر 84 (بیجهت ش

و  748-4شکل ) است یمیتند دامنه، ترانشه راه و لغزش قد بی، شیلغزش بارندگنیزم جادی. عوامل موثر در ااستو فعال  بوده ایگوه

 (747-4شکل 
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 حمیل )مورد اول( با استفاده از گوگل ارث -لغزش جاده ایلامزمین 341-4شکل 

 
 حمیل )مورد اول( -لغزش جاده ایلامزمین 343-4شکل 

درجه  74و شیب آن  قرار دارد حمیل -کرمانشاه و جاده ایلاملغزش در استان  نیزم نیا حمیل )مورد دوم(: -لغزش جاده ایلامزمین

عرض  و متر 100 (بیدر جهت ش)لغزش  نیاست. طول زم 1792 نیفرورد ،یگفته کارشناسان محل بهلغزش نیمجدد زم تیفعال خیتاراست. 

و فعال  بودهریزشی(  -مرکب )انتقالی عاز نو بوده و لغزش خاك و سنگلغزش نیمتر است. مصالح غالب زم 400 (بیدر جهت عمود بر ش)آن 

 (.744-4شکل و  745-4شکل ) است یمیتند دامنه، ترانشه راه و لغزش قد بی، شیلغزش بارندگنیزم جادی. عوامل موثر در ااست

 
 حمیل )مورد دوم( با استفاده از گوگل ارث -لغزش جاده ایلامزمین 349-4شکل 



 504        تحلیل خسارات وارده به زیرساختها در اثر بارندگیها و سیلابهافصل پنجم:  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 
 حمیل )مورد دوم(  با استفاده از گوگل ارث -لغزش جاده ایلامزمین 344-4شکل 

مجدد  تیفعال خیتاردرجه است.  40و شیب آن  قرار دارد کرمانشاهلغزش در استان  نیزم نیا: لغزش راه استان کرمانشاهزمین

عمود در جهت )عرض آن  و متر 70 (بیدر جهت ش)لغزش  نیاست. طول زم 1792 نیفرورد ،یگفته کارشناسان محل بهلغزش نیزم

 جادی. عوامل موثر در ااستو فعال  بوده ایگوه از نوع بوده و لغزش واریزه سنگیلغزش نیمتر است. مصالح غالب زم 70 (بیبر ش

 .(743-4شکل و  746-4شکل ) است یمیتند دامنه، ترانشه راه و لغزش قد بی، شیلغزش بارندگنیزم

 
 فاده از گوگل ارثلغزش راه استان کرمانشاه با استزمین -346-4شکل 

 
 لغزش راه استان کرمانشاهزمین 347-04شکل 
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ها به لغزشهای رخداده در استان ایلام آمده است. عمده خسارات زمینلغزشای از مشخصات زمینخلاصه ،14-4جدول در 

لغزش مناطق مورد نظر، این مناطق همچنان مستعد زمینحمیل( بوده است. با توجه به کوهستانی بودن  -زیرساخت جاده )مسیر ایلام

 هستند.

 های رخداده در استان کرمانشاهلغزشمشخصات زمین 14-4جدول
 ردیف مکان وقوع رانش زمین نوع رانش جنس خاك

 1 حمیل )مورد اول( -جاده ایلام ایگوه خاك و سنگ

 8 حمیل )مورد دوم( -جاده ایلام ریزشی و انتقالی خاك و سنگ

 7 راه استان کرمانشاه ایگوه واریزه سنگ

 استان همدان در نیزم رانشخسارات ناشی از  4-10-6

 گزارش شده (1792آقایی و قبادی ) توسطناشی از آن های رخ داده در گردنه اسدآباد )استان همدان( و خسارات وارده لغزشزمین

 شود. ای از این مشاهدات ارائه میکه در ادامه، خلاصه )گزارشهای مرکز تحقیقات راه و شهرسازی(

های کرمانشاه و گردنه اسدآباد در استان همدان و تقریبا غرب شهر همدان قرار گرفته است و جاده اصلی بین مرکز کشور و استان

درجه قرار دارد. هشت  74تا  70ایلام و مهمترین راه زمینی به عراق است. این گردنه در منطقه کوهستانی با شیب دامنه حدود 

 ها از نوع لغزش چرخشی، انتقالی و جریان بودند. لغزشهای خود گزارش شده است. این زمینلغزش را در مشاهدات و تحلیلزمین

نسبتا  بیش لغزش است. علت بوده و با سرعت نسبتا کم یلغزش از نوع لغزش چرخش نیا: چیلغزش بالادست جاده قبل از پ

بالا دست  یدرختان در بانکت بند یاریاز آب یناش یو نفوذ آب ها دیشد یجاده، بارندگ ضیتعر ،یمصالح سنگ یه، خردشدگدامن ادیز

( مجددا فعال شده است. عرض 840آن )به طول  ینییکه البته قسمت پابوده متر  400لغزش  نیا طولکه در تاج لغزش قرار دارد. 

درجه است. جنس مصالح منشأ حرکت  70در حدود  یدامنه لغزش بیمتر آن فعال شده است. ش 140متر که فعلا حدود  840لغزش 

 . (742-4شکل ) استسنگ و خاك 

 
 ارث گوگل از استفاده جاده گردنه اسدآباد با پیچ از قبل جاده بالادست اصلی لغزش 348-4شکل 

بالادست که  یها زهیجاده قرار گرفته و از وار ییدر سمت چپ لغزش بالا انیجر نیا :ییسمت چپ لغزش بالا یازهیوار انیجر

د در منطقه و ذوب برف یشد یآبراهه، بارندگ ادیز بیش ،یسطح یهاآن ورود آب یشد. علت اصل جادیاند ادر داخل آبراهه جمع شده

 .(749-4شکل ) است بودهدرجه  80لغزش در حدود  بی. شبودمتر  40عرض آن در حدود  و متر 184 انیجر نی. طول ابوده است
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 ارث گوگل از استفاده ای در سمت چپ منطقه لغزشی گردنه اسدآباد باجریان واریزه 341-4شکل 

که  داشتقرار  چیدو جاده و در سمت چپ لغزش بالادست جاده قبل از پ نیلغزش ب نیا :دو جاده نیب یمیلغزش کوچک قد

 یترانشه جاده، ورود آب ها اد،ینسبتا ز بیاست. عوامل مؤثر بر لغزش ش یخاک-ی. جنس مصالح سنگداداز خود نشان  یحرکت انتقال

 . (760-4شکل ) بوددرجه  70ر حدود لغزش د بی. شبودمتر  64عرض آن حدود  و متر 100. طول لغزش بوده است یو بارندگ یسطح

 
 لغزش قدیمی بین جاده گردنه اسدآباد با استفاده از گوگل ارث 360-04شکل 

جمع شده در کنار جاده اتفاق افتاده که مربوط به  یمصالح دست یبر رو شتریلغزش ب نیا :جاده چیپ نیب یچرخشلغزش 

 یبارندگ ،ادینسبتا ز بیش ض،یاز تعر یاز مصالح ناش یجاده، انباشت حجم انبوه کیمؤثر بر آن تراف. عوامل بودجاده  نیهم ضیتعر

 متر 800. طول لغزش حدود بود یبه داخل دامنه لغزش یسطح یو ورود آب ها یمصالح دست ریدر ز یمیدوجود لغزش ق د،یشد اریبس

 یخاک -ی. جنس مصالح سنگبوددرجه  70لغزش حدود  بی. شبودفعال شد(  نییمتر عرض آن در پا 40متر )حدود  190عرض آن  و

بالا در  ینیرزمیکه نشان دهنده وجود سطح آب ز شد دهیلغزش چشمه و زه آب د نیدست انیی. در پای بودآن خاك دست یو بر رو

 .(761-4شکل ) بود یدامنه و داخل توده لغزش



502          هیأت ویژۀ هازیرساختکارگروه 

 هاسیلابگزارش ملی 

 

 
 چرخشی جدید گردنه اسدآباد با استفاده از گوگل ارثلغزش  361-04شکل 

جنس مصالح  .دست جاده اتفاق افتادنییلغزش به صورت مجزا در سمت چپ پا نیا :جاده چیدست پ نییپا یلغزش چرخش

 اد،ینسبتا ز بیلغزش ش نیشده است. عوامل مؤثر بر زم ریدرگ زیکنار جاده ن یمجدد آن مصالح دست تیکه در فعال بود یخاک– یسنگ

 متر 110. طول لغزش بودندمنطقه  دیشد اریبس یحائل و بارندگ واریاز پل و د یمصالح سست، فشار مصالح ناش ،یسطح یورود آب ها

 . (768-4شکل ) بود 170عرض آن  و

 
 دست جاده گردنه اسدآباد با استفاده از گوگل ارثلغزش پایین 361-4شکل 

 یبه صورت لغزش انتقال یکه ابتدا مصالح دست بودمرکب  از نوع لغزشنیزم نیا :جاده نییپا یلغزش مرکب در مصالح دست

تند کنار جاده،  بی. عوامل مؤثر بر لغزش شبودند ی. مصالح حرکت خاك دستندافتیادامه  یانیو سپس به صورت جر ندحرکت کرد

 74متر بخش لغزش و  34عرض آن در حدود  و ترم 160. طول حرکت بود یدپو شده و بارندگ یمصالح دست ،یسطح یورود آب ها

 . (767-4شکل ) بود نییدر پادرجه  14در بالا و درجه  50حدود  لغزش بی. شی بودانیمتر در بخش جر
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 با استفاده از گوگل ارثگردنه اسدآباد جاده  نییدر پا انیشامل لغزش و جر بلغزش مرک 363-4شکل 

. عوامل مؤثر رخ داددر بالادست جاده  بود و یخاک یح آن سنگلو مصا یلغزش از نوع چرخشنیزم نیا :لغزش مرکب در خم جاده

عرض آن  ،متر 834لغزش  طول .بودندو ذوب برف  یبارندگ ،یسطح یهاورود آب اد،یز بیبر لغزش ترانشه جاده، مصالح نامقاوم، ش

 .(765-4شکل ) بوددرجه  70لغزش در حدود  بیش و متر 164حدود 

 
 با استفاده از گوگل ارثلغزش مرکب در خم جاده گردنه اسدآباد  369-4شکل 

بوده است.  یمیغزش قدل نیکه البته ا رخ داد یاصل یغزش در خم جاده، قبل از لغزش هااین ل: در خم جاده یلغزش چرخش

و ذوب برف است.  یبارندگ اد،یز سبتان بیصالح سست، شملغزش ترانشه جاده،  نی. عوامل مؤثر بر ابودند یخاک -یمصالح لغزش سنگ

 .(764-4شکل ) است درجه 70در حدود آن  بیمتر ش 164عرض آن  و متر 720طول لغزش 
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 با استفاده از گوگل ارثلغزش چرخشی در خم جاده گردنه اسدآباد  364-04شکل 

های استان در لغزشاستان همدان آمده است. عمده زمین های رخداده درلغزشای از مشخصات زمینخلاصه ،16-4جدول در 

انتقالی و ریزش  های این منطقه از نوع چرخشی،گردنه اسدآباد رخ داده و به زیرساخت این جاده خسارت وارد کرده است. اکثر لغزش

 ستند.لغزش هبوده است. با توجه به کوهستانی بودن مناطق مورد نظر، این مناطق همچنان مستعد زمین

 های رخداده در استان همدانلغزشمشخصات زمین 16-4جدول
 ردیف مکان وقوع رانش زمین نوع رانش جنس خاك

 1 بالادست گردنه اسدآباد قبل از پیچ چرخشی خاك و سنگ

 8 سمت چپ لغزش اصلی گردنه اسدآباد ایجریان واریزه خاك و سنگ
 7 اسدآباد سمت چپ لغزش بالادست گردنه انتقالی خاك و سنگ

 5 بین دو پیچ گردنه اسدآباد چرخشی خاك و سنگ

 4 دست گردنه اسدآبادپایین چرخشی خاك و سنگ

 6 دست گردنه اسدآبادپایین انتقالی و ریزشی خاك دستی
 3 خم گردنه اسدآباد انتقالی -چرخشی خاك و سنگ

 2 خم گردنه اسدآباد چرخشی خاك و سنگ

 خلاصه 4-10-7

روستایی، تاسیسات  وارده ناشی از رانش زمین به بافتهای روستایی و شهری، زیرساختهای راه و راه آهن بین شهری وخسارات 

های خسارت دیده، بیشترین خسارت از نظر رانش زمین به استان انتقال برق، مخابرات وگاز ، قابل توجه بوده است. در بین استان

 گلستان وارد شده است. 

متعددی  لیدلامیتواند  ی کشور بر اثر زمینلغزش و رانش زمینساختها ریز تاخسار و بیتخر گرفته صورت یهایسبرر به توجه با

داشته باشد. برخی از دلایل ذاتی و بدلیل جنس، رطوبت و شیب زمین هستند، و برخی از خسارات بدلیل افزایش شیب ناشی از 

ا سایر تاسیسات خطی یا متمرکز، عدم تثبیت و پایدار سازی کافی و اصولی خاکبرداری یا سنگبری برای احداث راه، راه اهن و ی

شیروانیهای موجود یا ایجاد شده بوده که با بارندگیهای شدید و مستمر، بعنوان عامل بیرونی، ناپایدار کننده و یا آغازگر لغزش، ترکیب 

 :باشند طرح قابلت ناشی از زمینلغزش میتواند بشرح زیر شده و خسارات شدید و فراوانی را بوجود آورده است. عمده دلائل خسارا

 لغزش نبود و یا کمبود نقشه های پهنه بندی مناسب کشوری و منطقه ای برای زمین 

  ،عدم توجه به نقشه های پهنه بندی زمینلغزش  موجود برای طرحهای توسعه زیرساختهای شهری، روستایی و بین شهری )راه

 گاز، مایعات صنعتی، برق و مخابرات(راه آهن، خطوط انتقال 
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  عدم توجه به مورفولوزی و زمین شناسی )لیتولوژی( منطقه برای طرحهای توسعه زیرساختهای شهری، روستایی و بین شهری

 )راه، راه آهن، خطوط انتقال گاز، مایعات صنعتی، برق و مخابرات(

 .جنگل زدائی و تبدیل جنگل به زمین های کشاورزی 

  مطالعات اکتشافی ژئوتکنیکی لازم بخصوص برای طرحهای توسعه زیرساختهای شهری، روستایی و بین شهری )راه، عدم انجام

 برق و مخابرات( راه آهن، خطوط انتقال گاز، مایعات صنعتی،

 خاکبرداریها و زهایخاکربرای  داریپا طرح و اجرای شیب های عدم 

 یهازیخاکر ایو  یهادارخاکبر ینگهدار یحائل مناسب برا واریاحداث د عدم. 

 ساختی مجاورت پروژه های عمرانی و زیر عدم تثبیت مورد نیاز برای شیروانیهای خاکبرداری شده و یا طبیعی در 

 های مناسب عمقی و سطحی برای هدایت و خروج آبهای زیرزمینی و سطحی از شیروانیها زهکش هیتعب عدم 

های بعدی هستند لازم است تا نسبت به ایمن و همچنان مستعد رانش لغزش،یندیده از زمبا توجه به اینکه اکثر مناطق آسیب

 پایدارسازی این مناطق اقدام شود.

 بندی جمع 4-11
، شامل 92و ابتدای سال  93سال اسفند در حوادث بارندگیها و سیلهای انتهای در این فصل خسارات وارده به زیرساختهای کشور 

ساختمانها، پلها، شبکه های آب و فاضلاب، شبکه های انتقال و توزیع برق، شبکه های گاز ، مورد تجزیه و تحلیل تاسیسات آبی، راهها، 

 قرار گرفت. جمع بندی مطالب مورد بحث به شرح زیر است:

 تاسیسات آبی 4-11-1

 کرد: بیانخلاصه نتایج بررسی تاب آوری تاسیسات آبی را می توان بصورت زیر 

 نجیایستگاههای آبس

ایستگاههای آبسنجی که از نظر جانمایی یا شرایط سیلاب در محلی قرار داشته اند که فرسایش مقطع رودخانه و محدوده اطراف 

 تجهیزات اندازه گیری کم بوده یا سیلاب بصورت تهاجمی با تاسیسات برخورد نداشته است، در حین سیلاب سالم مانده اند.

ار داشته اند که در زمان سیلاب مقطع فرسایش نیافته ولی جریان سیلاب بصورت تهاجمی با ایستگاههای آبسنجی که در محلی قر

 تاسیسات برخورد داشته است، دستگاههای اندازه گیری دچار خرابی شده اند

عرضی  ایستگاههایی که در محلی قرار داشته اند که در زمان سیلاب فرسایش قابل توجه در اطراف آنها اتفاق افتاده است، مقطع

 رودخانه و ایستگاه آبسنجی دچار تغییرات و خرابی کلی شده اند.

 ایستگاههای پمپاژ و آبگیری

در خصوص تجهیزات پمپ آب متحرك لازم است نکات مربوط به محیط زیست در آنها رعایت گردد. خسارات زیست محیطی و 

 بت به خسارات سیل قابل توجه می نماید.آلودگی نفتی این تجهیزات )که تعداد آنها کم نیست( دائمی بوده و نس

در خصوص ایستگاههای آبگیری ثابت با توجه به در معرض سیل بودن دائمی آنها لازم است طراحی زیر سازه و پی بصورت دقیق و 

با فرض وجود سیلاب خاص و با رعایت مقاومت در شرایط آبکنی و فرسایش اطراف آنها صورت پذیرد. همچنین توصیه می شود 

 تمهیدات لازم برای عدم ورود سیلاب به قسمتهای حساس و عدم تخریب فراسازه در مقابل سیل پیش بینی گردد.
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 دیوارهای نگهبان ساحل رودخانه

دیوارهای نگهبان ساحل رودخانه و کناره جاده از نوع دیواره های صلب بوده اند. بیشتر دیوارها از نوع وزنی با کثریت قریب به اتفاق ا

 بنایی و سنگی ساخته شده بودند و درصد بسیار کمی نیز ار نوع طره ای با جنس بتن مسلح ساخته شده بود.مصالح 

 که تقریبا دیوارها مشکل خاصی نداشته اند. می رسداز نظر شرایط ساخت و اجرای بدنه به نظر 

از نظر شرایط ساخت پی و میزان فرو رفتگی دیوار در بستر، موضوع قابل تامل است و در بسیاری موارد آبکنی جلوی دیوار موجب 

 جابجایی اولیه یا واژگونی نسبی یا کامل گردیده است. 

شستگی موجب افزایش پس از حرکت موضعی یا دورانی ناشی از آبکنی جلوی پی، جریان سیل به پشت دیوار نفوذ کرده و ضمن آب

 فشار پشد دیوار و تخریبهای اساسی شده است.

 دیوارهایی که حرکت موضعی یا دورانی نداشته اند و سیل به پشت آنها نفوذ نکرده سالم باقی مانده اند.

ده )و جریان دیوارهایی که سیل از بالادست به پشت آنها نفوذ کرده ولی پی آنها نسبتا عمیق بوده و آبکنی اطراف آن شدید نش

 سیل مسیری به موازات دیوار برای عبور پیدا کرده است( سالم مانده اند.

  راهها و ابنیه فنی وابسته 4-11-1

خسارات پیش آمده ناشی از سیل اخیر در حوزه زیرساختهای راه و ترابری را می توان در بخش های مختلف مطالعه تا اجرا و حتی 

 رد. از جمله اهم مسایل موجود می توان به موارد زیر اشاره کرد:مدیریت نگهداری از آنها جستجو ک

 آهن و فرودگاهوجود ابهامات و نقایص مختلف در آئین نامه های موجود در مورد مطالعات تاب آوری زیرساختهای راه، راه 

 مختلف)نبود بانک اطلاعات مورد آهن و فرودگاه در برابر سیلاب به دلایل عدم مطالعات صحیح در طراحی پروژه های راه، راه

نیاز، کمبود دانش فنی مشاور و طراح، عدم توجه به اهمیت سیل به دلیل تجربه چند سال خشکسالی متوالی، عدم نظارت و کنترل 

 مناسب کارفرما بر روند مطالعات و غیره(

  جمله عدم صلاحیت پیمانکار، عدم نظارت اجرای نامناسب پروژه ها و یا ابنیه زهکش آنها توسط پیمانکار به دلایل مختلف)از

 صحیح بر مراحل احداث، اعمال تغییرات سلیقه ای غیر فنی در پروژه بدون تایید مشاور(

  نگهداری نامناسب پروژه ها و ابنیه فنی آنها  به دلایل مختلف) از جمله کمبود بودجه نگهداری، وجود نداشتن برنامه مهندسی

ها و کنترل عملکرد ابنیه زهکش در دوره بهره برداری، ضعف علمی کارفرما در شناخت مخاطرات   بازدید و تعمیر و مرمت خرابی

 طبیعی مهاجم پروژه ها(

  کمبود ظرفیت عبور کالورت، مکانیابی نامناسب و یا عدم کارایی کالورت در عبور جریان باعث عواقبی مانند نشست راه، خرابی

. علی رغم وجود چند سند جدا شدن کالورت از بدنه راه و حرکت آن در جهت جریان می شودکامل راه و در حالت بحرانی نیز باعث 

ریسک مانند ایالات متحده آمریکا فنی در کشور،وضعیت ضوابط مرتبط با سیلاب و هیدرولیک در راهسازی در مقایسه با کشورهای هم

 از نظر کمی و کیفی مطلوب نیست. 

 های گلستان و خوزستان با توجه به غرقآب شدن راه ها به مدت طولانی ها در استانوسازیدر بررسی اثر سیلاب بر عملکرد ر

های سیل زده از اهمیت بیشتری برخوردار است. اگرچه بررسی اثر سیلاب بر عملکرد روسازی دشوار بنظر می نسبت به سایر استان

های وضعیت روسازی) مانند شاخص بین المللی ای و ...( و شاخصای)مانند مدول برجهندگی، عدد سازههای سازهرسد با مقایسه داده

ناهمواری( قبل و بعد از وقوع سیلاب می توان یک ارزیابی کلی در این رابطه انجام داد. با انجام ارزیابی می توان وضعیت سلامت سازه 

ها ی اصلاحی ارائه کرد تا از گسترش خرابیای روسازی را مشخص نمود و در صورت وجود هرگونه نقص در عملکرد سازه ای، راهکارها

 جلوگیری شود و به حفظ شرایط خدمت دهی راه کمک کند. 
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 پلها 4-11-3

پل های زیادی در استانهای لرستان، ایلام، کرمانشاه، همدان، مازندران و خوزستان خسارت دید و یا به  1792در سیلاب فروردین 

 سیل به پل ها می توان به اختصار بدین موارد اشاره کرد: در جمع بندی علت آسیب هایکلی تخریب شد. 

 عدم پیش بینی آبشستگی در کوله ها و پایه ها و اتخاذ تمهیدات لازم مثلا پی های عمیق و شمع 

  تغییر مسیر رودخانه از بالادست 

  سرازیر شدن جریان به دشتهای اطراف، دور زدن و تخریب کوله ها 

 ناسب در بالادست مقطع پلعدم طراحی دیوارهای هدایت م 

 عدم پیش بینی روگذری از پل برای سیلاب های بالا 

 عدم پیش بینی بار و تاثیر اجسام شناور   

 عدم طراحی و یا طراحی نادرست اجزای رو سازه و زیرسازه و دستگاه های تکیه گاهی برای سیل طرح و سیل فوق العاده 

  فونداسیون ها و محاسبات نشست خاكعدم بکارگیری گزارش مکانیک خاك درطراحی 

 عدم درنظرگیری اثر سیلاب در محاسبات مرتبط با مقاومت خاك و ظهور پدیده های فرسایش و آبشستگی 

  عدم وجود آیین نامه های طراحی پلها برای سیل بصورت الزام آور در کشور 

 اجرا با مصالح بتنی و سنگی ضعیف بدون انجام آزمایشات مصالح کافی 

 جوشکاری اجزای فولادی توسط افراد بدون صلاحیت 

 عدم بکارگیری سیستم یکپارچة مدیریت پل های کشور بصورت مستمر و آگاهی از ضعف ها پیش از وقوع بلایا و حوادث 

 ساختمانها  4-11-9

مختلف کشور خسارت در سیلهای اخیر ساختمانهای زیادی شامل ساختمانهای مسکونی، اداری ، آموزشی و درمانی در استانهای 

اند. بیشتر این ساختمانها در مناطق روستایی واقع شده بودند. بسیاری دیدند. اکثر ساختمانهای آسیب دیده دارای یک یا دو طبقه بوده

ای طبیعی ای معینی بوده و صرفا سرپناهی برای ساکنان هستند. این نوع ساختمانها در مقابله با بلایاز این ساختمانها فاقد سیستم سازه

ای از ساختمانهایی که تخریب رود. لیکن دستهمانند زلزله، طوفان یا سیل بسیار آسیب پذیر بوده و انتطار مقاومت چندانی از آنها نمی

اند. این نوع ای معینی از قبیل ساختمان مصالح بنایی کلاف بندی شده یا ساختمان قابی بودهاند، دارای سیستم سازهکلی یا جزئی شده

ساختمانها چنانچه به صورت اصولی جانمایی، طراحی و اجرا شده باشند، دارای مقاومت مناسبی در برابر بارهای وارده هستند. خسارات 

 :تخریب کلی یا بخشی ساختمانها ناشی از عوامل زیر بوده است

 نیزم رانش از یناش خسارات 

مناطق موارد متعددی از رانش زمین رخ داد. استانهای گلستان و در جریان بارندگی های شدید ابتدای سالجاری در برخی از 

 مازندران بیشترین خسارات از این دست را متحمل شدند.

  لابیس انیاز اثر جر یناش خسارات

ختمان چنانچه در هنگام وقوع سیل، ساختمانی در مسیر جریان سیلاب قرار داشته باشد، نیروهای جانبی وارده از طرف جریان سیلاب به سا

نماید. از طرف دیگر جریان شدید سیال ممکن است باعث فرسایش و آب شستگی زیر پی ساختمان ای اثر میبسیار بزرگ بوده و به صورت ضربه

بل توان انتطار تاب آوری قاشود. با توجه به مجموعه این عوامل، از ساختمانی که در مسیر سیل در نواحی دارای شیب تند قرار گرفته است، نمی

دهد که به واسطه عدم رعایت حریم رودخانه در مناطقی از قبیل ای داشت. مشاهدات سیلهای اخیر در استانهایی نظیر لرستان نشان میملاحظه

 اند. شهر معمولان و شهر پلدختر ساختمانهای زیادی در معرض جریان مستقیم سیل قرار گرفته و دچار تخریبهای وسیعی شده
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  لابیر مانداب ساز اث یناش خسارات

ای نبوده در سیلهای اخیر در برخی از مناطق استان گلستان و استان خوزستان، سیلاب در سیلابدشتها دارای سرعت قابل ملاحظه

ای به ساختمان وارد نکرده یا باعث فرسایش مهمی در پی نشده است. لیکن ماندابی که است. بنابراین نیروی جانبی قابل ملاحظه

ر برخی از موارد روزها باقیمانده است، باعث شده است که دیوارهای ساختمانهای مصالح بنایی مقاومت خود را از دست ساعتها یا د

بدهند یا در برخی از مواقع پی ساختمان با توجه به نوع زمین دچار فرونشست و یا تخریب شود. البته در ساختمانهایی که در معرض 

ضوابط فنی مربوط به طراحی و اجرای ساختمانها رعایت شده و از مصالح مناسبی استفاده شده است،  مانداب قرار گرفتند، ولی در آنها 

 ساختمان دچار فروپاشی کلی نشده است.

 خسارات ناشی از واریزه های سنگی

قدرت تخریبی های ریز و درشت در دامنه کوه شده و ها موجب رها شدن سنگدر برخی از مناطق کوهستانی با شیب تند، بارندگی

 بالایی داشته که خسارات زیادی به ساختمانهای روستایی وارد نموده است.

 آب و فاضلاب تاسیسات 4-11-4
سیلاب به زیرساختهای آب و فاضلاب شهری و روستایی با توجه به ویژگی های طبیعی و جغرافیایی، عوارض و ... مناطق  خسارتهای

می باشد. در استانهای گلستان و لرستان، که تامین آب شهرها و روستاها عمدتا از طریق  درگیر سیل نسبت به یکدیگر قدری متفاوت

آبهای زیرزمینی صورت می گیرد، تاثیرات مخرب سیلاب بر سیستم های تامین کننده آب کمتر و در استان خوزستان، که سیستم های 

بهای سطحی است، خسارتهای بیشتری به این بخش از سیستمهای تامین آب )شامل تاسیسات برداشت و تصفیه خانه های آب( عمدتا از آ

آبرسانی وارد گردید. در مقابل، در استان لرستان با توجه وضعیت کوهستانی و صعب العبور برای سیستم های بعضا طولانیِ انتقال آب که 

د یافته اند، وضعیت خسارتهای وارده به اجزای سیستم در بسیاری از بازه ها به ناچار در مجاورت طولی رودخانه ها یا متقاطع با آنها امتدا

تر بوده است. همچنین سیستمهای جمع آوری و دفع آبهای انتقال آب به شهرها و روستاها در مقایسه با استان خوزستان به نسبت سنگین

نموده، ماندابی و آسیب می سطحی و فاضلاب در مناطقی از استانهای درگیر سیلاب که وضعیت توپوگرافی، زهکشی ثقلی را تسهیل

کمتری را متحمل گردیده در عوض برای مناطق با توپوگرافی مسطح و پست از جمله شهرها و روستاهای مناطق جلگه ای استانهای 

مواجه بوده است.  92خوزستان و گلستان وضعیت دفع آب های سطحی و فاضلاب با چالش های بزرگتری در طی دوره سیلابهای فروردین 

وضعیت ماندابی، افزایش تراز آب های زیرزمینی و پس زدگی ناشی از افزایش تراز آب رودخانه ها در  92اینکه در تجربه سیل  ضمن

مجاورت مناطق شهری و روستایی باعث گردید که در برخی موارد شبکه های توزیع آب شرب و بهداشتی این مناطق به دلایلی همچون 

 ورود آبهای آلوده بسیار مخاطره آمیز تلقی شوند. مستعمل بودن شبکه، نشت معکوس و

 تاسیسات تولید، انتقال و توزیع برق 4-11-6

بخشهایی از تاسیسات انتقال . لیکن گزارشی از آسیبی مهم به تاسیسات تولید برق دریافت نشدسیلهای اخیرحوادث  خوشبختانه در

 ت دیدند. و توزیع یرق در سیلهای اخیر در استانهای مختلف کشور خسار

بررسی ها نشان می دهد که عمده مشکلات صنعت برق در جریان سیل در استان خوزستان ناشی از هجوم آب به زیرساخت های 

رسانی اعم از انتقال و فوق توزیع و همچنین سطح توزیع بوده است. در اینجا توجه به دو نکته مهم حایز اهمیت است. سیستم برق

ای بوده است که آنها را در مواجهه با سیلاب قرار داده است. نکته گونههای برق بهه و تعدادی از پستنخست جانمایی بخشی از شبک

 رسانی در مواجهه با سیل و یا سایر حوادث طبیعی است. های برقدوم موضوع تاب آوری سیستم

های وزارت نیرو، نامهاند. مطابق با آئینها بودهههای توزیع که دچار آبگرفتگی شدند، غالبًا در مناطق روستایی و حاشیه رودخانشبکه

رسد در صدور مجوز ساخت و باشند. لذا به نظر میرسانی به بناها و تأسیسات دارای مجوز احداث میهای توزیع موظف به برقشرکت

 ها چندان مورد توجه قرار نگرفته است. ساز، حریم رودخانه
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 استان خوزستان پذیر شدنهای انسانی در طبیعت، یکی از دلایل آسیبگذشته و دخالتهای های پیاپی طی سالوقوع خشکسالی

کیلومتری شمال اهواز به شدت درگیر سیل گردید.  50باشد. برای مثال در جریان سیل اخیر، منطقه بامدژ در در برابر خطر سیلاب می

هکتاربوده است، اما با 10000خورشیدی، وسعت آن حدود  70دهه  توجه به این نکته لازم است که این منطقه دارای تالابی است که در

های زیادی از این تالاب قدیمی در معرض ساخت هکتار است و بخش 5000خشک شدن تدریجی آن، در حال حاضر وسعت آن حدود 

 و ساز قرار گرفته است. در واقع در جریان سیل اخیر، آب به مسیر قبلی خود راه یافته است. 

در استان لرستان عمده خسارت های وارده به شبکه های توزیع برق بدلیل قرارگیری شبکه ها در مسیر رودخانه ها خصوصا 

رودخانه کشکان بوده که در اطراف آن شهرها و روستاهای مختلفی وجود دارند. این موضوع در درجه اول بدلیل عدم رعایت حریم 

 یز بدلیل رانش و زمین لغزش شبکه توزیع دچار خرابی و خسارت شده است. رودخانه ها بوده است. در برخی مناطق ن

در استان گلستان نیز عمده خسارات به شبکه توزیع برق ناشی از رانش زمین در مناطق کوهستانی و مانداب سیلاب در سیلابدشتها 

 بوده است.

 تاسیسات نفت و گاز 4-11-7

در خوشبختانه  ،شودای استفاده میگیرانهمعمولا از استانداردهای سخت ی انتقال گازهاشبکه در طراحی و اجرایبا عنایت به اینکه  

عمده  سوزی باشد، اتفاق نیفتاده وفجار و آتشآسیبی که منجر به شکستگی خط لوله و صدمات ناشی از انجریان سیلهای اخیر

های حفاظت ها و ایستگاه. همچنین برخی از شیرخانهز نقاط استط لوله در برخی اشدن خطوبردگی و نمایانها مربوط به آبخسارت

 است.کاتدی در محاصره سیلاب قرار گرفته

به بر اثر سیل دچار شکستگی نشد و گازرسانی  خوزستان های گازرسانی استانهیچ یک از خطوط و شبکه در جریان این سیلها

اهایی که تخلیه ساکنین آنها بر حسب نظر فرمانداری شهرستان به علت بالا و تنها در روست شدانجام مشترکین استان به صورت پایدار

مواردی نیز خطوط و  ، گاز مشترکین آنها قطع گردید. همچنین درتبعات آتیآمدن سطح آب صورت گرفته و به منظور جلوگیری از 

 ب دید که فورا مورد ترمیم قرار گرفت.آلات حفار سازمانهای درگیر آسیدر حین اجرای سیل بند توسط ماشین های توزیعشبکه
 بصورت زیر خلاصه نمود:می توان دلایل خسارات وارده به سیستم گازرسانی را  در استان لرستان

  عدم رعایت استاندارد ها در زمان اجرای شبکه ها در محل تقاطع با رودخانه ها و مسیل ها شامل : در نظر نگرفتن طول بستر

 در محل نامناسب و داخل بستر مناسب و اجرای دستک ها 

  اجرای خطوط تغذیه با شبکه به صورت موازی با جریان رودخانه که این امر هنگام جاری شدن سیل و تعریض بستر رودخانه

 مشکلاتی را برای خطوط ایجاد نموده است. 

  جاده ها و بعضا در محدوده اجرای خطوط تغذیه و شبکه  به دلیل محدودیت های اجرایی و وجود معارضین محلی به موازات

 شانه جاده که بدلیل اختلاف در تراکم کم زمین ها معمولا جریان تند و زیاد آب باعث نمایان سازی خطوط می شود. 

  معمولا کلیه شبکه های گازرسانی درون باند تاسیسات راه های اصلی و فرعی اجرا می شوند. بنابراین چنانچه در زمان احداث

 ق بالادست در اثر بارندگی های شدید دچار رانش شوند، ایندات لازم جهت مقاوم سازی انجام نشود،  چنانپه مناطاین راه ها تمهی

 رانش زمین خسارت هایی را به شبکه های گاز وارد می نماید. 

 دلایل بروز خسارات به شبکه گازرسانی استان گلستان را به طور کلی می توان در سه دسته زیرخلاصه نمود:

 زمین لغزشهای ناشی از بارش در مناطق کوهستانی 

  اثر جریان سیلاب در چند محل تقاطع رودخانه با خطوط لوله عبوری 

  اثر مانداب سیل در مناطقی از قبیل آق قلا 

 زیرساختهای کشاورزی 4-11-8

ی در حوزه بررسیهای کارگروه در جریان سیلهای اخیر زیرساختهای کشاورزی آسیب زیادی دیدند. آسیب وارده به اراضی کشاورز
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 ، پمپاژ یها ستگاهیبه ا بیوارد آمدن آس زیرساختها قرار ندارد و توسط کار گروه تخصصی مربوطه بررسی می شود. سایر موارد شامل

، قنوات، آب هریذخ یاستخر ها  ،ریآبگ یو  دهانه ها یانحراف یانتقال آب  با لوله ، بند هاسیستمهای ،  یسنت ، انهاریاریآب یکانالها

و واحدهای تولیدی و دامداری و واحدهای آبزی پروری بوده است. بطور کلی آسیبهای وارده ناشی از دو عامل  مزارع نیب  یجاده ها

 یانتقال آب باعث انبا شت رسوبات و در موارد  ساتیبه تاس لابیورود ساصلی هجوم سیلاب یا رانش زمین بوده است. همچنین 

 .ها شده است از سازه یائشکسته شدن بخش ه

 را می توان چنین یرشمرد: یکشاورز یساخت ها ریز  یدگید بیآس برخی از دلایل مهم

 ی. خسارات وارده در استانهایجهت حفظ مناطق  شهر یکشاورز یاراض یرودخانه ها بر رو یحفاظت یکهایباز کردن دا 

 .  باشدیم هیناح نیعمدتا از او گلستان خوزستان 

  مجاز ریاز ساخت و ساز غ یناش لیمس تیظرفمحدود شدن 

 آن  قدرت  جهیشده که در نت لابیانتقال س تیموجب کاهش ظرف یاصل یدر بستر  زهکش ها اهانیانباشت رسوبات  و رشد گ

 سازه شده است .  بیمنجر به تخر یو وارد دشت ها  شده و در موارد شیافزا لابیس یبیتخر

 شود یم انجام ساله 40 یبا دوره برگشتها  لیس هیعمدتا بر پا یکشاورز یآب یطرحها و سازه ها  

 آن  شده است.  یبیقدرت تخر شیو افزا انیجر  ریمس  رییباعث  تغ  لهایموانع در مس یوجود برخ 

  رساختهایز از یبرخصحیح   یجانمائعدم. 

 یحفاظت یو سازه ها لیپاد س نبود . 

 احداث شده وشیروانیهای طبیعی  4-11-1

 یلو بدل یشوندواقع م یروانیهاش یرو یاعمدتا در مجاورت  یدر مناطق کوهستان یساخت یرو ز ییروستا ی،شهر یتوسعه ها

 ی،و شهر ییروستا یبه بافتها یناز رانش زم یهستند. خسارات وارده ناش ینو رانش زم ینلغزشاستعداد زم یدارا یعتشانطب

 یهااستان ینانتقال برق، مخابرات وگاز ، قابل توجه بوده است. در ب یساتتاس ایی،و روست یشهر ینراه و راه آهن ب یرساختهایز

 به استان گلستان وارد شده است.  ینخسارت از نظر رانش زم یشترینب یده،خسارت د

 یمتعدد یلدلا یتواندم ینو رانش زم ینلغزشکشور بر اثر زم یساختها یرو خسارات ز یبصورت گرفته تخر هاییتوجه به بررس با

از  یناش یبش یشافزا یلاز خسارات بدل یهستند، و برخ ینزم یبجنس، رطوبت و ش یلو بدل یذات یلاز دلا یداشته باشد. برخ

 یو اصول یکاف یساز یدارو پا یتمتمرکز، عدم تثب یا یخط یساتتاس یرسا یاراه اهن و  ه،احداث را یبرا یسنگبر یا یخاکبردار

 یبآغازگر لغزش، ترک یاکننده و  یدارناپا یرونی،و مستمر، بعنوان عامل ب یدشد یهایشده بوده که با بارندگ یجادا یاموجود  یروانیهایش

 باشند:قابل طرح  یربشرح ز یتواندم ینلغزشاز زم یدلائل خسارات ناش دهرا بوجود آورده است. عم یو فراوان یدشده و خسارات شد

  ینلغزشزم یبرا یو منطقه ا یمناسب کشور یپهنه بند یکمبود نقشه ها یانبود و  

 راه،  یشهر ینو ب ییروستا ی،شهر یرساختهایتوسعه ز یطرحها یموجود برا  ینلغزشزم یپهنه بند یتوجه به نقشه ها عدم(

 برق و مخابرات( ی،صنعت یعاتراه آهن، خطوط انتقال گاز، ما

 یشهر ینو ب ییروستا ی،شهر یرساختهایتوسعه ز یطرحها یمنطقه برا (یتولوژی)ل یشناس ینو زم یتوجه به مورفولوز عدم 

 برق و مخابرات( ی،صنعت یعات)راه، راه آهن، خطوط انتقال گاز، ما

 یکشاورز یها ینجنگل به زم یلو تبد یزدائ جنگل. 

 راه،  یشهر ینو ب ییروستا ی،شهر یرساختهایتوسعه ز یطرحها یلازم بخصوص برا یکیژئوتکن یانجام مطالعات اکتشاف عدم(

 برق و مخابرات( ی،صنعت یعاتراه آهن، خطوط انتقال گاز، ما

 یهاو خاکبردار یزهاخاکر یبرا یدارپا یها یبش یطرح و اجرا عدم 

 یزیهاخاکر یاو  یهاخاکبردار ینگهدار یحائل مناسب برا یواراحداث د عدم. 
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 یساخت یرو ز یعمران یدر مجاورت پروژه ها یعیطب یاشده و  یخاکبردار یروانیهایش یبرا یازمورد ن یتتثب عدم  

 یروانیهااز ش یو سطح یرزمینیز یو خروج آبها یتهدا یبرا یو سطح یمناسب عمق یزهکش ها یهتعب عدم 

و  یمنهستند لازم است تا نسبت به ا یبعد یهاهمچنان مستعد رانش لغزش،یناز زم دیدهیباکثر مناطق آس ینکهبا توجه به ا

 مناطق اقدام شود. ینا سازییدارپا





 

 

 

 

 

 

 

 فصل ششم

 درس آموخته های رویداد سیل در عرصه زیرساختها



 

 



 

 

 

 مقدمه 6-1
رویدادهای سیلهای اخیر درس آموخته های زیادی برای کشور در عرصه های مختلف داشت. در عرصه تاب آوری زیرساختها در 

ه های مذکور در بخشهای برنامه ریزی، بودجه ریزی، طراحی، اجرا، نظارت بر اجرا، نگهداری و تعمیر و نیز برابر سیلاب، درس آموخت

باشند و در  یآموخته شده م ایاز موارد منطبق با آنچه در دن یاریبس ا دردرس آموخته هاین  جزییات فنی قابل دسته بندی است.

 کشور هستند. ییو اجرا یفن ات اداری ودر  نظام ای موجوده یبا کاست رانیمختص ا یموارد

در  ،ی از زیرساختهای کشاورزی و صنعتی، به استثنای ساختمانهای بخش خصوصی و برخکشور یرساختهایاز ز یعمده ا بخش

 یاجرائ ظامن بیتصو از پسو اجرا شده اند.  یکشور طراح یعمران یتوسعه و از محل بودجه ها یچارچوب برنامه هادهه های اخیر در 

 تیسازمان برنامه و بودجه مسئول ،آنها یساز کپارچهیو  یعمران یپروژه ها تیفیبه منظور بالا بردن ک ،1748 سال در کشور یفن و

 مختلف یساختارها و نیعناو با مختلف یدولتها و سالها طول در ،سازمان نیکشور را به عهده گرفت. ا یو اجرائ ینظام فن یبرقرار

برنامه ریزی و بودجه ریزی طرحهای عمرانی، که در سالهای اخیر به طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای تغییر  است، کرده تیفعال

نام یافته است، در فرآیندی طولانی از طریق تعامل بین دستگاههای اجرایی و سازمان برنامه وبودجه انجام شده و پس از اصلاح در 

برنامه های توسعه و بودجه سالیانه کشور ابلاغ می شود. متعاقبا اجرای این طرحها توسط  مجلس شورای اسلامی از طریق قوانین

دستگاههای اجرایی از طریق ستادها و سازمانهای مرکزی و یا استانداریها و ادارات استانی انجام می شود. طراحی و اجرای طرحها با 

ظام فنی و اجرایی صورت می گیرد. این عوامل باید فعالیتهای خود را با استفاده از خدمات مهندسان مشاور و پیمانکار و با رعایت ن

رعایت اصول و قواعد مهندسی و حرفه ای، رعایت استانداردها و دستورالعملهای فنی و تحت یک سیستم نظارتی انجام دهند. بروز 

ه دلیل نادر بودن حجم روانابها اجتناب ناپذیر خسارات وسیع بر زیرساختها در اثر سیلابهای اخیر، که ممکن است بخشهایی از آنها ب

بوده باشد، می تواند نشان دهنده برخی مشکلات در ساختارهای موجود باشد. همچنین دوام و عملکرد مطلوب هر زیرساختی علاوه بر 

ان دهنده کاستی جانمایی، طراحی و ساخت درست، مستلزم نگهداری و در صورت لزوم تعمیر مناسب است. مشاهدات حوادث اخیر نش

 هایی در این زمینه ها نیز هست.

از طرف دیگر برخی مشاهدات و تحلیلهای کارشناسی، نکاتی فنی را در رابطه با طراحی و اجرای انواع زیرساختها آشکار ساخته که 

 ویا در عمل رعایت نشده باشد. ممکن است در استانداردها و دستورالعملهای فنی کشور کاملا مغفول مانده، یا کمتر به آن پرداخته باشد 

در زمینه درس آموخته های حوادث، کار گروه زیرساختها در سوالاتی که طراحی نموده و به سازمانهای مختلف ارسال نموده بود، 

انتظار داشت این سازمانها با توجه به حوزه مسولیتهای خود و داشتن کارشناسان مجرب، نظرات مفیدی را ارسال نمایند. لیکن 

 متاسفانه اکثر سازمانها در پاسخهای خود، به ارسال گزارش خسارات بسنده نموده و در سایر زمینه ها کمتر اظهار نظر نمودند. 

با توجه به نکات فوق در این فصل تلاش شده است بر اساس مجموعه اطلاعات در دسترس و تحلیلهای صورت گرفته، درس آموخته 

در برابر سیلاب در بخشهای برنامه ریزی، بودجه ریزی، طراحی، اجرا، نظارت بر اجرا، نگهداری و ها در عرصه تاب آوری زیرساختها 

 تعمیر و جزییات فنی ارائه شود.  

 و مشکلات آن بر اجرای  زیرساختهاکلی ظارت و ن اجرا ،یزیبودجه ر ،یریگ میتصمساختار  6-1
. ساختار شوندیم یمتقس یدولت یهاو شرکت یعموم یهادستگاه یو مؤسسات وابسته به دولت به دو دسته کل ییاجرا یهادستگاه

بخش ساخت و ساز در  ینبا هم متفاوت است. در ا یدو دسته مقدار یناجرا و نظارت بر ساخت و ساز در ا یزی،ربودجه گیری،یمتصم

. لازم به گیرندیقرار م یدولت یعموم یهادر زمره دستگاه یاستان ییاجرا یهادستگاه. اکثر باشدیم ظرمد ن یدولت یعموم یهادستگاه

 مقررات خاص خود هستند. یدارا هایمانند شهردار یردولتیغ یعموم یهاذکر است دستگاه
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 ای و تأمین بودجه آنهاهای سرمایههای جدید تملک داراییگیری برای شروع طرحساختار موجود تصمیم 6-1-1

 ای جدید به شرح زیر است:های سرمایههای تملک داراییهای عمرانی / طرحگیری برای ایجاد پروژهمراحل تصمیم

 ای مجلس ندگانینما کارفرما، رانیمد و کارشناسان ،یاستان نیمسئول ،یمردم ینهادها و مردم توسط دیجد طرح یبرا ازین اعلام -

 ،یمل نیمسئول و مقامات گرید

 توجیه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... توسط دستگاه اجرایی مربوط،انجام مطالعه  -

 های جدید،بررسی گزارش مطالعه توجیه طرح در کارگروه بررسی و تصویب طرح -

 های مصوب در لایحه بودجه سالانه و طرح در هیأت وزیران برای تصویب،درج طرح -

 ،بررسی و تصویب لایحه بودجه سالانه در مجلس شورای اسلامی -

 شود.ها در قانون بودجه درج میهای جدید در قالب پیوست شماره یک قانون بودجه سال همراه با سایر طرحطرح -

 ای جدید به شرح زیر است:های سرمایههای تملک داراییمستندات قانونی و مقررات مربوط به تصویب شروع طرح -

 ساله توسعه قبل از آن.های پنجبرنامهساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و برنامه پنج -

آن  87، که در سالهای اخیر تصویب شده و در ماده  (8) دولت یاز مقررات مال یبخش میمواد به قانون تنظ یقانون الحاق برخ -

 :آمده است

 است: ریامکان پذ ریموارد ز تیبا رعا یبودجه سنوات حیدر لوا دیجد یاهیسرما یهاییتملک دارا یهاطرح شنهادیـ پ87ماده 

( قانون برنامه و 87( و )88مواد ) تیبا رعا دیجد یاهیسرما یهاییتملک دارا یهاو اعتبارات طرح یاهداف کمّ  ن،یـ عناو الف

 یهیاساس گزارش توج بر ی( قانون اساس55اصل چهل و چهارم ) یکل یهااستیس یقانون نحوه اجرا تیو رعا 1741بودجه مصوب 

پس از  ییمشاور و دستگاه اجرا یاز سو رعاملیپدافند غ تیو رعا یطیمح ستیو ز یمال ،یاجرا(، اقتصاد یر و زمانبند)حجم کا یفن

بودجه  حهیبار در لا نیاول یمورد نظر برا یکه طرح ها یثابت سال متیبار و به ق کی یکشور برا یزیو برنامه ر تیریسازمان مد دییتأ

 رسد.یم یاسلام یمجلس شورا بیبعد به  تصو یهاتوسعه و سال یهابرنامه یهاسال کیگردد، به تفکیسالانه منظور م

را پس از  یاهیسرما ییتملک دارا یهاطرح یلازم برا یطیمحستیموظف است ضوابط ز ستیز طیـ سازمان حفاظت مح تبصره

کشور  یزیو برنامه ر تیریقانون، به سازمان مد نیشش ماه بعد از لازم الاجرا شدن ا یط ستیز طیحفاظت مح یعال یشورا دییتأ

 یهاییتملک دارا یهاطرح یمفاد آن در طراح تیمشاور به منظور رعا نیمهندس یهاو شرکت ییاجرا یهاجهت ابلاغ به دستگاه

 .دیخود اعلام نما یاهیسرما

 شرفتیاعتبارات مصوب، پ ات،یمشتمل بر اهداف طرح، شرح عمل یاهیسرما یهاییتملک دارا یهاطرح یهاـ مبادله موافقتنامه ب

دوران اجرا معتبر و  یها براموافقتنامه نی. اردیپذیتوسعه انجام م یهابار در دوران برنامه کیفقط  ازیمورد ن یو مشخصات فن یکیزیف

 شود.یدرج م زین هاموافقتنامه هیدر خصوص موارد فوق در اصلاح ی. اطلاعات ضرورودملاك عمل خواهد ب

 بیطرح در برنامه با اعمال ضرا یمانده اجرایباق یهاسال یبرا یاهیسرما یهاییتملک دارا یهاطرح ازیـ اعتبارات مورد ن تبصره

 شود.یکشور منظور م یزیو برنامه ر تیریمحتمل محاسبه و توسط سازمان مد لیتعد

داشته و  یشوند، جنبه اصلاحیمبادله م یبودجه سنوات نیها با قواناعتبارات سالانه طرح زانیانطباق م یکه برا ییهاـ موافقتنامه ج

شوند با یها متعداد پروژه ای اتیحجم عمل رییطرح شوند. موارد استثنا که منجر به تغ یهااهداف و تعداد پروژه شیموجب افزا دینبا

ماده  نیمفاد بند )الف( ا تیبا رعا رانیوز أتیه بیکشور و تصو یزیو برنامه ر تیریسازمان مد دییربط و تأیذ ییاجرا گاهدست شنهادیپ

 بلامانع است.

 شنهادیاست که به پ یمحرمانه و بخش دفاع تابع دستورالعمل یاهیسرما یهاییتملک دارا یهاطرح یهاـ مبادله موافقتنامه د

 رسد.یم رانیوز أتیه دییکشور به تأ یزیو برنامه ر تیریمسلح و سازمان مد یروهاین یبانیوزارت دفاع و پشت
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 یمال نیتأم یکه از منابع عموم ییهاطرح یهیتوج یهااز گزارش یاکشور موظف است خلاصه یزیو برنامه ر تیریـ سازمان مد هـ

خود در دسترس عموم  یاطلاع رسان یمجاز گاهیپا قیاز طر بیسال پس از تصو کیرا  یتیو امن یدفاع یهاطرح یشود، به استثنایم

 دهد. رکارشناسان و پژوهشگران قرا

 شیکشور، منوط به پ یزیو برنامه ر تیریدر هر فصل توسط سازمان مد دیجد یاهیسرما یهاییتملک دارا یهاطرح بیتصو وـ

به مدت  ازیاز نسبت کل اعتبار مورد ن دیطرح جد یکه اعتبار سال اول اجرا یمزبور است به طور یهاطرح یاعتبار کامل برا ینیب

 طرح )برحسب سال( کمتر نشود. یزمان اجرا

و برنامه  یاقتصاد یهاونیسیماده را به کم نیکشور موظف است هر ساله گزارش عملکرد ا یزیو برنامه ر تیریـ سازمان مد تبصره

 ارائه کند. یاسلام یو بودجه و محاسبات مجلس شورا

  (8) دولت یاز مقررات مال یبخش میمواد به قانون تنظ یبرخقانون الحاق  87ده دستورالعمل اجرایی ما -

 (1721راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح ) -

 تدوین های روش بر ( مروری1های عمرانی تهیه شده دارای سه مجلد است: این راهنما که در چارچوب نظام فنی و اجرایی طرح

 هایطرح اقتصادی تحلیل ( مبانی7 –اجتماعی  و فنی، مالی، اقتصادی ( راهنمای توجیه8 – (جهانی تجربه)طرح  توجیه گزارش

 عمرانی.

 (1791 و بازنگری 1721) عمرانی های طرح محیطی زیست پیامدهای ارزیابی عمومی دستورالعمل -

 (1725ای )های سرمایههای تملک داراییدستورالعمل ارزشیابی گزارش توجیهی طرح -

 (1726های راهسازی )گزارش توجیه طرح راهنمای تهیه -

 (1722های عمرانی )فهرست وارسی گزارش توجیه طرح -

 اییهسرما هایییتملک دارا یهاطرح یاجرا یساختار موجود در مورد نحوه 6-1-1

 :به شرح زیر است ایهای سرمایههای تملک داراییگیری برای تأمین اعتبار سالانه و اجرای طرحمراحل تصمیم

 پیشنهاد از سوی دستگاه اجرایی، -

 بررسی در دفاتر بخشی سازمان برنامه و بودجه و درج در لایحه بودجه سالانه، -

 بررسی و تصویب لایحه بودجه توسط هیأت وزیران، -

 های تخصصی، کمیسیون تلفیق بودجه و صحن علنی(،بررسی و تصویب قانون بودجه سالانه در مجلس شورای اسلامی )کمیسیون -

 های اجرایی از سوی سازمان برنامه و بودجه،غ قانون بودجه از سوی رییس جمهور و ابلاغ بودجه به دستگاهابلا -

 مبادله موافقتنامه بین دستگاه اجرایی و سازمان برنامه و بودجه، -

 ماهه( از سوی سازمان برنامه و بودجه، 7مثلا  –ای تخصیص اعتبار )دوره -

 ،تقاضای وجه از سوی ذیحساب دستگاه -

 انتخاب مشاور طراح، انتخاب پیمانکار، انتخاب مشاور ناظر و اجرای طرح، -

 نظارت بر اجرای طرح از سوی عوامل مختلف. -

 ای نیز از قرار زیراست:های سرمایههای تملک داراییمستندات قانونی و مقررات مربوط به تأمین اعتبار سالانه و اجرای طرح -

 قانون برنامه و بودجه، -

 مه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیقوانین برنا -

 های توسعه کشورقانون احکام دائمی برنامه -

 قانون محاسبات عمومی کشور -

 قوانین بودجه سالانه، -
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 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت -

 (1دولت ) مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به مواد برخی الحاق قانون -

 (8دولت ) مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به مواد برخی الحاق قانون -

 های فنی، اجرایی و  انتخاب مشاوران و پیمانکارانهای عمرانی کشور، شامل ضوابط، استانداردها، دستورالعملنظام فنی و اجرایی طرح -

 ایهای سرمایههای تملک داراییحبر اجرای طرکلی ساختار موجود در مورد نظارت  6-1-3

 :به شرح زیر است ایهای سرمایههای تملک دارایینی و مقررات مربوط به نظارت بر اجرای طرحمستندات قانو

 ها بر عهده دستگاه اجرایی مربوط است،( که بر اساس آن مسئولیت تهیه و اجرای طرح81قانون برنامه و بودجه )ماده  -

 ها را بر عهده سازمان برنامه و بودجه قرار داده است،( که مسئولیت نظارت عملیاتی طرح73و  75قانون برنامه و بودجه )مواد  -

 ها را بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی گذاشته است،قانون محاسبات عمومی کشور که مسئولیت نظارت مالی طرح -

ها مشخص ی نظارت سازمان بازرسی کل کشور از سوی قوه قضاییه را بر طرحقانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور که نحوه -

 کرده است،

قانون دیوان محاسبات کشور که وظیفه نظارت بعد از خرج و تهیه لایحه تفریغ بودجه را بر عهده دیوان محاسبات کشور )از  -

 سوی قوه مقننه( قرار داده است.

 استشود، از قرار زیر ای انجام میهای سرمایهراییهای تملک دااقداماتی که در راستای نظارت بر اجرای طرح -

های مهندسین مشاور، وظیفه نظارت به عنوان مسئول تهیه و اجرای آن از طریق عوامل خود و شرکت ،دستگاه اجرایی هر طرح -

ها، نامه. در این نظام و آیینهای عمرانی بعهده داردرایی طرحها را وفق مقررات نظام فنی و اجعالیه و عملیاتی بر حسن اجرای طرح

تهیه و اجرای طرح، شرایط و نحوه انتخاب پیمانکاران و مشاوران، استانداردهای فنی و ... مشخص  ای آن، مراحلهط و دستورالعملضواب

 شده است.

ها را بر عهده دارد. عملیات طرح در موافقتنامه شرح عملیات طرح که سازمان برنامه و بودجه مسئولیت نظارت عملیاتی بر طرح -

 گردد.شود، تعیین میمیبین سازمان و دستگاه مجری مبادله 

های پیشرفت از دستگاه مجری طرح و کنند، ضمن دریافت گزارشدر این راستا، دفاتر بخشی سازمان که موافقتنامه را تنظیم می

و آورند. اطلاعات حاصل از آنها در تخصیص اعتبار به طرح، اصلاح احتمالی موافقتنامه ها بازدید به عمل میاز طرح ،مهندس مشاور آن

 باشد.پیشنهاد اعتبار در لایحه بودجه سال بعد مؤثر می

ها، های متنوعی که ضمن تشریح وضعیت موجود طرحای نیز گزارشهای سرمایههای تملک داراییعلاوه بر آن، دفتر نظارت طرح

نام این دفتر در طول زمان ند. کها است، تهیه و منتشر میهای مدیریتی و پیشنهاد برای اصلاح امور کلی و جزئی طرحدارای توصیه

های های دارایینظارت طرحامور  ،نظارت بودجه دفتر  ،ها نظارت و ارزیابی طرحدفتر  ،نظارت و ارزیابیدفتر  متغیر بوده و با اسامی

در .ریزی، نظارت و آمایش سرزمین وظایف فوق الذکر را عهده دار بوده استامور برنامه مرکز ملی نظارت راهبردی و اخیراً ،ایسرمایه

وظیفه  هاسازمان برنامه و بودجه استانشود. ها نیز استفاده میها از همکاری کارشناسان سازمان برنامه و بودجه استانتهیه گزارش

استان که دبیر آن رییس سازمان برنامه و بودجه استان است، سازمان را در ها را بر عهده دارند. شورای فنی نظارتی سازمان در استان

ها علاوه بر دستورالعمل بازدید و تهیه اطلاعات، شبکه برای تهیه و انتقال اطلاعات طرحکند. ها کمک میانجام نظارت بر طرح

 عبارتند از: های دفتر نظارتاندازی شده است. مهمترین انواع گزارشکامپیوتری طراحی و راه

 های عمرانی ملی )در دو مجلد جداگانه(،گزارش نظارت و ارزشیابی طرح 

 های عمرانی استانی )در دو مجلد جداگانه(،گزارش نظارت و ارزشیابی طرح 

 های بزرگ عمرانی ملی،گزارش بازدید نظارتی از طرح 

 های عمرانی ملی خاتمه یافته،گزارش ارزشیابی طرح 
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 های عمرانی ملی جدید،ضعیت طرحگزارش و 

 ،گزارش وضعیت بودجه سالانه 

 ساله توسعه )دوم، سوم و چهارم(،های پنجگزارش عملکرد برنامه 

کند. موارد مورد اختلاف با دستگاه ها نظارت مالی خود را اعمال میهای دستگاهوزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق ذیحساب -

گذارد. قانون محاسبات عمومی، برای اقدام مقتضی در اختیار دیوان محاسبات می 98اعتبارات طرح را بر اساس ماده اجرایی در هزینه 

 کند.ها را تهیه و منتشر میخانه هر سال گزارش عملکرد مالی دستگاههمچنین، این وزارت

مستقر کرده، بیشتر با توجه به شکایات  ها همسازمان بازرسی کل کشور که چند سال است دفاتر خود را در داخل دستگاه -

های دهد. فعالیتهای دستگاه گسترش میهای خود را به کل فعالیتکند و در بعضی موارد بررسیگیری میدریافتی موارد خلاف را پی

 کند.شود و معمولاً گزارشی منتشر نمیسازمان بازرسی وفق قانون تشکیل آن محرمانه تلقی می

کند. در ها را بررسی میهای اجرایی مستقر کرده، اسناد مالی دستگاهشور هم که دفاتر خود را در دستگاهدیوان محاسبات ک -

اجرای وظیفه اصلی خودکه نظارت پس از خرج است، دیوان محاسبات اسناد هزینه دستگاه را با گزارش عملکرد وزارت امور اقتصادی و 

ها از قانون بودجه و سایر به عنوان مهمترین گزارش خود که حاوی موارد انحراف دستگاهدارایی مقایسه کرده و لایحه تفریغ بودجه را 

ای را که تصور کند. گفتنی است که وفق قانون دیوان محاسبات کشور، دیوان موارد هزینهمقررات است، تهیه و تقدیم مجلس می

هایی را برای کند و در صورت اثبات، اجرای مجازاتسی میهای مستشاری خود بررکند بر خلاف قوانین و مقررات است، در هیأتمی

 نماید.کند و در مواردی برای رسیدگی به دادگاه ارجاع میمسئول دستگاه تصویب می

  تاب آوری زیرساختها در برابر سیلاب مرتبط با کشور ودجهو ب ریزی برنامهنظام  مشکلات موجود در 6-1-9

آمد، نشان می دهد که چنانچه همه مراحل  7-8-6الی  1-8-6کشور آنچنانکه در بخشهای مرور نظام برنامه ریزی و بودجه 

پیدایش، تصویب، تخصیص بودجه، اجرا و نظارت بر اجرا براساس قوانین و مقررات موجود صورت گیرد، طرحها باید از درجه بالایی از 

سوانح طبیعی از قیبل سیل دارای تاب آوری مناسبی باشند. لیکن  انسجام ساختاری و فنی برخوردار بوده و از جمله در برابر حوادث و

 بر اساس بررسی های صورت گرفته و تجارب موجود مشکلاتی در این زمینه ها وجود دارد که اهم آنها در بندهای زیر بیان می شود.

ی کشور بیان می شود، عمومی رساختهایز  یاجرا و نظارت بر اجرا ،یزیبودجه ر ،یریگ میتصم مشکلاتی که ذیلا در زمینه فرآیندهای

بوده و اختصاص به موضوع تآب آوری در برابر سیلاب ندارد. لیکن به طور طبیعی بر کیفیت عملکرد و انسجام زیرساختها در برابر 

ش داشت با دریافت هرگونه سانحه طبیعی، از جمله سیل تاثیر می گذارد. کار گروه زیرساختها با طرح سوالاتی از سازمانهای مختلف تلا

اطلاعات دقیقتر از طرحهای مختلفی که در حوادث اخیر خسارت دیده بودند، جزییات بیشتری از این مسائل را به صورت مصداقی 

 دریافت نموده و ارائه نماید. ولی متاسفانه این اطلاعات دریافت نشد و این گزارش به ناچار محدود به بیان مشکلات به طور کلی گردید.

 دیجد یاهیسرما یهاییتملک دارا یهاطرح بیمقررات مربوط به شروع و تصو یمشکلات موجود بر سر راه اجرا 6-1-9-1

کارشناسان معتقدند که با توجه به نقش ذیمدخلان متعدد و ساختار سیاسی کشور و روابط قوای مجریه و مقننه، در خصوص شروع 

 زیر وجود داشته و دارد: و تصویب برخی از طرحهای جدید مشکلاتی به شرح

 مطالعه توجیهی ضعیف، -

 های جدید،بررسی ضعیف یا جانبدارانه در کارگروه تصویب طرح -

 های فاقد توجیه،فشار مسئولان اجرایی، مقامات محلی و نمایندگان مجلس برای تصویب طرح -

 راجع تصویب طرح،شروع اجرای طرح قبل از تهیه و تصویب مطالعه توجیهی طرح و تحت فشار قرار دادن م -

 1شروع اجرای طرح در مرحله طراحی فاز  -

 شروع اجرای طرح در مرحله طراحی تفصیلی قبل از اتمام و تصویب طرح -



586          هیأت ویژۀ هازیرساختکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

تصویب طرح در مجلس شورای اسلامی، قبل از انجام مطالعه توجیهی و دریافت نتیجه مثبت آن؛ در برخی موارد این امر از  -

مطالعه توجیهی و تصویب آن در کارگروه مربوط انجام شده، که باز هم حاصل آن فشار برای  طریق مشروط کردن اجرای طرح به انجام

 های فاقد توجیه بوده است.تصویب طرح

 براورد اولیه کم برای توجیه پذیری طرح که در عمل مشکلات تامین اعتبار را بوجود می آورد -

 روش یهایسرما یهاییدارا تملک دیجد یطرحها شروع یبرا ازین اعلام یابیارز نحوهدر توضیح بیشتر موارد فوق می توان گفت  -

 مربوطه مطالعات انجام دیبا شود داده صیتشخ حیصح ازین کهیصورت در ه،یاول یبررس و ازین اعلام از پس طبعا. ندارد یمنطق و شده فیتعر

 . است وابسته کننده ازین اعلام طیشرا به بلکه ندارد ازین طیشرا به یبستگ ییاجرا دستگاه توسط مطالعات انجام دییتا کنیل. شود دییتا

 بدون و شود محسوب اجرا یاصل و اول جزء دیبا ییاجرا یطرحها مطالعاتعدم توجه کافی به مطالعه و طراحی مناسب پروژه ها،  -

این طرحها باید در چارچوب برنامه های توسعه پایدار یک منطقه برنامه . شود شروع اجرای کیزیف اتیعمل چگونهیه دینبا یکاف مطالعه

ریزی شده و مسائلی از قبیل مصرف بهینه انرژی و آب، عدم آلایندگی محیط زیست، استفاده از مواد و مصالح مناسب و با دوام، تاب آوری 

 بدون طرحها از یبرخ. ستین نگونهیا عمل در کهیصورت درد. در برابر حوادث طبیعی و در نهایت داشتن توجیه اقتصادی در آنها رعایت شو

ی لیتفص مطالعات وارد هیاول مطالعات بدون طرحها از یبرخ. شوندی م( دو فازی)لیتفص و( کی فاز) هیاول مطالعات واردی هیتوج مطالعات

 ی کاملیکنترل ستمیسبه نظر می رسد در حال حاضر . شوندی م اجرا فاز وارد مطالعات داشتن بدون طرحها از یبرخ و حتی شوندی م

 .ندارد وجودی ا هیسرما یهاییدارا تملک یطرحها شروع جهت استانداردها حداقل تیرعا یبرا یواقع و حیصح و ضیتبع بدون

 تملک یطرحها یادیز تعداد 1724 سال دربه عنوان نمونه عدم توازن بین تعریف پروژه های جدید و پتانسیلهای موجود،  -

بر اساس اطلاعات . شد سالانه بودجه قانون وستیپ وارد یکاف بودجهی نیب شیپ بدون و یکاف مطالعات انجام بدون یهایسرما یهاییدارا

 حدود آنها ازین مورد بودجه که شد اضافهسال مذکور  قانون وستیپ بهی ا توسعه ای دیجد یراهساز طرح ده و کصدی بر بالغموجود 

 کنیل. نشد شروع آنها همه ییاجرا اتیعمل امکانات، عدم و بودجه وجود عدم علت به البته. بود کشور یراهساز بودجه سال ده از شیب

 یبرخ و نداشتند یمناسب مطالعات چگونهیه آنها از یاریبس که بودی طیشرا در نیا. خورد دیکل ینوع به آنها از کدام هر یاجرا و انجام

 یاریبس در شد ارائه 1724 سال بودجه قانون وستیپ خصوص در کهی حیتوض .بودند نشده هم هیتوج یاقتصاد یفن نظر از آنها از

 فرهنگ کی بصورت متاسفانه و شودی م تکرار یاقتصاد یاجتماع یاسیس یفشارها اثر بر ای نیمسئولی ا منطقه یدهایبازد در سالها

 . کنندی م استفاده را "ندازیب جا ندازیب راه" اصلاح آنی برا افرادی برخ و است آمده در یعموم

 ایهای سرمایههای تملک داراییمشکلات موجود بر سر راه تأمین اعتبار و اجرای طرح 6-1-9-1

دفتر هماهنگی و به نقل از  1793تا  1724اطلاعاتی را در خصوص طرحهای تملک دارای در بازه سالهای   7-6شکل  تا 1-6شکل 

یک قانون بودجه در  نشان می دهدکه تعداد طرح های پیوست 5-6شکل نمودار سازمان برنامه و بودجه نشان می دهد.  تلفیق بودجه

  است. درصد همراه بوده 115 رسیده و با رشد 8642 به 1851سال گذشته از 18

 
 یک قانون بودجه تعداد طرح های پیوستتغییرات  1-6شکل 
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افزوده  طرح به طرح های ملی کشور 857طور میانگین سالانه  و بهطرح  8916سال  18طی  که نشان می دهد  8-6شکل  نمودار

 شده است.

 
 جدید ملیتعداد طرح های تغییرات  1-6شکل 

ق استفاده از اورا ، منابع عمومی به دلیل عدم تأمین مالی از محل 1793تا  1724طی دوره   نشان می دهدکه 7-6شکل  نمودار

 جایگزین شده است.به تدریج مالی اسلامی 

 
 سرمایه ای طرح های تملک دارایی های سهم منابع تأمین مالیتغییرات  3-6شکل 

افزایش یافته سال  14 سال به 10زمان اجرای طرح های عمرانی از  1793تا  1724نشان می دهدکه  طی دوره  5-6شکل  نمودار

 است.
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 هاطرح  متوسط طول عمر اجرایتغییرات  9-6شکل 

 کشور نشان دهنده مشکلات زیر است:ای های سرمایههای تملک داراییطرحبودجه ها و تعداد  آمار ارقام و بررسی

 ای در دست اجرا،های سرمایههای تملک داراییای طرححجم مازاد بر توان بودجه -

ی جدید و نیم کاره ماندن تنها و تصویب بیش از حد طرحهای اجرائی در هر سال وعدم امکان تامین بودجه برای همه طرحها -

 تطویل کل پروژه ها 

 ها،برآورد ناقص از حجم عملیات و اعتبار مورد نیاز طرح -

 درنظر نگرفتن تورم واقعی سالیانه در براورد های اولیه -

 ها )منتج از مواردی که در بالا اشاره شد( و در نتیجه طولانی شدن مدت اجرا،تأمین اعتبار ناقص سالانه طرح -

 مدت نشد یطولان و بودجه کمبود به توجه با اجرا حال در یطرحها از یبرخ دراجرای تغییرات در پروژه بدون مطالعات کافی،  -

 ییاجرا طرح چون و است مطالعات ازمندین که دیآی م بوجود طرح در توجه قابل راتییتغ مطالعات، بودن ناقص به توجه با و اجرا زمان

 اقدام ییاجرا یها نقشه و مدارك هیته به نسبت کارفرما موافق نظر با نظارت دستگاه ،یلیتکم مطالعات انجام بدون شودی م محسوب

 .شودی م اجرا یکاف مطالعه بدونی لیتکم طرح و کندی م

 آنها مطالعات و بوده ریپذ هیتوج که ییطرحها از یبرخ درتغییرات عمده در پروژه بر اثر عدم کفاف بودجه و تطویل زمان اجرا،  -

ی م طول ازین مورد زمان مدت برابر چند در طرح یاجرا که است یصورت به سالانه بودجه صیتخص و نییتع نحوه است، شده انجام زین

 یداخل یکمربند به لیتبد گذر کنار و است دهیکش طول سال 80 از شیب کذر کنار کی ساخت شهرها یبرخ در نمونه عنوان به. کشد

 . است شده ابانیخ ای شهر

عدم تامین به موقع  اثر در کار کل یاجرا تیفیک کاهش( 1: )داشته باشد یپ در را ریز مواردبطور کلی مشکلات فوق می تواند 

، عدم پرداخت به موقع حق الزحمه عوامل در اثر  کارپایین آمدن کیفیت اجرای  (8) کارشناسان، راتییتغ و زمان لیتطوو  بودجه

 در ریتاخ به توجه با یاقتصاد یور بهره کاهش( 5) ،یبردار بهره شروع زمان در ریتاخ( 7) مشاور و پیمانکاردست اندر کار از قبیل 

 زمان مدت طول در ییاجرا طرح در راتییتغ به ازین و هیاول یازهاین رییتغ( 6) طرح شده تمام متیق شیافزا( 4) یبردار بهره شروع

 .یتیریمد ستمیس و نیمسئول از مردم تیرضا کاهش( 2) طرحها یاجرا از حاصل جینتا از مردم تیرضا کاهش( 3)

 ایهای سرمایههای تملک داراییحبر طر کلیمشکلات موجود بر سر راه نظارت  6-1-9-3

وظایف نظارتی قوای مقننه و قضائیه بیشتر معطوف بر کشف تخلفات است و انتظارات مترتب بر نظارت آنها شامل مجازات 
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باشد، لذا از جمله مشکلات قابل تصور بر سر راه نظارت این دو قوه، علاوه بر متخلفین و اعاده معادل ریالی تخلفات به خزانه عمومی می

نکته قابل ذکر در این باره عدم بازدارندگی مجازات های تعیین شده امل اجتماعی و سیاسی است. محدودیت توان کارشناسی، عو

میباشد. دو دلیل عمده برای عدم باز دارندگی یکی عدم تناسب مجازات با خلاف است. اگر مجازات تعیین شده سبک باشد متخلف 

ه میکند. ولی اگر جریمه بقدری سنگین باشد که متخلف دوبار برای عالمانه خلاف میکند و خود را برای پرداخت مبلغ خلاف هم اماد

انجام تخلف فکر کند، میزان خلاف و تعداد متخلف بشدت کاهش می یابد. دوم اجرای دقیق احکام بدون اغماض و تخفیف و سیاسی 

بسیار باز دارنده باشد و  یابد میتواندکاری و بصورت یکسان برای همه است. اگر این کار نیز صورت گیرد و این اعمال قانون انتشار 

 تخلفات را کم کند. البته همه این موارد و موارد ذیل بشرط عدم وجود رانت و پارتی و فساد است.

 .گرددمیارائه بر طرحها های اجرایی سازمان برنامه و بودجه و دستگاه بر سر راه نظارتدر ادامه، مشکلات موجود 

 ،آوری اطلاعاتبازدید و جمع -

در تناسب با تعداد  برنامه و بودجه توان به محدودیت کمّی نیروی کارشناسی سازماناز مهمترین مشکلات در این ارتباط، می

های های عمرانی، همکاری نکردن دستگاههای در دست اجرا، محدودیت کیفی توان کارشناسی با توجه به تنوع حوزه کار طرحطرح

یک راه حل این معضل روی آوردن سازمان برنامه  مجری در بازدید و ارائه اطلاعات خود و مشاور ناظر طرح در بعضی موارد، اشاره کرد.

 .ی نظارت به کارشناسان خبره و سالم دانشگاهها و مراکز پژوهشی  و عقد قرارداد با این موسسات برای این منظور استبرا

 تهیه و انتشار گزارش نظارت، -

به دلیل انواع مشکلاتی که در طول سالها بر سر راه اجرای طرحهای عمرانی وجود داشته ، در حال حاضر گزارشهای کیفی در 

ها که با انتشار گزارش نظارتی سالانه طرح ،1724سال در هر طرح و محتوای آن موجود نیست. در این زمینه حتی  خصوص تاریخچه

پورتال دفتر نظارت که محل ارائه کلیه نیز های اخیر ها بود مخالفت شد و در سالحاوی اطلاعاتی مبنی بر نامناسب شدن وضعیت طرح

 .های دفتر بود بسته شده استگزارش

 دامات پس از نظارت.اق -

گیری برای توقف یا ادامه طرح، تواند مشتمل بر تصمیمها میبر طرح صحیح و اصولی اقدامات مورد انتظار پس از نظارت

 گیری در مورد میزان اعتبار طرح، بهبود کیفیت طرح از طریق اصلاح عوامل و فرآیندهای اجرای طرح و مانند آن باشد.تصمیم

 لیکن مشکل اصلی در این خصوصرد اشاره شده در اختیار دستگاه مجری طرح و سازمان برنامه و بودجه است. گیری در مواتصمیم

عموما  نفع )مانند پیمانکاران، نمایندگان مجلس، مقامات محل اجرای طرح و ...(، علاوه بر فشار سیاسی و اجتماعی عوامل ذی

در برخی موارد رسوخ فساد در این زمینه  .فوق( و مسئولان در اتخاذ تصمیم استکارشناسان ) مطابق مطالب  توانیکاری و کممحافظه

هم ممکن است مزید بر علت باشد. بر این اساس تعداد مواردی که بر اساس نتیجه یک فرآیند صحیح نظارتی، تصمیماتی اساسی در 

 زمینه اصلاح طرحها اتخاذ شده باشد، زیاد به چشم نمی خورد. 

 رسانیاقدامات اطلاع  -

مردم و کشورند،  یدر کشور که موظف به ارائه خدمات برا یو عموم یمختلف دولت یسازمانهاعلاوه برموارد فوق می توان گفت 

جامعه به شدت  یپندارند و از اعلام آن برا یمحرمانه م بایرا بصورت تقر یا هیسرما یهاییتملک دارا یاغلب اطلاعات مربوط به طرحها

همگان و خصوصا اقشار متخصص و صاحبنظر قابل دسترس  یبرا ریطرح شامل موارد ز یاطلاعات عموم کهیکنند. در صورت یم زیپره

ابلاغ مراحل مختلف  خیشود: * نام مشاور و تار یاصلاح م هایاز خراب یجامعه قسمت یو در اثر نظارت عموم یباشد، بصورت عاد

*  ییاجرا یابلاغ طرحها خیو تار مانکاری* نام پ یمطالعات یمراحل مختلف طرحها یداختو بودجه پر دییتا خی* تار یمطالعات یطرحها

 طرح *    ی* مشخصات فن ییاجرا یمراحل مختلف طرحها یو بودجه پرداخت لیتحو خیتار
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به  یشترینظام برنامه و بودجه کشور توجه ب حوادث سیلهای اخیر می توان گفت لازم است هایآموخته  با توجه به درس

این نظام بشمار  از کاستی های عدم تخصیص بودجة کافی برای مواجهة با حوادث فوق العاده نظیر سیل حوادث فوق العاده نماید.

نشان داد که بازسازی و بازتوانی سریع زیرساخت های حیاتی نظیر راه ها، پل ها، دیوارهای حائل، ساختمان  92می آید. سیل سال 

برق و گازرسانی و دیگر موارد به بودجة کلانی نیاز دارد که اکثر سازمان های دولتی از نبود آن گلایه داشتند. های مهم، تاسیسات آب و 

بسیاری از زیرساخت های بازسازی شده بصورت موقت بوده و باید در اسرع وقت به جایگزینی دائمی تبدیل گردند و این امر نیز نیاز به 

 .هیات در مورد نحوه تامین این بودجه اظهار نظر خواهند نمودهای دیگر بودجة کافی دارد. البته، کارگروه 

 و مشکلات آن کشور ییو اجرا ینظام فن 6-3
تصویب شده و  ،آنها یساز کپارچهیو  یعمران یپروژه ها تیفیبه منظور بالا بردن ک ،1748 سال در کشور یفن و یاجرائ نظام

 ط به این نظام به شرح زیر است:مربو مستندات قانونی  .ر شدواگذاسازمان برنامه و بودجه مسولیت آن به 

 1748مصوب  -( قانون برنامه و بودجه87)نامه ماده آیین -

 وزیران هیات1763/ 18/8مورخ 166/ت/3840مصوب   نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی  -

  1734/ 5/5 /ه مورخ15292/ت85484مصوب  نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی -

 80/5/1724/ه مورخ 77593/ت/58779نظام فنی و اجرایی کشور مصوب   -

 های توسعه( قانون احکام دائمی برنامه75موضوع ماده ) کشور  نظام فنی و اجرایی یکپارچه -

 خلاصه ای از اقدامات سازمان برنامه و بودجه در چارچوب نظام فنی و اجرایی 6-3-1

جه انجام شده است، تشخیص صلاحیت احرایی در طول سالها توسط سازمان برنامه و بوداقداماتی که در چارچوب نظام فنی و 

مشاوران و پیمانکاران برای انجام طرحهای عمراانی و تهیه مدارك و دستورالعملهای فنی و قراردادی بوده است. بر طبق آخرین 

اند.  تشخیص صلاحیت شده مختلفا و تخصص های در گروه ه مهندسان مشاور شرکت 7000اطلاعات موجود در حال حاضر بالغ بر 

 گروههای کلی مذکور عبارتند از:
 یو شهرساز یمعمار -

 یراه و ترابر -

 آب -

 یکشاورز -

 یانرژ -

 اطلاعات یو فناورارتباطات -

 صنعت -

 معدن -

 یفرهنگ راثیم -

 یمطالعات آمار -

 تیریخدمات مد -

 و اقتصاد یزیرخدمات برنامه -

 خدمات  -

 نفت و گاز -
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مذکور  . رشته هایاند تشخیص صلاحیت شده مختلف رشته هایدر  پیمانکاری شرکت 70000همچنین در حال حاضر بالغ بر 

 عبارتند از:
 و ساختمان هیابن -

 یراه و ترابر -

 آب و آبفا -

 صنعت و معدن  -

 روین -

 زاتیو تجه ساتیاست -

 ینیزم یکاوش ها -

 ارتباطات  -

 یکشاورز -

  یمرمت آثار باستان -

 خدمات -

 گازنفت و  -

 :مدرك فنی در موضوعات مختلف منتشر شده است، که عبارتند از 200در زمینه معیارها و ضوابط فنی، حدود 
 ساختمان )آموزشی، بهداشتی، مسکونی، ورزشی، اداری و ...( -

 ها و شریان های حیاتیای ساختمان ها ، پلبهسازی لرزه -

 راه ، راه آهن، بنادر و سواحل، فرودگاه و راهداری -

 و بهره برداری معادن  شاف، استخراج، فراوریاکت -

 کشاورزی، آبخیزداری، دامداری و شیلات  -

 مدیریت تامین مالی و روشهای اجرایی  -

 تصفیه و انتقال آب و فاضلاب  -

 نیرو و انرژی های تجدیدپذیر -

 فناوری اطلاعات و ارتباطات -

 ایآهن شهری و حومهراه -

 ایمنی و محیط زیست -

 آبیاری و زهکشی -

 شهرسازی -

 سدسازی -

 تهیه و ابلاغ شده است:  یو قرارداد یضوابط مال مدارك زیادی در موضوعات علاوه بر ضوابط و استانداردهای فنی،

 الزحمه مطالعات مهندسان مشاورشرح خدمات و حق -

  یرشته ) رسته ها 19در  لیتعد یهاو شاخص هیواحد پا یفهارس بها -

 (رویو ن یراه، آب، کشاورز ساختمان، -

  BOTطرح و ساخت و  یسه عامل یها مانیپ یعموم طیو شرا متون -

 مهندسان مشاور یقراردادها یعموم طیو شرا متون -

 مناقصات و ضوابط ارجاع خدمات مهندسان مشاور یقانون برگزار ینامه ها نییآ -
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 طرح  تیریارزش و مد یمهندس ،یمعاملات دولت نیتضم ینامه ها نییآ -

 کشور ییو اجرا ینظام فن مشکلات موجود 6-3-1

مقررات و دستورالعملها،  ،نیقوان یدر بخشهادر رابطه با توسعه زیرساختها را می توان کشور  ییو اجرا ینظام فن مشکلات موجود

نمود. مشکلاتی که ذیلا بیان می شود، برخی عمومی  یبررس یمانکاریپ یهاشرکتمشاور و  یمهندس یهاشرکت ،ییکارفرما دستگاههایی

بوده و برخی اختصاص به موضوع تآب آوری در برابر سیلاب دارد. لیکن برخی از مشکلات عمومی به طور طبیعی به صورت غیر مستقیم 

 بر کیفیت عملکرد و انسجام زیرساختها در برابر هرگونه سانحه طبیعی، از جمله سیل تاثیر می گذارد.  

 و آیین نامه ها دستورالعملها ،مقررات ساختار تدوین و تصویبمربوط به  مشکلات 6-3-1-1

، فصل لابیدر برابر س رساختهایز یآورتاب نهیموجود کشور در زم یفن یهانامه نییمقررات، دستورالعملها و آبا توجه به اهمیت 

قوانین و مقررات و  به مربوطی کمبودها این فصل چهارم گزارش به بررسی کامل این مدارك اختصاص یافت. همچنین در

 :می توان موارد زیر را بر شمرد کلی در این زمینهساختارتوضیح داده خواهد شد. لیکن در خصوص مشکلات  5-6دستورالعملها در بند 

یین نامه ها، کافی و به نظر می رسد ساختار حاضر در سازمان برنامه و بودجه برای تدوین، بررسی و تصویب دستورالعملها و آ -

وافی برای نیل به اهداف آن نیست. گرچه در سالهای اخیر تلاش شده از ظرفیت دستگاههای اجرایی، مراکز تحقیقاتی وابسته به 

سازمانها و دانشگاهها در تهیه و تدوین دستورالعملها استفاده زیادی بشود، و براین اساس به عنوان نمونه تعداد زیادی دستورالعمل 

تبط با تاب آوری در برابر سیلاب با آرم مشترك سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو منتشر شده است، لیکن عملا یک ستاد یا مر

شورای مرکزی برای تشخیص نیازها، اولویت بندی آنها و برنامه ریزی برای تدوین مدارك فنی در زمینه های مختلف مرتبط با طراحی 

دارد. همچنین فرآیند بررسی و تصویب این مدارك به صورت استاندارد و تعریف شده نیست. در نهایت و اجرای زیرساختها وجود ن

 برنامه معین و تثبیت شده ای برای بازنگری و تجدید نظر دوره ای در آنها وجود ندارد. 

 شده نیتدوی آب بزرگ ساتیتاس و سدها خصوص در لابیس به مربوطی دستورالعملها و مقررات ازی کم تعداددر حال حاضر  -

ی سدهای طراحدر  استفاده موردی  دستورالعملها و ها ننامهیآئ ازی اریبس در نتیجه. اند بودهی آور جمع و ترجمه بصورت نوعا که است

 نیتدو از قبل تا توانیمدر این زمینه . دارند مشکل کمتری آب بزرگ ساتیتاس خوشبختانهالبته  و هستندی خارجی زبانها به بزرگ

 ویی شناسا رای اصل موارد ،یالملل نیب معتبری دستورالعملها و ها ننامهیآئ نیب از ها نهیزم همه در ،یملی فارس دستورالعمل ای ننامهیآئ

 . نمود هیتوص ای ابلاغ مشاور نیمهندس ویی اجرای دستگاهها به آنرا کاربرد

 که رای داخل شده نیتدو ای ترجمه کتبی برخ ،یملی فارس دستورالعمل ای ننامهیآئ نیتدو از قبل تا توانیم فوق، روش بر علاوه -

ی دستگاهها به آنرا کاربرد ویی شناسا مرجع عنوان به را اند شده میتنظ و هیته کشور نیمتخصص و دانشمندان توسط ادیز زحمت با

 و قیتشو و انیدانشگاه توسطی علم منابع کردن روز به عیتسر موجب موضوع نیا. نمود هیتوص ای ابلاغ مشاور نیمهندس ویی اجرا

 .شودی م زین شانیا کار تیفیک ارتقاء

ی م چشم به کمتریی اجرای دستگاهها وی زیر برنامه و تیریمد سازمانی دستورالعملها و ها ننامهیآئ هیته در تیاولو تیرعا -

 اصلا که است رودخانه رسوب ای یدب مشخصات برآوردی برای بیتقر روش کی حیتشر و انیب حد در دستورالعملها ازی برخ مثلا. خورد

 با مهمتر موضوعاتی برخی برا کهی صورت در(. 880 و 146ی دستورالعملها مانند) ستین "یمل نامه نیآئ ای دستورالعمل " حد در

سیلابدشت و طرح هیدرولیکی مدیریت  ،لابیسی برا( حائل ا)ی نگهبانی وارهاید مختلف انواع طرح روش مانند شتریبی لیخی کاربردها

 . است نشده هیتهی مناسب دستورالعمل ای ننامهیآئ پل

آنها را  تیو عموما رعا ستین حینوع سوم سازمان برنامه و بودجه صح یها و دستورالعملها ننامهینسبت به آئ یعموم دگاهید -

باشد که  یشده و بصورت کسانینوع سوم  یها و دستورالعملها ننامهیهمه آئ یدانند. لازم است متن ابلاغ برا یم یا هیلازم و توص ریغ

را که مورد  نیگزینامه جا نییآ یمشاور به روشن ایابلاغ شود  یدتریدستورالعمل جد اینامه  نیآنکه آئ مگرکند  دایآن اجبار پ تیرعا

 .دینما یکارفرما قرار گرفته است، معرف بیتصو
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رشد بسیار زیادی پیدا کرده و علم روز با تلفیق و تولید مواد و در دنیا هشدار سیلاب امروزه فن آوری زیرساختهای تاب آور و  -

مصالح نوظهور و نیز ابداع روشهای جدید ساخت و نگهداری، سرعت و کیفیت کار توسعه زیر ساختها را نسبت به قبل بسیار اضافه 

عقب است و برای روز آمد کردن آن لازم است مراکز  این زمینهدر نموده است. شاید بتوان گفت کشور ما نسبت به فن آوری روز دنیا 

علمی و فناوری و کارفرمایان و مشاورین و پیمانکاران تقویت شوند. متاسفانه در کشور ما در خصوص توسعه زیرساختهای عمرانی 

و مشاورین و پیمانکاران( کمتر  نزدیکتر است  )مانند پژوهش دانشگاهها و بازآموزی کارفرمایان آموزش و تحقیقی که به اتموضوع

ی که به اجرا نزدیکتر است )مانند خرید تجهیزات و مصالح و پیشرفت فیزیکی ساختمان( بیشتر حمایت اتحمایت می شود و  موضوع

از عمرانی و نیز عقب افتادن قوانین و مقررات و دستورالعملها  یاصلی رکود علمی مجموعه ها می شود. همین موضوع یکی از عوامل

 فن آوری روز و کاهش کیفیت توسعه به نظر می رسد. 

 کارفرمایی  دستگاههای مشکلات 6-1-3-1

کارفرمایان طرحهای عمرانی یکی از مهمترین عوامل برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر اجرای آنها هستند. تشخیص نیاز، انجام 

پیمانکار، اظهار نظر در مورد طرحهای مشاور و تصویب آنها، نظارت مطالعات توجیهی، تامین بودجه، انتخاب شرکتهای مشاور و 

عملیاتی برکار پیمانکاری، تحویل گرفتن پروژه ها از آنان و پرداخت حق الزحمه مشاور و پیمانکار از وظایف و مسئولیتهای آنان است. 

اجرا می شد و دفاتر فنی آنها دارای کارشناسان  در گذشته های دورتر بخش عمده ای از طرحهای عمرانی توسط ستادهای وزارتخانه ها

مجربی برای نظارت و تحویل گیری کار از مشاور و پیمانکار بودند. در دهه های اخیر به تدریج سهم طرحهای ملی از کل طرحها کم 

بزرگ به چند طرح شده و به سهم طرحهای استانی اضافه شده است. این امر مترادف با کوچک شدن طرحها یا شکسته شدن طرحهای 

کوچک است. از طرف دیگر کوچک شدن طرحها به معنی انتخاب مشاوران و پیمانکاران کوچکتر است. همزمان با این موضوعات، در 

دستگاههای کارفرمایی کوچک، بطور طبیعی تعداد کمتری کارشناس مجرب وجود دارد. مجموعه این عوامل باعث کاهش کیفیت 

شود وجود یک کارفرمای قوی به لحاظ فنی باعث می شود نظرات صائبتری به مشاوران و پیمانکاران ارائه  طرحها می شود. یادآور می

شده و از خطاهای احتمالی آنان جلوگیری شود. از آنجا که علاوه بر ستادهای وزارتخانه ها و ادارات کل استانها، هم اکنون بخشی از 

ی به شهرداری ها نیز اختصاص می یابد، مشکلات فوق الاشاره در این دستگاهها بودجه های طرحهای تملک دارایی های سرمایه ا

 احتمالا با شدت بیشتری مشاهده می شود.

میتواند در همه پروژه های عمرانی استفاده شود تعیین وتبیین معیار طراحی توسط مشاور  و تصویب  مناسب کهیکی از راهکارهای 

رفرما است. این روش میتواند بسیاری از کاستی ها را جبران کند. این کار مستلزم تقویت آن توسط دفتر فنی یا عامل چهارم کا

کارفرمایان به دفتر فنی قوی یا عامل چهارم قوی و بخصوص استفاده از توان اساتید دانشگاه و الزامی کردن آن برای طرحهای عمرانی 

 متوسط تا بزرگ وحساس باشد

و پیمانکاران یکی دیگر از مشکلات گریبانگیر طرحهاست. این مشکل  با شدت و ضعف در همه عدم پرداخت به موقع به مشاوران 

سالهای گذشته وجود داشته، لیکن به نظر می رسد در دهه اخیر با گسترش بی رویه تعداد طرحها و تنگناهای بودجه ای، وسعت 

پیمانکاران به استفاده از نیروهای تخصصی ارزانتر و کم بیشتری یافته است. این امر به صورت طبیعی موجب سوق دادن مشاوران و 

 تجربه تر و متعاقبا کاهش کیفیت طرحها می شود.

بود نیروی ماهر این کارفرمایان از کمدولتی احتیاج به تقویت فنی دارند:  با توجه به مواردفوق باید گفت کارفرمایان

د. این امر در شهرستان ها به مراتب بیشتر نمایان می گردد. نبود این متخصص برای راهبری مشاوران و پیمانکاران در مضیقه هستن

مهارت موجب می شود که مشاوران و پیمانکاران در پروژه های دولتی به اختیار خود در مسائل مهم فنی تصمیم گیری نموده و عمل 

 برای حفظ کیفیت طرحهاست.  ضمنا تامین بودجه و پرداخت به موقع به مشاوران و پیمانکاران امری حیاتی نمایند.

 مهندسی مشاور  شرکتهای مشکلات 6-1-3-3

مشاوران طرحهای عمرانی وظیفه انجام مطالعات، طراحی و نظارت بر اجرای آنها را عهده دار هستند. از دیدگاه فنی می توان گفت 
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د. سیستم تشخیص صلاحیت مشاوران در طی آنها مهمترین عامل تعیین کننده سرنوشت عملکرد طرحها برای نیل به اهداف آنها هستن

سالها تلاش نموده است با وضع ضوابط لازم و اجرای آنها ، شرایطی را فراهم نماید که این شرکتها با داشتن متخصصین کافی و سابقه و 

 تجربه لازم رتبه بندی شده و در رشته تخصصی مربوطه کار به آنها واگذار شود.

زار نشان می دهد با توجه به کم شدن و کوچک شدن طرحهای عمرانی، مشاوران باتجربه به تدریج بررسی کلی شرایط حاکم بر با

نیروهای مجرب خود تمام وقت خود را ازدست می دهند و تمایل به برون سپاری کارها و استفاده از نیروهای پاره وقت افزایش یافته 

این شرکتها همکاری نموده و عملا بازنشسته شده اند. بدیهی است  است. از طرفی برخی از نیروهای مجرب فقط به صورت اسمی با

تخصص و تجربه کارشناسان و وجود یک سیستم یکپارچه کنترل کیفیت ، تضمین کننده محصول نهایی یک شرکت مهندسان 

هایی از قبیل طراحی مشاوراست و مشکلات فوق الاشاره قطعا نقش انکار ناپذیری در کاهش کیفیت خواهد داشت. این موضوع در طرح

 زیرساختهای تاب آور در برابر سیل که نیازمند همکاری متخصصانی با تخصصهای مختلف است، حائز اهمیت بیشتری است.

نکته دیگر دررابطه مشکلات مبتلا به مشاوران عدم وجود یک فرایند بازآموزی و به روز رسانی اطلاعات کارشناسان فنی است. 

وفنون، ابزارهای فنی شامل نرم افزارهای پیشرفته تر و استانداردهای پیچیده تر روز به روز بیشتر در اختیار  همزمان با پیشرفت علوم

مهندسان قرار می گیرد. عدم آموزش کافی و عدم تسلط کافی بر مبانی علمی این ابزارها، موجب استفاده چشم و گوش بسته و 

از این ابزارها موجب تهیه گزارشهای پر رنگ و لعاب و دارای اشکال و نمودارهای ناصحیح از آنها می شود. اگر چه استفاده ظاهری 

متعدد رنگی می شود، لیکن  گزارشها ممکن است فاقد محتوای فنی واقعی باشند. به نظر می رسد ضروری است یک فرایند مناسب و 

رسانی طراحی و به اجرا گداشته شود. این امر می تواند کارا برای الزام کارشناسان به گذارنیدن دوره هایی برای بازاموزی و بروز 

همزمان با ارتقای کیفیت کار شرکتهای مهندسان مشاور، باعث فعال شدن دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی  و آشنایی بیشتر آنها با 

 مشکلات مبتلابه طرحها و نهایتا رابطه نزدیکتر صنعت و دانشگاه گردد.

حمه مشاوران یکی دیگر از مشکلات حاد آنهاست. این مشکل در دهه اخیر به دلیل تنگناهای بودجه ای، عدم پرداخت به موقع حق الز

وسعت بیشتری یافته است. این امر به همراه کم شدن تعداد طرحهای جدید به تدریج باعث تعطیل شدن یا تعدیل نیرو در این شرکتها 

فنی و اجرایی کشور است و در آینده باعث از دست رفت توان کشور برای انجام شده شده است. این موضوع مسلما زنگ خطری برای نظام 

 طرحهای عمرانی خصوصا طرحهای بزرگ خواهد شد. ضروری است مسئولان  در این زمینه هرچه سریعتر تدابیری اتخاذ نمایند.

با پوشش ناقص اخبار در رسانه های  علیرغم همه مشکلات فوق الاشاره، کارگروه زیرساختها با تصویری که در برخی از موارد

همگانی و مجازی در خصوص خرابی برخی از زیرساختها مانند چند پل در استانهای غربی کشور، در اذهان شکل گرفت و کارآیی 

سیستم فنی و مهندسی کشور و قابلیتهای آن را در طراحی زیرساختهای کشور تخطئه نمود، موافق نبوده و علیرغم بیان مشکلات 

معتقد است آن دسته از طرحهایی که توسط مهندسان مشاور با  1-4-6و نیز بخش  4و  5اختاری و فرآیندی در این بخش و فصول س

 تجربه و صاحب صلاحیت و با رعایت ضوابط و معیارهای فنی طراحی شده تاب آوری  مناسبی در برابر سیل داشته است.

 پیمانکاری شرکتهای مشکلات 6-1-3-9

کلی شرکتهای پیمانکاری شباهتهای زیادی با مشکلات کلی شرکتهای مهندسان مشاور دارد. با این تفاوت که در مشکلات 

شرکتهای پیمانکاری وجود سرمایه و ماشین آلات و تجهیزات از اهمیت زیادی برخوردار است. در اینجا نیز مجددا شرایط حاکم بر 

موجب افزایش شدید قیمت مواد و مصالح شده است، باعث تضعیف توانمندی های بودجه و نحوه پرداختها و تورم سنگین کشور که 

 این شرکتها در سالهای اخیر شده است.

یکی از مشکلات مهم گریبانگیر شرکتهای پیمانکاری کشور عدم وجود یک ساختار تضمین وکنترل کیفیت در آنهاست. در حالیکه 

پیمانکاری یک ضرورت قطعی بوده و نقش آنها در حفظ و ارتقای کیفیت اجرای  امروزه در دنیا وجود چنین ساختاری در شرکتهای

 طرحها کاملا شناخته شده است،  هنوز در اکثر قریب به اتفاق شرکتهای پیمانکاری این ساختار وجود ندارد.
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و مهندسی کشور و لیکن علیرغم همه مشکلات فوق الاشاره، کارگروه زیرساختها مجددا با تصویر عدم کارآیی سیستم فنی 

 5قابلیتهای آن در ساخت مناسب زیرساختهای کشور موافق نبوده و علیرغم بیان مشکلات ساختاری و فرآیندی در این بخش و فصول 

معتقد است آن دسته از طرحهایی که توسط پیمانکاران با تجربه و صاحب صلاحیت و با رعایت ضوابط و  1-6-6و نیز بخش  4و 

 حت نظارت مشاوران و کارفرمایان توانمند اجرا شده، تاب آوری  مناسبی در برابر سیل داشته است.معیارهای فنی و ت

 قراردادها به مربوط مشکلات 6-1-3-4

شدن پروژه  دهیچیساخت کاربرد داشته است. به مرور زمان و پ یکارفرما و سازنده در پروژه ها یدو عامل ییگذشته روش اجرا در

 -طرح تیریمد -کارفرما یو بعدها روش چهارعامل دیگرد یروش دو عامل نیگزیجا مانکاریپ -مشاور -رفرماکا یها، روش سه عامل

 پروژه ها مطرح شد.  یجهت اجرا مانکاریپ -مشاور

 سه یقراردادها قیطر از کشور یراهساز یها پروژه از یاریبس هنوز ،یعامل سه یقراردادها از کشورها از یاریبس گذار رغمیعل

 اثرگذار یراهساز یها پروژه مطالعات کنترل و یفیک روند بر که دارند یمهم بیمعا یعامل سه یقراردادها. شوند یم اجرا یعامل

 :مانند هستند

 شده تمام یها نهیهز نبودن مشخص -

 پروژه  یها سکیکارفرما در برابر ر تیمسئول -

 ها نهیهز کاهش یبرا مشاور نیمهندس زهیانگ نبودن -

 ییاجرا دیجد یها روش از استفاده و یطراح در مانکاریپ یفن توان از استفاده عدم -

 پروژه یاجرا در ریتاخ -

تأمین منابع مالی، ساخت، بهره برداری و »خصوصی از قبیل  -مشارکت بخش عمومی یطرحها  برا یاجرا دیجد هایروش

 «مالکیت و برداری بهره ساخت، » ایو « طرح و ساخت، کلید در دست» ، «تأمین منابع مالی، ساخت و بهره برداری»، «واگذاری

 را مشکلات نیا یادیز حدود تا توانند یم ، رتدیگ رقرا استفاده مورد لازم نیتضام گرفتن با و یدرست به چنانچه که هستند ییروشها

 .ندینما کمک طرحها تیفیک ارتقا به و ندینما رفع

از دیگر مشکلات فعلی قراردادها که برخی از آنها به نوع قرارداد و متون متداول آنها و برخی دیگر به عدم توانمندی کافی کار 

در مراحل تحویل موقت ودائمی پروژه هاست. دیده می شود در پاره ای از موارد، فرمایان باز می گردد، عدم توجه و حساسیت کافی 

مجریان طرحها برای ارائه آمار و نمایش مراسم افتتاح پروژه ها بدون رفع نقائص نسبت به تحویل گیری اقدام می نمایند. این در 

وقت و تحویل دائم نسبتا کوتاه بوده و بسیاری از مشکلات حالیست که دوره تضمین طرحها، یا به عبارت دیگر فاصله زمان بین تحویل م

 طرحها در زمانی طولانی تر بروز پیدا می کنند.

نکته اصلی در هر یک از انواع قراردادهای طراحی و ساخت و نگهداری این است که باید هر قرارداد اعم از مطالعات، نظارت، اجرا، 

اری، بازسازی، نگهداری، بهسازی، بهره برداری و نگهداری، طرح و ساخت، تامین و طرح و ساخت، کنترل پروژه یا عامل چهارم، بهره برد

 ساخت، تامین و طرح و ساخت و بهره برداری یا هر نوع دیگر متناسب با شرایط خاص خود با رعایت موارد زیر منعقد و اجرا گردد:

 شد و بتوان از آن سوء استفاده کرد.عدم وجود موارد غیر شفاف در قرارداد که نیاز به تفسیر داشته با -

 نیازها و اهداف و بودجه و امکانات و مقررات یواقع طیشراتدوین جزئیات خدمات و انعقاد قرارداد بر اساس  -

 طولانی تر کردن مدت زمان ضمانت کار پس از اتمام قرارداد بر اساس قیمت منطقی و شرایط واقعی -

 ز از هر گونه بی عدالتی و رانت در انتخاب و واگذاری پروژه هافرهنگ سازی و تامین و تعمیم شرایط پرهی -

 بصورتی که موجب اصلاح امور گردد پیمانو بد  پیمانتشویق و تنبیه مناسب و صحیح و عادلانه طرفین قرارداد خوش  -

 بازنگری شرایط عمومی و خصوصی قراردادها در دوره های منظم زمانی با نظر خواهی از افراد حقیقی و حقوقی ذیصلاح و بی طرف  -

 دقت در تنظیم شرایط اختصاصی قرارداد هر پروژه  -
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تحویل گیری  اجرای کلیه اجزاء قرارداد اعم از واگذاری بخشهای کار و پرداختهای مرحله ای و نظارت و کنترلهای کیفی و -

 بخشهای کار طبق قرارداد 

 پیش بینی مناسب شرایط اقتصادی و تورم پولی در متن قرارداد و رعایت کامل هزینه ها در زمان پرداخت -

 عدم راه اندازی کمیته ها و کمسیونهای متنوع برای بررسی تغییرات و ادعاهای طرفین -

 سختگیری در انجام تغییرات در کلیات و جزئیات قرارداد -

واردکردن مباحثی مانند بیمه های قراردادی برای جبران هر نوع خسارت ناشی از تغییرات شرایط البته نه به صورتی که یک  -

 مشکل بر مشکلات موجود اضافه شود

 یعال آموزش و یعموم فرهنگ مشکلات 6-1-3-6

بودجه ریزی، کارفرمایی، مشاوره و بسیاری از مشکلاتی که در قسمتهای مختلف انتظارات عمومی، سیاستگذاریهای کلان، 

پیمانکاری طرحهای زیرساخت عمرانی است مربوط به عدم توسعه مناسب در فرهنگ عمومی اجتماع و نیز آموزش متخصصین مختلف 

مهندسی و اقتصادی با توجه به شرایط روز جامعه و پیشرفتهای مختلف جهانی است. شاید بتوان گفت هنوز در برخی موارد فرهنگ 

یکصد سال قبل است که بر اساس توصیه یا اعلام نیاز چند ذی  جامعه یا دستگاههای اجرایی مشابهمی فنی اجتماعی قسمتی از عل

نفوذ، یک نفر مسئول دستوری بدهد و بقیه انجام دهند بدون آنکه نیاز واقعی باشد یا بودجه کافی وجود داشته باشد یا طراحی صحیح 

راح و سازنده مناسب باشند و قص علی هذا. لازم است رسانه های جمعی و خصوصا صدا و سیما در اصلاح انجام شده باشد یا مجری و ط

فرهنگ عمومی اهتمام جدی داشته باشند و نیز لازم است دستگاههای مسئول آموزش پایه و آموزش عالی در به روز کردن شرایط 

 بنمایند.آموزشی و اصلاح اطلاعات مناسب در متون آموزشی اقدام جدی 

   دها و نواقص مقررات و استانداردها در زمینه تاب آوری زیرساختها در برابر سیلابکمبو 6-3

 لابیدر برابر س رساختهایز یتاب آور نهیموجود کشور در زم یفن  ینامه ها نییمقررات، دستورالعملها و آ این گزارش  5فصل در 

 . بررسی شدارائه 

جان  حفظ ،مصوب شده است 1752که در سال  لیو مبارزه با خطرات س یریشگیقانون پ 1ماده در   ،نهیزم نیدر ااز منظر قانونی 

و مستحدثات و  یاراض هیتواند کل یقانون وزارت کشور م نیبه عهده وزارت کشور گذاشته شده است. مطابق ا لیو مال مردم از خطر س

 نی. در محدوده شهرها ادیمنظور تملک نما نیا یرا برا یحقوق ایو  یقیاشخاص اعم از حق ایمتعلق به دولت و موسسات  یساختمانها

خسارت پرداخت  دیبا 1753و مستحدثات مربوط به قبل از اسفند  یتملک اراض یها گذاشته شده است. برا یشهرداربه عهده  فهیوظ

برگردان( عوارض مخصوص بر  لیو س لیمساحداث  -ی)تملک اراض 1انجام ماده  یاعتبار برا نیقانون محل تام نیا 8شود. در ماده 

وزارتخانه ها و  یتمام 5داند. در ماده  یم  شهیو حق کسب و پ یبازرگان و یدیساختمانها و مستحدثات و موسسات تول یاراض

قانون  نیا یکند. ول یم لیمبارزه با خطر س یامکانات خود به وزارت کشور برا هیگذاشتن کل اریرا مکلف به در اخت یدولت یسازمانها

  کند. یمشخص نم لیدر اطراف رودخانه به عنوان پهنه خطر س یو پهنه خاص لیس یبرا یدوره بازگشت

ساله و  84با دوره بازگشت  لیقانون بستر رودخانه محدوده س نی. در اشده استعادلانه آب مصوب  عیقانون توز 1761سال  در

محدوده جزو اموال دولت دانسته  نیشده است. ا نییتع یآب ساتیاثر ساختمان تاس تیمتر از بستر بدون رعا 80تا  1آن با فاصله  میحر

 یها نیزم جادیرودخانه ها از ا میدر حر یتیگردد. هر گونه فعال یم نییتع رویوزارت ن زیآن ن غورحدود و ث نییشده و مسئول تع

انه مثلا برداشت شن و ماسه منوط به کسب اجازه از وزارت استفاده از رودخ ای یبنائ ریز ساتیتاس ایاحداث راه و ساختمان  یکشاورز

محدوده رودخانه ها در  یمحدوده شهرها و چه خارج از آن برقرار است و به عبارت دررودخانه ها چه  میقانون در حر نیگردد. ا یم روین

ها با کسب اجازه از  یاز اموال دولت بوده و استفاده شهردار روینظر وزارت ن ریقانون بوده و محدوده اعلام شده ز نیتابع هم زیشهر ها ن

شده به  نییتع رویتوسط وزارت ن دیرودخانه ها با میحر ی(. به عبارت4/4/10/1760-5797/3شماره  هیباشد )نظر یممکن م رویوزارت ن

و هر گونه  دیرا ثبت و قفل نما یاراض نیا دیشود و سازمان ثبت اسناد با دهید یلیو تفض یهاد یمراجع مسئول اعلام و در طرح ها
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داده است که با اجازه و  رویرا به وزارت ن زهاجا نیقانون ا نیهم 8ماده  5تبصره  نی. همچنردیثبت اسناد با توجه به آن صورت گ

 رویذ مجوز از وزارت نها که بدون اخرودخانه میموجود در بستر و حر یهایانیو قلع اع هیاو اقدام به تخل ندهینما اینظارت دادستان 

 .دینما ده،یاحداث گرد

 ،است و نبود امکانات ادیز اریرودخانه ها بس میندارد. تجاوز به حر یافتد با مصوبه و قانون هماهنگ یآنجه در عمل اتفاق م یول

 یمانع موثر نتوانستهرودخانه  میتجاوز به حر یبه منظور شناسائ یادوار یدهایگشت ها و بازد یلازم برا یلازم و سازمانده یبودجه ها

دادگاه )اجازه  یو را رویبوده و فقط پس از طرح دعوا توسط وزارت ن هیاعمال قانون با قوه قضائ یرفع تجاوزات باشد. از طرف یبرا

و  یعملا با کندامر  نیا یبودن روند قضائ یرودخانه ها و طولان میاست که با توجه به هزاران مورد تجاوز به حر ریدادستان( امکان پذ

و مبارزه با  یریشگیدر قانون پ لیرفع خطر س یمستحدثات برا هیاست که تملک کل یدر صورت نیرود. ا یم شیپ ادیمشکلات ز

از طرف وزارت کشور( واگذار شده و نه اجازه و  ابتیها )به ن یبه عهده وزارت کشور و شهردار 1752مصوب سال  لابیخطرات س

 یماه م کیحداکثر  نیتملک را پس از اخطار به مالک زمان 1752در قانون  یکند. حت یم عیسر ارینظارت دادستان که روند کار را بس

توانست به رفع  یآن م یشود اجرا یقانون که در ادامه در مورد آن بحث م نیمشخص نبودن محدوده خطر در ا یمنها نیداند. بنابرا

 .  دیکمک نما اریدر کشور بس لیتجاوزات و کاهش خطرات س

ه بساله  84دوره بازگشت  لیمتر از تراز س 80تا  1 یعن، ی1761ب مصوب آعادلانه  عیقانون توز فیبا تعر میحر انتیاما حفظ و ص 

به عهده  1752مصوب  لیو مبارزه با خطر س یریشگیپمطابق با قانون  لیو حفظ جان و مال مردم از خطرات س رویعهده وزارت ن

عادلانه آب  عیتوجه داشت که هدف در قانون توز دیباشد؟ با یم ریهر دو چگونه با هم جمع پذ نیا دیپرس دیباشد و با یوزارت کشور م

منبع مهم آب چه  کینبوده و بلکه حفظ رودخانه به عنوان  لابیاست مبارزه با خطر س رویرودخانه که به عهده وزارت ن میدر مورد حر

همچنان  لیحفظ جان و مال مردم از خطر س نیقوان نیباشد و مطابق با ا یم نآدسترس به  یو چه از نظر حفظ راهها یاز نظر آلودگ

و  یریشگیبعد از قانون پ نکهیا تیمحرز و مشخص است. واقع نهیزم نینامه ها در ا نیو آئ نیبر عهده وزارت کشور است و نقص قوان

است  نیوجود دارد. سوال ا یلابیس یو حفظ دشت ها لیسمبارزه با  یبرا گرید یلیقانون تکم کیبه  ازیهمچنان ن لیمبارزه با خطر س

 تیریدر مورد مد یقانون نیباشد بنابرا یم یبا چه دوره بازگشت لابیاز س یریشگیوزارت کشور مسئول پ 1752که مطابق قانون 

 رسد.  یمشخص کند نقص بزرگ موجود در کشور به نظر م دیقانون با نیکه هم یفیبا تعر لابدشتیس

مانند  لابیس نهیدر زم یمتعدد اتیصنعت آب اقدام به انتشار نشر یبنا بر سفارش سازمان برنامه و بوجه دفتر استانداردها یطرف از

شماره  هینشر "دشت لابیس تیریمد یراهنما"، 703شماره  هینشر "ودخانهر میحد بستر و حر نییو تع لیس یپهنه بند یراهنما"

و در همان فصل  آمده  5در فصل  1-1-5آنها در جدول  ستینموده است که ل 621شماره  هینشر "یساز لیپادس یراهنما"و 304

ضوابط حقوقی مدون و قابل استنادی است. متاسفانه در حال حاضر این مجموعه دارای نواقصی بوده و در بسیاری موارد بررسی شده 

آنها الزام آور  تیرعا زیمشاور ن یشوند و در قرار دادها یبوده و الزام آور محسوب نم 7از نوع  اتینشر نیآن وجود ندارد. اغلب ا یبرا

 هیتوص زیرا ن یو بعض مختلف را مرور یکشورها ینامه ها نیها بسنده کرده و آئ هیو توص فیبه تعار اتینشر نیابرخی از . ضمنا ستین

 نیکه در ا یمطالب ارزشمند بیترت نیکمتر پرداخته شده است. به ا اتینشر نیدستورالعمل ها در ا یساز یکنند و به بوم یم

 کهیبرداشته نشده است. مادام یگام زیو آموزش انها ن جینشده و در جهت ترو یزو بهنگام ن امدهیآمده است به مرحله اجرا در ن اتینشر

در مقابل  یتاب آور یبرا رساختهایز یبه رفع مشکل طراح یکمک زیرفع نقائص آنها ن ،اقدام نشود اتینشر نیور شدن اآدر جهت الزام 

 نخواهد کرد.  لابیس

این گزارش استانداردهای موجود کشور در ارتباط با سیل معرفی گردید و اینکه رعایت آن ها در طراحی زیرساخت  در فصل چهارم

متاسفانه باشند نیز مشخص گردید. ( می 7و8( و یا در حد راهنمایی )نوع 1رای مهندسین مشاور و پیمانکاران  الزامی است )نوع ها ب

تعداد محدودی از این آیین نامه ها الزام آور بوده اند. لذا یک ضعف عمده در مهندسی پل نبود آیین نامه های  در زمینة مهندسی پل

رسد عدم  یکه به نظر م ینکته ا نیو مهمتر نیپلها اول یکیدرولیه یطراح نهیدر زم در برابر سیل می باشد. الزامی در طراحی آن ها

 یم زیو الزام اور ن 1که نوع  514راه به شماره  یطرح هندس یراهنما کهیباشد. در حال یم یطراح لابینامه ها در مورد س نیتطابق آئ
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 دیراه آمده است که با یمربوط به طراح 517شماره   هیدر نشر د،کن یساله اعلام م 100تا  84را  یطراح لابیپل س تیباشد بنا بر اهم

با عنوان  708نشریه در  نیهمچنشود.  یساله بررس 400با دورۀ بازگشت  یعدم انسداد خط برای دب داتیدر آزادراهها و بزرگراهها تمه

 ریو تاث یمحاسبه آبشستگ یانواع روشها ،پلها یکیدرولیمطالعات ه یاهنمابا نام ر 723 هینشر مطالعات هیدرولیکی و آبشستگی پل و

پل  کیدرولیدر ه ریاخ یها شرفتیبا توجه به پ هاراهنما نیلازم است ا یولشود  یها ذکر م هیدر رودخانه و محافظت پا بپل بر تراز آ

 یبرا یعمل هایضمنا لازم است روش .و دوره بازگشت سیلابهای طراحی برای انواع پلها در مکانهای مختلف تصریح گردد بهنگام شود

راهنما  نیدر ا هاآنبرخی از  یارائه گردد که جابازنگری یا  زینو دیوارهای هدایت و ارتفاع آزاد زیر پل محاسبه طول پل و دهانه ها 

مورد توجه طراحان قرار نمی گیرد و به عبارتی به  کافیمباحث هیدرولیک در طراحی پلها به اندازه  باید گفتبطور کلی  است. یخال

 نقش عوامل هیدرولیک بی توجهی می شود.

درمسیر راه تعداد آبروها بسیار بیشتر از پلهاست. ارتفاع زیاد آنها اثر چشمگیر بر کاهش ایمنی ترابری و افزایش هزینه ساخت می 

ود یا ارتفاع کم آنها در زمان سیلاب مشکل ساز می گردد. لذا علاوه بر پلها لازم است در خصوص آبرو ها نیز دستورالعملعای گذارد و نب

 ها باید قبل از اجرا طراحی شوند.مناسب برای طراحی و ساخت و نگهداری و تعمیرات تهیه گردد. نکته مهم آنکه تمامی آبرو 

آیین نامة ملی شامل موارد زیر می باشند و باید در یک  ی موجود در ضوابط و مقرراتکاستی ها در مجموع از منظر مهندسی پل

 جمع شوند: الزام آور

 پل ها.  یبرا  یدر حالت حد یضوابط طراح نبود -

 سازه ها. ینا یاقتصاد یطراح یو فوق العاده  برا  یمقاومت یمعتبر در حالات حد یبارها یبترک نبود -

 .یطراح یلابس یقدق یینتع عدم -

 فوق العاده. یلابس یینتع عدم -

 پل ها. یرودخانه در طراح یمورفولوژ یمربوط به بررس ضوابط -

 در مقاومت خاك. یلضوابط مربوط به اثر س نبود -

 .یلضوابط کنترل نشست خاك تحت س نبود -

 و کولة پل ها. یهو محافظت پا یمحاسبات آبشستگ یضوابط واحد برا نبود -

 فوق العاده. یلضوابط کنترل سازه در حالت غرقاب تحت س نبود -

 مختلف بر اجسام مختلف. یفشار آب در راستاها یرویضوابط مربوط به ن نبود -

 .یلپل ها در برابر س یگاه یهتک یدستگاه ها یضوابط طراح نبود -

 .یلدر مقابل س یبال یها یوارد یضوابط طراح نبود -

 ،، طراحی دیوار هدایت ،یآبشستگ ینیب شیپ یبرا یبهنگام شده و روش واحد دیپلها با یکیلدرویه یطراح یمورد پلها راهنما در

پل و  تیشود بنا بر اهم یم هیتوص نیارائه شود همچن یحفاظت مقطع پل در مقابل آبشستگ یفراآب در بالادست پل و روشها

 یبرا زیآزمون ن لابیبزرگتر به عنوان س لابیس کی یطراح لابیبر س هنظر شود و علاو دیپل ها تجد یطراح لابیدر س ر،یاخ اتیتجرب

 ی. مثلا در صورت روگذرزدیپل فرونر ردیگ یصورت م یبیپل اگر تخر یریقرار گ تیو موفع تیشود که در آن بنا بر اهم نییپل ها تع

 رییتغ دیبا نیآب را عبور دهد. همچنکرده و  ملپلاگ ع وزیاز شانه ها به صورت ف یکیرودخانه  ضیدر اثر تعر ایعرشه مقاومت کند و 

لازم است میزان ارتفاع آزاد زیر پل نیز . ردیپل قرار بگ کیدرولیه یدمات طراحخجزو شرح  یشناس ختیرودخانه و مطالعات ر ریمس

 .در مناطقی که احتمال انسداد پل در زمان سیلاب زیاد است افزایش یابد

در رابطه با تاب  ریز ینامه ها و راهنما ها نیآئ این گزارش، خلاء وجود 5در فصل همچنین با توجه به بررسی های صورت گرفته 

 :آوری راهها و ابنیه وابسته در برابر سیلاب احساس می شود

 آهن و فرودگاهاصلاح ابهامات و نقایص مختلف در آئین نامه های موجود در مورد مطالعات تاب آوری زیرساختهای راه، راه -

 لی برای نحوه مدیریت، نگهداری و تعمیر سیستم زهکشی راه، راه آهن و فرودگاه تدوین دستورالعم -
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 تغیرات بر مبتنی سیلاب و هیدرولیک هیدرولوژی، مسائل با رابطه در مخصوصا فنی مقررات و ضوابط بروزرسانی یا تدوین -

 مهندسی مفروضات بر موثر های پارامتر تعیین و مطالعه منظور به اقلیمی

 سیلاب نفوذ از مانعاست تا  یو ملاحظات خاص یداتتمه یازمندن هادشت سیلاب در و هارودخانه کرانه در راه نگهداری و ساخت -

مورد  یدرابطه با یندر ا یضوابط فن ینتدو ینبنابرا ید،نما یریجسم راه جلوگ شستن ازشود و  سیلابراه توسط  یبتخر یاو راه بدنه به

 به ضروری است نموده ارائه خصوص این در را ضوابطی( FHWA) یکافدرال آمر یبزرگراه ها یریتراستا مد ین. در همیردتوجه قرار گ

 کالیبره کشور در موجود وضعیت به توجه با استفاده مورد ضرایب و معادلات تمامی کشورها دیگر تجارب از استفاده ضمن رسد می نظر

 .شوند

 خرابی راه، نشست مانند عواقبی باعث جریان عبور در کالورت کارایی عدم یا و نامناسب مکانیابی کالورت، عبور ظرفیت کمبود -

 سند چند وجود رغم علی. شود می جریان جهت در آن حرکت و راه بدنه از کالورت شدن جدا باعث نیز بحرانی حالت در و راه کامل

 آمریکا متحده ایالات مانند ریسکهم کشورهای با مقایسه در راهسازی در هیدرولیک و سیلاب با مرتبط ضوابط وضعیت کشور، در فنی

 جامع ضوابط راه شبکه با سیلاب اندرکنش و هیدرولیک خصوص در فدرال هایبزرگراه مدیریت. نیست مطلوب کیفی و کمی نظر از

است. تعداد  یبانک اطلاعات 7راهنما و  71 ی،سند راهبرد  14ضابطه، 4نموده است که شامل  ینتدو یافتهسازمان صورت به متعددی

 .دارند یدپل ها تاک یبر مسئله آبشستگ یشترب یاسناد داخل ینموجود قابل توجه است. همچن یبا ضوابط داخل یسهاسناد در مقا ینا

نگهداری انواع  در مورد دیوارهای حائل )یا نگهبان( برای حفاظت ساحل رودخانه دستورالعملهای بسیار خوب برای طرح و ساخت و

دیوار های نگهبان در شرایط رودخانه ای در کشورهای دیگر تهیه شده است. لیکن دستور العمل مناسبی توسط سازمان برنامه یا 

دستگاههای اجرایی ذیربط ترجمه یا تدوین یا توصیه نشده است و لازم است تهیه یا توصیه دستوالعملهای مناسب برای انواع مختلف 

 ئل با توجه به شرایط محیطی و فناوری و اقتصادی مد نظر قرار گیرد.دیوارهای حا

در مورد ایستگاههای پمپاژ ثابت لازم است شرایط عمومی طراحی آنها برای حالات مختلف سیلابی مورد بازبینی قرار گرفته و 

انهدام ایستگاههای پمپاژ در سیلابهای  دستور العملهای مناسب در این زمینه تهیه و به روز شود. تامین تمهیدات مناسب برای عدم

 بیش از حد یا رسوبات بسیار زیاد لازم است مد نظر قرار گیرد.

در خصوص ایستگاههای پمپاژ غیرثابت لازم است مقررات و ساز وکار مناسب برای نظارت و کنترل کافی بر روی میزان برداشت آب 

 ب عمومی( و کاهش آلودگی های زیست محیطی آنها تهیه و راه اندازی گردد.آنها )جهت جلوگیری از برداشت غیر مناسب از منابع آ

اگر چه زیر ساختهای آبی اصلی مانند سدها و بندها در این سیلاب با مشکل خاصی مواجه نشدند یا مطلب خاصی در مورد آنها 

ئیننامه های طراحی و اجرای آنها بررسی و گزارش نشده است، لیکن لازم است وزارت نیرو در خصوص به روز کردن دستور العملها و آ

 اقدام لازم بنماید. 

 :در رابطه با تاب آوری سایر زیرساختها در برابر سیلاب نیز قابل ذکر است ریز ینامه ها و راهنما ها نیآئ کمبود

ساخته  یسازه ها ینامه مقاوم ساز نیآئ نیبند و پلها. در ا لیس یسازه ها یو نگهدار ریو تعم یدوره ا شیپا ،یبهره بردار -

بسته شدت دهانه  ایکالورت ها و  یگردد )گرفتگ یم یبررس زینحوه مشخص کردن و رفع موانع ن نیمورد توجه است. همچن زیشده ن

 سازه ها( نیو موثر  در اطراف ا یدینقاط کل رد دیشد یرسوب گذار ایپل ها و 

 .سکیر لیحلتپمپاژ، ...( به کمک  یستگاههای)پل، کالورت، ا یترساخیز یسازه ها یبرا یطراح لیس نییروش تع -

مقاوم قرار  ایو  دهید بیآس یسازه ها مانکاریو مجازات طراح و پ قینامه تشو نیآئ نی. در الیمهار س یسازه ها یشناس بیآس -

 . ردیگ یمورد توجه قرار م زین لیگرفته در معرض س

 لیس مهیب -

 ثبت یمسئول و موارد لازم برا سازمانهای – لیس عیوقا ینحوه مستند ساز -

 لیس یریو خطر پذ یسنجش از دور در پهنه بند یاستفاده از فناور یراهنما -

 لیدر مهار س یزداریآبخ یروشها -
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 طیقابل اجرا در زمان کوتاه )طرح با توجه به شرا لابیس یکنترل تراز و دب روشهای انواع –در زمان اضطرار  لیمهار س یروشها -

رفع موثر موانع مهم  -مخازن بزرگ ایها و  یمنطقه مانند گود یها لیاستفاده و حفظ پتانس -هیبه مصالح اول ازین -منطقه و نحوه اجرا

 در کوتاه مدت(.

 .لابیدر مقابل س یتاب آور شیبه منظور افزا یو صنعت یمسکون یسازه ها یطراح -

و  ینحوه خبر رسان -یاضطرار یمناطق اسکان راهها یشناسائ -مناطق پرخطر هیتخل EAP لابیدر زمان س یاقدامات اضطرار -

 شود(. یکیتواند  یم 9)با بند  یو داوطلب در کمک رسان ریدرگ یروهاین یسازمانده

 ماسه.و استفاده از آب و شن و  یراه حمل و نقل، گردشگر لیرودخانه ها از قب یها لیاز پتانس یاقتصاد یها یبهره بردار یراهها -

 یت طراحی و رعایت استانداردهای طراحی زیرساختهای در معرض سیلکیف 6-9
را به طور کلی می توان به دو دسته زیرساختهای متعلق به بخش خصوصی نظیر ساختمانها و برخی از  کشور یرساختهایز

های اجرایی و م بندی نمود. دستگاهو زیرساختهای متعلق به دستگاههای وابسته به دولت تقسی زیرساختهای کشاورزی و صنعتی ،

شوند. فرآیندهای طراحی در انواع های دولتی تقسیم میهای عمومی و شرکتمؤسسات وابسته به دولت به دو دسته کلی دستگاه

در بخشهای زیرکیفیت طراحی و میزان رعایت استانداردها در خصوص دسته های   زیرساختهای مذکور دارای تفاوتهای زیادی است.

 مختلف زیرساختهای کشور مورد بحث وبررسی قرار می گیرد.

 زیرساختهای اجرا شده توسط بخشهای دولتی 6-9-1

طراحی زیرساختها در بخشهای دولتی با رعایت نظام فنی و اجرایی و از طریق شرکتهای مهندسان  مشاور انجام می شود. این 

طه را با رعایت استانداردهای ابلاغ شده در چارچوب این نظام و در شرکتها موظفند بر اساس شرح خدمات خود طراحی های مربو

مراحل مختلف فاز صفر، یک و دو یا به عبارت دیگر فازهای شناخت، پایه و تفصیلی انجام دهند. مشکلات کلی موجود در خصوص 

و  5ها و دستورالعملهای فنی در فصل این فصل و نواقص موجود در رابطه با استاندارد   7-8-7-6شرکتهای مهندسان مشاور در بخش  

بر  کلیاجرا و نظارت  ،یزیبودجه ر ،یریگ میساختار تصماین فصل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. همچنین مشکلات  5-6بخش 

 این فصل بحث شد. 8-6در بخش  رساختهایز  یاجرا

شود که ساختارهای مستحدثات ایمن مانده، ملاحظه میبا مرور بر خسارتهای وارده بر با توجه به مجموعه این مشکلات و  

های کشور متناسب با انحراف و خروج  آنها از بکارگیری ساز و کارها و ضوابط و معیارهای فنی و مهندسی،  گیری و اجرا پروژهتصمیم

ها رعایت این ضوابط و حفظ حریمها را فراهم کرده و در مقابل، ساز و کارهایی که به دیدگی پروژهموجبات در معرض خطر و آسیب

پذیری ساختاری که آسیب از دیگر عوامل قابل توجه در بخش منجر شده است، مستحدثاتی ایمن و پایدار را برجا گذاشته است.

ژه مستحدثات عمرانی را افزایش داده است، مداخلات کارفرمایی در جهت عدول از ضوابط و معیارهای فنی به منظور دستیبابی به پرو

مند هستند، با ازکارفرمایان توانمندتر بهره اهای بزرگی که غالبکه پروژه بطور کلی می توان گفتباشد.  ارزانتر  یا اتمام سریعتر آن می

بخشهای  های کوچک )و یاپروژه لیو .اندتوجه به نظارت بیشتر و عدم عدول از ضوابط و معیارها، پروژه و طرحهای ایمن را پدید آورده

با عدول از ضوابط و  ، در مواردی( واگذار شده به کارفرمایانی که از توانمندی لازم برخوردار نبودندچک شده از پروژه های بزرگکو

پذیری گیری مناسب کارها و خدمات از مشاوران و پیمانکاران طرحها، مستحدثاتی آسیبمعیارها و عدم توانایی برای نظارت و تحویل

 اند.ایجاد نموده

های کوچک، استفاده از مشاوران کم تجربه، اعمال نفوذهای دستگاههای اجرایی در نقشه و خرد کردن طرحها به پروژه لاًاصو

دار کردن مسئولیت پذیری مشاوران و همچنین وجود مشکلات در تامین منابع مشخصات تهیه شده توسط مشاوران و به تبع آن خدشه

شود. بدیهی است باید با پیش بینی الزامات قانونی از بروز موارد فوق جلوگیری دولتی میمالی باعث آسیب پذیر شدن ساخت و ساز 

میلیون ریال است. این به  7000نکته قابل توجه در این رابطه این است که نصاب معاملات متوسط دولتی در حال حاضر حدود   شود.

شرکت، که حتی ممکن است دارای رتبه بندی سازمان برنامه نبوده و  آن معنی است که قراردادهای تا این مبلغ با اخذ استعلام از سه
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بعبارتی تشخیص صلاحیت نشده باشند، با تصمیم کمیسیون معاملات دستگاه اجرایی واگذار شود. با توجه به آنکه حق الزحمه مشاوران 

منجر به عقد قرارداد و واگذاری کار به در پروژه های کوچک ممکن است از این عدد کوچکتر باشد، این ضابطه ممکن است در عمل 

شرکتهایی گردد که دارای صلاحیت و توانایی فنی برای طراحی پروژه هایی نباشند، که هزینه اجرای آنها بالغ بر چند میلیارد تومان 

 شودیسپرده م یقیحق به مشاوران هااستان در مربوط به پلها یاز طرحها یاریدر عمل بس خواهد بود. گزارشهای دریافتی نشان می دهد

 یروند در طراح نی.  با اداشته باشند یکیدرولیبه مطالعات ه یکم اریو توجه بس ممکن است فقط دارای تخصص سازه ای باشندکه 

. شودیکاهش عرض رودخانه در محل پل م ایو  یآبشستگ دهیمختلف به پد یلابهایرودخانه و س طیشرا ریبه تاث یکم اریپلها توجه بس

حالیکه طراحی چنین سازه های مهمی نیازمند یک تیم طراحی با تخصصهای مختلف است، که علی القاعده باید در یک شرکت در 

 مهندسان مشاور موجود باشند.

، آشکار ساخت که جاده ها و پلها بخش مهمی از خسارات  7آمار و ارقام خسارات وارده بر زیرساختها گزارش شده در فصل 

 برابر در فرودگاه و آهن راه طرحهای راه، حیعدم مطالعات صحتشکیل می دهند. در بخش طراحی مواردی از قبیل سیلهای اخیر را 

به  لیس تیمشاور و طراح، عدم توجه به اهم یکمبود دانش فن از،یمختلف)نبود بانک اطلاعات مورد ن لیبه دلاو زمینلغزش  لابسی

را می توان از جمله مشکلات برشمرد. ناسب کارفرما بر روند مطالعات عدم نظارت و کنترل م ،یمتوال یتجربه چند سال خشکسال لیدل

همچنین در جلسات و مصاحبه های صورت گرفته با عوامل دست اندرکار مشخص شد متاسفانه کارفرمایان در مواردی مداخلات زیادی 

رها، تعداد آبروها و ابعاد یا تراز پلها تغییراتی به وجود می آورند. در طرحهای ارائه شده توسط مشاوران انجام داده و در جانمایی مسی

این مداخلات به خصوص در طرحهای استانی که مشاوران کوچکتری دارند، چشمگیرتر است. از قضا کارفرمایان استانی قابلیتهای فنی 

بدیهی است عواقب این گونه تغییرات در حوادثی  کمتری داشته و مداخلات آنها غیرفنی تر و اکثرا بر اساس ملاحظات بودجه ای است.

 نمایان می شود. 92از قبیل سیل فروردین 

نکته دیگری که بررسی خسارات در مناطقی از قبیل استانهای خوزستان و گلستان آشکار ساخت، این است که در این نوع استانها  

یی از قبیل راهها و یا تاسیسات صنعتی، نگاه بخشی حاکم بوده که سیلابدشتها در معرض خطرات ناشی از سیل هستند، در تهیه طرحها

و نگاه منطقه ای با لحاظ مخاطراتی از قبیل سیل کمتر رایج بوده است. این امر حتی در مواردی منجر به بروز خسارات و گسترده تر 

ه موانعی را برای روانه شدن سیلابها به شدن مناطق سیلزده شده است. نمونه هایی از این موارد طرحهایی در استان خوزستان است ک

سوی تالابهایی، که در گذشته های دورتر در هنگام طغیان رودخانه ها روانابها را جذب می نموده، ایجاد نموده بود. این در حالی است 

ساختها بوده باشد. در این که علی القاعده در طرحهای توسعه ناحیه ای مخاطرات طبیعی از قبیل سیل و زلزله باید راهنمای توسعه زیر

رابطه این نکته قابل ذکر است که کارگروه زیرساختها در سوالات ارسالی به استانداری ها سوالات مشخصی در رابطه با وجود یا عدم 

 وجوداین نوع مطالعالات، مطرح نمود، که در اکثر موارد جواب خاصی دریافت نکرد.

موجود در رابطه با طراحی زیرساختها ، ارتباط ضعیف و در برخی موارد عدم  یکی دیگر از نکات چشمگیر در خصوص مشکلات

وجود ارتباط بین دستگاههای کارفرمایی یا مشاوران طرحها با وزارت نیرو در خصوص موضوعات حریم رودخانه ها و پهنه بندی خطر 

ز سازمانهای آب منطقه ای بسنده می شود. حال آنکه سیل است. به نظر می رسد در بسیاری از موارد این موضوع به یک استعلام ساده ا

هم این سازمانها باید در این زمینه مسئولیت بزرگتری برای خود قائل باشند و هم سایر دستگاههای کارفرمایی باید الزام قانونی و آیین 

 نامه ای بیشتری برای هماهنگی بیشتر داشته باشند.

ه زیرساختها معتقد است آن دسته از طرحهایی که توسط مهندسان مشاور با تجربه و علیرغم همه مشکلات فوق الاشاره، کارگرو

 صاحب صلاحیت و با رعایت ضوابط و معیارهای فنی طراحی شده تاب آوری  مناسبی در برابر سیل داشته است.

 ساختمانهای بخش خصوصی 6-9-1

 و یطراح است، دهیرس یاسلام یشورا مجلس بیتصو به 1735 ازسال که ساختمان، کنترل و یمهندس نظام قانون موجب به

برطبق نظامات اداری این مقررات، طراحی ساختمانها . شود یم انجام ران،یا ساختمان یمل مقررات طبق بر کشور در ساختمانها یاجرا
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باید توسط مهندسین صاحب صلاحیت دارای پروانه مربوطه انجام گیرد. ضمنا رعایت مباحث مختلف مقررات ملی ساختمان در طراحی 

این  5این مقررات در فصل معماری، سازه و تاسیسات این ساختمانها الزامی است. ضوابط مربوط به طراحی ساختمانها در برابر سیل در 

گزارش بررسی شد و نشان داده شد که در این مقررات مطالب کمی در خصوص ساخت و ساز در نواحی سیل خیز وجود دارد و این 

 به این مقررات اضافه شده است.  98ضوابط نیز از سال 

ر ارتقا یافته و اکثر ضوابط مقررات ملی بررسی های میدانی نشان می دهد که در دو دهه اخیر کیفیت طراحی ساختمانهای کشو

ساختمان در مرحله اخذ پروانه ساختمان رعایت می شود. لیکن در ساختمانهای قدیمی لزوما چنین مواردی رعایت نشده است. لیکن 

شرایطی است که  آنچه در زمینه طراحی ساختمانها و تاب آوری آنها در برابر سیل می توان گفت این است که جانمایی ساختمانها تابع

این گزارش بررسی شد.  4و  7به نوعی در مقررات ملی ساختمان مغفول مانده است. اتفاقات سیلهای اخیر در رابطه با سیل در فصول 

این بررسی ها نشان می دهد که بزرگترین مشکل ساختمانهای خسارت دیده، واقع شدن در بستر و حریم رودخانه ها بوده است. این 

القاعده مرتبط با موضوع طرحهای هادی و تفصیلی توسعه روستایی و شهری است . این طرحها باید بر اساس مطالعات موضوع علی 

تهیه شده و به تصویب شورایعالی معماری و شهرسازی یا شوراهای استانی مربوطه و زمینلغزش مختلف از جمله پهنه بندی خطر سیل 

 5شهرداریها یا بخشداریها قرار گیرد. کاستی ها و ابهامات مربوط به این ضوابط در فصل رسیده و مبنای صدور پروانه ساختمان توسط 

این گزارش بررسی شد. بررسی های تفصیلی در خصوص آسیبهای وارده به شهرها و روستاهای سیلزده نیز در گزارش کارگروه معماری 

گفت بزرگترین درس آموخته حوادث سیل در رابطه با و شهرسازی هیات ارائه خواهد شد. لیکن در این بخش گزارش می توان 

سیل مطابق با پهنه بندی های ارائه شده از طرف دستگاههای ذی صلاح می ساختمانها اجتناب از احداث ساختمان در پهنه های خطر 

اب اسلامی و در نهایت وزارت در این زمینه ضروری است کلیه سازمانهای مسئول نظیر شهرداریها ، استانداریها، بنیاد مسکن انقل .باشد

راه و شهرسازی با وقوف به مسئولیتهای خود نسبت به بروز رسانی طرحهای هادی و تفصیلی توسعه روستایی و شهری اقدام عاجل 

 بعمل آورند تا از احداث ساختمان در مناظق سیل خیز و سیل گیر جلوگیری شود.

 زیرساختهای کشاورزی بخش خصوصی 6-9-3

، نشان میدهد علاوه بر ساختمانها، جاده ها و پلها، زیرساختهای  7م خسارات وارده بر زیرساختها گزارش شده در فصل آمار و ارقا

کشاورزی بخش بزرگی از خسارات سیلهای اخیر را تشکیل می دهند. جلسات برگزار شده با نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی و بررسی 

از این خسارات مربوط به زیرساختهایی است که طی سالها توسط بخش خصوصی توسعه جزییات این خسارات آشکار ساخت بخشی 

یافته است. به نظر می رسد طراحی این نوع زیرساختها از نظام خاصی پیروی نمی کند و در نتیجه ضوابط خاصی در مورد آنها رعایت 

ر صاحب صلاحیتی انجام نمی شود. تجربه سیلهای نمی شود، همچنین این نوع طراحی ها لزوما توسط مهندسان یا شرکتهای مشاو

اخیر نشان می دهد ضروری است وزارت جهاد کشاورزی و استانداریها با ورود به موضوع، ضوابطی را وضع نمایند که از آسیب پذیری 

 خسارات به سرمایه های مردم جلوگیری شود.  شدید این نوع زیرساختها و  بروز

 اجرای زیرساختهای در معرض سیلیت اجرا و نظارت بر کیف 6-4
را به طور کلی می توان به دو دسته زیرساختهای متعلق به بخش  کشور یرساختهایزگفته شد  4-6همانطور که در بخش 

های اجرایی و مؤسسات وابسته به دولت به و زیرساختهای متعلق به دستگاههای وابسته به دولت تقسیم بندی نمود. دستگاه خصوصی

شوند. فرآیندهای اجرا و نظارت بر آن در انواع زیرساختهای مذکور های دولتی تقسیم میهای عمومی و شرکتلی دستگاهدو دسته ک

در بخشهای زیرکیفیت اجرا و نظارت برآن در خصوص دسته های مختلف زیرساختهای کشور مورد بحث  دارای تفاوتهای زیادی است.

 .وبررسی قرار می گیرد

 اجرا شده بخشهای دولتیزیرساختهای  6-4-1

اجرای زیرساختها در بخشهای دولتی با رعایت نظام فنی و اجرایی و از طریق شرکتهای پیمانکار ذیصلاح انجام می شود. نظارت 



 557        درس آموخته های رویداد سیل در عرصه زیرساختهافصل ششم:  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

فنی بر  اجرا ی این زیرساختها توسط شرکتهای مشاور مسئول طراحی آنها انجام می شود. مشکلات کلی موجود در خصوص شرکتهای 

این فصل و مشکلات مربوط به طراحی زیرساختها در سایر بخشهای این فصل بررسی شدند. همچنین   5-8-7-6در بخش   پیمانکاری

 این فصل بحث شد. 8-6در بخش  رساختهایز  یبر اجرا کلیاجرا و نظارت  ،یزیبودجه ر ،یریگ میساختار تصممشکلات 

های که پروژه بطور کلی می توان گفتثات ایمن مانده،  وارده بر مستحدبا مرور بر خسارتهای با توجه به مجموعه این مشکلات و  

مند هستند، با توجه به نظارت بیشتر و عدم عدول از ضوابط و معیارها، پروژه و طرحهای بزرگی که غالبآ ازکارفرمایان توانمندتر بهره

( واگذار شده به کارفرمایانی که از بخشهای کوچک شده از پروژه های بزرگ های کوچک )و یاپروژه لیو .اندهایمن را پدید آورد

گیری مناسب کارها و با عدول از ضوابط و معیارها و عدم توانایی برای نظارت و تحویل ، در مواردیتوانمندی لازم برخوردار نبودند

  اند.هپذیری ایجاد نمودمستحدثاتی آسیب نکاران طرحها،خدمات از مشاوران و پیما

 یاجرا دهند، یم لیتشک را ریاخ یلهایس اتاز خسار یبخش مهم که کشور نقل و حمل یرساختهایز بر وارده خسارات با رابطه در

 مراحل بر حیصح نظارت عدم مانکار،یپ تیصلاح عدم جمله)از مختلف لیدلا به مانکاریپ توسط آنها زهکش هیابن ای و ها پروژه نامناسب

 نیا گرید یبخشها در که یطراح و ییجانما مشکلات بر علاوه()مشاور دییتا بدون پروژه در یفن ریغ یا قهیسل راتییتغ اعمال احداث،

 :، مشاهده شده استدیپل ها گرد شتریب یریپذ بیکه منجر به آس ریها ز یکاست. ضمنا است ذکر قابل شدند، یبررس فصل

 لازم. تیبدون صلاح مانکاریپل ها به سبب انتخاب پ فیضع یفن یاجرا •

 اجرا . نیکارفرما در حمشاور و از طرف  ینبود نظارت قو •

 در ساخت وساز. یمواد و مصالح مصرف تیفینبود نظارت بر ک •

 . تیتوسط افراد بدون صلاح یفولاد یاجزا یجوشکار •

بطور کلی می توان گفت که در بخش نظارت بر  اجرای طرحهای عمرانی، مشکلات ساختاری زیادی در کشور وجود دارد. نظارتی 

که توسط مهندسان مشاور انجام می شود به دو بخش نظارت کارگاهی و نظارت عالیه )دفتر مرکزی مشاور( تقسیم بندی می شود. در 

هندسان ناظر باید در کارگاه مقیم باشند و نقش حیاتی در کیفیت اجرای پروژه ها دارد، به بخش نظارت کارگاهی که بر اساس آن م

دلیل سختی های کار و پایین بودن حق الزحمه ها عموما امکان به کار گیری مهندسان مجرب و توانمند فراهم نمی آید. ضمنا با توجه 

 عیتهای پیمانکاران زمینه فساد در اینجا به وجود می آید. به اختیارات این ناظرین در زمینه رسیدگی و تایید صورت وض

از طرف دیگر متاسفانه علیرغم آنکه سیستمهای کنترل کیفیت و تضمین کیفیت امروزه در کشورهای پیشرفته در شرکتهای 

مانکاری کوچکتر که پیمانکاری به خوبی پیاده شده و در کشور ما نیز در شرکتهای بزرگ این امر محقق شده است، در شرکتهای پی

مسئول اجرای اکثر پروژه های استانی هستند، این سیستمها پیاده نشده است. بنابراین کنترل کیفیت در داخل شرکت پیمانکاری و نیز 

توسط ناظرین مشاور دارای خلاء های جدی است. یکی از شواهد این موضوع عدم وجود مدارك و اسناد کنترل کیفیت  شامل مدارك 

 ا و بازرسی ها در اکثر پروژه هاست.  آزمایشه

 ساختمانهای بخش خصوصی 6-4-1

برطبق نظامات اداری  مقررات ملی ساختمان، نظارت بر اجرای ساختمانها باید توسط مهندسین صاحب صلاحیت دارای پروانه 

 مربوطه انجام گیرد. 

صی با کیفیت بسیار پایین و به صورت صوری انجام می بررسی های میدانی نشان می دهد که نظارت بر اجرای ساختمانهای بخش خصو

آمد، می توان گفت بزرگترین درس آموخته حوادث سیل در رابطه با ساختمانها  8-4-6شود. علیرغم وجود این مشکل، همانطور که در بخش 

این امر به  .اههای ذی صلاح می باشداجتناب از احداث ساختمان در پهنه های خطر سیل مطابق با پهنه بندی های ارائه شده از طرف دستگ

واقع خارج از شرح وظایف مهندسان ناظر ساختمانی است و ضروری است کلیه سازمانهای مسئول نظیر شهرداریها ، استانداریها، بنیاد مسکن 

ادی و تفصیلی توسعه انقلاب اسلامی و در نهایت وزارت راه و شهرسازی، با وقوف به مسئولیتهای خود نسبت به بروز رسانی طرحهای ه

 روستایی و شهری اقدام عاجل بعمل آورند تا از احداث ساختمان در مناظق سیل خیز و سیل گیر جلوگیری شود.
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 زیرساختهای کشاورزی بخش خصوصی 6-4-3

 بیان شد زیرساختهای کشاورزی بخش بزرگی از خسارات سیلهای اخیر را تشکیل می دهند. ضمنا 7-4-6همانطور که در بخش 

بخشی از این خسارات مربوط به زیرساختهایی است که طی سالها توسط بخش خصوصی توسعه یافته است. به نظر می رسد علاوه بر 

طراحی، اجرای این نوع زیرساختها نیز عمدتا به صورت سنتی انجام می شود و در نتیجه ضوابط خاصی در مورد آنها رعایت نمی شود، 

اورزی و استانداریها با ورود به موضوع، ضوابطی را وضع نمایند که از آسیب پذیری شدید این نوع لذا ضروری است وزارت جهاد کش

 زیرساختها و  بروز خسارات به سرمایه های مردم جلوگیری شود.

 پایش و نگهداری زیرساختها و اثر آن بر تاب آوری زیرساختها در برابر سیلاب  6-6
هر محصول صنعتی پس از طراحی و ساخت یا به عبارت دیگر تولید، نیازمند بازرسی، پایش، نگهداری و در صورت نیاز تعمیر،  اصولاً

است. این امر مستلزم وجود یک برنامه پایش، بازرسی، ارزیابی و تعمیر و بهسازی است. متاسفانه در کشور ما علیرغم وجود چنین برنامه 

ات صنعتی، موضوع پایش، بازرسی، نگهداری و تعمیر تاسیسات و زیرساختهای عمرانی عموما مغفول مانده است. هایی در رابطه با تجهیز

در نتیجه با عدم تخصیص بودجه کافی و عدم وجود برنامه های بازرسی، این زیرساختها به مرور رو به اضمحلال می روند. اگر چه در 

ی به عنوان عمر مفید این سازه ها در نظر گرفته میشود. لیکن این امر به این معنی نیست مرحله طراحی این زیرساختها، عموما عمر معین

که آن سازه را باید در پایان عمر خود تخریب و باز سازی کامل نمود. این امر در تمام کشور توسعه یافته کاملا پذیرفته شده و بر همین 

عمر مفید زیرساختها به بهره برداری از آن ادامه می دهند. حال آنکه در کشور ما بسیاری  اساس با اتخاذ تدابیر لازم، در اکثر موارد با پایان

 از زیرساختها بدلیل عدم پایش و بازرسی و سپس نگهداری و تعمیر ممکن است به عمر مفید خود نیز نرسند.

ص یافته به امر نگهداری از زیرساختها و کارگروه زیرساختها در بررسی های خود موفق نشد آمار دقیقی از میزان بودجه های تخصی

در مرحله بهره برداری معمولا نحوه تامین بودجه با اجرا متفاوت تغییرات آن در طول سالهای مختلف به دست آورد. ولی دریافت که 

بخشی از  و گذاشته می شود بخشی بعهده بودجه عمومی دولت ،این تاسیسات معمولیبطوری که برای نگهداری و تعمیرات  .است

. این میشود تامینای اجرایی مانند درآمد اختصاصی ناشی از وضع درآمد یا فروش کالا و خدمات مرتبط همحل سایر منابع دستگاه

مثلا برای یک ایستگاه پمپاژ می توان یک شرکت را در عدم النفع  ان در اثر سیلاب تامین کند، درآمد  بخش می تواند منبع مهمی از

در زمیته نگهداری زیرساختها عنوان میشود که  اکثرا لیکن . وی مسئول نگهداری و تعمیرات ایستگاه باشدآن، ازاء سهیم کرد و در 

بصورت کارشناسی و منصفانه صورت  ،کسری های عمده وجود داشته و تخصیص بودجه موجود بین تمامی تاسیسات احداث شده

برای نگهداری به روش برون همچنین  طرح احساس تعهد نمیکند.اجرای رحله نمیگیرد، ضمن اینکه دولت هم در این مرحله بمانند م

مشکل در پوشش دائمی همه  لیکن .کار را انجام میدهند یمناقصه انجام و پیمانکاران ذیصلاح انتخاب و طبق دستورالعمل های ، سپاری

 .ات آنهاستتاسیسات در قرارداد های منعقدۀ و همچنین نظارت کامل دستگاه اجرایی بر عملی

در رابطه با موضوع تاب آوری زیرساختها در برابر سیل،  این موضوع در حوادث اخیر خصوصا در رابطه با عملکرد آبگذرها و پلها 

اثرات خود رانشان داد. بطوریکه تعداد زیادی از این تاسیسات به دلیل عدم نگهداری صحیح، عدم لایروبی و عدم تنقیه نتوانستند باعث 

آبگذری مناسب شوند. لذا علاوه بر بروز آسیب به خود این زیرساختها، باعث پخش سیلاب به مناطق دیگر و وورد آسیب به  جریان و

به نظر می رسد یکی از درس آموخته های بزرگ حوادث سیلابهای اخیر، جلب توجه به سایر بخشها و زیرساختها گردیدند. 

زمینه ضروری است دستگاههای اجرایی و سازمان برنامه وبودجه با تغییر این موضوع به صورتی بسیار جدی است. در این 

برای پایش، بازرسی،  لازم در نگرشهای خود نسبت به تامین بودجه ها و تدوین ضوابط لازم و تامین ساز و کار های

 نگهداری و تعمیر ضروری زیرساختها اقدام عاجل بعمل آورند. 

 شیتمام دست اندر کاران پا ازیدر کشور مورد ن ها لابیس وقوع زمان و مدت شدت، مناسب برآورد که است ذکر به لازم

 .ندیگو یسخن م لیبه تفص گرید یمورد کارگروه ها نیکه در ا باشد،یها م رساختیز
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 آثارمدیریت سیلاب  بر تاب آوری زیرساختها 6-7
امروزه با توجه به وجود ابزارهای پیشرفته ای مانند سیل برخلاف برخی سوانح طبیعی دیگر نظیر زلزله، یک حادثه آنی نیست. 

تصاویر ماهواره ای و نرم افزارهای شبیه سازی، امکان پیش بینی وقوع بارشهای شدید در هرمنطقه از چند روز پیش وجود دارد. حتی 

وجود دارد. در اکثر مواقع این امر  با توجه به الگوهای کلی، در برخی موارد امکان پیش بینی کلی وقوع این بارندگی ها به صورت فصلی

فرصتی برای سازمانهای مسئول فراهم می کند تا برای مقابله با سیل آمادگی نسبی داشته باشند. ضمنا وجود سدها امکان برنامه ریزی 

ارشهای کار گروه برای استفاده از مخازن سدها برای تنظیم جریانهای سیلابی را ایجاد می کند. نحوه مدیریت سیلابهای اخیر در گز

هیدرولوژی و مدیریت منابع آب و نیز کارگروه مدیریت بحران هیات ویژه گزارش ملی سیلابها به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. 

گزارش حاضر نیز بحثهایی صورت گرفته است. در جریان این  4در خصوص آثار این مدیریت بر تاب آوری زیرساختها ، در فصل 

ر مواردی در استان گلستان به عمد تخریبهایی در راهها و خطوط راه آهن ایجاد شد. بدیهی است اگر این اقدام ضروری مدیریت حتی د

بوده و کمکی به مقابله با سیل کرده باشد، بیانگر اشتباه در جانمایی و طراحی اولیه این زیرساختها بوده و نشان می دهد در مطالعات 

ارزیابی نشده بوده است. لیکن چنانچه بررسی ها نشان دهد این اقدام کمکی به مقابله با بحران ننموده اولیه مخاطرات سیل به درستی 

و صرفا سیلابها را ازمنطقه ای به منطقه ای دیگر منتقل کرده باشد، بیانگر اشتباه فاحش در مدیریت بحران و ایجاد خسارت در 

 زیرساختهای کشور است.

گزارش  4ارده به زیرساختهایی از قبیل شبکه های آب و فاضلاب و شبکه های انتقال برق در فصل از طرف دیگر بررسی خسارات و

حاضر نشان داد در استانهای خوزستان و گلستان بخشی از این خسارات ناشی از نحوه مدیریت سیلاب بوده است. گرچه کارگروه 

در این استانها نیست، واضح است در صورت آمادگی بیشتر کشور و زیرساختها قادر به اظهار نظر مستقل در مورد کیفیت این مدیریت 

وجود یک سیستم کارآمد و یکپارچه مدیریت سیلاب امکان محدود شدن خسارات به زیرساختها وجود می داشت. این موضوع را به 

ز تعمیم داد. بنابر این بطور خلاصه خوبی می توان به خسارات وارده به زیرساختهای حمل و نقل در استانهای مذکور و سایر استانها نی

 می توان گفت:  

عدم  ایبزرگ در تمام دن یها لابی:  اگرچه در سکشور است ازیفوق العاده مورد ن طیدر شرا کپارچهیکارآمد و تیریمد

 یها و سازمان ها یوزارتخانه ها و استاندار فیحدود وظا موضوع حادتر بوده است.  نیا رانیاما در ا ،شده است دهید حیصح تیریمد

و  تیریمد گری. به عبارت دبه خوبی روشن نیست لیس رینظ  یبحران در هنگام حادثة فوق العاده ا تیریو بخصوص سازمان مد یدولت

و منابع  یاتلاف در انرژ ایو اسراف و  یامر باعث کند شدن خدمت رسان نیوجود ندارد. ا یمواقع اضطرار نگونهیدر ا یواحد یفرمانده

کارشناس و مجرب  یخود کادر نیاست که ا ازیمورد ن حیو صح عیسر یریگ میگردد. در حوادث فوق العاده، تصم یسازمان ها م نیا

 حوادث پرداخته شود. نیواحد به ا تیریسازمان با مد کیشود که در  یم نهینهاد یامور وقت نیطلبد. تجربه در ا یرا م ریدر حوادث نظ

 مدیریت کارآمد باعث محدود شدن خسارات سیل در همه عرصه ها از جمله عرصه زیرساختها می شود.

 درس آموخته های فنی 6-8
رد. در مورد بررسی قرار گی  1792و فروردین  1793ند اسف هایسیلابفنی های آموختهشود درسدر این بخش از گزارش سعی می

سپس درس آموخته و  یلابهای ویرانگر مذکور گردید، بطور خلاصه ذکر شودگیری و تشدید سعواملی که باعث شکل ابتدا سعی می شود

یاد آور می شود تحلیل تفصیلی دلایل ورود آسیب به این  .های فنی در خصوص تاب آوری انواع زیرساختها بطور خلاصه بیان شود

  گزارش حاضر ارائه شد. 4زیرساختها در فصل 

ا در بسیاری دهد. امید منجر به ایجاد رواناب در محدوه زمانی کم گردیده و امکان وقوع سیل را افزایش میوقوع بارشهای شد عموماً

موجب شدت یافتن سیلاب یا به عبارت دیگر افزایش دبی حداکثر هیدورگراف سیلاب و کاهش زمان وقوع آن  یعوامل از مواقع وجود

به  سیلابهایی در ادوار مختلف گذشته نیز ر اکثر مناطق سیلزده در سال جاری،بطور کلی دگردد. نسبت به زمان شروع بارندگی می

دهد ها نشان میاست، اما شکل و میزان دخالت انسان در طبیعت شدت وقوع سیلاب را تحت تاثیر قرار داده است. بررسی وقوع پیوسته



556          هیأت ویژۀ هازیرساختکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

های آبریز، ههی مناطق بالادست حوضپوشش گیای و درختان جنگلو مشخصا کاهش چشمگیر  جنگلها و تغییر کاربری از بین رفتن 

ها، تغییر کاربری و برداشت بیش از حد مصالح ساخت و ساز در دشتهای سیلابی و تجاوز به حریم و در برخی موارد بستر رودخانه

بوده است. در ادامه به  1792و اوایل فروردین ماه  1793ای از عوامل مهم شدت یافتن سیلاب در رویدادهای اواخر اسفند ماه رودخانه

 شود.بررسی این عوامل پرداخته می

های آبریز یکی از عوامل موثر در شکل هضاز بین رفتن جنگلها و مراتع و در نتیجه کاهش پوشش گیاهی مناطق بالادست حو -

باعث افزایش ضریب  شود. پوشش گیاهیباشد. پوشش گیاهی به چند طریق باعث کاهش اثرات سیلاب میگیری و تشدید سیلاب می

دهد و در نتیجه زمان رسیدن جریان به خروجی حوضه هیدرولوژیک زبری جریان آزاد عبوری شده و در نتیجه سرعت آن را کاهش می

دهد. بنابراین وجود پوشش گیاهی باعث به تاخیر افتادن زمان وقوع سیل و شکل گیری حجم زیاد سیلاب در واحد زمان را کاهش می

ز طرف دیگر وجود پوشش گیاهی و کاهش سرعت رواناب باعث کاهش میزان فرسایش خاك و کاهش مواد معلق در آب و گردد. امی

گردد. همچنین وجود پوشش گیاهی و کاهش سرعت آب باعث افزایش نفوذ جریان در خاك و کاهش پتانسیل ایجاد خسارت در آن می

نشان داد  1792فروردین ماه  و اوایل 1793های اواخر اسفند ماه سیلابگردد. کاهش دبی حجمی خروجی از حوضه هیدرولوژیک می

ک های حوضه هیدرولوژیدر مناطقی که تخریب جنگلها و مراتع اتفاق افتاده است و به عبارت دیگر پوشش گیاهی مناسبی در سرشاخه

 های با شدت و حجم بالا اتفاق افتاده است. سیلابوجود ندارد 

ها یکی دیگر از عوامل مهم موثر در تشدید اثرات سیلاب ای سیلابی و تجاوز به حریم و بستر رودخانهساخت و ساز در دشته -

شود. وجود ها از دو طریق باعث افزایش اثرات سیلاب و شدت آن میباشد. ساخت و ساز در دشتهای سیلابی و حریم و بستر رودخانهمی

گردد. بنابراین سیلاب تعریف ول باعث کاهش سطح مقطع مفید عبور جریان میساخت و سازها در حریم و بستر رودخانه در درجه ا

شده یک منطقه که قبلا دارای سطح مقطع لازم و مورد نیاز برای عبور جریان بوده با وجود ساخت و سازها، برای تامین سطح مقطع 

دهد. از نموده و دامنه تاثیرگذاری سیل را افزایش می مورد نیاز به مناطقی فراتر از مناطق در نظرگرفته شده برای عبور جریان تجاوز

طرف دیگر وجود ساخت و سازها باعث افزایش ضریب زبری مقطع عبور سیلاب و در نتیجه کاهش سرعت عبور جریان و نهایتا به ازای 

شود بنابراین مشاهده می شود.یک دبی ثابت باعث افزایش سطح مقطع و تجاوز جریان آب به مناطقی خارج از محدوده سیلابدشت می

افزایش ساخت و سازها در حریم و بستر رودخانه بر خلاف عامل قبلی )فقر پوشش گیاهی( با تاثیرگذاری معکوس بر سرعت جریان 

 است ها موجب گردیدهشود. تجاوز به حریم رودخانهباعث افزایش اثرات سیلاب می

است. تغییر کاربری زمینهای اعث شدت یافتن اثرات سیلاب گردیدهتغییر کاربری اراضی یکی دیگر از مواردی است که ب -

گردد ضریب نفوذ بارش در زمین کاهش پیدا کرده و رواناب زیادتری نسبت به حالت کشاورزی و مراتع به بافتهای مسکونی باعث می

واناب و نهایتا حجم سیلاب خواهد بود. از دارای پوشش گیاهی ایجاد گردد. بنابراین اولین تاثیر تغییر کاربری اراضی، افزایش حجم ر

طرف دیگر تغییر کاربری از اراضی به پوششهای مصنوعی باعث کاهش ضریب زبری و افزایش سرعت جریان و نهایتا افزایش یافتن 

 گردد. شدت سیلاب می

های اخیر شده است. ای یکی دیگر از عواملی است که باعث شدت یافتن اثرات سیلاببرداشت بیش از حد مصالح رودخانه -

گاهی سازه های آبی شده و ای منجر به افزایش پتانسیل آبشستگی و فرسایش موضعی مصالح تکیهبرداشت بیش از حد مصالح رودخانه

دهد. این امر منجر به مسدود شدن موضعی سطح مقطع عبوری جریان گردیده و در نتیجه امکان واژگونی و تخریب آنها را افزایش می

 د باعث تجاوز سیلاب به خارج مقطع رودخانه و آبگرفتگی مناطق اطراف و در نتیجه افزایش اثرات سیلاب گردد.توانمی

عدم لایروبی رودخانه ها نیز ازعواملی است که باعث کندی جریان در مسیر رودخانه ها می شود. متاسفانه به دلیل وجود یک  -

این امر کم شده و از اولویت فعالیتهای دستگاههای اجرایی از قبیل وزارت نیرو و دوره نسبتا طولانی خشک سالی، حساسیتها نسیبت به 

شهرداری خارج شده بود. به همین دلیل در بسیاری از مناطق پوششهای گیاهی یا موانع موجود در بستر رودخانه ها باعث تشدید 

 سیلاب گردید.  
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 آبیزیرساختهای  6-8-1

ی، تخریب و آسیب ی سنتهاهای وارده به سردهنهتوان به تخریب و آسیبها و سدها را میرودخانهخسارات وارده به زیرساختهای 

های وارده به بندهای انحرافی و سدهای دیوارهای حفاظتی و نگهبان، گرفتگی مسیرها، انهار، سیفونها وکانالها، تخریب و آسیب

بصورت می توان موارد زیر را  های صورت گرفتهبا توجه به بررسینمود.  لاستیکی و درنهایت تخریب و آسیب بستر رودخانه دسته بندی

 زیرساختهای بخش آب مطرح نمود: های اخیر در خصوصیلابهای سآموختهخلاصه به عنوان درس

ساخته بدون درنظرگیری ابعاد موردنیاز برای عبوردهی دبی سیلابی طراحی و ها حفاظتی رودخانه یدیوارها در بسیاری از موارد -

بایست شوند، در حالیکه میها فقط بر اساس ارتفاع مورد نظر یک کارفرمای خاص ساخته میشوند. به عبارت دیگر بسیاری از دیوارهمی

 بر اساس ملاحظات هیدرولیکی و هیدرولوژیکی خاص رودخانه و ظرفیت عبوردهی آن طراحی و اجرا گردند. 

اند، در حالیکه شرایط رودخانه یر عبور رودخانه، در سالهای گذشته طراحی و اجرا شدهها برای حفاظت مسبسیاری از این دیواره -

ها مورد ارزیابی و حتی طراحی مجدد در این سالها دچار تغییرات زیادی شده است. بنابراین لازمست گذردهی رودخانه و کفایت دیواره

کی بروز رودخانه و همچنین شرایط هیدرولوژیکی بروز حوزه آبریز بایست شرایط هیدرولیها میقرار گیرد. در طراحی مجدد دیواره

 بالادست رودخانه )با درنظرگیری تغییرات پوشش گیاهی و تغییر کاربری اراضی بالادست( مد نظر قرار گیرد.

 عدم اجرای مناسب زهکش پشت دیوارهای ساحلی یکی دیگر از مشکلات این نوع ساز ها بوده است. -

های جزئی آنها های حفاظتی و بررسی و مرتفع ساختن آسیب دیدگیای و منظم از دیوارههای دورهازدیددر برخی موارد، ب -

 توانست از خسارات کلی و تخریب در هنگام وقوع سیلاب جلوگیری کند.می

ول این مدت به دلایل گذرد. در طهای روباز آب میبرداری انهار، کانالها و دیگر سازهبسیاری از موارد، سالها از عمر بهره در -

شود و این امر منجر به ایجاد گرفتگی در مسیر جریان گردیده متفاوتی مانند رسوبگذاری از سطح مقطع موثر عبور جریان کاسته می

 ارزیابی مورد هااین سازه گذردهی لازمست ها تشدید نیز گردیده است. بنابرایناست. این موضوع در سالهای اخیر به دلیل خشکسالی

 بالادست آبریز حوزه هیدرولوژیکی و رودخانه بروز هیدرولیکی به شرایط بایستمی هااین سازه مجدد ارزیابی در .گیرد قرار مجدد

  .توجه شود رودخانه

اند ولی باید درنظر اگرچه بسیاری از بندهای انحرافی بر اساس طرح مناسبی از مهندس مشاور و اجرای مناسب ساخته شده -

 لازم است ها و بندها نسبت به زمان طراحی آنها تفاوت دارد. بنابراینشرایط هیدرولیکی و هیدرولوژیکی بسیاری از رودخانهداشت که 

 . گیرد قرار مجدد طراحی در برخی موارد و ارزیابی مورد گذردهی سیلاب در بندهای انحرافی شرایط

ی مناسب پر از رسوب گردیده و شرایط متناسب طراحی اولیه را برابرداری به دلیل عدم بهره ی انحرافیبندها مخزن بسیاری از -

ورد بررسی و با بررسی و بازدید منظم از بندهای انحرافی شرایط آنها در عبوردهی سیلابها م عبوردهی جریان ندارد. ضروری است

 .ارزیابی قرار گیرند

شود. از طرفی در زمانهای سیلابی ای انحرافی تامین میاز بنده ی از آب آشامیدنی شهرهابخش قابل توجه برخی از استانهادر  -

های آبگیری بسته شود. در سیلاب اخیر به دلیل بایست برای جلوگیری از ورود رسوبات به سیستم رسوبگیر و کانالهای انتقال دریچهمی

ی صورت گرفت و حجم زیادی رسوب به تداوم سیلاب و نیاز شهرها به آب آشامیدنی، علیرغم شرایط سیلابی آبگیری از بندهای انحراف

 سیستم انتقال و سیستم آبگیری وارد شده و آنها را دچار مشکل نموده است.  

در بسیاری از موارد برداشت شن و ماسه از رودخانه چه با مجوز و چه بدون مجوز منجر به پائین رفتن بستر رودخانه شده ودر  -

زیر شوئی شده و در زمان بروز سیلاب پایداری خود را از دست داده وخراب  نمایان ویا نتیجه پی سازه های آبی نظیر دیوارهای ساحلی

 میشود

در بسیاری از موارد در مباحث طراحی مخصوصا در طرحهای کوچک، برآورد هیدرولوژیکی مناسبی از سیلابهای با دوره  -

هایی پایین تر از دبی های هیدرولیکی با دبیراحیبازگشت مختلف در منطقه مورد مطالعه وجود ندارد و همین امر باعث انجام ط

 شود. نزدیک به واقعیت می
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های طراحی وجود دارد اما این برآوردها بر اساس شرایط اگرچه در بسیاری از مناطق برآوردهای هیدرولوژیکی برای تعیین دبی -

توجه به تغییرات پوشش گیاهی و تغییرات کاربری زمینهای شود با می فیزیوگرافی گذشته بوده و نیازمند بازنگری است. بنابراین توصیه

های آبی این مناطق بروز گردیده و های هیدرولوژیک، برآوردهای سیلابهای مورد استفاده در طراحی سازهبالادست در بسیاری از حوزه

 های مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد. طرح این سازه

در اثر ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم رودخانه باعث تغییر شرایط رودخانه و  در برخی موارد تغییر مورفولوژی رودخانه -

گردد. از طرف دیگر دیده شده این انحراف مسیر در برخی موارد آب را به می های آبی افزایش سرعتهای جریان در محل ایجاد سازه

شوند. از اینرو نظارت مستمر بر را نداشته و تخریب میها هدایت کرده که توانایی جلوگیری در مقابل نفوذ آب سمت بخشی از سازه

 .و حراست از زیرساختهای بخش آب ضروری استعدم تجاوز به حریم و بستر رودخانه در حفظ 

در برخی موارد مشاهده شده عدم هماهنگی بین ارگانهای مختلف در انجام طرحهای اجرایی خود باعث اخلال در رعایت  -

های های تقاطعی نظیر پلها و کالورتها و یا ساخت راهها و همچنین عبور لولهشود. در بسیاری از سازهدیگر میحداقلهای فنی ارگانهای 

 .درولیکی مهندسی رودخانه توجه شودآب و گاز از مسیر رودخانه لازمست به حداقلهای هی

 مطابق با شرایط مورفولوژی رودخانه از دیگر درس آموخته هاست. پمپاژ ت مکان یابی مناسب ایستگاه های آب سنجی و ضرور -

 پیش بینی تمهیدات لازم در ایستگاههای ثابت پمپاژ آب برای جلوگیری از انهدام آنها در سیلابهای بزرگ لازم است. -

 راهها و ابنیه وابسته  6-8-1

در خصوص های اخیر های سیلابآموختهبه عنوان درس بصورت خلاصهمی توان را های صورت گرفته موارد زیر با توجه به بررسی

 مطرح نمود:راهها و ابنیه وابسته به آن 

 عدم تنقیه و بازگشایی آبروها باعث نفوذ آب به جسم راه و نهایتا باعث شستگی خاك بستر و نهایتا رانش جسم راه شده است. -

در ورودی آبروها باعث تخریب راه در اثر جانبی مناسب و نبود استانداردهای لازم برای آن های هدایت جانبی عدم وجود دیواره -

 نفوذ سیلاب به آن گردیده است.

 ها در مواردی که پتانسیل آبشستگی بالایی دارند.اطراف و زیر آبروو حفاظت  عدم توجه به آبشستگی  -

 شود.آنها می های کوچک آنها که باعث عدم امکان لایروبیدهانه عدم توجه به حداقلهای اجرایی مورد نیاز برای لایروبی و -

های دیوارهایی که در مجاورت رودخانه بوده و در اثر آبشستگی پی و افت بستر رودخانه در مناسب پیو حفاظت عدم استقرار  -

 شوند.ه در مجاورت خود میگردند و در نهایت باعث از بین رفتن جسم رامحل قرارگیری دیوار، دچار واژگونی و تخریب می

های نگهبان موجب تخریب آنها گردیده است. بعنوان مثال در دیوارهای گابیونی و در مناطق با عدم انتخاب درست مصالح سازه -

 گردیده است. شیب زیاد، برخورد سنگهای بزرگ و پاره شدن سیم گابیون باعث تخریب آن و ریزش دیواره

 مخاطرات ژئوتکنیکی نظیر زمینلغزش، سنگریزش و رانش زمینعدم انتخاب مسیر با توجه به  -

از  یمختلف بهره بردار طیمجاور راه و راه آهن در شرا یهایروانیش یداریپا یابیارز یبرا یکاف یکیعدم انجام مطالعات ژئوتکن -

 و زلزله دیشد یجمله بارانها

 راه آهن عدم پایدار سازی شیروانیهای موجود یا ایجاد شده در مجاورت راه و -

 عدم انتخاب مسیر با توجه به مخاطرات سیل در مجاورت رودخانه ها -

 عدم حفاظت مناسب مسیر راه و راه آهن و نیز پلها و آبروهای مجاور رودخانه ها از خطر ات سیلاب  -

ایت حداقلهای در برخی موارد دیده شده عدم هماهنگی بین ارگانهای مختلف در انجام طرحهای اجرایی خود باعث اخلال در رع

های غیر مجاز شرکت گاز، شود. بعنوان مثال، همانگونه که در دلایل رانش راههای استان هم مطرح شد، حفاریفنی ارگانهای دیگر می

 خاك و جسم راه را دچار دستخوردگی نموده و نهایتا باعث هدایت جریان آب سطحی بالادست به جسم راه و رانش گردیده است. 
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برداری و نگاهداری راه و ابنیه شود. بایست توجه ویژه ای به مباحث بهرههای پلها و آبروها )کالورتها( نشان داد که میانسداد دهانه

برداران شود طراحان در طرحهای خود از ابتدا حداقل ابعاد لازم برای تنقیه و لایروبی را مدنظر قرار دهند و بهرهدر این راستا توصیه می

گیری سیلابها و  ک برنامه زمانی منظم و با استفاده از تجهیزات مناسب آمادگی خود را در برابر اثرات ناشی از شکلنیز با توجه به ی

 های بالا حفظ نمایند.  دبی

 پلها 6-8-3

نظیر  درپلهای برخی از استانها ریاخ لیبه وجود آمده در س یها یاز خراب رخیرسد که ب یمهم به نظر م ارینکته بس نای به اشاره

، اجتناب  (ساله 400 طولانی آن )در بعضی مناطق تا دوره بازگشت حدود دوره بازگشت و لیس ادیز اریشدت بس لرستان، به دلیل

است. معهذا وسعت خرابی ها در این استان و برخی استانهای دیگر درس آموخته هایی داشته است که در اینجا مختصرا بوده  ریناپذ

 ذکر می شود.

های پل برای گذردهی دبی های و سیلابهای اثرگذار در زمان طراحی و در نهایت عدم طراحی مناسب دهانهبه دبیعدم توجه  -

 سیلابی مورد نیاز طرح.

 ای آنها.های تثبیت بستر رودخانه در محل پل و یا عدم طراحی مناسب هیدرولیکی و سازهعدم توجه مناسب به سازه -

های پل شده است. توسعه گودال آبشستگی به سمت پایهاز پایین دست پلها باعث ایجاد و  در بسیاری از موارد برداشت مصالح -

 د. بنابراین کنترل برداشت شن و ماسه در محدوده پل ها باید با دقت انجام گیرد. 

ز موارد در اکثر پلهای ساخته شده در استان مازندران فونداسیون بصورت پی سطحی طراحی و اجرا شده است و در بسیاری ا -

ها نمایان شده و ها، بسیاری از پیرویه مصالح از رودخانهاگرچه عمق آبشستگی در طراحی لحاظ شده است ولی با توجه به برداشت بی

 راحتی قابلیت آبشستگی دارند. به

های دیگر با دهانه عدم لایروبی و رفع موانع در محدوده پل ها عامل  انسداد بعضی دهانه های پل و  سبب عبور جریان از برخی -

آورده است. که لازم است رفع سرعت و یا عمق بیشتر گردیده و موجبات آبشستگی و در برخی موارد روگذری جریان از پل را فراهم 

 موانع به صورت دوره ای انجام گیرد.

زیرا تجربه سیل اخیر  ،هابحث اتصالات عرشه به پایه و کوله پلبازنگری در طراحی پل های عبوری از رودخانه ها خصوصا در  -

نشان داد که اتصال رایج تیرهای عرشه به پایه ها و کوله ها در کشور، مقاومت کافی در برابر نیروهای هیدرولیکی سیلاب را نداشته و در 

خیر تخریب اثر نیروی برکنش سیل، معمولا اتصالات باز شده و باعث تخریب پل می شود. در بیشتر پل هایی که عرشه آنها در سیل ا

ها و کوله ها پل بوده است. لذا شده است، دلیل این تخریب عدم وجود مهار جانبی و قائم در محل قرار گیری تیرها و عرشه روی پایه

گیردار استفاده گردد و یا از پل هایی با  ر گیرد. یا از پل هایی با عرشه هایلازم است که این موضوع در طرح این پل ها مد نظر قرا

ات مناسب در محل اتصال عرشه به پایه و کوله استفاده گردد تا بتوانند در مقابل نیروی جانبی ناشی از سیل که بصورت عرضی به جزیی

همچنین با وجود امکان روگذری طراحی عرشه باید به صورتی باشد که حداقل نیرو عرشه وارد می گردد مقاومت لازم را داشته باشند. 

 د گردد.از طرف جریان به ان وار

عبور جاده و یا خط راه آهن از روی رودخانه ها محدود به بازه های خاصی از رودخانه ، جانمایی و راستای قرارگیری پل ها -

علاوه بر آن مسیر کلی راه راستای قرارگیری پل روی رودخانه را نیز تعیین می  .هاست که توسط مسیر کلی راه مشخص می گردد

بازه های ناپایدار بازه هایی از رودخانه هستند  .در حد امکان از احداث پل در بازه های ناپایدار اجتناب نمود استبا این وجود لازم نماید 

انتخاب راستای پل عمود بر راستای جریان از وارد آمدن نیروی بیشتر و مورب به  .استارکه رودخانه در آنها فرسایشی و یا رسوبگذ

 .ی می کند همچنین طول پل کاهش می یابد که در کاهش هزینه های کلی طرح بسیار موثر استتکیه گاهها و پایه های پل جلوگیر

های مفید برای مطالعه جانمایی و تعیین بهترین مسیر عبور پل  مقیاس مناسب  یکی از راه استفاده از عکسهای هوایی و توپوگرافی با

 .از روی رودخانه است
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ها را کوتاه در نظر می گیرند اما باید دانست  و سازه ای تاحد ممکن طول پلتصادی ، به دلیل ملاحظات اقتعیین طول پل ها -

طول پل باعث تمرکز تنش جریان در محدوده  نکه شکل هندسی شرایط جریان در رودخانه پیوسته در حال تغییر است و کوتاه شد

چنین شرایطی ممکن است هزینه های زیادی را  که تثبیت بستر درشستگی کف و کناره ها می گردد  موجب آب احداث پل گردیده و

به طرح اعمال نماید. بنابراین در مرحله طراحی باید طول های مختلف پل با توجه به هزینه های اجرا و محافظت در مقابل آبشستگی و 

 بالازدگی آب در بالادست پل انجام و کم  هزینه ترین گزینه انتخاب گردد. 

محدودیت های سازه ای و اقتصادی حی و مواد شناور در آب انجام شود. ا توجه به تراز سیلاب طراباید ب ،تعیین ارتفاع پل ها -

رعایت این  .گذری مهمترین عوامل تعیین کننده ارتفاع پل می باشند و ظرفیت آب مل و نقلمسائل  ،و جاده های طرفین خاکریزها

 مورد در طراحی بسیار حائز اهمیت می باشد.

  .باید انجام گیرد پلهادن آسیب به ی مسیر های قدیمی در صورت وارد آمبراتعریف جایگزین  -

عدم در نظر گرفتن عمق آبشستگی در طراحی تراز پی های یکی دیگر از شایع ترین دلایل تخریب ها در سیل اخیر را می توان  -

ز شمع استفاده نشده است و بصورت پایه تکی که در فونداسیون آن ااست پل کاکارضا  آن مصداق عینی که ،دانستپایه ها و کوله ها 

، آسیب اجرای شمع در پی  اجرا شده است. لازم به ذکر است پل باباحسین نیز در پایه دچار آب شستگی شدید شده بود ولی بدلیل

 کمی دیده است و پایداری سازه پل حفط شده است.

نوع شالوده و عمق آن براساس معیارهای سازه ای و ژئوتکنیکی، با درنظر گرفتن مسأله آبشستگی انتخاب بنابراین لازم است که  -

 یابد. محل اتکای پی پایه ها درعمقی پائینتر از عمق آبشستگی استقرارونیز لازم است که . شود

کشور   بصورت  یپل ها تیریمد کپارچةی ستمیس یری: بکارگابدیتوسعه  دیبا  کشور یپل ها تیریمد کپارچةی ستمیس -

پل ها باشد.  یریپذ بیدر آس ریچشمگتواند موجب کاهش  یو حوادث فوق العاده م ایاز وقوع بلا شیاز ضعف ها پ یمستمر و آگاه

 یریشگیبصورت گسترده و با هدف پ کنیخورده است ل دیکل یسالهاست که در وزارت راه و شهرساز ستمیس نیذکر است که ا انیشا

 است. افتهیدر مقابل حوادث فوق العاده در سطح کشور توسعه ن یاز خراب

  ساختمانها 6-8-9

 ریاخ یهالابیس یهاآموختهبصورت خلاصه به عنوان درسمی توان را  ریموارد ز،  4در فصل صورت گرفته  یهایبا توجه به بررس

 مطرح نمود: ساختمانها در خصوص 

مهمترین عامل تخریب ساختمانها در اثر سیلاب، قرار گرفتن در جریان سیلاب بوده است. لذا ضروری ترین موضوع در خصوص  -

مناطقی که دارای شیب تند و پتانسیل جریانهای سیلابی هستند، تهیه نقشه های پهنه بندی خطر سیل، اعمال آنها در طرحهای هادی 

 شهری و جلوگیری از احداث ساختمان در مناطق پرخطراست. جامع و تفصیلیو تفصیلی روستایی و 

و جامع و در مناطق کوهستانی که مستعد خطر رانش زمین هستند، این موضوع نیز باید در تهیه نقشه های هادی روستایی  -

 مورد توجه جدی قرار گیرد.تفصیلی شهری 

ستانها یا مراکز درمانی و نیز مراکز مدیریت بحران نظیر احداث ساختمانهای با اهمیت زیاد و خیلی زیاد نظیر مدارس و بیمار -

، باعث از دست رفتن کارآیی آنها در حین حادثه و پس از آن می شود. لذا در و رانش زمین فرمانداریها در مناطق در معرض خطر سیل 

تر نیز باید تمهیدات پادسیل در مناطق با ریسک کم جانمایی این نوع ساختمانها در نظر گرفتن مخاطرات سیل یک ضرورت است.

 سازی مطابق آئین نامه های مربوطه در نظر گرفته شود.

در سیلابدشتها که خطر آسیب به ساختمانها ناشی از پخش سیلاب و مانداب وجود دارد، سازه ساختمان باید از انسجام کافی  -

ایت مباحث مقررات ملی ساختمان تامین کننده این برخوردار بوده و از مصالح با کیفیت ساخته شده و دارای پی مناسب باشد. رع

شرایط است. ساختمانهای دارای این شرایط در سیلهای اخیر دچار اسیب سازه ای نشده اند، گرچه ممکن است نازك کاری ها و یا 

 تاسیسات و لوازم و محتویات ساختمان دچار خسارت شده باشند. 



 541        درس آموخته های رویداد سیل در عرصه زیرساختهافصل ششم:  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 تاسیسات آب و فاضلاب  6-8-4

است. به بوده  موجودو آیین نامه های  دلیل عدم توجه به ضوابطدر سیل اخیر، به  رده به تاسیسات آب و فاضلابعمده خسارات وا

ساله در نظر گرفته  40یا  84عنوان مثال علی رغم اینکه دوره طرح بسیاری از تاسیسات آبی بسته به اهمیت آنها بر اساس سیلابهای 

بردارن، به صرف وجود سدهای مخزنی در نشان می دهد بسیاری از مشاوران طراح و بهرهمی شود، مصادیق متعددی وجود دارد که 

سازه های "و  "رقوم اجرایی ایمن"سراب رودخانه ها و تنظیمی بودن جریان در پایاب، در راستای کاهش هزینه های اجرایی طرحها 

  گیرند.در نظر نمی را در طرح ها  "برابر سیلاب حفاظت از تاسیسات در

 برای سیل برابر در این زیرساختها سازی مقاوم برای روش و موثرترین ترین به عنوان ساده یسات زیرساختیتاس سازی اگرچه مرتفع

ای سیلاب مدنظر قرار گرفته است، ولیکن به نظر می رسد این موضوع برای مناطق جلگه وقوع زمان در ها آن از برداری بهره ادامه امکان

پذیر نیست، استراتژی مناسبی قلمداد نگردیده یا حداقل به مرتفع سازی به لحاظ وضعیت توپوگرافی چندان امکان خوزستان کهنظیر 

 ای چالش برانگیز باشد.لحاظ هزینه

 کشور به همراه داشته است که از این بین به موارد زیر می توان اشاره نمود: تجربه سیل اخیر درسهایی برای جامعه مهندسی

رسد بازه حدی متغیرهای هیدرولوژیکی تحت تاثیر پدیده تغییر اقلیم در حال گسترش است و لازم است این پدیده  به نظر می -

برداری از سامانه های زیرساختی مورد جدید به عنوان یک واقعیت پذیرفته شده و در راستای انطباق با آن، اصول طراحی و بهره

 بازنگری و اصلاح قرار گیرد.

های زیرساختی آب و فاضلاب شهری و روستایی در مناطق پست و مجاور به رودخانه های بزرگ، مخاطرات سیلاب برای سامانه  -

به دلیل اثرگذاری همزمان و گسترده بر اجزای مختلف سامانه )تصفیه خانه آب، شبکه توزیع آب، شبکه فاضلاب، شبکه جمع آوری 

ده و در عین حال با ماندگاری و تداوم بیشتری همراه است. لذا به نظر می رسد آبهای سطحی و تصفیه خانه فاضلاب( بسیار شدیدتر بو

 برداری گردند.این نوع سامانه ها باید با اصول و مبانی ویژه ای طراحی، اجرا و بهره

وضعیت زیرساختهای موجود آب و فاضلاب شهری در استان خوزستان به طور عمومی رضایت بخش نیست. بخشی از دلایل این  -

وضعیت نامناسب به شرایط اقلیمی خاص و گرمای فوق العاده زیاد منطقه، بالابودن تراز عمومی آب تحت الارضی، مخاطرات قرارگیری 

در معرض سیلاب، کیفیت عمومی نامطلوب منابع آب خام تامین کننده آب شهری، تبعات ناشی از جنگ تحمیلی، مشکل ریزگردها و 

 سرعت نسبت به حل مشکلات ناشی از این موارد اقدام نمود.  ... برمی گردد که لازم است به

ژنراتور هستند. با توجه به مسطح بودن شهر و عدم امکان  زلیفاضلاب در شهرستان اهواز فاقد د هایستگاهیا اد زیادی ازتعد -

لازم است در خصوص مجهز مذکور بود. لذا  یستگاههایبرق ا نیتأم ر،یاخ لیس یهااز چالش یکی ،یفاضلاب به صورت ثقل هیتخل

 .ردیژنراتور، اقدام لازم صورت پذ زلیبه د مذکور یستگاههاینمودن ا

بطور کلی احداث شبکه های آب و فاضلاب در مجاورت رودخانه ها باعث می شود این تاسیسات در برابر سیلاب بشدت آسیب  -

 پذیر باشد. 

ژئوتکنیک در محل مخازن ذخیره آب و در مسیر خصوط انتقال  در مناطق مستعد لغزش و رانش زمین. انجام مطالعات تکمیلی -

 آب ضروری است.

 تاسیسات انتقال برق  6-8-6

دهد که عمده مشکلات صنعت برق در جریان سیل ناشی از هجوم آب به زیرساخت های سیستم بررسی سیل اخیر نشان می

رسانی اعم از انتقال و فوق توزیع و همچنین سطح توزیع بوده است. در اینجا توجه به دو نکته مهم حایز اهمیت است. نخست برق

ت که آنها را در مواجهه با سیلاب قرار داده است. نکته دوم ای بوده اسگونههای برق بهجانمایی بخشی از شبکه و تعدادی از پست

 گردند.بیان می مختصرارسانی در مواجهه با سیل و یا سایر حوادث طبیعی است. این موارد در ادامه های برقموضوع تاب آوری سیستم
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رسد در جانمایی ر میبه نظ اند.بوده هاایی و حاشیه رودخانههای توزیع که دچار آبگرفتگی شدند، غالباً در مناطق روستشبکه -

مشابه دیگر زیرساختها، این موضوع مهمترین عامل ورود خسارت به آنها ها چندان مورد توجه قرار نگرفته است. ، حریم رودخانهآنها

 بوده است.

 در جانمایی پستهای برق در سیلابدشتها، پهنه بندی خطر سیل باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد -

های برق بیشترین آسیب پذیری را دارند. لذا لازم است در طراحی و اجرای شبکه ی خطوط انتقالسیل، پایه هامواجهه با در  -

 رسانی تاب آوری در برابر سیل نیز مورد توجه قرار گیرد. 

کستگی آنها ) در که مطابق دستورالعمل شرکت توانیر برای جلوگیری از ش ی خطوط انتقال و توزیعهاپایه در طراحی و ساخت -

در برخی از ، لازم است شرایط سیل نیز درنظر گرفته شود. شایان ذکر است در جریان سیل اخیر، ایط باد و طوفان( انجام می شودشر

های برق را فراگرفت، که این موضوع باعث سست شدن آب برای مدت زمان طولانی پیرامون پایهمناطق استانهای خوزستان و گلستان 

 های شبکه شد. رو رفتگی پایهزمین و ف

های زیست محیطی بوده است. لذا توجه به انبارهای طور مرتب درگیر با بحراناستان خوزستان طی چند سال گذشته، به -

های برق اضطراری، پایه، سیم و بحران و فراهم سازی تجهیزات ضروری مورد نیاز صنعت برق از جمله تجهیزات روشنایی، سیستم

 ها می باشد.  ژنراتورهای سیار و .... یک موضوع اساسی برای مقابله با بحرانکابل، دیزل 

 ضروری است. وط شبکه های توزیع برق انجام مطالعات تکمیلی ژئوتکنیکدر مسیر خطدر مناطق مستعد رانش زمین  -

  لازم است.زیع برق پایه های بتنی شبکه تو پیمناسب طراحی و اجرای جزییات در نواحی در معرض سیل توجه ویژه به  -

 تاسیسات انتقال و توزیع گاز  6-8-7

 ریاخ یهالابیس یهاآموختهتوان بصورت خلاصه به عنوان درس یرا م ری، موارد ز 4صورت گرفته در فصل  یهایبا توجه به بررس

 گاز مطرح نمود: عیانتقال و توز ساتیتاس در خصوص

 ها و...ها و رودخانهبخصوص در عبور از عوارض مانند مسیلهای اجرایی استاندارد لزوم بازنگری در نقشه -

ها و منظور نمودن کد ارتفاعی ایستگاه و جاده سرویس آن متناسب با کد ارتفاعی جاده لزوم بازنگری نقشه استاندارد ایستگاه -

 اصلی و همچنین منظور نمودن کالورت در زیر جاده سرویس

 گازرسانی تجهیزات و تاسیساتخطوط و  طراحی های خطر سیل درلزوم در نظر گرفتن ملاحظات پهنه بندی  -

 یلاباز س یناش ینزم یداریهایار مخاطرات ناپا یریخط انتقال گاز جهت جلوگ یرلازم در مس یکیلزوم انجام مطالعات ژئوتکن -

  اند گرفته قرار شستگی آب و گرفتگی آب و سیل معرض در آن تاسیسات و خطوط که نقاطی تقویت و کیمحت -

رعایت استاندارد های اجرای شبکه ها در محل تقاطع با رودخانه ها و مسیل ها شامل : در نظر گرفتن طول بستر مناسب و اجرای  -

دستک ها در محل مناسب و خارج از بستر، تشخیص صحیح کف رودخانه و به تبع آن عمق نامناسب لوله گذاری، مهار مناسب لوله در بستر 

 بتنی در برخی موارد، اجرای مناسب گابیون در پایین دست شبکه ها، اجرای صحیح وزنه های بتنی.  رودخانه توسط وزنه های

 امکان.حد دور کردن و اجرای شبکه های تغذیه گاز از رودخانه ها در  -

قطع تهمیدات لازم در خصوص مقاوم سازی شبکه ها و تاسیسات مخصوصا در حاشیه رودخانه مانند استفاده از شیرهای اعمال  -

 خودکار و .... 

 زیرساختهای کشاورزی 6-8-8

 در خصوص ریاخ یهالابیس یهاآموختهدرس توان خلاصه یرا م ری، موارد ز 4صورت گرفته در فصل  یهایبا توجه به بررس

 :مطرح نمود یکشاورز یرساختهایز

 مجاز ریغ هایساخت و سازدر اثر  هالیمس تیظرفمحدود شدن جلوگیری از  -

 در بستر  زهکش ها  اهانیانباشت رسوبات  و رشد گجلوگیری از  -
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  بر اساس تحلیهای ریسک یکشاورز یآب یسازه ها سال در طراحی 40در نظر گرفتن دور های بازگشت طولانی تر از  -

 رساختهایزصحیح   یجانمائتوجه به   -

   سازی زیرساختهای مهم کشاورزی لیپاد سلزوم  -

 احداث شده وشیروانیهای طبیعی  6-8-1

 بسیاری ازقرار دارند.  لغزش نیزم ناشی از در معرض مخاطرات استانهای پربارش یدر مناطق کوهستان ییروستا گاههایاکثر سکونت

لغزش  نیروستاها زم از تعدادیدر  بوده اند ومنطبق  یمیقد هایلغزش نیبر زمدر حین بارندگی های اخیر حادث شده  هایلغزش نیزم

 یدارادر مناطق  لغزش نیدر رخداد زم دیو تشد عیباران عامل تسر یبارش و حجم بالا ادیشدت ز .باشد یم تیسابقه فعال یدارا

 .بوده است استعداد بالفعل لغزش

ناشی از رانش زمین به ساختمانها، جاده ها و ابنیه وابسته، تاسیسات آب و فاضلاب، تاسیسات انتقال برق و گاز در  هایخسارت -

 است.  بوده  قابل توجه  1792و فروردین سال  1793ق مختلف متاثر از بارندگیهای شدید اسفند مناط

 و شهرهای واقع در مناطق کوهستانی و جنگلیروستاها  هیساخت و ساز در حاش هیرو یرشد بعلاوه بر تغییر کاربری جنگلها،  -

 .  .  نموده است تسریعلغزش را  نیو رخداد زم شده بداریدر مناطق ش یباعث بارگذار

روستاها  بخصوص در یعموم یفضاها یمنیو مسئول در حفظ ا کپارچهی تیریعدم نظارت بر ساخت و ساز در روستاها، نبود مد -

 .  یشودم نیمخاطرات زم دیباعث تشد

در  یی و ژئوتکنیکمهندس یشناس نیانجام مطالعات جامع زم لغزش،نیبا مخاطرات زم یکاهش خسارت و مقابله اصول یبرا -

و پروژهای عمرانی خطی نظیر راه، راه آهن و خطوط انتقال  مناطق کوهستانی و در مجاورت مکانهای زیستی، تاسیسات صنعتی،

 . ی استضرور

لغزش تهیه نقشه های پهنه بندی مناسب کشوری و منطقه ای برای نیبا مخاطرات زم یکاهش خسارت و مقابله اصول یبرا -

 زمینلغزش ضرورت دارد

ای پهنه بندی زمینلغزش  موجود، در دست تهیه و یا آتی باید یکی از لایه های اطلاعاتی پایه در طرحهای توسعه نقشه ه -

 زیرساختهای شهری، روستایی و بین شهری )راه، راه آهن، خطوط انتقال گاز، مایعات صنعتی، برق و مخابرات( باشد

ن شهری )راه، راه آهن، خطوط انتقال گاز، مایعات صنعتی، برق و باید برای طرحهای توسعه زیرساختهای شهری، روستایی و بی -

 مخابرات( به مورفولوزی و زمین شناسی )لیتولوژی( منطقه توجه شود

 باید از جنگل زدائی و تبدیل جنگل به زمین های کشاورزی جلوگیری شود -

 باید مطالعات اکتشافی ژئوتکنیکی لازم و خاص انجام شود -

برق و  توسعه زیرساختهای شهری، روستایی و بین شهری )راه، راه آهن، خطوط انتقال گاز، مایعات صنعتی،برای طرحهای  باید  -

 خاکبرداریها طرح و اجرا شود و زهایخاکربرای  داریپا در مناطق کوهستانی شیب های مخابرات(

وهستانی در مجاورت پروژه های بخصوص در مناطق ک یهازیخاکر ایو  یهاخاکبردارویا  شیروانیهای طبیعی ینگهدار یبرا -

 .و یا روشهای مختلف پایدار سازی مناسب طرح واجرا شود حائل مناسبهای  واریدعمرانی و زیر ساختی 

های مناسب عمقی و سطحی برای هدایت و خروج  زهکششیروانیهای طبیعی و یا خاکبرداری شده باید  جهت پایدار سازی  -

 طرح واجرا شود آبهای زیرزمینی و سطحی از شیروانیها

های بعدی هستند لازم است تا نسبت به ایمن و همچنان مستعد رانش لغزش،دیده از زمینبا توجه به اینکه اکثر مناطق آسیب -

 پایدارسازی این مناطق با استفاده از مطالب فوق اقدام شود.
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 جمع بندی 6-1

در عرصه تاب آوری ، 92و ابتدای سال  93سال اسفند حوادث بارندگیها و سیلهای انتهای  یدرس آموخته هادر این فصل 

مذکور در بخشهای برنامه ریزی، بودجه ریزی، طراحی، اجرا، نظارت بر اجرا، نگهداری و تعمیر درس آموخته های  ارائه شد.زیرساختها 

 جمع بندی مطالب مورد بحث به شرح زیر است: و نیز جزییات فنی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 بر اجرای  زیرساختها  کلیو نظارت  اجرا ،یزیبودجه ر ،یریگ میتصم 6-1-1

 دیجد یاهیسرما یهاییتملک دارا یهاطرح بیشروع و تصو

 فیتعر روشدر کشور  یا هیسرما یهاییدارا تملک دیجد یطرحها شروع یبرا ازین اعلام یابیارز نحوه بررسی ها نشان می دهد

 چگونهیه دینبا یکاف مطالعه بدون و شود محسوب اجرا یاصل پیش شرط دیبا ییاجرا یطرحها مطالعات. ندارد نظام مندی و شده

این طرحها باید در چارچوب برنامه های توسعه پایدار یک منطقه برنامه ریزی شده و مسائلی از قبیل . شود شروع اجرای کیزیف اتیعمل

مصرف بهینه انرژی و آب، عدم آلایندگی محیط زیست، استفاده از مواد و مصالح مناسب و با دوام، تاب آوری در برابر حوادث طبیعی و 

 واردی هیتوج مطالعات بدون طرحها از یبرخ. ستین نگونهیا عمل در کهیصورت درد. در نهایت داشتن توجیه اقتصادی در آنها رعایت شو

 و حتی شوندی می لیتفص مطالعات وارد هیاول مطالعات بدون طرحها از یبرخ. شوندی م( دو فازی)لیتفص و( کی فاز) هیاول مطالعات

 و ضیتبع بدون ی کاملیکنترل ستمیسبه نظر می رسد در حال حاضر . شوندی م اجرا فاز وارد مطالعات داشتن بدون طرحها از یبرخ

 ییطرحها از یبرخ در .ندارد وجودی ا هیسرما یهاییدارا تملک یطرحها شروع جهت استانداردها حداقل تیرعا یبرا یواقع و حیصح

 چند در طرح یاجرا که است یصورت به سالانه بودجه صیتخص و نییتع نحوه است، شده انجام زین آنها مطالعات و بوده ریپذ هیتوج که

 . کشدی م طول ازین مورد زمان مدت برابر

 ی اهیسرما یهاییتملک دارا یهاطرح اعتبار نیتأم

 کشور نشان دهنده مشکلات زیر است:ای های سرمایههای تملک داراییطرحبودجه ها و تعداد  آمار ارقام و بررسی

 ای در دست اجرا،های سرمایهتملک دارایی هایای طرححجم مازاد بر توان بودجه -

 تصویب بیش از حد طرحهای اجرائی در هر سال وعدم امکان تامین بودجه برای همه طرحهای جدید و نیمه کاره  -

 در براورد های اولیهدرنظر نگرفتن تورم واقعی سالیانه و  هابرآورد ناقص از حجم عملیات و اعتبار مورد نیاز طرح -

 لیتطوو  عدم تامین به موقع بودجه اثر در کار کل یاجرا تیفیک کاهش: داشته است یپ در را ریز مواردات فوق بطور کلی مشکل

عدم پرداخت به موقع حق الزحمه عوامل دست اندر کار از قبیل در اثر  کارپایین آمدن کیفیت اجرای   کارشناسان، راتییتغ و زمان

 متیق شیافزا ،یبردار بهره شروع در ریتاخ به توجه با یاقتصاد یور بهره کاهش ،یبردار بهره شروع زمان در ریتاخ مشاور و پیمانکار،

 .زمان مدت طول در ییاجرا طرح در راتییتغ به ازین و هیاول یازهاین رییتغ  ،طرح شده تمام

 یاهیسرما یهاییدارا تملک یهاطرح بر یکل نظارت

برطبق مستندات قانونی موجود، نظارت کلی بر طرحهای عمرانی بر عهده سازمان برنامه و بودجه است. لیکن بررسی ها نشان می 

دهد این سازمان در طول سالها مشکلاتی را برای انجام این نظارت داشته است. به دلیل انواع مشکلاتی که در طول سالها بر سر راه 

داشته ، در حال حاضر گزارشهای کیفی در خصوص تاریخچه هر طرح و محتوای آن موجود نیست. در اجرای طرحهای عمرانی وجود 

ها بود نامناسب شدن وضعیت طرحها که حاوی اطلاعاتی مبنی بر انتشار گزارش نظارتی سالانه طرح ،1724سال در این زمینه حتی 

 .های دفتر بود بسته شده استگزارشپورتال دفتر نظارت که محل ارائه کلیه نیز های اخیر شد و در سال متوقف

گیری برای توقف یا ادامه طرح، تواند مشتمل بر تصمیمها میبر طرح صحیح و اصولی اقدامات مورد انتظار پس از نظارت

 ندهای اجرای طرح و مانند آن باشد.گیری در مورد میزان اعتبار طرح، بهبود کیفیت طرح از طریق اصلاح عوامل و فرآیتصمیم

 لیکن مشکل اصلی در این خصوصگیری در موارد اشاره شده در اختیار دستگاه مجری طرح و سازمان برنامه و بودجه است. تصمیم
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ما عمو نفع )مانند پیمانکاران، نمایندگان مجلس، مقامات محل اجرای طرح و ...(، علاوه بر فشار سیاسی و اجتماعی عوامل ذی

در برخی موارد رسوخ فساد در این زمینه هم ممکن است مزید  .کارشناسان و مسئولان در اتخاذ تصمیم است توانیکاری و کممحافظه

بر علت باشد. بر این اساس تعداد مواردی که بر اساس نتیجه یک فرآیند صحیح نظارتی، تصمیماتی اساسی در زمینه اصلاح طرحها 

 ه چشم نمی خورد. اتخاذ شده باشد، زیاد ب

 کشور ییو اجرا ینظام فن 6-1-1

 نامه ها نییدستورالعملها و آ ،مقررات بیتصو و نیتدو ساختار

ساختار حاضر در سازمان برنامه و بودجه برای تدوین، بررسی و تصویب دستورالعملها و آیین نامه ها، کافی و وافی برای نیل به 

اهداف آن نیست. گرچه در سالهای اخیر تلاش شده از ظرفیت دستگاههای اجرایی، مراکز تحقیقاتی وابسته به سازمانها و دانشگاهها در 

عملها استفاده زیادی بشود، لیکن عملا یک ستاد یا شورای مرکزی برای تشخیص نیازها، اولویت بندی آنها و تهیه و تدوین دستورال

برنامه ریزی برای تدوین مدارك فنی در زمینه های مختلف مرتبط با طراحی و اجرای زیرساختها وجود ندارد. همچنین فرآیند بررسی 

ف شده نیست. در نهایت برنامه معین و تثبیت شده ای برای بازنگری و تجدید نظر و تصویب این مدارك به صورت استاندارد و تعری

 دوره ای در آنها وجود ندارد. 

. خوردی م چشم به کمتریی اجرای دستگاهها وی زیر برنامه و تیریمد سازمانی دستورالعملها و ها ننامهیآئ هیته در تیاولو تیرعا

 " حد در اصلا که است رودخانه رسوب ای یدب مشخصات برآوردی برای بیتقر روش کی حیتشر و انیب حد در دستورالعملها ازی برخ مثلا

 دستورالعمل ای نامه نیآئ ،شتریبی لیخی کاربردها با مهمتر موضوعاتی برخی برا کهی صورت در. ستین "یمل نامه نیآئ ای دستورالعمل

 . است نشده هیتهی مناسب

 ریغ را آنها تیرعا عموما و ستین حیصح برنامه و بودجه سازمان سوم نوع یدستورالعملها و ها ننامهیآئ به نسبت یعموم دگاهید

 تیرعا که باشد یبصورت و شده کسانی سوم نوع یدستورالعملها و ها ننامهیآئ همه یبرا ابلاغ متن است لازم. دانند یم یا هیتوص و لازم

یا مشاور به روشنی آیین نامه جایگزین را که مورد تصویب  شود ابلاغ یدتریجد دستورالعمل ای نامه نیآئ آنکه مگر کند دایپ اجبار آن

 کارفرما قرار گرفته است، معرفی نماید.

  ییکارفرما یدستگاهها

در دهه های اخیر به تدریج  .در گذشته های دورتر بخش عمده ای از طرحهای عمرانی توسط ستادهای وزارتخانه ها اجرا می شد

 طرحهای بزرگ به چند طرح کوچک و در نتیجهسهم طرحهای ملی از کل طرحها کم شده و به سهم طرحهای استانی اضافه شده 

در دستگاههای از طرف دیگر  چکتر است. کوچک شدن طرحها به معنی انتخاب مشاوران و پیمانکاران کو شکسته شده است.

انجام، نظارت و طبیعی تعداد کمتری کارشناس مجرب وجود دارد. مجموعه این عوامل باعث کاهش کیفیت  کارفرمایی کوچک، بطور

 طرحها می شود. تحویل گیری 

عدم پرداخت به موقع به مشاوران و پیمانکاران یکی دیگر از مشکلات گریبانگیر طرحهاست. این مشکل  با شدت و ضعف در همه 

ن به نظر می رسد در دهه اخیر با گسترش بی رویه تعداد طرحها و تنگناهای بودجه ای، وسعت سالهای گذشته وجود داشته، لیک

بیشتری یافته است. این امر به صورت طبیعی موجب سوق دادن مشاوران و پیمانکاران به استفاده از نیروهای تخصصی ارزانتر و کم 

 تجربه تر و متعاقبا کاهش کیفیت طرحها می شود.

 مشاور  یمهندس یشرکتها

ل به اهداف آنها هستند. مهمترین عامل تعیین کننده سرنوشت عملکرد طرحها برای نی مشاوران طرحهای عمرانی ،از دیدگاه فنی

شرایط حاکم بر بازار نشان می دهد با توجه به کم شدن و کوچک شدن طرحهای عمرانی، مشاوران باتجربه به تدریج نیروهای  بررسی

تخصص و تجربه کارشناسان و وجود یک سیستم یکپارچه کنترل این در حالیست که  .د را ازدست می دهندمجرب خود تمام وقت خو
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کیفیت ، تضمین کننده محصول نهایی یک شرکت مهندسان مشاوراست و مشکلات فوق الاشاره قطعا نقش انکار ناپذیری در کاهش 

اختهای تاب آور در برابر سیل که نیازمند همکاری متخصصانی با کیفیت خواهد داشت. این موضوع در طرحهایی از قبیل طراحی زیرس

نکته دیگر دررابطه مشکلات مبتلا به مشاوران عدم وجود یک فرایند بازآموزی و  تخصصهای مختلف است، حائز اهمیت بیشتری است.

 به روز رسانی اطلاعات کارشناسان فنی است. 

گر از مشکلات حاد آنهاست. این مشکل در دهه اخیر به دلیل تنگناهای بودجه عدم پرداخت به موقع حق الزحمه مشاوران یکی دی

ای، وسعت بیشتری یافته است. این امر به همراه کم شدن تعداد طرحهای جدید به تدریج باعث تعطیل شدن یا تعدیل نیرو در این 

است و در آینده باعث از دست رفت توان کشور شرکتها شده شده است. این موضوع مسلما زنگ خطری برای نظام فنی و اجرایی کشور 

 برای انجام طرحهای عمرانی خصوصا طرحهای بزرگ خواهد شد. 

 یمانکاریپ یشرکتها

مشکلات کلی شرکتهای پیمانکاری شباهتهای زیادی با مشکلات کلی شرکتهای مهندسان مشاور دارد. با این تفاوت که در 

آلات و تجهیزات از اهمیت زیادی برخوردار است. در اینجا نیز مجددا شرایط حاکم بر شرکتهای پیمانکاری وجود سرمایه و ماشین 

بودجه و نحوه پرداختها و تورم سنگین کشور که موجب افزایش شدید قیمت مواد و مصالح شده است، باعث تضعیف توانمندی های 

 این شرکتها در سالهای اخیر شده است.

ای پیمانکاری کشور عدم وجود یک ساختار تضمین وکنترل کیفیت در آنهاست. در حالیکه یکی از مشکلات مهم گریبانگیر شرکته

امروزه در دنیا وجود چنین ساختاری در شرکتهای پیمانکاری یک ضرورت قطعی بوده و نقش آنها در حفظ و ارتقای کیفیت اجرای 

 انکاری این ساختار وجود ندارد.طرحها کاملا شناخته شده است،  هنوز در اکثر قریب به اتفاق شرکتهای پیم

 قراردادها نوع

 اجرا یعامل سه یقراردادها قیطر از کشور  یها پروژه از یاریبس هنوز ،یعامل سه یقراردادها از کشورها از یاریبس گذار رغمیعل

مشارکت  یطرحها  برا یاجرا دیجد هایروش. هستند اثرگذار آنها یفیک روند بر که دارند یبیمعا یعامل سه یقراردادها. شوند یم

» ، «تأمین منابع مالی، ساخت و بهره برداری»، «تأمین منابع مالی، ساخت، بهره برداری و واگذاری»خصوصی از قبیل  -بخش عمومی

 قرار استفاده مورد لازم نیتضام گرفتن با و یدرست به چنانچه ،«مالکیت و برداری بهره ساخت، » ایو « طرح و ساخت، کلید در دست

لیکن این روشها در کشور ما کمتر  .ندینما کمک طرحها تیفیک ارتقا به و ندینما رفع را مشکلات نیا یادیز حدود تا توانند یم ، رتدیگ

 مورد استفاده قرار می گیرند.

توانمندی کافی کار از دیگر مشکلات فعلی قراردادها که برخی از آنها به نوع قرارداد و متون متداول آنها و برخی دیگر به عدم 

فرمایان باز می گردد، عدم توجه و حساسیت کافی در مراحل تحویل موقت ودائمی پروژه هاست. دیده می شود در پاره ای از موارد، 

مجریان طرحها برای ارائه آمار و نمایش مراسم افتتاح پروژه ها بدون رفع نقائص نسبت به تحویل گیری اقدام می نمایند. این در 

فاصله زمان بین تحویل موقت و تحویل دائم نسبتا کوتاه بوده و بسیاری از مشکلات طرحها در  ره تضمین طرحها، یات که دوحالیس

 زمانی طولانی تر بروز پیدا می کنند.

   لابیس برابر در رساختهایز یآور تاب نهیزم در استانداردها و مقررات نواقص و کمبودها 6-1-3

 لابیدر برابر س رساختهایز یتاب آور نهیموجود کشور در زم یفن  ینامه ها نییمقررات، دستورالعملها و آ این گزارش  5فصل در 

. متاسفانه در حال حاضر این مجموعه دارای نواقصی بوده و در بسیاری موارد ضوابط حقوقی مدون و قابل استنادی بررسی شدو ارائه 

آنها الزام آور  تیرعا زیمشاور ن یشوند و در قرار دادها یبوده و الزام آور محسوب نم 7ع از نو اتینشر نیآن وجود ندارد. اغلب ا یبرا

 هیتوص زیرا ن یمختلف را مرور و بعض یکشورها ینامه ها نیها بسنده کرده و آئ هیو توص فیبه تعار اتینشر نیابرخی از . ضمنا ستین

  .کمتر پرداخته شده است اتینشر نیدستورالعمل ها در ا یساز یکنند و به بوم یم
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دو کمبود مهم در آیین نامه ها روشن نبودن تکلیف کاربری های مختلف در حریم رودخانه ها و سیل طراحی برای طراحی انواع 

 موجود نیست.خصوص آبرو ها نیز دستورالعملعای مناسب برای طراحی و ساخت و نگهداری و تعمیرات زیرساختها، خصوصا پلهاست. در

به آن  آیین نامة ملی الزام آورو باید در یک  زیاد بودهع از منظر مهندسی پل کاستی های موجود در ضوابط و مقررات در مجمو

در رابطه با تاب آوری راهها نامه ها و راهنما ها  نیآئ به بررسی های صورت گرفته در این گزارش، خلاءهمچنین با توجه پرداخته شود. 

 وجود دارد.لاب و ابنیه وابسته در برابر سی

اگر چه زیر ساختهای آبی اصلی مانند سدها و بندها در این سیلاب با مشکل خاصی مواجه نشدند یا مطلب خاصی در مورد آنها 

گزارش نشده است، لیکن لازم است وزارت نیرو در خصوص به روز کردن دستور العملها و آئیننامه های طراحی و اجرای آنها بررسی و 

در مورد سایر زیرساختهای آبی از قبیل دیوارهای حائل )یا نگهبان( و ایستگاههای پمپاژ نیز کمبود و نقائصی وجود ماید. اقدام لازم بن

 دارد که در این گزارش تشریح شده است.

 :در رابطه با تاب آوری سایر زیرساختها در برابر سیلاب نیز قابل ذکر است ریز ینامه ها و راهنما ها نیآئ کمبود

 بند و پلها.  لیس یسازه ها یو نگهدار ریو تعم یدوره ا شیپا ،یبردار بهره -

 .سکیر لیحلتپمپاژ، ...( به کمک  یستگاههای)پل، کالورت، ا یرساختیز یسازه ها یبرا یطراح لیس نییروش تع -

 .لابیدر مقابل س یتاب آور شیبه منظور افزا یو صنعت یمسکون یسازه ها یطراح -

 لیس معرض در یرساختهایز یطراح یاستانداردها تیرعا و یطراح تیفیک 6-1-9

 یدولت یبخشهااجرا شده توسط  یرساختهایز

طراحی زیرساختها در بخشهای دولتی با رعایت نظام فنی و اجرایی و از طریق شرکتهای مهندسان  مشاور انجام می شود. با توجه 

در مواردی که مشاوران شود که ، ملاحظه میدر معرض سیلبا مرور بر خسارتهای وارده بر مستحدثات به مجموعه این مشکلات و 

 صاحب صلاحیت با رعایت استانداردهای فنی، زیرساختها را طراحی نموده اند، این مستحدثات تاب آوری لازم را یروز داده اند. لیکن

ها را فراهم دیدگی پروژهعیارهای فنی و مهندسی،  موجبات در معرض خطر و آسیبآنها از بکارگیری ساز و کارها و ضوابط و م  انحراف

پذیری مستحدثات عمرانی را افزایش داده است، مداخلات کارفرمایی در ساختاری که آسیب عوامل قابل توجه در بخش از کرده است.

 بطور کلی می توان گفت  .بوده استیا اتمام سریعتر آن   انترجهت عدول از ضوابط و معیارهای فنی به منظور دستیبابی به پروژه ارز

مند هستند، با توجه به نظارت بیشتر و عدم عدول از ضوابط و معیارها، پروژه و ازکارفرمایان توانمندتر بهره اای بزرگی که غالبهکه پروژه

( واگذار شده به کارفرمایانی که پروژه های بزرگ بخشهای کوچک شده از های کوچک )و یاپروژه لیو .اندهطرحهای ایمن را پدید آورد

گیری مناسب کارها و با عدول از ضوابط و معیارها و عدم توانایی برای نظارت و تحویل ، در مواردیاز توانمندی لازم برخوردار نبودند

 اند.پذیری ایجاد نمودهمستحدثاتی آسیب نکاران طرحها،خدمات از مشاوران و پیما

، آشکار ساخت که جاده ها و پلها بخش مهمی از خسارات  7آمار و ارقام خسارات وارده بر زیرساختها گزارش شده در فصل 

 برابر در فرودگاه و آهن راه طرحهای راه، حیعدم مطالعات صحسیلهای اخیر را تشکیل می دهند. در بخش طراحی مواردی از قبیل 

تجربه چند  لیبه دل لیس تیمشاور و طراح، عدم توجه به اهم یکمبود دانش فن از،یاعات مورد نمختلف)نبود بانک اطل لیبه دلا لابسی

 را می توان از جمله مشکلات برشمرد. ناسب کارفرما بر روند مطالعات عدم نظارت و کنترل م ،(یمتوال یسال خشکسال

ستان آشکار ساخت، این است که در این نوع استانها نکته دیگری که بررسی خسارات در مناطقی از قبیل استانهای خوزستان و گل 

که سیلابدشتها در معرض خطرات ناشی از سیل هستند، در تهیه طرحهایی از قبیل راهها و یا تاسیسات صنعتی، نگاه بخشی حاکم بوده 

به بروز خسارات و گسترده تر و نگاه منطقه ای با لحاظ مخاطراتی از قبیل سیل کمتر رایج بوده است. این امر حتی در مواردی منجر 

شدن مناطق سیلزده شده است. نمونه هایی از این موارد طرحهایی در استان خوزستان است که موانعی را برای روانه شدن سیلابها به 

ر حالی است سوی تالابهایی، که در گذشته های دورتر در هنگام طغیان رودخانه ها روانابها را جذب می نموده، ایجاد نموده بود. این د

 که علی القاعده در طرحهای توسعه ناحیه ای مخاطرات طبیعی از قبیل سیل و زلزله باید راهنمای توسعه زیرساختها بوده باشد. 
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یکی دیگر از نکات چشمگیر در خصوص مشکلات موجود در رابطه با طراحی زیرساختها ، ارتباط ضعیف و در برخی موارد عدم 

ای کارفرمایی یا مشاوران طرحها با وزارت نیرو در خصوص موضوعات حریم رودخانه ها و پهنه بندی خطر وجود ارتباط بین دستگاهه

سیل است. به نظر می رسد در بسیاری از موارد این موضوع به یک استعلام ساده از سازمانهای آب منطقه ای بسنده می شود. حال آنکه 

گتری برای خود قائل باشند و هم سایر دستگاههای کارفرمایی باید الزام قانونی و آیین هم این سازمانها باید در این زمینه مسئولیت بزر

 نامه ای بیشتری برای هماهنگی بیشتر داشته باشند.

 یخصوص بخش یساختمانها

 ران،یا ساختمان یمل مقررات طبق بر کشور در ساختمانها یاجرا و یطراح، ساختمان کنترل و یمهندس نظام قانون موجب به

برطبق نظامات اداری این مقررات، طراحی ساختمانها باید توسط مهندسین صاحب صلاحیت دارای پروانه مربوطه انجام . شود یم انجام

گیرد. بررسی های میدانی نشان می دهد که در دو دهه اخیر کیفیت طراحی ساختمانهای کشور ارتقا یافته و اکثر ضوابط مقررات ملی 

روانه ساختمان رعایت می شود. لیکن در ساختمانهای قدیمی لزوما چنین مواردی رعایت نشده است. آنچه ساختمان در مرحله اخذ پ

در زمینه طراحی ساختمانها و تاب آوری آنها در برابر سیل می توان گفت این است که جانمایی ساختمانها تابع شرایطی است که به 

بررسی ها نشان می دهد که بزرگترین مشکل ساختمانهای خسارت دیده، واقع  نوعی در مقررات ملی ساختمان مغفول مانده است. این

شدن در بستر و حریم رودخانه ها بوده است. این موضوع علی القاعده مرتبط با موضوع طرحهای هادی و تفصیلی توسعه روستایی و 

زمینلغزش تهیه شده و به تصویب شورایعالی  شهری است . این طرحها باید بر اساس مطالعات مختلف از جمله پهنه بندی خطر سیل و

معماری و شهرسازی یا شوراهای استانی مربوطه رسیده و مبنای صدور پروانه ساختمان توسط شهرداریها یا بخشداریها قرار گیرد. در 

مان در پهنه های این بخش گزارش می توان گفت بزرگترین درس آموخته حوادث سیل در رابطه با ساختمانها اجتناب از احداث ساخت

در این زمینه ضروری است کلیه سازمانهای مسئول نظیر شهرداریها ، استانداریها، بنیاد مسکن انقلاب  .خطر سیل رودخانه هاست

اسلامی و در نهایت وزارت راه و شهرسازی با وقوف به مسئولیتهای خود نسبت به بروز رسانی طرحهای هادی و تفصیلی توسعه 

 قدام عاجل بعمل آورند تا از احداث ساختمان در مناظق سیل خیز و سیل گیر جلوگیری شود.روستایی و شهری ا

 یخصوص بخش یکشاورز یرساختهایز

آمار و ارقام خسارات وارده بر زیرساختها نشان میدهد علاوه بر ساختمانها، جاده ها و پلها، زیرساختهای کشاورزی بخش بزرگی از 

خسارات سیلهای اخیر را تشکیل می دهند. بخشی از این خسارات مربوط به زیرساختهایی است که طی سالها توسط بخش خصوصی 

طراحی این نوع زیرساختها از نظام خاصی پیروی نمی کند و در نتیجه ضوابط خاصی در مورد آنها  توسعه یافته است. به نظر می رسد

رعایت نمی شود، همچنین این نوع طراحی ها لزوما توسط مهندسان یا شرکتهای مشاور صاحب صلاحیتی انجام نمی شود. تجربه 

داریها با ورود به موضوع، ضوابطی را وضع نمایند که از آسیب سیلهای اخیر نشان می دهد ضروری است وزارت جهاد کشاورزی و استان

 پذیری شدید این نوع زیرساختها و  بروز خسارات به سرمایه های مردم جلوگیری شود. 

 لیس معرض در یرساختهایز یاجرا بر نظارت و اجرا تیفیک 6-1-4

 یدولت یبخشهااجرا شده توسط  یرساختهایز

ولتی با رعایت نظام فنی و اجرایی و از طریق شرکتهای پیمانکار ذیصلاح انجام می شود. نظارت اجرای زیرساختها در بخشهای د

با مرور فنی بر  اجرا ی این زیرساختها توسط شرکتهای مشاور مسئول طراحی آنها انجام می شود. با توجه به مجموعه این مشکلات و 

مند های بزرگی که غالبآ ازکارفرمایان توانمندتر بهرهکه پروژه می توان گفتبطور کلی ثات ایمن مانده،  بر خسارتهای وارده بر مستحد

 های کوچک )و یاپروژه لیو .اندههستند، با توجه به نظارت بیشتر و عدم عدول از ضوابط و معیارها، پروژه و طرحهای ایمن را پدید آورد

با عدول از  ، در مواردیکارفرمایانی که از توانمندی لازم برخوردار نبودند( واگذار شده به بخشهای کوچک شده از پروژه های بزرگ
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مستحدثاتی  نکاران طرحها،گیری مناسب کارها و خدمات از مشاوران و پیماضوابط و معیارها و عدم توانایی برای نظارت و تحویل

  اند.پذیری ایجاد نمودهآسیب

 یاجرا دهند، یم لیتشک را ریاخ یلهایس خسارات از یمهم بخش که کشور نقل و حمل یرساختهایز بر وارده خسارات با رابطه در

 مراحل بر حیصح نظارت عدم مانکار،یپ تیصلاح عدم جمله)از مختلف لیدلا به مانکاریپ توسط آنها زهکش هیابن ای و ها پروژه نامناسب

ضمنا  .است ذکر قابل ،یطراح و ییجانما مشکلات بر هعلاو، مشاور( دییدر پروژه بدون تا یفن ریغ یا قهیسل راتییتغ اعمال احداث،

 :، مشاهده شده استدیپل ها گرد شتریب یریپذ بیکه منجر به آس ریها ز یکاست

 پل ها  فیضع یفن یاجرا •

 اجرا . نیکارفرما در حمشاور و از طرف  ینبود نظارت قو •

 در ساخت وساز. یمواد و مصالح مصرف تیفینبود نظارت بر ک •

بطور کلی می توان گفت که در بخش نظارت بر  اجرای طرحهای عمرانی، مشکلات ساختاری زیادی در کشور وجود دارد. نظارتی 

که توسط مهندسان مشاور انجام می شود به دو بخش نظارت کارگاهی و نظارت عالیه )دفتر مرکزی مشاور( تقسیم بندی می شود. در 

هندسان ناظر باید در کارگاه مقیم باشند و نقش حیاتی در کیفیت اجرای پروژه ها دارد، به بخش نظارت کارگاهی که بر اساس آن م

دلیل سختی های کار و پایین بودن حق الزحمه ها عموما امکان به کار گیری مهندسان مجرب و توانمند فراهم نمی آید. ضمنا با توجه 

 عیتهای پیمانکاران زمینه فساد در اینجا به وجود می آید. به اختیارات این ناظرین در زمینه رسیدگی و تایید صورت وض

از طرف دیگر متاسفانه علیرغم آنکه سیستمهای کنترل کیفیت و تضمین کیفیت امروزه در کشورهای پیشرفته در شرکتهای 

مانکاری کوچکتر که پیمانکاری به خوبی پیاده شده و در کشور ما نیز در شرکتهای بزرگ این امر محقق شده است، در شرکتهای پی

مسئول اجرای اکثر پروژه های استانی هستند، این سیستمها پیاده نشده است. بنابراین کنترل کیفیت در داخل شرکت پیمانکاری و نیز 

توسط ناظرین مشاور دارای خلاء های جدی است. یکی از شواهد این موضوع عدم وجود مدارك و اسناد کنترل کیفیت  شامل مدارك 

 ا و بازرسی ها در اکثر پروژه هاست. آزمایشه

 یخصوص بخش یساختمانها

برطبق نظامات اداری  مقررات ملی ساختمان، نظارت بر اجرای ساختمانها باید توسط مهندسین صاحب صلاحیت دارای پروانه مربوطه 

کیفیت بسیار پایین و به صورت صوری انجام گیرد. بررسی های میدانی نشان می دهد که نظارت بر اجرای ساختمانهای بخش خصوصی با 

انجام می شود. علیرغم وجود این مشکل، می توان گفت بزرگترین درس آموخته حوادث سیل در رابطه با ساختمانها اجتناب از احداث 

 این امر به واقع خارج از شرح وظایف مهندسان ناظر ساختمانی است.   .ساختمان در پهنه های خطر سیل رودخانه هاست

  لابیس برابر در رساختهایز یآور تاب بر آن اثر و رساختهایز ینگهدار و شیپا 6-1-6

متاسفانه در کشور ما  موضوع پایش، بازرسی، نگهداری و تعمیر تاسیسات و زیرساختهای عمرانی عموما مغفول مانده است. در 

 ختها به مرور رو به اضمحلال می روند. نتیجه با عدم تخصیص بودجه کافی و عدم وجود برنامه های بازرسی، این زیرسا

کارگروه زیرساختها در بررسی های خود موفق نشد آمار دقیقی از میزان بودجه های تخصیص یافته به امر نگهداری از زیرساختها و 

کسری های عمده وجود داشته و تخصیص بودجه  تغییرات آن در طول سالهای مختلف به دست آورد. ولی دریافت که در این زمینه

مانند ه بصورت کارشناسی و منصفانه صورت نمیگیرد، ضمن اینکه دولت هم در این مرحله ب ،موجود بین تمامی تاسیسات احداث شده

  طرح احساس تعهد نمیکند.اجرای مرحله 

وادث اخیر خصوصا در رابطه با عملکرد آبگذرها و پلها در رابطه با موضوع تاب آوری زیرساختها در برابر سیل،  این موضوع در ح

اثرات خود را به شدت نشان داد. بطوریکه تعداد زیادی از این تاسیسات به دلیل عدم نگهداری صحیح، عدم لایروبی و عدم تنقیه 

پخش سیلاب به مناطق دیگر و  نتوانستند باعث جریان و آبگذری مناسب شوند. لذا علاوه بر بروز آسیب به خود این زیرساختها، باعث

به نظر می رسد یکی از درس آموخته های بزرگ حوادث سیلابهای اخیر، وورد آسیب به سایر بخشها و زیرساختها گردیدند. 
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جلب توجه به این موضوع به صورتی بسیار جدی است. در این زمینه ضروری است دستگاههای اجرایی و سازمان برنامه 

برای پایش،  لازم گرشهای خود نسبت به تامین بودجه ها و تدوین ضوابط لازم و تامین ساز و کار هایوبودجه با تغییر در ن

 بازرسی، نگهداری و تعمیر ضروری زیرساختها اقدام عاجل بعمل آورند. 

 رساختهایز یآور تاب بر  لابیس تیریآثارمد 6-1-7

ماهواره ای و نرم افزارهای شبیه سازی، امکان پیش بینی وقوع بارشهای  امروزه با توجه به وجود ابزارهای پیشرفته ای مانند تصاویر

شدید در هرمنطقه از چند روز پیش وجود دارد. حتی با توجه به الگوهای کلی، در برخی موارد امکان پیش بینی کلی وقوع این 

مسئول فراهم می کند تا برای مقابله با سیل بارندگی ها به صورت فصلی وجود دارد. در اکثر مواقع این امر فرصتی برای سازمانهای 

آمادگی نسبی داشته باشند. در خصوص آثار این مدیریت بر تاب آوری زیرساختها ، در گزارش حاضر بحثهایی صورت گرفته است. در 

هی است اگر این جریان این مدیریت حتی در مواردی در استان گلستان به عمد تخریبهایی در راهها و خطوط راه آهن ایجاد شد. بدی

اقدام ضروری بوده و کمکی به مقابله با سیل کرده باشد، بیانگر اشتباه در جانمایی و طراحی اولیه این زیرساختها بوده و نشان می دهد 

ا در مطالعات اولیه مخاطرات سیل به درستی ارزیابی نشده بوده است. لیکن چنانچه بررسی ها نشان دهد این اقدام کمکی به مقابله ب

بحران ننموده و صرفا سیلابها را ازمنطقه ای به منطقه ای دیگر منتقل کرده باشد، بیانگر اشتباه فاحش در مدیریت بحران و ایجاد 

 خسارت در زیرساختهای کشور است.

گزارش  4از طرف دیگر بررسی خسارات وارده به زیرساختهایی از قبیل شبکه های آب و فاضلاب و شبکه های انتقال برق در فصل 

حاضر نشان داد در استانهای خوزستان و گلستان بخشی از این خسارات ناشی از نحوه مدیریت سیلاب بوده است. گرچه کارگروه 

زیرساختها قادر به اظهار نظر مستقل در مورد کیفیت این مدیریت در این استانها نیست، واضح است در صورت آمادگی بیشتر کشور و 

و یکپارچه مدیریت سیلاب امکان محدود شدن خسارات به زیرساختها وجود می داشت. این موضوع را به وجود یک سیستم کارآمد 

 خوبی می توان به خسارات وارده به زیرساختهای حمل و نقل در استانهای مذکور و سایر استانها نیز تعمیم داد. 

 درس آموخته های فنی 6-1-8

است، اما شکل و میزان دخالت انسان  در اکثر مناطق سیلزده در سال جاری، سیلابهایی در ادوار مختلف گذشته نیز به وقوع پیوسته

و مشخصا جنگلها تغییر کاربری و دهد از بین رفتن ها نشان میدر طبیعت شدت وقوع سیلاب را تحت تاثیر قرار داده است. بررسی

های آبریز، ساخت و ساز در دشتهای سیلابی و تجاوز به حریم هپوشش گیاهی مناطق بالادست حوضی و درختان جنگلگیر کاهش چشم

ای از عوامل مهم شدت یافتن سیلاب در ها، تغییر کاربری و برداشت بیش از حد مصالح رودخانهو در برخی موارد بستر رودخانه

 بوده است.  1792و اوایل فروردین ماه  1793رویدادهای اواخر اسفند ماه 

 یآب  یرساختهایز

های اخیر در خصوص های سیلابآموختههای صورت گرفته موارد زیر را می توان بصورت خلاصه به عنوان درسبا توجه به بررسی

 زیرساختهای بخش آب مطرح نمود:

دهی دبی سیلابی طراحی و ساخته ها بدون درنظرگیری ابعاد موردنیاز برای عبوردر بسیاری از موارد دیوارهای حفاظتی رودخانه

اند، در حالیکه شرایط ها برای حفاظت مسیر عبور رودخانه، در سالهای گذشته طراحی و اجرا شدهشوند. بسیاری از این دیوارهمی

ن رودخانه در این سالها دچار تغییرات زیادی شده است. عدم اجرای مناسب زهکش پشت دیوارهای ساحلی یکی دیگر از مشکلات ای

 نوع ساز ها بوده است.

گذرد. در طول این مدت به دلایل های روباز آب میبرداری انهار، کانالها و دیگر سازهبسیاری از موارد، سالها از عمر بهره در -

ه شود و این امر منجر به ایجاد گرفتگی در مسیر جریان گردیدمتفاوتی مانند رسوبگذاری از سطح مقطع موثر عبور جریان کاسته می

 ها تشدید نیز گردیده است. است. این موضوع در سالهای اخیر به دلیل خشکسالی
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اند ولی باید درنظر اگرچه بسیاری از بندهای انحرافی بر اساس طرح مناسبی از مهندس مشاور و اجرای مناسب ساخته شده -

 لازم است زمان طراحی آنها تفاوت دارد. بنابراین ها و بندها نسبت بهداشت که شرایط هیدرولیکی و هیدرولوژیکی بسیاری از رودخانه

مخزن بسیاری از بندهای انحرافی . گیرد قرار مجدد طراحی در برخی موارد و ارزیابی مورد گذردهی سیلاب در بندهای انحرافی شرایط

 جریان ندارد. برداری مناسب پر از رسوب گردیده و شرایط متناسب طراحی اولیه را برای عبوردهی به دلیل عدم بهره

رفتن بستر رودخانه  یناز موارد برداشت شن و ماسه از رودخانه چه با مجوز و چه بدون مجوز منجر به پائ یاریدر بس -

خود را از  یداریپا یلابشده و در زمان بروز س یشوئ یازیرو یاننما یساحل یوارهاید یرنظ یآب یسازه ها یپ یجهشده ودر نت

 .یشوددست داده وخراب م

در بسیاری از موارد در مباحث طراحی مخصوصا در طرحهای کوچک، برآورد هیدرولوژیکی مناسبی از سیلابهای با دوره  -

های در منطقه مورد مطالعه وجود ندارد و همین امر باعث انجام طراحی موجود اساس شرایط فیزیوگرافیبربازگشت مختلف 

 شود. واقعیت می هایی پایین تر از دبی نزدیک بههیدرولیکی با دبی

در برخی موارد تغییر مورفولوژی رودخانه در اثر ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم رودخانه باعث تغییر شرایط رودخانه و  -

های آبی می گردد. از طرف دیگر دیده شده این انحراف مسیر در برخی موارد آب را به افزایش سرعتهای جریان در محل ایجاد سازه

 شوند. ها هدایت کرده که توانایی جلوگیری در مقابل نفوذ آب را نداشته و تخریب میازهسمت بخشی از س

در برخی موارد مشاهده شده عدم هماهنگی بین ارگانهای مختلف در انجام طرحهای اجرایی خود باعث اخلال در رعایت  -

های ها و کالورتها و یا ساخت راهها و همچنین عبور لولههای تقاطعی نظیر پلشود. در بسیاری از سازهحداقلهای فنی ارگانهای دیگر می

 آب و گاز از مسیر رودخانه لازمست به حداقلهای هیدرولیکی مهندسی رودخانه توجه شود.

 ضرورت مکان یابی مناسب ایستگاه های آب سنجی و  پمپاژ مطابق با شرایط مورفولوژی رودخانه از دیگر درس آموخته هاست. -

 وابسته  هیراهها و ابن 

های اخیر در خصوص های سیلابآموختههای صورت گرفته موارد زیر را می توان بصورت خلاصه به عنوان درسبا توجه به بررسی

 راهها و ابنیه وابسته به آن مطرح نمود:

 عدم توجه به مطالعات هیدرولوژی در جانمایی و طرح هندسی راهها یکی از مشکلات اصلی در طراحی آنهاست -

 تنقیه و بازگشایی آبروها باعث نفوذ آب به جسم راه و نهایتا باعث شستگی خاك بستر و نهایتا رانش جسم راه شده است.عدم  -

ان به خاکریزهای راه و تخریب جریدر ورودی آبروها باعث تخریب راه در اثر نفوذ یت جانبی مناسب های هداعدم وجود دیواره -

 گردیده است. آن

 ها در مواردی که پتانسیل آبشستگی بالایی دارند.اطراف و زیر آبروو حفاظت ستگی آبشموضوع عدم توجه به  -

های دیوارهایی که در مجاورت رودخانه بوده و در اثر آبشستگی پی و افت بستر رودخانه در مناسب پیو حفاظت  عدم استقرار  -

 گردند محل قرارگیری دیوار، دچار واژگونی و تخریب می

 ا توجه به مخاطرات ژئوتکنیکی نظیر زمینلغزش، سنگریزش و رانش زمینعدم انتخاب مسیر ب -

عدم انجام مطالعات ژئوتکنیکی کافی برای ارزیابی پایداری شیروانیهای مجاور راه و راه آهن در شرایط مختلف بهره برداری از  -

 جمله بارانهای شدید و زلزله

 اورت راه و راه آهنعدم پایدار سازی شیروانیهای موجود یا ایجاد شده در مج -

 عدم انتخاب مسیر با توجه به مخاطرات سیل در مجاورت رودخانه ها -

 پلها

درپلهای برخی از استانها نظیر  ریاخ لیبه وجود آمده در س یها یاز خراب رخیرسد که ب یمهم به نظر م ارینکته بس نای به اشاره

 ری، اجتناب ناپذ(ساله 400 حدودطولانی آن )در بعضی مناطق تا دوره بازگشت  دوره بازگشت و لیس ادیز اریشدت بس به دلیللرستان، 
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است. معهذا وسعت خرابی ها در این استان و برخی استانهای دیگر درس آموخته هایی داشته است که در اینجا مختصرا ذکر می بوده 

 شود.

های پل برای گذردهی دبی دم طراحی مناسب دهانههای و سیلابهای اثرگذار در زمان طراحی و در نهایت ععدم توجه به دبی -

 سیلابی مورد نیاز طرح.

 ای آنها.های تثبیت بستر رودخانه در محل پل و یا عدم طراحی مناسب هیدرولیکی و سازهعدم توجه مناسب به سازه -

پل شده است.  یهاهیمت پابه س یو توسعه گودال آبشستگ جادیدست پلها باعث ا نییاز موارد برداشت مصالح از پا یاریدر بس -

 . ردیبا دقت انجام گ دیکنترل برداشت شن و ماسه در محدوده پل ها با نیبنابرا

های دیگر با عدم لایروبی و رفع موانع در محدوده پل ها عامل  انسداد بعضی دهانه های پل و سبب عبور جریان از برخی دهانه -

 آورده است.در برخی موارد روگذری جریان از پل را فراهم  سرعت و یا عمق بیشتر گردیده و موجبات آبشستگی و

ها، تا بتوانند در مقابل لزوم بازنگری در طراحی پل های عبوری از رودخانه ها خصوصا در بحث اتصالات عرشه به پایه و کوله پل -

 د. نیروی جانبی ناشی از سیل که بصورت عرضی به عرشه وارد می گردد مقاومت لازم را داشته باشن

و تعیین ارتفاع عبور جاده و یا خط راه آهن از روی رودخانه ها لزوم مطالعه صحیح برای جانمایی و راستای قرارگیری پل ها،  -

 مناسب پل ها

لزوم انتخاب مناسب نوع شالوده و طراحی صحیح عمق آن براساس معیارهای سازه ای و ژئوتکنیکی، با درنظر گرفتن مسأله  -

ع ترین دلایل تخریب ها در سیل اخیر را می توان این مورد دانست.  مصداق عینی موضوع پل کاکارضا در استان آبشستگی. یکی از شای

لرستان است که در فونداسیون آن از شمع استفاده نشده و بصورت پایه تکی اجرا شده است. این در حالیست که پل باباحسین نیز در 

 ل اجرای شمع در پی، آسیب کمی دیده و پایداری سازه پل حفط شده است.پایه دچار آب شستگی شدید شده بود ولی بدلی

 یاز عمق آبشستگ ینترپائ یها درعمق یهپا یپ یلزوم استقرار محل اتکا -

 یپل ها تیریمد کپارچةی ستمیس با توجه به تعداد و شرایط پلهای موجود کشورتجربه سیلهای اخیر نشان دادمجموع  در

و  ایاز وقوع بلا شیاز ضعف ها پ یبصورت مستمر و آگاهکشور  یپل ها تیریمد کپارچةی ستمیس یریبکارگ .ابدیتوسعه  دیبا  کشور

 پل ها باشد.  یریپذ بیدر آس چشگیرتواند موجب کاهش  یحوادث فوق العاده م

  ساختمانها

بودن در حریم رودخانه بوده است. مهمترین عامل تخریب ساختمانها در اثر سیلاب، قرار گرفتن در جریان سیلاب به واسطه واقع 

لذا ضروری ترین موضوع در خصوص مناطقی که دارای شیب تند و پتانسیل جریانهای سیلابی هستند، تهیه نقشه های پهنه بندی 

در  شهری و جلوگیری از احداث ساختمان در این مناطق است.جامع و تفصیلی روستایی و  مال آنها در طرحهای هادیخطر سیل، اع

جامع و تفصیلی شهری طق کوهستانی که مستعد خطر رانش زمین هستند، این موضوع نیز باید در تهیه نقشه های هادی روستایی منا

 مورد توجه جدی قرار گیرد.

احداث ساختمانهای با اهمیت زیاد و خیلی زیاد نظیر مدارس و بیمارستانها یا مراکز درمانی و نیز مراکز مدیریت بحران نظیر 

ریها در مناطق در معرض خطر سیل، باعث از دست رفتن کارآیی آنها در حین حادثه و پس از آن می شود. لذا در جانمایی این فرماندا

 نوع ساختمانها در نظر گرفتن مخاطرات سیل یک ضرورت است.

ید از انسجام کافی در سیلابدشتها که خطر آسیب به ساختمانها ناشی از پخش سیلاب و مانداب وجود دارد، سازه ساختمان با

ختمان تامین کننده این برخوردار بوده و از مصالح با کیفیت ساخته شده و دارای پی مناسب باشد. رعایت مباحث مقررات ملی سا

 . شرایط است

 آب و فاضلاب  ساتیتاس

 عمده خسارات وارده به تاسیسات آب و فاضلاب در سیل اخیر، به دلیل عدم توجه به ضوابط و آیین نامه های موجود بوده است. 
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 به همراه داشته است که از این بین به موارد زیر می توان اشاره نمود: ل اخیر درسهایی تجربه سی

ر مناطق پست و مجاور به رودخانه های بزرگ، مخاطرات سیلاب برای سامانه های زیرساختی آب و فاضلاب شهری و روستایی د -

به دلیل اثرگذاری همزمان و گسترده بر اجزای مختلف سامانه )تصفیه خانه آب، شبکه توزیع آب، شبکه فاضلاب، شبکه جمع آوری 

ی همراه بوده است. لذا به نظر می آبهای سطحی و تصفیه خانه فاضلاب( بسیار شدیدتر بوده و در عین حال با ماندگاری و تداوم بیشتر

 برداری شوند.رسد این نوع سامانه ها باید با اصول و مبانی ویژه ای طراحی، اجرا و بهره

بطور کلی احداث شبکه های آب و فاضلاب در مجاورت رودخانه ها باعث می شود این تاسیسات در برابر سیلاب بشدت آسیب  -

 پذیر باشد. 

انش زمین. انجام مطالعات تکمیلی ژئوتکنیک در محل مخازن ذخیره آب و در مسیر خصوط انتقال در مناطق مستعد لغزش و ر -

 آب ضروری است.

ژنراتور هستند. با توجه به مسطح بودن شهر و عدم  زلیاهواز فاقد د هایی نظیرفاضلاب در شهرستان هایستگاهیا اد زیادی ازتعد -

 مذکور بود.  یستگاههایبرق ا نیتأم ر،یاخ لیس یهاشاز چال یکی ،یفاضلاب به صورت ثقل هیامکان تخل

 انتقال برق  ساتیتاس

دهد که عمده مشکلات صنعت برق در جریان سیل ناشی از هجوم آب به زیرساخت های سیستم بررسی سیل اخیر نشان می

رسانی اعم از انتقال و فوق توزیع و همچنین سطح توزیع بوده است. در اینجا توجه به دو نکته مهم حایز اهمیت است. نخست برق

 گردند.در ادامه مختصرا بیان می. نکات مهم واجهه با سیلرسانی در مهای برقموضوع تاب آوری سیستم تاسیسات و دیگریجانمایی 

رسد در جانمایی اند. به نظر میها بودههای توزیع که دچار آبگرفتگی شدند، غالباً در مناطق روستایی و حاشیه رودخانهشبکه -

 چندان مورد توجه قرار نگرفته است.  وخطر سیل هاآنها، حریم رودخانه

 در سیلابدشتها، پهنه بندی خطر سیل باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد در جانمایی پستهای برق -

های برق در مواجهه با سیل، پایه های خطوط انتقال بیشترین آسیب پذیری را دارند. لذا لازم است در طراحی و اجرای شبکه -

 رسانی تاب آوری در برابر سیل نیز مورد توجه قرار گیرد. 

 در مسیر خطوط شبکه های توزیع برق انجام مطالعات تکمیلی ژئوتکنیک ضروری است.در مناطق مستعد رانش زمین  -

 در نواحی در معرض سیل توجه ویژه به جزییات طراحی و اجرای مناسب پی پایه های بتنی شبکه توزیع برق لازم است.  -

 گاز  عیانتقال و توز ساتیتاس

 در خصوص ریاخ یهالابیس یهاآموختهن بصورت خلاصه به عنوان درستوا یرا م ریموارد زصورت گرفته  یهایبا توجه به بررس

 گاز مطرح نمود: عیانتقال و توز ساتیتاس

 ها و...ها و رودخانههای اجرایی استاندارد بخصوص در عبور از عوارض مانند مسیللزوم بازنگری در نقشه -

ارتفاعی ایستگاه و جاده سرویس آن متناسب با کد ارتفاعی جاده ها و منظور نمودن کد لزوم بازنگری نقشه استاندارد ایستگاه -

 اصلی و همچنین منظور نمودن کالورت در زیر جاده سرویس

 گازرسانی تجهیزات و تاسیساتطراحی های خطوط و  درو زمین لغزش لزوم در نظر گرفتن ملاحظات پهنه بندی خطر سیل  -

 انتقال گاز جهت جلوگیری ار مخاطرات ناپایداریهای زمین ناشی از سیلاب لزوم انجام مطالعات ژئوتکنیکی لازم در مسیر خط -

رعایت استاندارد های اجرای شبکه ها در محل تقاطع با رودخانه ها و مسیل ها شامل : در نظر گرفتن طول بستر مناسب و  -

نامناسب لوله گذاری، مهار مناسب اجرای دستک ها در محل مناسب و خارج از بستر، تشخیص صحیح کف رودخانه و به تبع آن عمق 

لوله در بستر رودخانه توسط وزنه های بتنی در برخی موارد، اجرای مناسب گابیون در پایین دست شبکه ها، اجرای صحیح وزنه های 

 بتنی. 

 دور کردن و اجرای شبکه های تغذیه گاز از رودخانه ها در حد امکان. -
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بکه ها و تاسیسات مخصوصا در حاشیه رودخانه مانند استفاده از شیرهای قطع اعمال تهمیدات لازم در خصوص مقاوم سازی ش -

 خودکار و .... 

  شیروانیهای طبیعی یا احداث شده

بسیاری قرار دارند.  لغزش¬نیزم ناشی از در معرض مخاطرات استانهای پربارش یدر مناطق کوهستان ییروستا گاههایاکثر سکونت

 نیروستاها زم از تعدادیدر  بوده اند ومنطبق  یمیقد های¬لغزش نیبر زمین بارندگی های اخیر در ححادث شده  هایلغزش نیزم از

 یدارادر مناطق  لغزش نیدر رخداد زم دیو تشد عیباران عامل تسر یبارش و حجم بالا ادی. شدت زباشد یم تیسابقه فعال یلغزش دارا

 .بوده است استعداد بالفعل لغزش

ناشی از رانش زمین به ساختمانها، جاده ها و ابنیه وابسته، تاسیسات آب و فاضلاب، تاسیسات انتقال برق و گاز در  هایخسارت 

علاوه بر تغییر کاربری جنگلها، است.  بوده  قابل توجه  1792و فروردین سال  1793مناطق مختلف متاثر از بارندگیهای شدید اسفند 

و  شده بداریدر مناطق ش یباعث بارگذار و شهرهای واقع در مناطق کوهستانی و جنگلیروستاها  هیساخت و ساز در حاش هیرو یرشد ب

   .تسریع نموده استلغزش را  نیرخداد زم

مناطق در  ی و ژئوتکنیکیمهندس یشناس نیانجام مطالعات جامع زم لغزش،نیبا مخاطرات زم یکاهش خسارت و مقابله اصول یبرا

 . ی استضرورو پروژهای عمرانی خطی نظیر راه، راه آهن و خطوط انتقال  مکانهای زیستی، تاسیسات صنعتی،کوهستانی و در مجاورت 

با توجه به اینکه اکثر مناطق ، و تهیه نقشه های پهنه بندی مناسب کشوری و منطقه ای برای زمینلغزش ضرورت داردهمچنین 

لازم است تا نسبت به ایمن و پایدارسازی این مناطق با استفاده از  ،هستند های بعدیهمچنان مستعد رانش لغزش،دیده از زمینآسیب

 مطالب فوق اقدام شود.
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 فصل هفتم

 پیشنهادات و اصلاحات ضروری برای  توصیه ها،

 ارتقای كیفیت و تاب آوری زیرساختهای كشور

 در مقابل سیلاب



 

 



 

 

 

 مقدمه 7-1
ارده به زیرساختها ، نوع و میزان خسارات و 92و فروردین  93این گزارش، پس از شرح رویداد سیلهای اسفند  6الی  8در فصول 

تشریح شده و علل بروز آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ضمنا درس آموخته های این حوادث و مشکلات موجود در نظام برنامه و 

بودجه و نظام فنی و اجرایی ارائه شد. تحلیلهای مذکور آشکار ساخت گرچه برخی ازخسارات به دلیل شدت بارشها و حجم سیلابها، که 

برخی مناطق مترادف با دوره های بازگشت چند صد ساله بوده، اجتناب ناپذیر بوده است، لیکن وسعت و میزان خسارات به دلیل  در

وجود نقائصی در ساختارهای بودجه ریزی، نظام فنی و اجرایی، ضوابط و دستورالعملهای فنی و نحوه اعمال و اجرای آنها تشدید یافته 

 آوریتاب و کیفیت ارتقای ، پیشنهادات و اصلاحات ضروری برایتوصیه هافصل تلاش می شود   است. بر این اساس در این

سیلاب به انواع ذیمدخلان در موضوع ارائه شود. ذیمدخلان موضوع شامل دستگاههای دولتی و  مقابل در کشور هایزیرساخت

سازمانهای مسئول، سازمانهای مردم نهاد و عموم مردم می باشند. توصیه ها و پیشنهادات بطور کلی به سه دسته  پیشنهادات قابل اجرا 

بندی هستند. اقدامات حین حادثه عموما در حوزه مدیریت بحران مورد قبل از وقوع حادثه، در حین حادثه و پس از آن قابل دسته 

بحث قرار می گیرد و در گزارش کار گروه مربوطه به تفصیل به آن پرداخته خواهد شد. از آنجا که گزارش حاضر محدود به عرصه 

در این فصل مطالبی به انها اختصاص زیرساختهاست، سایر اقدامات حین حادثه در این عرصه موضوعیت زیادی نداشته و از این رو 

نیافته است. موضوعات مربوط به اقدامات لازم در عرصه های آبخیز داری، مدیریت منابع آب و مهندسی رودخانه نیز، گرچه در تاب 

های دیگر آوری زیرساختها نقشی اساسی دارند، در اینجا به تفصیل مورد بحث قرار نمی گیرند. این موضوعات در گزارشهای کارگروه

 هیات ویژه گزارش ملی سیلابها بطور تخصصی و به تفصیل بحث وبررسی می شوند. 

در خصوص دستگاههای دولتی و سازمانهای مسئول، در این فصل صرفا از ستادهای مرکزی نام برده می شود. بدیهی است 

مانی و شرح وظایف و اختیارات آنها نیز مخاطبین زیرمجموعه های این ستادها از قبیل ادارات کل استانی، بسته به نوع ساختار ساز

مطالب مورد بحث در این بخش می باشند. ضمنا برخی از پیشنهادات این فصل بصورت کلی بیان شده و ضروری است با بررسی های 

 کارشناسی، راهکارهای عملیاتی شدن آنها شناسایی شده و پس از تایید و تصویب مراجع مربوطه پیاده سازی شوند.

همچنین ذکر چند نکته در اینجا ضروری است. نکته اول آنکه حوادث و سوانح طبیعی و درس آموخته های آن، امکانی را فراهم 

 فرآیندها و ساختارهایها،  یوهش یبازنگرشامل بازسازی و  می تواند هافرصت یی تبدیل شوند. اینمشکلات به فرصتهامی آورد که برخی 

 یم  یبازساز ندیفرااست، زیرا   قبلاز  "ساختن بهتر" فرصت دیگر  به شکل مقرون به صرفه باشد. یوربا هدف بهبود تاب آ یمیقد

، "ساختن بهتر از قبل" کردیانجام شود. رو یبازساز ندیبا بهبود مؤثر فراتاب اوری  طیشرا یو ارتقا یریپذ بیبا هدف کاهش آس تواند

نکته بعدی  .باشدی م رساختهایز یآور تاب یمکان ها و ارتقا حیازه ها، انتخاب صحاند حیمتعهدانه در انتخاب صح یاستهایس انگریب

شده،  بیو تخر دهید بیآس زیرساختهای تیوضعبررسی  ی است.با در نظر گرفتن دانش و تجارب محل سکیبر ر یمبتن یبازسازلزوم 

 ی بگذارد. بنابراین هر گونه برنامهبرجایک منطقه افراد  یبر زندگ یتواند اثرات متفاوت یسانحه م کیکند که  ینکته را آشکار م نیا

شود.  جادیدر برابر سوانح ا یلازم از تاب آور نانیاطم ،یمحل یصنعت یها یمحور باشد تا ضمن حفظ طراح سکیر یدبا یم یبازساز

انجام شود. از آنجا که کشور ما در  تاب آور در برابر خطرات چند گانه یساختها ریز بازسازی ها باید با هدف ایجاد  نکته آخر آنکه

در  ید بابا یو خصوص یعموم یرساختهایز جانماییو  یسازه ا یطراحمعرض انواع مخاطرات طبیعی از جمله سیل و زلزله قرار دارد، 

. شودچندگانه  آنها در برابر مخاطرات یتاب آور یمنجر به ارتقا لاب،یاز س یناش سکینه تنها رو  موجود  یها سکیرکلیه نظر گرفتن 

 .در نظر گرفته شود ست،یز طیبه مح بیاز آس یریبه منظور جلوگنیز  یطیمح ستیز یسکهایر دیبا سازیباز یتهایدر انجام فعالضمنا 

آنکه گرچه به دلیل شدت بارشها و حجم سیلابها در برخی مناطق کشور، از آنها به عنوان سیلابهای چند صد ساله نام  تذکر آخر 

شود، ولی این امر به هیچ وجه به این معنی نیست که وقوع مجدد آنها چند صد سال دیگر اتفاق خواهد افتاد. دلیل اول این برده می 

موضوع تحولات هواشناسی و اقلیم و عدم اطمینان های موجود در پدیده های طبیعی و دلیل دیگر آن تغییرات دست ساز بشر در حوزه 

که در گزارش کارگروهای مربوطه  مورد بررسی قرار می کیرد، و در اثر آنها احتمال وقوع و شدت  های آبخیز و مراتع و جنگلهاست،
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سیلابها افزایش می یابد. ضمن آنکه اصولا به لحاظ آماری دوره های بازگشت حوادث طبیعی به معنی رخداد آنها در فاصله های زمانی 

هوشیار باشند که احتمال تکرار این حوادث در سالهای آتی در این مناطق یا  خاص و معین نیست. لذا همه مسئولان و آحاد مردم باید

 در مناطق دیگر کشور قویا وجود دارد. بنابراین اقدام در خصوص پیشنهادات مطروحه در اسرع وقت ضروری است.

 پیشنهادات به سازمانهای مسئول  7-1
 اقدامات قبل از وقوع سیل    7-1-1

  است.کاهش خطرات سیل  یموجود برا نیرفع نقائص قوان برای به صورت مشترك، اقدام به سازمانهای مسئول پیشنهاداولین 

قانون در  نیباشد. ا یوزارت کشور م تیها با محور لابدشتیس تیریقانون مد بیتصو ،رفع نواقص موجود یلازم برا هیتوص نیمهمتر

 باشد. یم 1752مصوب  لیو مبارزه با خطرات س یریشگیادامه و کامل کننده قانون  پ قتیحق

طرح در مجلس  یرا برا "لیحفاظت رودخانه ها و کاهش خطرات س" حهیلا یجمهور استیبه ر ینامه ا یط رویوزارت ن راًیاخ

 یمتول یهابه دستگاه تهایمسئول یدر نحوه واگذار نیضعف قوانرفع  حهیلا نیدولت نموده است. هدف از ا ئتیه میتقد یاسلام یشورا

و  یریشگیبر قانون  پ دیضمن تاک حهیلا نیذکر شده است. در ا نیبرخورد با متخلف درلازم  ییاجرا یو اشخاص و عدم ضمانت ها

 ذکر شده است: ریبه شرح ز لیجوامع در مقابل س یتاب آور شیعادلانه آب عوامل افزا عیو قانون توز  لیمبارزه با خطرات س

 و هشدار ینیب شیپ یستمهایس یارتقا -

 میضوابط ساخت و ساز در بستر و حر تیالزام به رعا -

 لابیس مهیساز و کار ب یاجرا -

 رگذاریتاث یدستگاهها یهمکار یها نهیزم تیتقو -

 نیبا متخلف یبرخورد جد -

 آمده است: موارد زیر  حهیلا نیدر ا

 یکشور(، سازوکارها یهایاریو ده هایو وزارت کشور)سازمان شهردار یوزارت جهاد کشاورز یموظف است با همکار روین وزارت

آب برای شرایط اضطراری اقدام  یسازرهیکند،  نسبت به ذخ جادیرا ا ی)سیلاب( در سطح ملی و استانیسطح یلازم جهت کنترل آبها

را با  یاضطرار طیدر شرا یتیآب و برق مراکز جمع نیسازوکارهای لازم جهت تأم من،یو ا اسبمن یهارساختیز جادیکند و با ا

 نیشده در قوان حیتصر فی)با تعر میدر بستر و حر یاحداث یهایانیکه اع یریزی و اعمال کند. در صورتهمکاری وزارت کشور برنامه

و سازمان  یمنطقه اآب  یمکلف است بنا به درخواست شرکتها لداده شود دادستان مح صیمزاحم تشخ رویموجود( از نظر وزارت ن

 دیاقدام نما یانیرفع تجاوز و قلع اع ه،یجهت تخل ندهینما یروزه نسبت به صدور دستور و معرف 14مهلت  یآب و برق خوزستان با اعطا

بستر  یپهنا تیو فطع ین و اعلام عمومییو تع صیقانون نسبت به تشخ نیا بیتصو خیسال از تار 4مکلف است ظرف  زین رویو وزارت ن

 .دیاقدام نما یینامه اجرا نیینقاط کشور مطابق آ هیدر کل میحرو 

 کند: یرا ذکر م ریمورد ز حهیلا نیا زیسال ن 84بالاتر از دوره بازگشت  یها لابیس یبرا

 یارهایسال ضوابط و مع 84با دوره بازگشت بالاتر از  لابیس تیریموظف است به منظور کنترل و مد یراه و شهرساز وزارت

 .دیربط ابلاغ نما یو به مراجع ذ بیخسارت تصو نیو کمتر یتیمراکز جمع یتاب آور نیشتریرا با لحاظ ب یشهرساز

 لابدشتیس تیریهمچنان مد یشود ول عیتسر اریرودخانه بس میرفع مزاحمت از حر حهیلا نیا بیرسد در صورت تصو ینظر م به

 یکاربر یبرا یکاف اتیبا جرئ یا دستورالعملی قانون بیماند و تصو یم یسال نامعلوم باق 84از  شتریها با دوره بازگشت ب لابیس یبرا

 ندهیساله در آ 400با دوره بازگشت بالا مثلا تا  یها لابیس یابربا محوریت وزارت کشور  ها لابدشتیس تیرینحوه مدو  یاراض

و  یبوده پهنه بند عیوس اریکم بس بیها با ش لابدشتیخاص در س لابیس کیدر  انیپهنه جر یباشد. از طرف یمی ضرور کینزد

 نیشود. در ا دهید لابدشتیس تیریمد دستورالعملدر  دیموارد با نیا یباشد که تمام یمتفاوت م بیآن با مناطق پرش یریخطرپذ

 نییروش تع سکیر لید. تحلدر هر پهنه مشخص شو یمجاز اراض یو کاربر نییمختلف تع یریخطر پذ یپهنه ها دیبا دستورالعمل
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رودخانه ها و کسب  میاستفاده از حر انیتوسط متقاض یقسمت لابیس یانجام پهنه بند نهیباشد. هز یمختلف م یپهنه ها یریخطرپذ

عوارض )مشابه آنچه در قانون  قیاز طر یحمل و نقل و قسمت ای یاز رودخانه مثلا گردشگر یاز سود حاصل از بهره بردار یمجوز، قسمت

 یم نیرودخانه تام هیاز آب در حاش میآمده است( بر استفاده کنندگان مستق 1752که در سال  لیو مبارزه با خطرات س یریشگیپ

 دارد.  یمصون نگه م لابیخطر س از زیآنها را ن لابدشتیس تیریمد رایگردد ز

با توجه به وجود نظام نامه  است. در سطح کشور لابیس تیرینامه مدابلاغ  نظام  پیشنهاد به سازمانهای مسئول دومین

 ،یربط و متولیذ یو ارگان ها یسازمان ها یشود با اخذ نقطه نظرات و مشارکت و همکار یم شنهادیپ رو،یدر وزارت ن لابیس تیریمد

و  ییاجرا یاز دستگاهها کیهر  فیوظا کیکدر آن تف دکهتوسط سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ گرد ،یدر سطح مل ینظام نامه ا

 تعیین گردد. زیها مشخص و نهاد هماهنگ کننده ناز دستگاه کیهر  فهیکه وظ یدر قانون به نحو یادار

 وزارت نیرو 7-1-1-1

 حوزه رودخانه ها و تاسیسات آبی

حریم و بستر  تعرضات بهدر مرحله اول ، رفع  تعیین حریم و بستر رودخانه هامهمترین توصیه به وزارت نیرو تکمیل کار 

در مرحله سوم است. ساماندهی مسیر رودخانه ها ممکن است زمانبر و  ساماندهی مسیر رودخانه هادر مرحله دوم و  رودخانه ها

 مستلزم تامین بودجه نسبتا سنگینی باشد ولی مرحله اول با بودجه ای نسبتا محدود قابل انجام است. 

نیز بیش از هرچیز نیازمند عزمی جدی و هماهنگی کافی با قوه قضاییه و نیروی انتظامی  به حریم و بستر رودخانه ها رفع تعرضات

 است.

برداشت بی رویه شن و ماسه یکی از مهمترین عوامل کف کنی در مسیر رودخانه ها و خالی شدن زیر پی سازه های کنار رودخانه و 

 17289295خاك در هیئت وزیران به تاریخ  و ماسه ،شن معادن از برداریبهره بر فنی نظارت . ضوابطیا پی کوله ها و پایه ها می باشد

منتشر شده است با این وجود توجه مضاعف به  1725( در سال 776مصوب شده و راهنمای برداشت مصالح رودخانه ای نیز )نشریه 

نه در اثر برداشت شن و ماسه  در شرح خدمات سازه های تقاطعی این ضوابط و بررسی و وارد نمودن مطالعات کف کنی در رودخا

 رودخانه ها مخصوصا پلها از ضروریات افزایش تاب آوری زیرساخت ها در زمان سیلاب می باشد.

نیز و  از تجاوزات مختلف  رودخانه میدائم حر شیپا  ،لازم یسازمانده یو قانون یمنابع مال نیبا تام همچنین پیشنهاد می شود

 .کاهش یابد یرساختیز یاهسازه مخاطرات تا  ردیمناطق پر خطر انجام پذ

و در تمام استانهای کشور  تقویت سیستم های پیش بینی و هشدار سیلاختصاص منابع مالی و انجام هزینه های لازم برای 

پاژ بزرگ از دیگر تگاههای پمدر اطراف سازه های مهم مثل ایس شناسائی و رفع گلوگاههای مهم و تاثیر گذار در مسیر جریان

 .توصبه هاست

رفع ابهام از دستورالعملهای اقدام مهم دیگر که لازم است در هماهنگی بین وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه صورت گیرد، 

در مناطق مختلف حاشیه رودخانه ها و مسیلهاست. این موجود در خصوص پهنه بندی خطر سیل و کاربری های اراضی 

نیز توضیح بیشتری در این خصوص و نیز   5-6در بند  این گزارش بررسی شدند و 5ورالعملها و ابهامات آنها به تفصیل در فصل دست

که در وزارت نیرو شکل  یلابس یریتابلاغ  نظام نامه مدمجددا تاکید می شود  سایر دستورالعملها و مدارك فنی مورد نیاز ارائه شد.

به این مهم کمک زیادی می کند. همچنین وزارت نیرو می تواند در تدوین آئین نامه مدیریت سیلابدشت  در سطح کشورگرفته است 

ها با محوریت وزارت کشود در کنار سایر دستگاهها نقش مهم و موثری داشته باشد. وزارت نیرو همچنین می تواند با کمک وزارت 

سازمان ایران گردی و جهانگردی به تدوین روشهای کسب درآمد از رودخانه  اقتصاد و دارائی، وزارت کشور و وزارت جهاد کشاورزی و

ها بپردازد. این درآمد از دریافت عوارض تا فروش خدمات حمل و نقل، گردشگری، شن و ماسه و استفاده از آب می شود. باید محل 

وزارت نیرو تنها مرجعی  خصیص بیابد. مسلماًهزینه این درآمدها برای حفظ، نگهداری و پایش زیرساختهای در پهنه های سیلابی ت

است که مطابق قانون می تواند مجوز بهره برداری از هر نوع را در پهنه های سیلابی با ریسک های مختلف صادر نماید. بودجه های 
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صی در این عرصه و ابراین ورود بخش خصوبن. اطق  در معرض سیلاب کافی نمی باشددولتی برای توسعه و صیانت از زیرساختها در من

سرمایه گذاری برای توسعه اراضی در پهنه های حاصلخیز و مستعد رودخانه لازم می باشد و وزارت نیرو باید در جهت توسعه سرمایه 

 گذاری بخش خصوصی با لحاظ کردن استانداردهای تاب آوری  اقدام نماید.

 تاسیسات آب و فاضلابحوزه 

عدم توسعه  ،از دلایل ناکارآمدی بخش سخت افزاری زیرساختهای موجود آب شهری یکی بعرصه تاسیسات آب و فاضلادر 

. در این خصوص استقرار سامانه های پایش آنلاین و تله متری )برای توصیف جنبه های نرم افزاری و پشتیبانی زیرساختهاست

پیش بینی رفتار کمی و کیفی شبکه تحت وضعیت بهنگام سیستمهای تحت بهره برداری(، توسعه مدل های دقیق شبیه سازی )برای 

)برای تصمیم گیرهای علمی و هدفمند فنی  DSSشرایط مختلف نرمال و بحرانی(، ایجاد و توسعه مدلهای سیستمهای پشتیبان تصمیم 

د و توسعه و مدیریتی برای شرایط مختلف توسعه و مدیریت بهره برداری(، ایجاد و توسعه طرح های مدیریت داراییهای فیزیکی، ایجا

(به منظور کاربرد در سیستمهای کنترلی و اسکادا و Real Time( و بهره برداری زمان واقعی )Fault Detectionمدلهای شناسایی خطا )

... کاملا مورد نیاز می باشد. بدیهی است تربیت نیروی کارشناسی توانمند برای پشتیبانی در فاز بهره برداری از این سیستمهای بروز 

 خت افزاری و نرم افزاری نیز به اندازه استقرار آنها ضروری و حائز اهمیت می باشد.شده س

سازی ویژه سامانه های آب و فاضلاب شهری جهت تخفیف اثرات سیلاب های در ادامه با توجه به اهمیت موضوع طرح های پادسیل

آوری در برابر سیلاب برای یک سیستم زیرساختی به  تابمی گردد. تعریف و اجرای چنین طرحهایی بیانآتی، برخی کلیات لازم در 

توانایی سیستم در مقابله با غرقاب شدن، حداقل کردن خساراتها و بازیابی سریع توان از وضعیت اختلال در عملکرد به وضعیت سرویس 

ژگی مهم هر اقدام شامل اثربخشی، دهی اطلاق می گردد. در ارزیابی راهکارها و اقدامات لازم برای تخفیف تبعات سیلاب توجه به سه وی

اثربخشی یک اقدام به توانایی آن برای افزایش تاب آوری سیستم زیرساختی  قابلیت اجرا و هزینه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

برآوردی برای انجام گردد. در خصوص هزینه های کارگیری آن اقدام برمیشود. همچنین قابلیت اجرا به سهولت و لوازمات بهمربوط می

و هر اقدام نیز می بایست به وضعیت بازار، استانداردهای مربوطه، وجود امکانات و پیمانکاران بومی یا غیر بومی نیز توجه ویژه ای نموده 

 بر اساس مبانی اقتصاد مهندسی، گزینه های مختلف اقدامات ممکن را از منظر اقتصادی و هزینه ای اولویت بندی نمود.

 سیلاب به شرح زیر است:بارندگیهای شدید و زیرساختها در مواجهه با این نوع ای اساسی در افزایش سطح تاب آوری گامه

میزان خطر سیلاب در محدوده های شهری به غیر از احتمال الف( درک خطر و تهدید سیلاب در محدوده های شهری: 

عدد دیگری همچون میزان بارش در محدوده شهری، وضعیت رخداد واقعه سیلاب در سطح حوضه های بالادست، به شرایط مت

ای و وضعیت زهکشی شهری دارد. به این منظور لازم است نقشه های سطوح آبگرفتگی توپوگرافی ویژه شهر، وضعیت جریان رودخانه

لیاتی قرار گیرد. به براساس دوره های برگشت مختلف سیلاب اصلی تهیه شده تا در مواقع وقوع سیل ملاك تعیین سطح اقدامات عم

دشت های ، خطر آبگرفتگی تاسیسات برداشت آب و تصفیه خانه ها که عموما در و گلستان  ویژه برای مناطق جلگه ای خوزستان

ساخته شده اند به صورت بالقوه وجود دارد. بنابراین به عنوان یک اولویت مهم، لازم است وزارت نیرو نسبت به سیلابی با شیب کم 

ازهای مختلف سیلاب های رودخانه های اصلی استان در دوره برگشت مختلف برای مناطق مجاور با شهرها و روستاها بالاخص تعیین تر

های ذخیره، ایستگاههای تاسیسات آبگیر، تصفیه خانه های آب، سیستم توزیع آب/جمع آوری فاضلاب، تانکدر مناطقی که دارای 

سیلابهای تاریخی یا مدل های شبیه سازی اقدام نماید. نتیجه حاصل در قالب نقشه های پهنه براساس تحلیل می باشند، پمپاژ و ...  

دار ناشی از پدیده تغییرات اقلیمی، سیل مناطق شهری می بایست در دسترس بهره برداران ذیربط قرار گیرد. با توجه به تاثیرات معنی

 ه نظر می رسد.روزرسانی این فرآیند در دوره های کوتاه مدت ضروری ببه

تاسیسات آب و فاضلاب به دلیل قرارگیری شان در نقاط عمدتا پذیر و تبعات شکست آنها: ب( شناسایی تاسیسات آسیب

پست به لحاظ رقومی، به صورت بالقوه در معرض تهدیدات سیلاب هستند. آبگرفتگی محدوده این تاسیسات ممکن است باعث تخریب 

گردد. این موارد می تواند تبعات متعددی از قبیل هزینه های سنگین تعمیرات، مختل کردن بهره  ای، تجهیزاتی و قطعی برقسازه
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و ایمنی عوامل بهره برداری را به دنبال داشته باشد. از این نظر لازم   برداری و سرویس دهی، وضعیت های پرخطر برای سلامت عمومی

دارایی هایی که آسیب پذیر هستند را تعیین و تبعات ناشی از شکست آنها را است تا بر مبنای نتایجی که در گام الف به دست آمد، 

برای داراییها و همچنین در وضعیت عمومی سرویس دهی کل سامانه ها، ارزیابی نمود. در ادامه لازم است بر مبنای ابعاد خسارات و 

 ف تبعات سیلاب را معین نمود.تبعات شکست احتمالی هر یک از داراییها اهمیت اقدامات اصلاحی در جهت تخفی

برای این گام در ابتدا لازم است کلیه اقدامات ممکن برای محافظت از ج( تعیین اقدامات لازم برای تخفیف تبعات سیلاب: 

-برداری که در گام قبل برشمرده شد، اولویت بندی گردد. این اقدامات ممکن است از یک برنامهتاسیسات کلیدی و مهم از منظر بهره

های عملی از این اقدامات ریزی ساده تا اصلاح ساختاری تجهیزات یا حتی سرمایه گذاری و اجرای یک پروژه جدید را شامل گردد. مثال

 می تواند شامل موارد زیر باشد:

از افزایش و ایجاد ظرفیت کافی برای تجهیزات تامین انرژی اضطراری و در صورت امکان سایر انواع تجهیزات تامبن انرژی  -

 جمله پنل های خورشیدی و ...

 آببندی ساختمانها یا استفاده از روشهای ساده محافظت ساختمانها از غرقاب شدن -

 های تزریق مواد شیمیایی و گندزداییافزایش تراز رقومی تجهیزات و تاسیسات کلیدی همچون پمپها، مخازن و تانک -

 مسیرهای تخلیه سیلاب ای برای پاکسازیی برنامه منظم بازرسی های دورهربرقرا -

 ساخت سیل بندها و موانع لازم برای جلوگیری از ورود آب به محوطه تاسیسات -

طرح و اجرای مسیرهای انتقال آب و فاضلاب واقع در مناطق کوهستانی با توجه به بررسی احتمال زمین لغزش و طرح و اجرای  -

 ز رانش زمینپایدار سازیهای لازم برای جلوگیری از وقوع و خسارات ناشی ا

  مهیاسازی امکانات سریع و کم هزینه ایجاد موانع از جمله کیسه های شن، آببندهای لاسیتکی و ... -

برای واحدهای تصفیه خانه خصوصا تصفیه خانه های فاضلاب جهت خارج کردن موقت یگانهای آسیب دیده به  By Passایجاد  -

 منظور جلوگیری از اختلال عملکرد کل تصفیه خانه

 تجهیزات یکطرفه سازی جریان در لوله های سرریز یگامهای تصفیه آب و فاضلاب، کالورتها، زهکشها و ... نصب -

ایمن سازی، بازرسی و کنترل بولتهای نگهدارنده و افزایش رقوم قرارگیری تانکهای مواد شیمیایی، پمپها، تجهیزات ابزار دقیق،  -

 کنترلرها و پردازنده ها و ...

مسیرهای دسترسی ثانویه به واحدهای مختلف تصفیه خانه های آب و فاضلاب به عنوان مسیرهای جایگزین  پیش بینی و ایجاد -

 در شرایط غرقابی

 مهیاسازی تامین مواد شیمیایی، گندزدایی، سوخت و ... به حد کافی  -

ریزی برای ها و ... و برنامهنهخاها، تلمبهشناسایی کلیه مسیرهای معلوم و منافذ پنهان ورود آب به ساختمانهای تصفیه خانه -

 مسدودسازی آنها در مواقع ضرورت

شناسایی موقعیتهای مکانی مناسب در مناطق مرتفع اطراف تاسیسات جهت استقرار موقت امکانات، تجهیزات و ماشین آلات  -

 سنگین، ژنراتور و ... در مواقع اضطراری

 راه دور در شرایط بسته شدن راههای دسترسی ایجاد تمهیدات لازم برای کنترل دستگاهها و تجهیزات از -

 جایگزینی سنسورهای ابزار دقیق و تجهیزات کنترل شونده بیرونی با انواع واترپروف -

 آموزش کارکنان فنی بهره بردار برای اقدام سریع در وارد مدار کردن ژنراتورهای پشتیبان و سایر تجهیزات اضطراری -

و توزیع آب مدفون شهری و روستایی در محدوده های تلاقی با کالورتها، آبراهه ها و پلها اطمینان از تثبیت خطوط لوله انتقال  -

 بردگی را افزایش می دهد.که عموما سرعت بالای جریان سیلاب خطر آبشستگی و آب

 اطمینان از عدم وجود نشت در شبکه لوله های توزیع کننده آب و شبکه لوله های جمع آوری فاضلاب -
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نجام، میزان تاثیرگذاری و اثربخشی، قابلیت اجرا و ... از جمله شاخص هایی است که در تعیین اولویت انجام اقدامات میزان هزینه ا

فوق لازم است مدنظر قرار گیرد. اقداماتی که گروهی از تجهیزات و تاسیسات را از خطر سیلاب محافظت می کند )با در نظر گرفتن 

همچنین ممکن است اجرای دو یا چند اقدام بصورت  .یت بالاتری برای انتخاب خواهند داشتجنبه های اعتباری و هزینه ای( ارجح

 تلفیقی میزان اثربخشی مجموعه اقدامات را به مقدار قابل توجهی افزلیش دهد. 

محدودیتها انتخاب و ها و با توجه به سه گام قبلی، یک طرح عملیاتی اقدامات متناسب با اولویتد( برنامه عملیاتی اقدامات: 

گردد. طرح عملیاتی منتخب باید منضم به برنامه زمانبندی اجرایی باشد تا بتوان در طول زمان میزان پیشرفت و انحراف نهایی می

 عملیات اجرایی را نسبت به طرح مصوب رصد نمود.

ری و منابع مورد نیاز هر عملیات، تفکیک عملیات در طرح منتخب به کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت براساس سطح اثرگذا

باعث می شود که پیاده سازی طرح از سه منظر اثربخشی، قابلیت اجرا و هزینه متناسب با واقیعتهای روز و محدودیتهای بیرونی طرح، 

دارد )از جمله ای تر باشد. بخشی از فعالیتها در طرح عملیاتی منتخب، جنبه ایجادی یا توسعهقابل پیش بینی و برنامه ریزی دقیق

ای، تعویض یا بروزرسانی تجهیزات و ...( و لازم است در اسرع وقت اجرا گردد تا آمادگی کافی برای مقابله با سیلاب هرچه اقدامات سازه

ریزی مالی، انسانی و مدیریتی، واگذاری مسوولیتها در سریعتر ایجاد شود. بخش دیگری از طرح و برنامه اقدامات منتخب، جنبه برنامه

زمان بحران، تامین سوخت ژنراتورها و ... داشته و لازم است در برهه های زمانی به صورت متناوب مورد کنترل، بازنگری و بروزرسانی 

 ، ارزیابی گردد. قرار گرفته و آمادگی مقابله با سیلاب احتمالی بررسی و در صورت لزوم در قالب عملیات مانور

 تاسیسات انتقال و توزبع برق حوزه

جهت مقاومت مؤثر در برابر حوادث کم احتمال اما پرخطر  ستمیس ییتواناپذیری  های قدرت الکتریکی منظور از انعطافدر سیستم

به  ستمیس عیسر یابیو باز میترم حداقل باشد و علاوه بر آن امکان یکیالکتر یانرژ یهیوقفه در تغذ جادیکه احتمال ا یابه گونهاست 

اقدامات استحکام بخش )در طراحی و اجرا( و با  توانیقدرت را م ستمیس یریپذانعطاففراهم شده باشد.  یحالت عاد

بوده و  ستمیس یو ساختار یتوپولوژ راتییکه مرتبط با تغ یاقدامات ی. همهمناسب ارتقاء داد یبرداراتخاذ اقدامات بهرههمچنین 

. از ندیدهنده به حساب آاستحکام داماتدر گروه اق توانندیدهند، م شیخطر افزااستحکام آن را در مواجهه با حوادث پر توانندیم

های ، تقویت ایزولاسیونشتریمقاومت ب یحامل خطوط با استفاده از مواد دارا یهاو برج هاریت تیتقو به  توانیاقدامات م نیا یجمله

 یکنترل یهااستفاده از راهبرد توانیمبرداری اقدامات بهرهتر اشاره کرد. از جمله امن یمجدد خطوط انتقال از نواح یبایریمس شبکه،

 اشاره نمود.  شبکهزیبه صورت ر عیتوز یهاستمیاز س یبرداربهره و رمتمرکزیغ

و  یو طراح یزیربرنامه نهیدر زم ریموارد ز، سیلابمقابله  یبراسیستم توزیع برق کشور لازم  یعدم آمادگبا توجه به  

 شوند: توصیه تواندیبحران، م تیریمد

 کار رفته در شبکه برق کشوربه زاتیتجه یبر رو هالابیاثرات طوفان و س یبر اساس بررس ی صنعت برقاستانداردها یبازنگر -

 لابیشبکه در صورت وقوع حادثه بر اثر س یابیو باز شرفتهیپ ونیاستفاده از اتوماس -

 لابیوقوع س یهشداردهنده برا یهاستمینصب س -

 هالابیاز س یکاهش خطرات ناش ودیدر شبکه برق با ق مرغوبترو قطعات  زاتیتجه یریکارگبه -

 یآورتاب زانیم شیکار رفته در شبکه برق با هدف افزابه زاتیبه موقع تجه یو نگهدار ریتعم -

اجرای مسیرهای انتقال برق واقع در مناطق کوهستانی با توجه به بررسی احتمال زمینلغزش و طرح و اجرای پایدار طرح و  -

 سازیهای لازم برای جلوگیری از وقوع و خسارات ناشی از رانش زمین
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 وزارت جهاد کشاورزی  7-1-1-1

 آبخیزداری حوزه

از تخریب جنگلها و مراتع و طراحی و اجرای زیرساختهای لازم جلوگیری مهمترین توصیه در این عرصه اقدام عاجل برای 

تغییر کاربری اراضی بخصوص  .و جلوگیری از ایجاد روانابهای شدید و تخریب زمینهای کشاورزی استبرای عملیات آبخیز داری 

بریدن درختان برای مصارف تغییر جنگل به زمینهای کشاورزی ویا اجازه ساخت و ساز در مناطق جنگلی، ویا جنگلزدایی از طریق 

باعث تشدید رواناب ناشی از بارندگی وتشدید سیلاب علاوه بر خسارات زیست محیطی هم مختلف از جمله کارخانه های چوب بری 

. این موضوع در گزارش کار گروه مربوطه به میشود و هم تاثیر بسزایی بر ناپایداری شیروانیها و رانش زمین در مناطق کوهستانی دارد

 طور تخصصی و تفصیلی بحث می شود.

 زیرساختهای کشاورزی حوزه

زیرساختهای کشاورزی به دو بخش زیرساختهای توسعه یافته توسط دستگاههای دولتی از قبیل کانالهای آبیاری و ایستگاههای 

ره تقسیم بندی می شوند. در پمپاژ و زیرساختهای متعلق به بخش خصوصی از قبیل قناتها و چاهها وراههای ارتباطی بین مزارع و غی

خصوص زیرساختهای بخش دولتی، کلیه توصیه های ارائه شده به سایر دستگاههای کارفرمایی در خصوص رعایت معیارهای فنی 

در مربوط به پادسیل سازی و انتخاب مناسب مشاوران و پیمانکاران و نظارت بر کار آنان، در اینجا نیز صادق و قابل ارائه است. لیکن 

که در گذشته بدون رعایت معیارهای فنی توسعه یافته و یا هم اکنون در حال توسعه  صوص زیرساختهای سنتی بخش خصوصیخ

وضع قوانین و ضوابط و آموزش مردم و اعمال و اجرای آنها ضمن پیاده کردن طرحهایی است، پیشنهاد می شود این وزارت با 

ت سیل، از توسعه زیرساختهای محافظت نشده در مقابل سیل برای صیانت از دارایی های بخش خصوصی از خطرا

.  همچنین طرح و اجرای زیر ساختهای کشاورزی واقع در مناطق کوهستانی باید با توجه به بررسی احتمال جلوگیری نماید

 شود.زمینلغزش و طرح و اجرای پایدار سازیهای لازم برای جلوگیری از وقوع و خسارات ناشی از رانش زمین انجام 

 وزارت راه و شهرسازی  7-1-1-3

نظر  ریز یرودخانه برا یدفتر مهندس کیشود  یم هیوزارت راه توص یها تیرودخانه در فعال یمبحث مهندس تیاهم لیبه دل

 یلازم در حوزه ها یها هیشود. توص لیوزارتخانه تشک نیدر ا لیوزارتخانه در مقابل س نیمربوط به ا یرساختهایز یداشتن تاب آور

 باشد. یم ریبه شرح ز یمختلف تحت پوشش وزارت راه و شهرساز

 شهرسازی حوزه

 یهماهنگدر حوادث اخیر، مهمترین توصیه در این عرصه اقدام عاجل برای ایجاد  با توجه به صدمات گسترده در بخش مسکن

و عدم  یمجاز اراض یها یاز کاربر یو عدم تخط و زمینلغزش لابیسخطر  یبا پهنه بند یلیصو تف یهاد یطرح ها نیکامل ب

 .در شهر ها و روستاهاست ریساخت و ساز در مناطق خطر پذ یصدور مجوز برا

 راه و ترابری حوزه

 اقدامات زیر در این عرصه قابل توصیه است: 

 (RMSتامین زیرساخت های لازم برای تعریف و پیاده سازی سامانه مدیریت راه) -

میلادی آغاز شد. امروزه سیستم مدیریت راه به یک  1960کشورهای توسعه یافته در اوایل دهه توسعه سیستم مدیریت راه، در

ضرورت برای ادارات و متولیان ساخت و نگهداری راهها تبدیل شده است. در واقع ادغام تمامی سیستم های مدیریتی مرتبط با شبکه 

 ی برای کنترل مناسب فرایندها اهمیت دارد.راه در قالب سیستم مدیریت زیرساختها یا سیستم مدیریت دارای
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ای از ابزارهای پشتیبانی برای تصمیم گیری را براساس مجموعه داده های استاندارد فراهم می کند تا سیستم مدیریت راه مجموعه

موده تا وضعیت گیری ها با شیوه ساختارمند کمک کند. چنینی سیستمی نیازهای شبکه راه را شناسایی و اولویت بندی نبه تصمیم

مناسب شبکه با حداقل هزینه ممکن حفظ شود. به عنوان یک جزء ضروری از هر سازمان متولی شبکه راه، پیاده سازی سیستم 

ریزی مناسب و بهینه سازی فرایندها اجتناب ناپذیر است. هدف اصلی این سیتم شناسایی و ارزیابی و ( برای برنامهRMSمدیریت راه)

 ریزی و مدیریت است. ها و کمک به برنامهاولویت بندی نیاز

علیرغم بهره گیری کشورهای توسعه یافته از سیستم مدیریت راه، متاسفانه این سیستم در کشور نهادینه نشده است. نبود سیستم 

دم توانایی مدیریت راه در شرایط بحران بیشتر احساس می شود. در دسترس نبودن داده های استاندارد زیرساختهای آسیب دیده، ع

مستندسازی خسارت ها، ناکارامد بودن تصمیم گیری در مراحل مختلف بحران از جمله پیامدهایی است که برای شبکه راههای کشور 

 در سیلاب اخیر تجربه شد.

مخصوصا در رابطه با مسائل در همکاری با سازمان برنامه و بودجه  تدوین یا بروزرسانی ضوابط و مقررات فنی -

تغیرات اقلیمی به منظور مطالعه و تعیین پارامتر های موثر بر تدوین سیلاب طراحی  مبتنی بر تحلیل ریسک و ی،هیدرولیک هیدرولوژ

 مفروضات مهندسی)مانند دوره بازگشت،عمق آبشستگی و...(

طرح و اجرای پایدار طرح و اجرای مسیرهای راه و راه آهن واقع در مناطق کوهستانی با توجه به بررسی احتمال زمین لغزش و  -

 سازیهای لازم برای جلوگیری از وقوع و خسارات ناشی از رانش زمین

پروژه های راه و ابنیه فنی از طریق اصلاح ساختار کمیسیون تصویب مطالعات و  تقویت فرایند کنترل و تصویب مطالعات -

 مشاور ذیصلاحاحیای آن با حضور کارشناسان مجرب در دفتر فنی کارفرما و یا استفاده از 

 طراحی، ساخت و نگهداری پلها حوزه

یکی از مهمترین زیرساختهای آسیب دیده در اثر سیلابهای اخیر پلها بودند. علل بروز آسیب و درس آموخته های این حوادث در 

 این گزارش بحث وبررسی شدند. بر این اساس توصیه های زیر در این حوزه قابل ارائه است 6و  4فصول 

مخصوصا در رابطه با مسائل در همکاری با سازمان برنامه و بودجه  طراحی پلهاضوابط و مقررات فنی  اصلاح -

و تدوین روش محاسبه سیلاب طرح و ارائه آئین نامه هائی با یک روش واحد و اجرائی برای طراحی هیدرولوژی،هیدرولیک و 

ی رودخانه، تثبیت بستر در مقطع پل، محاسبه آبشستگی و محافظت هیدرولیکی پل ها از قبیل جانمائی با در نظر گرفتن ریخت شناس

 در برابر آن. 

 و پایش سلامت آنها  توسعة سیستم یکپارچة مدیریت پل ها -

 در حوالی بالا دست و پایین دست پلها تامین بودجه و انجام عملیات نگهداری پلها و لایروبی رودخانه ها -

 وزارت کشور 7-1-1-9

در  رندهیگ میمنسجم تصم نهادیک  لیمترقبه تشک ریو حوادث غ لابهایدر مقابل س یتاب آور یارتقا یبرا هیتوص نیبدون شک اول

تجربه ها  لیکند و پس از س یو فرمانده تیریمد لیس نیدر ح د،یو اعلام نما یکشور را بررس یازهایتا ن باشدیموضوع م نیارتباط با ا

 وریبحران در شهر تیریمد دیقانون جد بی.  با توجه به تصورندیمورد استفاده قرار گ ندهیکند تا در آ ستندو درس آموخته ها را م

 یاسناد مل دیآن تول فیکه از وظا دیگرد یبحران کشور قانون تیریمد یراهبرد یشورا لیگزارش، تشک نیو همزمان با نگارش ا1792

 یم یابیمترقبه ارز ریمختلف در هنگام حوادث غ ینهادها یمثبت در جهت سازمانده یممهم گا نی. اباشدیبحران م تیریمد نةیدر زم

سیلاب  از پس و حین قبل، زمان در دستگاه ها مسئولیت تبیین هدف با  و اجرای  قانون مدیریت بحران ابلاغ در تسریع. شود

 لابیس نیا یگردد و از درس آموخته ها نیتر تدو عیبحران کشور هر چه سر تیریمد یاست که سند راهبرد مل دیام  ضروری است.

 "یو بازتوان یبازساز"  یو سند مل "و پاسخ یآمادگ" ی، سند مل "کاهش خطر حوادث" یسند مل نیدر آن استفاده گردد. با تدو زین
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وزارت  ریخط ایفوظ انجامدیگر لازمه  .باشند یتحت کنترل م ایو  یریشده در فصول قبل قابل جلوگ دیق یها یاز کاست یاریبس

 است. یلابیس یدشتها تیریمد یبرا یبستر قانون نیتامکشور، 

الزام استانداریهای مناطقی از قبیل گلستان و خوزستان به تهیه نقشه های پهنه بندی خطر سیل دیگر به وزارت کشور،  توصیه مهم

است. یادآور می شود احداث  طرحهای توسعه ناحیه ایه بندی در تمام های اجرایی به لحاظ نمودن این پهنو الزام همه دستگاه

هرگونه راه ، راه آهن یا تاسیسات بزرگ صنعتی در این مناطق جلگه ای، ممکن است منجر به تغییراتی شدید در الگو ومسیر جریانهای 

 سیلابی  و هدایت روانابها به مناطقی گردد که قبلا در معرض خطر سیل قرار نداشتند.

به تهیه را ملزم استانداریهای مناطقی از قبیل گلستان و لرستان وسایر مناطق کوهستانی  توصیه می شود، رت کشوربه وزا ضمناً

به لحاظ نمودن این پهنه بندی ها در تمام طرحهای توسعه را و همه دستگاههای اجرایی نموده نقشه های پهنه بندی خطر زمینلغزش 

کوهستانی طرح و اجرای زیر ساختها باید با توجه به بررسی احتمال زمینلغزش و طرح و . همچنین در مناطق ملزم نمایدناحیه ای 

 اجرای پایدار سازیهای لازم برای جلوگیری از وقوع و خسارات ناشی از رانش زمین باشد.  

ت زیر به این وزارت ارائه می علاوه بر مورد فوق، با توجه به جایگاه وزارت کشور در مدیریت عالیه استانداریها و شهرداریها پیشتهادا

 گردد:

و خطرات  و زمینلغزش با پهنه بندی سیلاب شهرهاجامع و تفصیلی ای هادی روستاها و هماهنگی کامل بین طرح ه -

 ناشی از آن و عدم تخطی از کاربری های مجاز اراضی و عدم صدور مجوز برای ساخت و ساز در مناطق خطر پذیر.

  مقررات رعایت بدون درحریم رودخانه ها هاشهرداری تصرف و جلوگیری از دخل -

 اراضی اینگونه فروش بعضا و مقررات رعایت بدون هامسیل متروکه بستر اراضی در هاشهرداری تصرف و جلوگیری از دخل -

 و اصلاح با) تقاطعی هایسازه احداث از ناشی آبگذری هایگلوگاه رفع به (هاشهرداری جمله از) مختلف هایدستگاه الزام -

 (مشخص الاجلضرب ظرف هاسازه این بهسازی

 و مراکز  پرخطر و یا محافظت از انها شناسائی مناطق آسیب پذیر و تلاش در جابجائی سازه های با اهمیت زیاد و خیلی زیاد -

 ها شهرداری بدنه در سازی فرهنگ و سازی ظرفیت و مشترك جلسات برگزاری -

 بودجه سازمان برنامه و 7-1-1-4

 پیدایش طرحهای جدید و بودجه ریزی  حوزه

به تعدد طرحهای نیمه تمام موجود کشور، تصویب هر گونه طرح جدید باید مراحل توجیه و تصویب را با سختگیری هرچه با توجه 

ودیت .  همچنین با توجه به محداجتناب شود از تصویب طرحهای جدید از محل بودجه های عمومی کشورتمامتر طی کند و 

شدید بودجه های کشور طرحهای نیمه تمام فاقد توجیه فنی اقتصادی متوقف شده و از هر مکانیزم قانونی ممکن برای تامین بودجه 

سایر طرحها و تکمیل و بهره برداری از آنها استفاده شود. تطویل زمان اجرای طرحها به میزان چند برابر زمان لازم آفات بسیار زیادی 

 فنی و اقتصادی دارد.در زمینه های 

از مهمترین توصیه هاست که با توجه به درس  موضوع تامین بودجه کافی برای نگهداری زیرساختهای موجود کشور

آموخته های حوادث سیلهای اخیر، ضرورت تام دارد و سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای اجرایی باید با یک تغییر نگرش اساسی در 

 رویکردهای جاری خود به آن روی آورند. 

اری بخش خصوصی در توسعه و حفظ زیرساختهای کشور می موضوع تدوین دستورالعمل هائی برای توسعه و تسریع در سرمایه گذ

 تواند از دیگر پیشنهادات به سازمان برنامه و بودجه باشد.

 نظامات کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران  حوزه

احیت اجتناب از خرد کردن طرحهای عمرانی و واگذاری آنها به مشاوران و طراحان کم صلدر این عرصه اولین و مهمترین توصیه 
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، خصوصا مشاوران که مغز متفکر طرحها هستند، از دیگر تامین به موقع بودجه و پرداخت حق الزحمه مشاوران و پیمانکاراناست. 

 مختلف یک ضرورت مهم دیگر است.  احیا و برقراری یک سامانه نظارت کلی بر جزییات و شرایط طرحهایضرورتهاست. 

از مداخلات غیر فنی کارفرمایان در طرحها اجتناب توصیه می شود از طریق اعمال اقدامات زیر تمهیداتی اندیشیده و پیاده شود که 

 شده و بالعکس سطح نظارت فنی بر طراحی و اجرای طرحها ارتقا یابد:

 با استفاده از افراد مجرب تقویت دفاتر فنی کارفرمایان -

 اجرای پروژه ها  و و کنترل و هدایت مشاوران و پیمانکاران در مرحله طرحرب استفاده از عامل جهارم مج -

 آنهادر جهت ارتقاء سطح علمی  نظارت بر  مشاوران و ارزشیابی مستمر آن ها -

 در جهت ارتقاء کیفیت اجرا  نظارت بر امور پیمانکاران و ارزشیابی مستمر آن ها -

 سیلاب و عوامل کارفرما دارای درجه در زمینه آموزش ضمن خدمت مشاوران -

 ضوابط و دستورالعملهای فنی  حوزه

اصلاح ساختار تدوین وتصویب ضوابط و دستورالعملهای فنی و تشکیل یک ستاد یا اولین توصیه در این عرصه  -

رك فنی در برای تشخیص نیازها، اولویت بندی آنها و برنامه ریزی برای تدوین، تصویب و به روز رسانی دوره ای مدا شورای مرکزی

بر اساس  یطراح" و "داریپا توسعه"زمینه های مختلف مرتبط با طراحی و اجرای زیرساختهاست. در این زمینه لازم است نگاه 

توصیه می گردد  در زمینه تاب آوری زیرساختها در برابرسیلاب  .شود حاکم دیبا دستورالعملها یرسان روز به و اصلاح در "دوام

سپس این آیین نامه  ،و هم پوشانی ها و تناقض ها در آن ها حذف گردند ها و مقررات موجود انجام شدهغربالگری آیین نامه 

 ضمنا: .( تبدیل شوند1ها به الزام آور )نوع 

و آئین نامه  ضوابط و آئین نامه های تاب آوری باید پس هر چند سال بهنگام شده و آئین نامه قبلی منسوخ گردد -

 یا با همپوشانی یکی شود.  با مضامین یکسان و یها

 .است هیتوص قابلنیز  سوم تا اول نوعی ها دستورالعمل و ها ننامهیآئ انواعی بند طبقه و فیتعر دری بازنگر -

 و ننامهیآئ هیته ممکن است لابیس وی طیمح طیشرا ادیز اریبس تنوع وی اسلامی جمهور پهناور کشور مشخصات به توجه با -

 مناطق آنی طیمح طیشرا به توجه با خاص بصورت مناطقی برخ در آن، کاربرد هیتوص وی خارج مراجع از آن انتخاب ای دستورالعمل

  .شود انجام

 تدوین شود. مقررات ملی جامع و الزام آور برای طراحی و ساخت سازه ها در مقابل سیلتوصیه می گردد   -

 انجام شود. مقابله با سیلآموزش و بروز رسانی نظام مهندسی در کشور برای توصیه می گردد  -

در بالادست  یآبشستگ ینیب شیپ یبرا یو روش واحد بهنگام شده دیپلها با یکیدرولیه یطراح یراهنمامورد پلها  در -

 لابیدر س ر،یاخ اتیپل و تجرب تیشود بنا بر اهم یم هیتوص نیارائه شود همچن یحفاظت مقطع پل در مقابل آبشستگ یپل و روشها

شود که در  نییپل ها تع یبرا زیآزمون ن لابیبزرگتر به عنوان س لابیس کی یطراح لابیبر س هنظر شود و علاو دیدپل ها تج یطراح

در  ایعرشه مقاومت کند و  ی. مثلا در صورت روگذرزدیپل فرونر ردیگ یصورت م یبیپل اگر تخر یریقرار گ تیعقو مو تیآن بنا بر اهم

رودخانه و مطالعات  ریمس رییتغ دیبا نیکرده و آب را عبور دهد. همچن ملپلاگ ع وزیاز شانه ها به صورت ف یکیرودخانه  ضیاثر تعر

پل  کوله و پایه به عرشه اتصالات به ضوابط مربوط بازنگری. ردیپل قرار بگ کیدرولیه یجزو شرح حدمات طراح یشناس ختیر

بشستگی، طراحی طول پل و دهانه ها، تعیین آها در صورت طراحی برای روگذری، طراحی پی کوله ها و پایه ها در مقابل 

عمق آزاد برای عبور اجسام شناور با توجه به وضعیت منطقه و بار حاصل و تاثیر اجسام شناور و طراحی دیوار هدایت 

 نیز ضروری است. جریان

 :ردیتوجه قرار گ مورد ریز ینامه ها و راهنما ها نیآئ نیتدوشود  یم شنهادیپ
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ساخته  یسازه ها ینامه مقاوم ساز نیآئ نیبند و پلها. در ا لیس یسازه ها یو نگهدار ریو تعم یدوره ا شیپا ،یبهره بردار -

 ایکالورت ها و  یگرفتگ رفع لایروبی وگردد ) یبررسباید  زینحوه مشخص کردن و رفع موانع ن نیهمچنباشد، مورد توجه باید  زیشده ن

 سازه ها( نیو موثر  در اطراف ا یدینقاط کل رد دیشد یرسوب گذار ایبسته شدت دهانه پل ها و 

 .سکیر لیپمپاژ، ...( به کمک نحل یستگاههای)پل، کالورت، ا یرساختیز یسازه ها یبرا یطراح لیس نییروش تع -

و مجازات  قینامه تشو نیآئ نی. در انقاط گلوگاهی در مسیر رودخانه هاشناسائی و رفع  لیمهار س یسازه ها یشناس بیآس -

 . ردیگ یمورد توجه قرار م زین لیمقاوم قرار گرفته در معرض س ایو  دهید بیآس یسازه ها مانکاریطراح و پ

 لیس مهیب -

 ثبت یمسئول و موارد لازم برا سازمانهای – لیس عیوقا ینحوه مستند ساز -

 لیس یریو خطر پذ یسنجش از دور در پهنه بند یاستفاده از فناور یراهنما -

 پهنه بندی شیروانیهاو  لیدر مهار س یزداریآبخ یروشها -

 طیقابل اجرا در زمان کوتاه )طرح با توجه به شرا لابیس یکنترل تراز و دب روشهای انوااع –در زمان اضطرار  لیمهار س یروشها -

 ایها و  یمنطقه مانند گود یها لیاستفاده و حفظ از پتانس - استفاده از کیسه های خاك -هیالح اولبه مص ازین -منطقه و نحوه اجرا

 .مدیریت نیروهای محلی و داوطلبان-رفع موثر موانع مهم در کوتاه مدت(. -مخازن بزرگ

 .لابیدر مقابل س یتاب آور شیبه منظور افزا یو صنعت یمسکون یسازه ها یطراح -

و  ینحوه خبر رسان -یاضطرار یمناطق اسکان راهها یشناسائ -مناطق پرخطر هیتخل EAP لابیدر زمان س یاقدامات اضطرار -

 یو داوطلب در کمک رسان ریدرگ یروهاین یسازمانده

 یراه حمل و نقل، گردشگر لیرودخانه ها از قب گرید یها لیاز پتانس یاقتصاد یها یبهره بردار یراهها -

 کند. یکمک م اریبس لیطرح ها به کاهش اثر س نیا -لیاستحصال س یطرحها -

 وزارت نفت 7-1-1-6

 تاسیسات انتقال و توزیع گاز حوزه

در بخش زیرساختهای وزارت نفت بیشترین خسارتها به تاسیسات انتقال و توزیع گاز وارد آمد. با توجه به درس آموختهای حوادث 

 استانداردهای این صنعت در خصوص مکان یابی و جانمایی خطوط انتقال و توزیعاصلاح در این حوزه  توصیه نمهمتریاخیر،  

   و توجه بیشتر به مخاطرات سیل و رانش زمین است. همچنین توصیه های زیر در این حوزه قابل ارائه است:  

 ها و...ها و رودخانههای اجرایی استاندارد بخصوص در عبور از مسیلبازنگری در نقشه -

ها و منظور نمودن کد ارتفاعی ایستگاه و جاده سرویس آن متناسب با کد ارتفاعی جاده اصلی و نقشه استاندارد ایستگاهبازنگری  -

 همچنین منظور نمودن کالورت در زیر جاده سرویس

 مطالعه مسیر های سیلابی ثبت شده جهت طراحی های آتی خطوط و ابنیه های گازرسانی -

 ایستگاهی بین رینگ خطوط اجرای  مطالعه و -

  اند گرفته قرار شستگی آب و گرفتگی آب و سیل معرض در آن تاسیسات و خطوط که نقاطی تقویت و  کیمحت -

  گازرسانی پایداری کنترل جهت انتقال و نصب شیر روی خطوط مناطق مورد نیاز پایداری در اجرای خطوط -

 در روستاهای خصوص به پرریسک در مناطق توزیع شبکه و لوله خطوط عبور مسیر نمودن مقاوم و اصلاح برای لازم انجام اقدامات -

 مسیر هایحوضچه و مارکرها تخریب عدم مدفون، تأسیسات نمایان شدن از جلوگیری جهت سیل، جریان معرض

طرح و اجرای مسیرهای انتقال نفت وگاز واقع در مناطق کوهستانی با توجه به بررسی احتمال زمینلغزش و طرح و اجرای  -

 پایدار سازیهای لازم برای جلوگیری از وقوع و خسارات ناشی از رانش زمین

 فصلی و های دائمیرودخانه بستر در لوله خط حافظ غیربتنی و بتنی هایسازه تقویت اصلاح و  و برنامه ریزی -
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مقاوم  و سازه ها کنترل هتج بارندگی فصول از پرریسک، قبل قسمتهای منظم از دوره ای بازدید برای برنامه ریزی و دقیق پایش -

 لوله  خط پیرامون محیط سازی

 بر در را محتمل حوادث از منتخبی که سناریوهای چندگانه براساس مانور برگزاری آمادگی در گروه های عملیاتی از طریقایجاد  -

 باشد داشته

 سایر سازمانهای اجرایی 7-1-1-7

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکیوزارتهای آموزش و پرورش ؛ علوم، تحقیقات و فناوری؛ 

توصیه می شود این وزارتخانه ها در موضوع مکان یابی مدارس و مراکز آموزشی و درمانی خود توجه بیشتری به موضوع خطر سیل 

خودداری پرخطر مناطق  ات از احداث مراکز جدید درتوجه به نقشه های پهنه بندی این خطرداشته و با و رانش زمین 

ارزیابی آسیب پذیری مراکز موجود  نسبت بهن با توجه به وجود این مخاطره در مناطق مختلف، با تدوین برنامه ای . همچنینمایند

 اقدام نمایند.و مقاوم سازی آنها 

 شرکت بیمه مرکزی

 ینقشه ها یدر کشور بر مبنا زمین رانش و لیدر معرض س یرساختیز یسازه ها یبرا لابیس مهیب یساز ادهیپ

از اقداماتی است که اجرای آن توسط سازمان بیمه مرکزی و سایر دستگاهها توصیه می شود. این موضوع  یتیمراکز جمع یریخطرپذ

 در گزارش کار گروه مربوطه به طور تخصصی و تفصیلی بحث می شود.

 صدا و سیمای جمهوری اسلامی 7-1-1-8

همگانی  اگاهی ارتقای و آموزش و سازی فرهنگصداو سیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان رسانه ملی می تواند نقش مهمی در 

و تجاوز  طبیعی منابع و جنگلها تخریب از جلوگیریخصوص عوامل حادث شدن سیلها، روشهای مردمی برای تخفیف آثار آن نظیر در 

مردم در هنگام مواجهه با سیل و نظایر آن داشته باشد. از منظر تاب آوری زیرساختها در برابر سیلاب  به حریم رودخانه ها ، نحوه رفتار

برنامه هایی برای آشنایی مردم و آموزش آنها در خصوص احداث ساختمانها و تاسیسات توصیه می شود این رسانه 

 .اختصاص دهدیا زمینلغزش کشاورزی خود در مناطق در معرض خطر سیل 

 اقدامات حین وقوع سیل  7-1-1

. وجود عموما در حوزه مدیریت بحران مورد بحث قرار می گیردسیل، اقدامات حین حادثه همچنانکه در مقدمه این فصل گفته شد، 

یک ساختار از پیش تعریف شده با سلسله مراتب فرماندهی معین و وجود افراد آموزش دیده ودارای صلاحیت، کلید مدیریت این نوع 

رانها و گذار از آنها با حداقل آسیبها و خسارات است. در این خصوص دو وزارتخانه کشور و نیرو که مسئولیتهای مدیریت بحران و بح

مدیریت سیل را در کشور بعهده دارند، بیشترین وظایف را عهده دار بوده و کلیه سازمانها و نهادهای دیگر باید در هماهنگی کامل 

 ارائهدر گزارش کار گروه مربوطه به تفصیل  ایفا نمایند. جزییات توصیه ها و پیشنهادات مربوط به این موضوعاتنقشها و وظایف خود را 

اکثر اقدامات ممکن در این عرصه در این زمان، به صورت غیر خواهد شد. از آنجا که گزارش حاضر محدود به عرصه زیرساختهاست، 

یه به این سازمانها ارزیابی ریسک و خطر پذیری انواع زیرساختها در هرمنطقه و لحاظ ( است. بنابراین مهمترین توصpassiveفعال )

لیکن در برخی از  ، می باشد.کردن آنها در برنامه های پیش طراحی شده برای انواع سناریوهای بحران، که ممکن است حادث شود

فاضلاب، امکان طراحی و پیش بینی برنامه هایی برای اقدام فعال حوزه ها ازقبیل تاسیسات توزیع برق یا گاز و یا شبکه های آب و 

(Active( یا شبه فعال )Semi-active برای مقابله یا کاهش آثار سیل وجود دارد. این برنامه ها در بخشهای قبلی این فصل، که به )

داشتن آمادگی، سازمان، رای حین حادثه، مهمترین توصیه به همه سازمانها ب اقدامات قبل از حادثه اختصاص داشت، ذکر شده است.

 است. نفرات و امکانات برای اجرای برنامه های از پیش طراحی و تمرین شده
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 اقدامات پس از وقوع سیل  7-1-3

 وزارت نیرو 7-1-3-1

سیل بند و  ساماندهی رودخانه های سیل زده از جهت لایروبی ، بازسازی دیوارهای حائل، ایجاد به وزارت نیروتوصیه مهمترین 

 .است دیوارهای هدایتی مورد نیاز

تاسیسات آب و فاضلاب و انتقال و  میزان آسیب وارده بهنسبت به ارزیابی همچنین توصیه میشود این وزارت با تدوین برنامه ای 

 اقدام نمایند.و مقاوم سازی آنها  توزیع نیرو

 وزارت راه و شهرسازی 7-1-3-1

 در این زمینه. این بخشهاست یبازسازدر حوزه شهرسازی، مهم  یتهایاز اولو یکیخش مسکن، با توجه به صدمات گسترده در ب

اقدام به ارزیابی ساختمانهای سیلزده و در صورت مهمترین توصیه  . بنابراینمبذول شود ییبه مسکن روستا دیبا یا ژهیتوجه و

شده در ساختمانهای مسکونی بدلیل احداث آنها در حریم یا بستر با توجه باینکه بسیاری از خرابیهای ایجاد آنهاست.  لزوم بهسازی

رودخانه بوده است باید به این نکته دقت نمود که برای باز سازی از استقرار مکانهای زیستی در حریم وبستر رودخانه جلوگیری بعمل 

 آید

ین میزان آسیب و جلوگیری از خرابی برای تعی بازرسی پل های سیل زده و خراب نشدهتوصیه می گردد در حوزه حمل و نقل 

جایگزین کردن پل های توصیه می گردد ضمنا  این پلها در صورت لزوم باید بهسازی شوند. .در آینده و زدودن نخاله ها انجام شود

 تسریع شود. موقت با پل های دائم قبل از وقوع سیل مجدد و یا زلزله

بازرسی و ارزیابی پایداری شیروانیهای مشرف به راه و راه آهن و مناطق ونیز  طق کوهستانیاانجام پهنه بندی شیروانیها در من

 .از دیگر اقدامات ضروری است و اقدام برای پایدار سازی آنها و روستاییجمعیتی شهری 

 وزارت نفت 7-1-3-3

تاسیسات نفت و گاز خصوصا ارزیابی میزان آسیب وارده به  تدوین و اجرای برنامه ای برای به وزارت نفتتوصیه مهمترین 

 ست.های انتقال و توزیع گاز و مقاوم سازی آنهاشبکه

 وزارت کشور 7-1-3-9

پس از وقوع سیل وظیفه بسیار بزرگی بر عهده وزارت کشور در موضوع بازسازی مناطق آسیب دیده است. لیکن جدا از بدون شک 

 ه این وزارت قابل ارائه است:وظایف معمول اجرایی ، در عرصه زیرساختها توصیه های زیر ب

 تدوین درس آموخته های حادثه  -

برگزاری سیمنارها و کارگاههای تخصصی برای مدیران و مسئولان استانی و شهری و ارائه تجربیات حادثه و آشنایی آنها با  -

 اطرات سیلخم

 طر زیادجلوگیری از باز سازی های بی رویه و احداث ساختمانها و زیرساختها در پهنه های با خ -

 سازمان برنامه و بودجه 7-1-3-4

در  مهمی که مستندات کافی از سازه های زیرساختی اصلی ترین توصیه به سازمان برنامه و بودجه در این مرحله این است که

نماید. در این تهیه نموده و با استفاده از کارشناسان خبره جزییات علل خرابی های را احصا مثل پل ها قرار گرفتند، معرض سیل 

بررسی ها می توان مشاوران و پیمانکارانی را که پروژه های آنها عملکرد مطلوبی از خود نشان داده اند مورد تشویق و افزایش درجه قرار 

 داد. ضمنا در خصوص آن دسته از پروژه هایی که دچار خرابی های بیش ازحد انتظار شده اند، چنانچه خرابی ها ناشی از قصور مشاور
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ل فنی یا پیمانکار بوده ، می توان آنها را مورد توبیخ وتنزل رتبه قرارداد و چنانچه خرابی ها ناشی از قصور مشاور یا پیمانکار نبوده، دلای

 را دسته بندی نموده و در بازنگری استانداردها و ضوابط فنی مورد استفاده قرار داد.

 سایر سازمانهای اجرایی 7-1-3-6

نسبت با تدوین برنامه ای ارتهای آموزش و پرورش ؛ علوم، تحقیقات و فناوری؛ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزتوصیه می شود 

سازه  یو طرح و اجرا و رانش زمین لیمقابله با س یچگونگ وآموزشو مقاوم سازی آنها  سیلزدهمراکز میزان آسیب وارده بهبه ارزیابی 

 اقدام نمایند. ی شیروانیها در برابر رانش زمینو پایدار ساز لیتاب آور در برابر س یها

 پیشنهادات به سازمانهای مردم نهاد  7-3
سازمانهای مردم نهاد )سمن ها( در هر جامعه می توانند نقش مهمی در بسیج نیروهای مردمی و تاثیر گذاری برهنجارهای آن 

دسته از سمن ها می توانند ایفای نقش نمایند: تشکلهای صنفی  جامعه داشته باشند. در موضوع تاب آوری زیرساختها در برابر سیل، دو

 و انجمنهای علمی

 تشکلهای صنفی  7-3-1

 برخی از تشکلهای صنفی موثر در موضوع عبارتند از:

 جامعه مهندسان مشاور

در افزایش آگاهی  این سمن که در برگیرنده تعداد زیادی از شرکتهای مهندسان مشاور رتبه بندی شده است، می تواند نقش مهمی

 و توانمندی های مشاوران در راستای انجام مسولیتهای فنی و اجتماعی آنها داشته باشد. در این رابطه انجام اقداماتی از قبیل موارد زیر

 توصیه می شود:

ارده و ارائه و تهیه گزارشهای تخصصی از دلائل آسیبهای ورانش زمین بازدید گروههای مستقل از مناطق آسیب دیده از سیل و  -

 راهکارهای افزایش تاب آوری زیرساختها

 اخیر و ارائه درس آموخته های آن بارندگیهای شدید و سیلابهایبرگزاری سمینارها و کارگاههای تخصصی در خصوص  -

 و رانش زمینتهیه و انتشار جزوات آموزشی در خصوص استانداردها و آیین نامه های طراحی زیرساختها در برابر سیل  -

گزاری دوره های آموزشی تخصصی توسط مهندسان مجرب برای مهندسان کم تجربه و انتقال تجربیات در خصوص طرحهای بر -

 پادسیل سازی

 قراردادی شرکتهای مشاور در جهت ارتقای اخلاق و رفتار حرفه ای در صنف –همکاری صنفی و آموزش حقوقی  -

ای مهندسان ناظر در جهت ارتقای دانش فنی آنان و آگاه برگزاری دوره های آموزشی تخصصی توسط مهندسان مجرب بر -

 سازی بیشتر آنها با مسولیتهای حرفه ای خود

 سندیکای شرکتهای پیمانکاری

این سمن در برگیرنده تعداد زیادی از شرکتهای پیمانکاری رتبه بندی شده است. با توجه به حیاتی این شرکتها در اجرای 

ا می تواند  نقش مهمی در افزایش آگاهی و توانمندی های پیمانکاران در راستای انجام مسولیتهای طرحهای عمرانی کشور، این سندیک

 خود داشته باشد. در این رابطه انجام اقداماتی از قبیل موارد زیر توصیه می شود:

سیبهای وارده و ارائه و تهیه گزارشهای تخصصی از دلائل آو رانش زمین بازدید گروههای مستقل از مناطق آسیب دیده از سیل  -

 تاب آوری زیرساختها  راهکارهای افزایش

 برگزاری سمینارها و کارگاههای تخصصی در خصوص حوادث اخیر و ارائه درس آموخته های آن -
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 زیرساختها  اجرایتهیه و انتشار جزوات آموزشی در خصوص استانداردها و آیین نامه های  -

 دسان مجرب برای مهندسان کم تجربه و انتقال تجربیات برگزاری دوره های آموزشی تخصصی توسط مهن -

 در جهت ارتقای اخلاق و رفتار حرفه ای در صنف پیمانکارقراردادی شرکتهای  –همکاری صنفی و آموزش حقوقی  -

 برنامه ریزی و آموزش شرکتها برای ایجاد و ارتقای واحدهای تضمین و کنترل کیفیت در شرکتهای پیمانکاری -

 مهندسی ساختمانسازمان نظام 

این سمن که در برگیرنده مهندسان صاحب صلاحیت و رتبه بندی شده فعال در امر طراحی و اجرای ساختمان است، می تواند 

نقش مهمی در افزایش آگاهی و توانمندی های مهندسان طراح و ناظر  ساختمان در راستای انجام مسولیتهای فنی و اجتماعی آنها 

 ابطه انجام اقداماتی از قبیل موارد زیر توصیه می شود:داشته باشد. در این ر

 برگزاری سمینارها و کارگاههای تخصصی در خصوص حوادث اخیر و ارائه درس آموخته های آن -

 و رانش زمین  تهیه و انتشار جزوات آموزشی در خصوص استانداردها و آیین نامه های طراحی ساختمانها در برابر مخاطرات سیل -

 دوره های آموزشی تخصصی توسط مهندسان مجرب برای مهندسان کم تجربه و انتقال تجربیات در خصوص مخاطرات سیلبرگزاری  -

و رانش و طراحی و اجرای ساختمانهای تاب آور در برابر سیل و رانش زمین تاکید بیشتر بر موضوعات پهنه بندی خطر سیل  -

 سان طراح و ناظردر آزمونهای نظام مهندسی و اعظای رتبه به مهندزمین 

 انجمنهای علمی 7-3-1

در حال حاضر انجمنهای علمی زیادی در کشور تاسیس و فعال شده اند. این انجمنها می توانند نقش مهمی در افزایش آگاهی های 

تخصصی اعضای خود و متخصصان آن رشته در کشور و نیز افزایش آگاهی های عموم جامعه در خصوص نقش آن رشته تخصصی 

، به هستندو دانشگاه  عتکه متشکل از افراد خبره و با تخصصهای مختلف در صن یجایگاه انجمنهای علم . متاسفانه در حال حاضردارند

و به دلایل مختلف آنها نقش و وظایف خود را به خوبی ایفا نمی نمایند. برخی از انجمنهای مرتبط با  ریف و تبیین نشده عت یخوب

 ساختها به شرح زیر می باشند:موضوع سیل و اثر آن بر زیر

 انجمن هیدرولیک ایران -

 انجمن مهندسی رودخانه ایران -

 انجمن آب و فاضلاب ایران -

 انجمن مهندسی دریایی ایران -

 انجمن تونل ایران -

 انجمن پل ایران -

 انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران -
 انجمن بتن ایران -
 انجمن سازه های فولادی ایران -

 قبیل موارد زیر به این انجمنها توصیه می شود:انجام اقداماتی از 

 برگزاری سمینارها و کارگاههای تخصصی در خصوص حوادث اخیر و ارائه درس آموخته های آن -

 و رانش زمینزیرساختها در برابر سیل و اجرای تهیه و انتشار جزوات آموزشی در خصوص استانداردها و آیین نامه های طراحی  -

 زشی تخصصی در خصوص طرحهای پادسیل سازیبرگزاری دوره های آمو -

تهیه برنامه ها و فیلمهای آموزشی با همکاری رسانه های جمعی از جمله صدا وسیما برای افزایش آگاهی و فرهنگ عمومی در  -

 و روشهای مقابله با آن خصوص مخاطرات سیل و رانش زمین
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 توصیه ها به عموم مردم   7-9
 ةمسئل  و فرهنگی حادثه اخیر سیل در گزارش کار گروه تخصصی مربوطه به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرد. یابعاد اجتماع

 ای تیتقو ةبه مسئل توانیمجمله  نی. از اکندیجلب م یمختلف یتهایرا به فرصتها و محدود اتتوجه یشناخت از منظر جامعه لیس

 ،یاجتماع تیآنها، حضور پررنگ زنان در جامعه، توجه به حما تیاهم یسمنها و بازشناس تیفعال ،یاجتماع یهمبستگ فیتضع

 اشاره کرد.  ینهاد یاجتماع یة(، و اعتماد و سرمایاعتماد عموم )اعتماد به نهادها و سازمانها و یمشارکت مردم تیاهم یازشناسب

 در عرصه زیرساختها توصیه هایی به شرح زیر  به آحاد مردم ارائه قابل ارائه است:

و احتراز از احداث ساختمان در حریم رودخانه ها مخاطرات آنها پهنه بندی بندی های و رانش زمین توجه به مخاطرات سیل و  -

 و مسیلها و نواحی پرخطر

رعایت استانداردها و معیارهای فنی و رعایت مقررات ملی ساختمان واستفاده از مهندسان طراح و ناظر و عوامل صاحب  -

 ختمانهای خود   صلاحیت در ساخت سا

توجه به مخاطرات سیل و پهنه بندی بندی های خطر آن و رعایت استانداردها و معیارهای فنی واستفاده از مهندسان طراح و  -

 ناظر و عوامل صاحب صلاحیت در ساخت تاسیسات کشاورزی خود در حریم رودخانه ها و مسیلها و نواحی پرخطر

توجه به ساخت وساز زیرساختهای عمومی از قبیل راه و پل و ایفای نقش ناظر عمومی و گزارش تخلفهای آشکار پیمانکاران و  -

این امر موضوعی است که سالهاست به دلایل مختلف در کشور ما مغفول مانده و در صورت عمل مجریان طرحها به سازمانهای مسئول. 

شدن وجدان جامعه و توجه به این موضوع که آثار زیانبار هر گونه ساخت و ساز غلط و بی رویه در به آن و یا به عبارت دیگر بیدار 

نهایت گریبان خود مردم را گرفته و باعث ورود خسارات به اموال و دارایی های آنها می شود، ممکن است منجر به ارتقای قابل توجه 

 ادثی از قبیل سیل گردد.کیفیت زیرساختها و افزایش تاب آوری آنها در براب حو

توجه به توصیه های تخصصی سمنها و نیز رسانه های رسمی و مسئول نظیر صدا و سیما، در خصوص اقدامات لازم در هنگام  -

 وقوع سیل، برای حفظ جان و کاهش آثار سیل بر اموال و دارایی های آنها 

 



 

 

 

 

 

 

 

 فصل هشتم

 پیشنهادات برای بررسی ها و تحقیقات بیشتر



 

 



 

 

 

 مقدمه 8-1
فرایندهایی هستند که در ایجاد تعادل در اکوسیستم حیات تمام موجودات جایگاه پدیده های طبیعی در طول حیات کره زمین از 

ویژه ای دارند و جلوگیری از وقوع آنها یا غیرممکن است و یا سعی در اخلال در آنها منجر به بلایای دیگری برای حیات موجودات این 

فلذا بلای  .غیره به بلایای طبیعی ناشی از علم ناقص انسان است کره خاکی می گردد. نامگذاری پدیده هایی مانند سیل، زلزله، طوفان و

اصلی شناخت ناقص پدیده ها و عدم سازگاری سبک زندگی با آنها در مناطق مختلف کره زمین است که می تواند منجر به تحمیل 

لقوه محسوب می شود، کشف آنها خسارت های زیاد به زندگی صنعتی انسان گردد. همانطور که نشناختن قوانین طبیعت یک تهدید با

 می تواند فرصت های بسیار مناسبی برای بهره برداری از آنها و کاهش هزینه های زندگی ایجاد کند.

سالهای اخیر به دلیل خشکسالی، هزینه ها و آسیب های زیادی بر صنایع مختلف کشور وارد شد که البته نگهداری آب در در 

کاهش آثار سوء خشکسالی ها داشت. یکی از مهمترین عبرتهای اتفاقات رگی در مدیریت و اخته شده، کمک بزمخازن سدهای س

توجه به بازنگری آیین نامه ها و شیوه های ساخت و نگهداری سازه ها و  1792و فروردین 1793رخداده در ماجرای سیلاب اسفند 

 ای احتمالی در مناطق مختلف است. بدنبال صدور حکمزیرساختهای حیاتی زندگی شهری و روستایی و سازگارکردن آنها با سیلابه

، بزرگی و چندبعدی بودن آثار سیلاب اخیر هیات را برآن "لابهایس یگزارش مل ژهیو أتیه" لیتشک مبنی برمحترم جمهور استیر

مان محدود شش ماهه داشت تا با تشکیل کارگروه های تخصصی مختلف جنبه های مختلف این واقعه را مورد مطالعه قرار دهد. لیکن ز

، برای شناخت تخصصی همه علل و عوامل و ساختها حدود پنج ماه بوده است ریکارگروه زبرای  یمدت زمان واقعهیات، که طی آن 

ارائه پیشنهاد برای رفع آنها کافی نیست. لذا در این فصل سعی برآن است تا پیشنهاداتی در خصوص مطالعات بیشتر برای شناخت 

یافتن  راهکارهای دقیقتر علمی و تخصصی برای ارتقای کیفیت و تاب آوری زیرساختها در برابر سیلاب ارائه شود. البته با جزئیات و 

تواند در قالب یک پروژه باشد، بلکه یک فرایند است که باید با طراحی یک توجه به طبیعت این نوع موضوعات، قطعا این مطالعات نمی

 حقیقات در این زمینه تحقق یابد. ساختار مناسب برای ادامه ت

 زیرساختهای مورد نیاز برای پژوهش موثر 8-1
کشور  یازهایکه متناسب با ن یباشدم یاپو یساختار پژوهش یک یکشور، طراح یدارنقطه مطلوب در توسعه پا یکبه  یدنلازمه رس

 است. یضرور یرت زرابطه توجه به نکا یننموده و به ثمر برساند. در ا یینرا تع یقاتتحق یتاولو

نزولات جوی باریده شده در سیلاب اخیر در استانها و حوضه های آبریز مختلف بسته به شرایط زمانی و محیطی آن منطقه به  -

میزان متفاوتی به رواناب و سیلاب تبدیل گردیده است و طبعا اثرات متفاوتی بر تخریب زیر ساختها داشته ا ند. لازم است تمامی داده 

عی ثبت شده موجود هواشناسی، زمین شناسی، رواناب، آب مخازن سد ها و دیگر مواردی که در میزان سیلاب در نقاط مختلف های واق

اثر داشته است، بصورت مناسب بدون محدودیت در اختیار جامعه علمی کشور قرار گیرد تا بتوانند در مجموعه ای از پژوهشهای 

 اقدام کنند. کاربردی نسبت به شناسایی و رفع مشکلات

در کشورهای پیشرفته، پژوهش های علمی مبنای شناسایی نقاط ضعف  و توسعه سطح علمی و فنی و ارتقاء فناوری می باشد.  -

متاسفانه در کشور ما در زمینه مباحث سیلاب و زلزله و دیگر پدیده های طبیعی بصورت خاص )و در کلیه موضوعات و مشکلات فنی 

( بودجه های پژوهشی کم می باشد. در سالهای اخیر بودجه های پژوهشی در برخی موارد کلا از ردیف قانون مبتلابه کشور بصورت عام

بودجه حذف شده است. اختصاص بودجه مناسب برای پژوهش و تخصیص آن بصورت واقعی اثر بسیار زیادی در کاهش مخاطرات 

 طبیعی دارد.

بیعی در کشور نیاز به بازنگری و اصلاح اساسی دارد. این بازنگری روشهای موجود پژوهش کاهش اثرات سیلاب و حوادث ط -

 شامل جنبه های مختلف از جمله موارد زیر می تواند باشد: 

  نحوه تعریف پژوهش در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی 
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 ایجاد سازوکار مناسب برای ارتباط صنعت و دانشگاه 

  توسعه مراکزR&D در صنعت و مراکر پژوهشی مسئله محور در دانشگاهها 

  نحوه ارزیابی فعالیتهای پژوهشی و ارتقاء پژوهشگران در موسسات پژوهشی 

  شیوه تعریف پژوهش در سازمانها و دستگاههای اجرایی 

  نحوه اختصاص بودجه برای پژوهشهای مختلف 

  شیوه اولویت بندی پژوهشها با توجه به محدودیتها 

  کار انتخاب و ارجاع کار به محققین ساز و 

  نحوه ارزیابی کار پژوهشی و تحویل گیری و کاربردی کردن آن 

  ساز و کار فعال کردن جامعه علمی کشور در راستای شناسایی و حل مشکلات و ارتقاء توان فنی و فناوری ملی 

 سان برای حل مشکلات از طریق متخصصین و ساز و کار مجاب نمودن و فعال کردن دستگاههای اجرایی و مسئولین و کارشنا

 پژوهشگران

راستای تحقق تشکیل زیرساختهای لازم برای توسعه پژوهش در زمینه افزایش تاب آوری زیرساختها در مقابل سیلاب در -

 مجرب متخصصین از استفاده با کشور وزارت در "و مدیریت دشتهای سیلابی ریسک سیل مطالعات" دائمی دفتر پیشنهاد می شود یک

متفاوت و  خطر ریسک با سیلابی های دشت های نقشه تهیه برای مطالعه دفتر این مهم وظایف از یکی. شده تشکیل شود شناخته و

انجام . باشد می دفتر این وظایف دیگر از سیلابی دشتهای در اراضی کاربری تعیین همچنین. باشد می کشور سطح در تعریف ریسک

 برای مالی منابع آوردن فراهم نحوه خواهد کرد. زیرساختها توسعه برای گیری تصمیم در مسئولین برای بزرگی کمک این مطالعات

 با سیلابی های دشت در ساز و ساخت گونه هر. باشد می مطالعاتی مهم مباحث جمله و پژوهشهای مورد نیاز نیز از مطالعات انجام

 اجازه برای و بوده مسئولین نظر مد باید نیز تغییراتی چنین. شود مناطق سایر ریسک در تغییر باعث تواند می متفاوت خطر ریسک

 مسلما انجام چنین مطالعاتی نیاز به توسعه نرم افزارهای متعدد و پژوهشهای زیادی خواهد داشت. .شود مطالعه اراضی کاربری

رش مطالعات رودخانه در رابطه با در همین راستا تاسیس دفتر مهندسی رودخانه در وزارت مسکن راه و شهرسازی برای گست -

تاب آوری زیرساختهای راه و مناطق شهری و ارتباط بیشتر به مراکز تحقیقاتی دانشگاهی و دیگر مراکز برای رفع نیازهای مبتلابه این 

 وزارتخانه پیشنهاد می شود.

 عناوین تحقیقات مورد نیاز 8-3
های طراحی مهندسی براساس نیازهای جدید، نتایج تحقیقات و نامهآئینشود یافته نیز دیده میهمانطورکه در کشورهای توسعه

ی ازعناوین تحقیقاتی مورد نیاز  ارائه شده گیرد. در ادامه نمونه هایپیشرفت های تکنولوژی در جنبه های دیگر مورد بازنگری قرار می

 است.

 ی سیلابی و محافظت آن. تاثیر رواناب ها و سیلابها بر بدنه خاکریز راه قرار گرفته در دشتها -

آهن و ابنیه وابسته آنها متناسب با درجه اهمیت و سرمایه مطالعه بر روی برآورد سیلاب طراحی در انواع زیرساختها مختلف راه و راه -

 گذاری انجام شده بر اساس تحلیل ریسک

 ساختمان ها و نحوه مهار آناثر واریزه های سنگی و چوبی بر سازه های موجود در مسیر سیل مانند پل ها،  -

( با رویکرد حفظ زیر ساخت های Decision Support Systemطرح جامع کنترل سیلاب مبتنی بر سیستم تصمیم گیری پشتیبان ) -

 موجود

 توسعه نرم افزارهای پیش بینی سیل برای تمام نقاط سیل خیز کشور و توسعه بانک اطلاعاتی برای واسنجی مدلها   -

با توجه به سیلابهای  GISاعاتی از مناطق پرخطر برای توسعه زیرساختها با ریسک های مختلف در محیط نرم افزار توسعه بانک اطل -

 گذشته و مدلهای عددی



 523         پیشنهادات برای بررسی ها و تحقیقات بیشترفصل هشتم:  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

ایجاد بانک اطلاعاتی از کل زمینلغزشهای بوقوع پیوسته شامل هندسه لغزش، نوع لغزش، مشخصات زمین شناسی و ژئوتکنیکی  -

 لغزش مصالح در گیر و سایر مشخصات

  92و فروردین  93مطالعه بر روی  علل و مکانیزم زمینلغزشها ی ایجاد شده بر اثر بارندگیهای  اسفند  -

مطالعه بر روی ظرفیت آبگذری مجاری طبیعی و شبکه های زهکشی و فاضلاب با مطالعه روی ضریب زبری عوارض طبیعی و نشست  -

 فاکتورهای اقتصادی و محیط زیستی به منظور کاهش خطر تخریب زیرساختهاهای رسوبی و نحوه افزایش آبگذری با توجه به 

 مطالعه و توسعه مدلهای عددی در برآورد سطوح سیلابگیر در دشت های سیلابی با در نظر گرفتن اندرکنش با آبهای زیرزمینی سیلاب   -

مشخص کردن پهنه ها با خطر سیل متفاوت در مطالعه روشهای فراهم آوردن منابع مالی برای تهیه نقشه های پهنه بندی سیل و  -

 کمک بانک ها و سمن ها   (stakeholders) نقاط مختلف سیل خیز با توجه به ذی مدخلان

 افزایش تاب آوری شبکه های آب و فاضلاب با مهار سیل در مناطق شهری با در نظر گرفتن اندرکنش با آبهای زیرزمینی  -

 انواع سازه های احداث شده در مسیر سیلاب و نحوه تخریب ممکن آنها و روش مقاوم سازی انجام مطالعات روی نیروهای وارد بر -

 مطالعه بر روی چگونگی تاثیر توسعه زیرساختها در دشتهای سیلابی بر روی افزایش ریسک سیل در مناطق مجاور -

یل همچون کیسه های خاك )نحوه مطالعه بر روی روش های اضطراری و موقتی کنترل تراز سطح اب و دبی جریان در هنگام س -

 ذخیره لوازم ساده و ممکن  در مناطق پرخطر برای محافظت از زیرساختها -چیدمان و زهکشی( یا استفاده از موانع موقتی ممکن

مطالعه بر روی نحوه برقراری راههای ارتباطی اضطراری و شریانهای حیاتی مثل خطوط برق آب و مخابرات در زمان سیلاب های  -

  نائی.استث

 محاسبه آبشستگی و بالازدگی در پلهای مرکب -

 جانمائی، تثبیت بستر و تعیین طول و دهانه پلها با توجه به ریخت شناسی رودخانه ها -

 آبشستگی( -مطالعه تاب آوری و روشهای افزایش آن در  پل در یک سیل بالاتر از سیلاب طراحی )روگذری -

 آبشستگی قبل و بعد از کالورت و یا پل سیستم های هدایت جریان و محافظت در مقابل -

 مکانیابی بهینه برای کالورت و پل در راه و راه آهن  -

 مطالعات سیستم انحراف آب مقسم  داشلی برون در توافق با کشور ترکمنستان  -

 مطالعات راه آهن آق قلا و بهینه سازی فاصله بین آبروهای موجود در شهر آق قلا -

 هرگنبد مبتنی بر سیستم کنترل سیلاب و اندرکنش آن با رودخانه های موجود مطالعات طرح جامع کمربندی ش -

مطالعات بررسی ورود آب گرگانرود و رودخانه قره سو در محل ورود به دریا و تعیین ظرفیت زهکشی این رودخانه ها در ورودی به  -

 دریا 

 نرود و قره سوبررسی تاب آوری فرودگاه گرگان در مقابل وقوع سیل در رودخانه های گرگا -

 یلاببراثر س یدهد یبآس یرساختهایدر خصوص ز یلیتکم یقاتتحق 8-9
مطالعه تفصیلی بر روی علت آسیب دیدگی برخی از زیرساختها در سیلاب اخیر می تواند دستاوردهای  مناسبی برای جامعه 

 طرحها برای مطالعه دقیقتر پیشنهاد شده است.مهندسی کشور در زمینه های مختلف فراهم نماید. در این بخش عناوین برخی از این 

 .ایستگاه های پمپاژ آب به عنوان نمونه ایستگاه پمپاژ جایدر در استان لرستان که در اثر خالی شدن زیر پی تخریب شد(علل تخریب  -

مانع سطح سیلاب  اینچه برون  که به شکل -هن گرگانآتاثیر مسیر راه آهن بر سیل گیری دشتهای اطراف به عنوان نمونه راه  -

 .را افزایش داد

 .تخریب سیستم جمع آوری فاضلاب و آب های سطحی به عنوان نمونه سیستم فاضلاب شهر های گنبد و آق قلاعلل  -
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پل معمولان در اثر عبور -در اثر تنگی و کاهش ظرفیت بازه با گیاه و رسوباتپل آخوندآباد در شهر گنبد تخریب پل ها به عنوان نمونه  -

پل بابا رستم کیاکلا واقع  -کرمانشاه در اثر آبشستگی کوله-پل موسی آباد روی رودخانه ماشلک یا بابازید در مسیر پلدختر -روی عرشهآب از 

 .ختر در اثر تعریض رودخانه و غیرهپل چم دیوان در محور خرم آباد پلد -در استان مازندران در اثر آبشستگی کوله و پایه

 .روستائی به عنوان نمونه آبگرفتگی در معمولان و پلدخترب گرفتگی مناطق شهری و آ -

 سیلاب برابر در آور تاب یرساختهایدر خصوص ز یلیتکم یقاتتحق 8-4
ها به دلایل مختلف در برابر سیلاب آسیب دیدند، برخی نیز به دلیل رعایت استانداردها در طراحی، اجرا همانطور که برخی از پروژه

سیلاب مقاومت کردند و مطالعه تفصیلی آنها می تواند درس آموخته های تخصصی مناسبی برای مهندسان، مردم و و نگهداری در برابر 

 های زیر برای مطالعه پیشنهاد می گردد.مسئولان داشته باشد. در این راستا پروژه

، پل قدیمی شهر آق قلا، پل مطالعه پل شهر خواجه نفس، پل روستای خارك پیرزن شهر علی آباد، پل قدیمی شهر فاضل آباد -

شاهرود( در استان -شاهرود، پل غزنوی و پل پادگان شهر نوده خاندوز )جاده آزارشهر-( در جاده آزارشهرBottomlessهای بدون کف )

 گلستان

 سیستم زهکشی مزرعه نمونه آق قلا  -

      کالورت های جاده توریستی سد کبودوال شهر علی آباد در استان گلستان -

 



 

 

 

 

 

 

 

 4پیوست 

 لیست سوالات و اطلاعات درخواستی از سازمانها



 

 



 

 

 

 های دولتی در عرصه زیرساختهاسوالات مورد نظر از سازمان
 وزارت نیرو 

حوزه کاری وزارت نیرو ) تاسیسات آبی، شبکه های انتقال آب و فاضلاب، تاسیسات نیرو  ایختهزیرسااطلاعات زیر را مورد  -1

 آسیب دیده اند، در قالب جداولی اعلام فرمایید:  92نتقال و توزیع برق و....(، که در سیلهای سال گاهی و ا

  نوع تاسیسات، محل احداث، سال اتمام ساخت، دستگاه مجری، مشاور یا طراح، پیمانکار یا سازنده، نوع آسیب، میزان اسیب وارده 

 ترسی به مدارك طراحی و ساختقابلیت دس )تخمینی از درصد( ، میزان خسارت وارده،

 

 ردیف
کد 

 زیرساخت
 وع زیرساختن

محل 

 احداث

سال 

اتمام 

 ساخت

دستگاه 

 مجری

مشاور/ 

 طراح

پیمانکار/ 

 سازنده
 وع آسیبن شرح

زان آسیب می

 اردهو

میزان خسارت 

)میلیارد  وارده

 ریال(

دسترسی به 

مدارك 

طراحی و 

 ساخت

            

            

 زیرساخت یک عدد انحصاری است که به هر زیرساخت )مانند یک شبکه، خط انتقال، بازه ای از یک رودخانه مورد بررسی( اختصاص داده می شود.تذکر: کُد هر 

آسیب دیده به تفکیک تاسیسات آسیب دیده  ایتهزیرساخ، از نظر وزارت نیرو دلایل آسیب پذیری 1با توجه به اطلاعات بند  -8

، اجرا ،  دلایل فوق در جداولی در دسته های نقائص جانمایی، کمبود یا نبود دستورالعملهای الزامی، اشکالات طراحی  است؟ بودهچه 

 نگهداری و بهره برداری  تشریح شود. 
 

 ردیف
کد 

 زیرساخت

وع ن

 زیرساخت

نقائص 

 جانمایی

مبود ک

 دستورالعملها

اشکالات 

 راحیط

اشکالات 

 اجرایی

اشکالات 

 نگهداری

اشکالات بهره 

 برداری
 ملاحظات

          

          

 یکسان درج گردد. 8و  1تذکر: کُد  زیرساخت مندرج در هر دو جدول پاسخ به سوالات 

در معرض سیل  قرار گرفته ولی آسیب قابل  92حوزه کاری وزارت نیرو، که در سیلهای سال  ایختهزیرسااطلاعات زیر را مورد  -7

 ملاحظه ای ندیده اند، در قالب جداولی اعلام فرمایید:

 نوع تاسیسات، محل احداث، سال اتمام ساخت، دستگاه مجری، مشاور یا طراح، پیمانکار یا سازنده، دلایل تاب آوری 

 

 زیرساخت وعن کد زیرساخت ردیف
محل 

 احداث

سال 

اتمام 

 ساخت

دستگاه 

 مجری

مشاور/ 

 طراح

پیمانکار/ 

 سازنده
 دلایل تاب آوری

         

         

 

 بوده چگونه ابلسی درمقابلحوزه کاری آن وزارت  ایتهزیرساخ آوری تاببا توجه به اطلاعات بندهای فوق، از نظر وزارت نیرو  -5

 است؟
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حوزه کاری وزارت نیرو برای تاب آوری در برابر سیل  ایختهزیرسا ی که برای جانمایی و طراحیییا دستورالعملها استانداردها -4

ای مورد استفاده بوده اند، به تفکیک نوع تاسیسات چه بوده است؟ استفاده از این استانداردها از چه سالی الزامی بوده است؟ لطفا نسخه

 یمه شود. از این استانداردها به پاسخ ضم
 

 ردیف

راهنما/ 

دستورالعمل/ 

 آئین نامه

 سال ابلاغ نام / عنوان
الزامی/ توصیه 

 ای

تصویب 

کننده 

 نهایی

کاغذی/ 

 الکترونیکی
 ملاحظات

        

        

 

محیط اطراف )شامل در  خسارات بروز بر اندازه چه تا و ،چگونهها ابلسیاثر  درحوزه کاری وزارت نیرو  ایختهزیرسا تخریب -6

 ست؟ا ذاشتهگ ثرانعتی، محیط زیست و امثال آن( ص أسیساتت ،شاورزیک راضیا کونتگاهها،س
 

 کد زیرساخت ردیف
نوع آسیب به محیط 

 اطراف

میزان آسیب به 

 اطراف محیط
 شرح آسیب و خسارت به محیط اطراف

     

     

 

 سیل و تعیین حد بستر و حریم رودخانه انجام شده بوده است؟در کدامیک ار مناطق سیل زده مطالعات پهنه بندی  -3

در کدامیک ار مناطق سیل زده، مطالعات پهنه بندی سیل و تعیین حد بستر و حریم رودخانه مذکور در بند فوق، در جانمایی  -2

ت؟ دلایل عدم رعایت این حدود از زیرساختهای حوزه کاری وزارت نیرو یا سایر وزارتخانه ها و تهیه طرحهای جانمایی رعایت نشده اس

 نظر وزارت نیرو چیست؟
 

 ردیف
بازه کد )

 رودخانه(

موقیت بازه 

 رودخانه

کیفیت مطالعات 

 پهنه بندی سیل
 مطالعه کننده

درصد رعایت نتایج مطالعات در 

 جانمایی ها
 ملاحظات

       

       

 

 برساخت ونظارت ساخت ریزی،ه بودج طراحی، ریزی،ه برنامهای  درزمینهوزارت نیرو  برای 92های ابلسی هایه آموخت درس -9

 چیست؟ تهاخزیرسا

 مقابل درحوزه کاری آن وزارت  هایتزیرساخ آوری وتاب کیفیت ارتقای برایو پیشنهادی وزارت نیرو  ضروری احاتلاص -10

 چیست؟ برساخت ونظارت ساخت ریزی،ه بودج طراحی، ریزی،ه برنامهای  زمینه در ابلسی

فعالیتهای مراکز تحقیقاتی وابسته به وزارت نیرو قبل از این حادثه در زمینه های مرتبط با پادسیل سازی و تاب آوری  -11

زیرساختها و پس از آن در زمینه بررسی حادثه و درسهای آن و برنامه های آتی چه بوده است؟ لطفا لیستی از مدارك وطرحهای قبل 

 های پس از حادثه به پاسخ ضمیمه شود.  از حادثه و  نسخه ای از گزارش

 وزارت راه وشهر سازی 

حوزه کاری وزارت راه  و شهر سازی) جاده ها، تونلها، خطوط ریلی، پلها، ایستگاهها و  ایختهزیرسااطلاعات زیر را مورد  -1

 آسیب دیده اند، در قالب جداولی اعلام فرمایید:  92ترمینالهای حمل و نقل و فرودگاهها، ساختمانها ....(، که در سیلهای سال 
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  یا طراح، پیمانکار یا سازنده، نوع آسیب، میزان اسیب واردهنوع تاسیسات، محل احداث، سال اتمام ساخت، دستگاه مجری، مشاور 

 قابلیت دسترسی به مدارك طراحی و ساخت )تخمینی از درصد( ، میزان خسارت وارده،
 

 ردیف
کد 

 زیرساخت
 وع زیرساختن

محل 

 احداث

سال 

اتمام 

 ساخت

دستگاه 

 مجری

مشاور/ 

 طراح

پیمانکار/ 

 سازنده
 وع آسیبن شرح

زان آسیب می

 اردهو

میزان خسارت 

)میلیارد  وارده

 ریال(

دسترسی به 

مدارك 

طراحی و 

 ساخت

            

            

اختصاص داده تذکر: کُد هر زیرساخت یک عدد انحصاری است که به هر زیرساخت )مانند یک پل، قسمتی از یک جاده یا بازه ای از یک رودخانه مورد بررسی( 

 می شود.

آسیب دیده به تفکیک تاسیسات  ایتهزیرساخ، از نظر وزارت راه و شهر سازی دلایل آسیب پذیری 1با توجه به اطلاعات بند  -8

دلایل فوق در جداولی در دسته های نقائص جانمایی، کمبود یا نبود دستورالعملهای الزامی، اشکالات  است؟ بودهآسیب دیده چه 

 داری  تشریح شود. ، اجرا ، نگهداری و بهره بر طراحی 
 

 ردیف
کد 

 زیرساخت

وع ن

 زیرساخت

نقائص 

 جانمایی

مبود ک

 دستورالعملها

اشکالات 

 راحیط

اشکالات 

 اجرایی

اشکالات 

 نگهداری

اشکالات بهره 

 برداری
 ملاحظات

          

          

 یکسان درج گردد. 8و  1تذکر: کُد  زیرساخت مندرج در هر دو جدول پاسخ به سوالات 

در معرض سیل  قرار گرفته  92حوزه کاری وزارت راه  و شهر سازی، که در سیلهای سال  ایختهزیرسااطلاعات زیر را مورد  -7

 ولی آسیب قابل ملاحظه ای ندیده اند، در قالب جداولی اعلام فرمایید:

 نوع زیرساخت، محل احداث، سال اتمام ساخت، دستگاه مجری، مشاور یا طراح، پیمانکار یا سازنده،  دلایل تاب آوری  

 

 وع زیرساختن کد زیرساخت ردیف
محل 

 احداث

سال 

اتمام 

 ساخت

دستگاه 

 مجری

مشاور/ 

 طراح

پیمانکار/ 

 سازنده
 دلایل تاب آوری

         

         
 

 ابلسی درمقابلحوزه کاری آن وزارت  ایتهزیرساخ آوری تاببا توجه به اطلاعات بندهای فوق، از نظر وزارت راه  و شهر سازی  -5

 است؟ بوده چگونه

حوزه کاری وزارت راه  و شهر سازی برای تاب آوری در  ایختهزیرسا ی که برای جانمایی و طراحیییا دستورالعملها استانداردها -4

مورد استفاده بوده اند، به تفکیک نوع زیرساخت چه بوده است؟ استفاده از این استانداردها از چه سالی الزامی بوده است؟ برابر سیل 

 لطفا نسخه ای از این استانداردها به پاسخ ضمیمه شود. 
 

 ردیف

راهنما/ 

دستورالعمل/ 

 آئین نامه

 سال ابلاغ نام / عنوان
الزامی/ توصیه 

 ای

تصویب 

کننده 

 نهایی

کاغذی/ 

 الکترونیکی
 ملاحظات
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 هاسیلابگزارش ملی 

 

محیط در  خسارات بروز بر اندازه چه تا و ، چگونهها ابلسیاثر  در حوزه کاری وزارت راه  و شهر سازی ایختهزیرسا تخریب -6

 ست؟ا ذاشتهگ ثرانعتی، محیط زیست و امثال آن( ص أسیساتت ،شاورزیک راضیا کونتگاهها،ساطراف )شامل 

 کد زیرساخت ردیف
نوع آسیب به محیط 

 اطراف

میزان آسیب به 

 اطراف محیط
 شرح آسیب و خسارت به محیط اطراف

     

     

 

کدامیک از شهرهایی که در معرض سیل قرار گرفته اند دارای طرح جامع شهری بوده اند؟ در تهیه این طرحها، پهنه بندی  -3

 خطر سیل ، تا چه حد مورد توجه بوده است؟

 ساخت ریزی،ه بودج طراحی، ریزی،ه برنامهای  درزمینه وزارت راه  و شهر سازی برای 92های ابلسی هایه آموخت درس -2

 چیست؟ تهاخزیرسا برساخت ونظارت

 درحوزه کاری آن وزارت  هایتزیرساخ آوری وتاب کیفیت ارتقای برای و پیشنهادی وزارت راه  و شهر سازی ضروری احاتلاص -9

 چیست؟ برساخت ونظارت ساخت ریزی،ه بودج طراحی، ریزی،ه برنامهای  زمینه در ابلسی مقابل

فعالیتهای مراکز تحقیقاتی وابسته به وزارت راه و شهرسازی قبل از این حادثه در زمینه های مرتبط با پادسیل سازی و تاب  -10

ی آتی چه بوده است؟ لطفا لیستی از مدارك وطرحهای آوری زیرساختها و پس از آن در زمینه بررسی حادثه و درسهای آن و برنامه ها

 قبل از حادثه و  نسخه ای از گزارشهای پس از حادثه به پاسخ ضمیمه شود.  

  وزارت نفت 

حوزه کاری وزارت نفت ) خطوط انتقال نفت و گاز، تاسیسات استخراج و پالایش نفت و  ایختهزیرسااطلاعات زیر را مورد  -1

 آسیب دیده اند، در قالب جداولی اعلام فرمایید:  92گاز.....(، که در سیلهای سال 

  ن اسیب واردهنوع تاسیسات، محل احداث، سال اتمام ساخت، دستگاه مجری، مشاور یا طراح، پیمانکار یا سازنده، نوع آسیب، میزا

 قابلیت دسترسی به مدارك طراحی و ساخت )تخمینی از درصد( ، میزان خسارت وارده،
 

 ردیف
کد 

 زیرساخت
 وع زیرساختن

محل 

 احداث

سال 

اتمام 

 ساخت

دستگاه 

 مجری

مشاور/ 

 طراح

پیمانکار/ 

 سازنده
 وع آسیبن شرح

زان آسیب می

 اردهو

میزان خسارت 

)میلیارد  وارده

 ریال(

دسترسی به 

مدارك 

طراحی و 

 ساخت

            

            

بررسی( اختصاص تذکر: کُد هر زیرساخت یک عدد انحصاری است که به هر زیرساخت )مانند یک خط انتقال، قسمتی از یک جاده یا بازه ای از یک رودخانه مورد 

 داده می شود.

آسیب دیده به تفکیک تاسیسات آسیب دیده  ایتهزیرساخ، از نظر وزارت نفت دلایل آسیب پذیری 1با توجه به اطلاعات بند  -8

، اجرا ،  دلایل فوق در جداولی در دسته های نقائص جانمایی، کمبود یا نبود دستورالعملهای الزامی، اشکالات طراحی  است؟ بودهچه 

 شود.  نگهداری و بهره برداری  تشریح
 

 ردیف
کد 

 زیرساخت

وع ن

 زیرساخت

نقائص 

 جانمایی

مبود ک

 دستورالعملها

اشکالات 

 راحیط

اشکالات 

 اجرایی

اشکالات 

 نگهداری

اشکالات بهره 

 برداری
 ملاحظات

          

          

 یکسان درج گردد. 8و  1تذکر: کُد  زیرساخت مندرج در هر دو جدول پاسخ به سوالات 
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در معرض سیل  قرار گرفته ولی آسیب قابل  92حوزه کاری وزارت نفت، که در سیلهای سال  ایختهزیرسااطلاعات زیر را مورد  -7

 ملاحظه ای ندیده اند، در قالب جداولی اعلام فرمایید:

 اب آوری نوع تاسیسات، محل احداث، سال اتمام ساخت، دستگاه مجری، مشاور یا طراح، پیمانکار یا سازنده، دلایل ت

 

 وع زیرساختن کد زیرساخت ردیف
محل 

 احداث

سال 

اتمام 

 ساخت

دستگاه 

 مجری

مشاور/ 

 طراح

پیمانکار/ 

 سازنده
 دلایل تاب آوری

         

         

 

 بوده چگونه ابلسی درمقابلحوزه کاری آن وزارت  ایتهزیرساخ آوری تاببا توجه به اطلاعات بندهای فوق، از نظر وزارت نفت  -5

 است؟

حوزه کاری وزارت نفت برای تاب آوری در برابر سیل  ایختهزیرسا ی که برای جانمایی و طراحیییا دستورالعملها استانداردها -4

مورد استفاده بوده اند، به تفکیک نوع زیرساخت چه بوده است؟ استفاده از این استانداردها از چه سالی الزامی بوده است؟ لطفا نسخه 

 نداردها به پاسخ ضمیمه شود. ای از این استا
 

 ردیف

راهنما/ 

دستورالعمل/ 

 آئین نامه

 سال ابلاغ نام / عنوان
الزامی/ توصیه 

 ای

تصویب 

کننده 

 نهایی

کاغذی/ 

 الکترونیکی
 ملاحظات

        

        

 

محیط اطراف )شامل در  خسارات بروز بر اندازه چه تا و ، چگونهها ابلسیاثر  در حوزه کاری وزارت نفت ایختهزیرسا تخریب -6

 ست؟ا ذاشتهگ ثرانعتی، محیط زیست و امثال آن( ص أسیساتت ،شاورزیک راضیا کونتگاهها،س
 

 کد زیرساخت ردیف
نوع آسیب به محیط 

 اطراف

میزان آسیب به 

 اطراف محیط
 شرح آسیب و خسارت به محیط اطراف

     

     

 

 برساخت ونظارت ساخت ریزی،ه بودج طراحی، ریزی،ه برنامهای  درزمینه وزارت نفت برای 92های ابلسی هایه آموخت درس -3

 چیست؟ تهاخزیرسا

 ابلسی مقابل درحوزه کاری آن وزارت  هایتزیرساخ آوری وتاب کیفیت ارتقای برای و پیشنهادی وزارت نفت ضروری احاتلاص -2

 چیست؟ برساخت ونظارت ساخت ریزی،ه بودج طراحی، ریزی،ه برنامهای  زمینه در

فعالیتهای مراکز تحقیقاتی وابسته به وزارت نفت قبل از این حادثه در زمینه های مرتبط با پادسیل سازی و تاب آوری  -9

زیرساختها و پس از آن در زمینه بررسی حادثه و درسهای آن و برنامه های آتی چه بوده است؟ لطفا لیستی از مدارك وطرحهای قبل 

 نسخه ای از گزارشهای پس از حادثه به پاسخ ضمیمه شود.    از حادثه و
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  وزارت جهاد وکشاورزی 

حوزه کاری وزارت جهاد وکشاورزی ) سیل بندها، تاسیسات انتقال و توزیع آب.....(، که در  ایختهزیرسااطلاعات زیر را مورد  -1

 آسیب دیده اند، در قالب جداولی اعلام فرمایید:  92سیلهای سال 

  تاسیسات، محل احداث، سال اتمام ساخت، دستگاه مجری، مشاور یا طراح، پیمانکار یا سازنده، نوع آسیب، میزان اسیب واردهنوع 

 قابلیت دسترسی به مدارك طراحی و ساخت )تخمینی از درصد( ، میزان خسارت وارده،

 

 ردیف
کد 

 زیرساخت
 وع زیرساختن

محل 

 احداث

سال 

اتمام 

 ساخت

دستگاه 

 مجری

ر/ مشاو

 طراح

پیمانکار/ 

 سازنده
 وع آسیبن شرح

زان آسیب می

 اردهو

میزان خسارت 

)میلیارد  وارده

 ریال(

دسترسی به 

مدارك 

طراحی و 

 ساخت

            

            

 بررسی( اختصاص داده می شود.تذکر: کُد هر زیرساخت یک عدد انحصاری است که به هر زیرساخت )مانند یک پل، سیل بند یا بازه ای از یک رودخانه مورد 

آسیب دیده به تفکیک تاسیسات  ایتهزیرساخ، از نظر وزارت جهاد وکشاورزی دلایل آسیب پذیری 1با توجه به اطلاعات بند  -8

دلایل فوق در جداولی در دسته های نقائص جانمایی، کمبود یا نبود دستورالعملهای الزامی، اشکالات  است؟ بودهآسیب دیده چه 

 ، اجرا ، نگهداری و بهره برداری  تشریح شود.  ی طراح
 

 ردیف
کد 

 زیرساخت

وع ن

 زیرساخت

نقائص 

 جانمایی

مبود ک

 دستورالعملها

اشکالات 

 راحیط

اشکالات 

 اجرایی

اشکالات 

 نگهداری

اشکالات بهره 

 برداری
 ملاحظات

          

          

 یکسان درج گردد. 8و  1سوالات تذکر: کُد  زیرساخت مندرج در هر دو جدول پاسخ به 

در معرض سیل  قرار گرفته  92حوزه کاری وزارت جهاد وکشاورزی ، که در سیلهای سال  ایختهزیرسااطلاعات زیر را مورد  -7

 ولی آسیب قابل ملاحظه ای ندیده اند، در قالب جداولی اعلام فرمایید:

 مشاور یا طراح، پیمانکار یا سازنده، دلایل تاب آوری  نوع تاسیسات، محل احداث، سال اتمام ساخت، دستگاه مجری،

 

 وع زیرساختن کد زیرساخت ردیف
محل 

 احداث

سال 

اتمام 

 ساخت

دستگاه 

 مجری

مشاور/ 

 طراح

پیمانکار/ 

 سازنده
 دلایل تاب آوری

         

         

 

 ابلسی درمقابلحوزه کاری آن وزارت  ایتهزیرساخ آوری تاببا توجه به اطلاعات بندهای فوق، از نظر وزارت جهاد وکشاورزی  -5

 است؟ بوده چگونه

حوزه کاری وزارت جهاد وکشاورزی برای تاب آوری در  ایختهزیرسا ی که برای جانمایی و طراحیییا دستورالعملها استانداردها -4

استانداردها از چه سالی الزامی بوده است؟  برابر سیل مورد استفاده بوده اند، به تفکیک نوع زیرساخت چه بوده است؟ استفاده از این

 لطفا نسخه ای از این استانداردها به پاسخ ضمیمه شود. 
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 ردیف

راهنما/ 

دستورالعمل/ 

 آئین نامه

 ایالزامی/ توصیه سال ابلاغ نام / عنوان
تصویب کننده 

 نهایی

کاغذی/ 

 الکترونیکی
 ملاحظات

        

        

 

محیط اطراف در  خسارات بروز بر اندازه چه تا و ، چگونهها ابلسیاثر  در حوزه کاری وزارت جهاد وکشاورزی ایختهزیرسا تخریب -6

 ست؟ا ذاشتهگ ثرانعتی، محیط زیست و امثال آن( ص أسیساتت ،شاورزیک راضیا کونتگاهها،س)شامل 
 

 کد زیرساخت ردیف
نوع آسیب به محیط 

 اطراف

میزان آسیب به 

 اطراف محیط
 آسیب و خسارت به محیط اطرافشرح 

     

     

 

 ونظارت ساخت ریزی،ه بودج طراحی، ریزی،ه برنامهای  درزمینه وزارت جهاد وکشاورزی برای 92های ابلسی هایه آموخت درس -3

 چیست؟ تهاخزیرسا برساخت

 درحوزه کاری آن وزارت  هایتزیرساخ آوری وتاب کیفیت ارتقای برای و پیشنهادی وزارت جهاد وکشاورزی ضروری احاتلاص -2

 چیست؟ برساخت ونظارت ساخت ریزی،ه بودج طراحی، ریزی،ه برنامهای  زمینه در ابلسی مقابل

فعالیتهای مراکز تحقیقاتی وابسته به وزارت جهاد و کشاورزی قبل از این حادثه در زمینه های مرتبط با پادسیل سازی و تاب  -9

در زمینه بررسی حادثه و درسهای آن و برنامه های آتی چه بوده است؟ لطفا لیستی از مدارك وطرحهای  آوری زیرساختها و پس از آن

 قبل از حادثه و  نسخه ای از گزارشهای پس از حادثه به پاسخ ضمیمه شود.  

  وزارت صنعت، معدن وتجارت 

در معرض سیل قرار  92حوزه کاری وزارت صنعت، معدن وتجارت، که در سیلهای سال  ایختهزیرسااطلاعات زیر را مورد  -1

 گرفته و آسیب دیده یا تاب آورده اند ، در قالب جداولی اعلام فرمایید: 

)تخمینی از درصد( ، میزان خسارت وارده،  سال اتمام ساخت،   نوع زیرساخت، محل احداث،  نوع آسیب، میزان اسیب وارده

 مجری، مشاور یا طراح، پیمانکار یا سازنده، قابلیت دسترسی به مدارك طراحی و ساختدستگاه 

ی در معرض سیل اتهزیرساخ، از نظر وزارت صنعت، معدن وتجارت دلایل آسیب پذیری یا تاب آوری 1با توجه به اطلاعات بند  -8

 شریح شود. دلایل فوق در دسته های جانمایی، طراحی و اجرا ت است؟ بودهبه تفکیک چه 

حوزه کاری وزارت صنعت، معدن وتجارت برای تاب  ایختهزیرسا ی که برای جانمایی و طراحیییا دستورالعملها استانداردها -7

آوری در برابر سیل مورد استفاده بوده اند، به تفکیک نوع زیرساخت چه بوده است؟ استفاده از این استانداردها از چه سالی الزامی بوده 

 نسخه ای از این استانداردها به پاسخ ضمیمه شود.  است؟ لطفا

 در خسارات بروز بر اندازه چه تا و ،چگونهها ابلسیاثر  در حوزه کاری وزارت صنعت، معدن وتجارت ایختهزیرسا تخریب -5

 است؟ گذاشته اثر صنعتی تأسیسات و، کشاورزی اراضی سکونتگاهها،

 ساخت ریزی،ه بودج طراحی، ریزی،ه برنامهای  درزمینه وزارت صنعت، معدن وتجارت برای 92های ابلسی هایه آموخت درس -4

 چیست؟ تهاخزیرسا برساخت ونظارت

حوزه کاری آن  هایتزیرساخ آوری وتاب کیفیت ارتقای برای و پیشنهادی وزارت صنعت، معدن وتجارت ضروری احاتلاص -6

 چیست؟ برساخت ونظارت ساخت ریزی،ه بودج راحی،ط ریزی،ه برنامهای  زمینه در ابلسی مقابل دروزارت 
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  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

حوزه کاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی )ادارات و تاسیسات بهداشتی و درمانی(،  ایختهزیرسااطلاعات زیر را مورد  -1

 در معرض سیل قرار گرفته و آسیب دیده یا تاب آورده اند، در قالب جداولی اعلام فرمایید:  92که در سیلهای سال 

، میزان خسارت وارده،  سال اتمام ساخت، )تخمینی از درصد(   نوع زیرساخت، محل احداث،  نوع آسیب، میزان اسیب وارده

 دستگاه مجری، مشاور یا طراح، پیمانکار یا سازنده، قابلیت دسترسی به مدارك طراحی و ساخت

ی در اتهزیرساخبا توجه به اطلاعات فوق، از نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دلایل آسیب پذیری یا تاب آوری  -8

 دلایل فوق در دسته های جانمایی، طراحی و اجرا تشریح شود.   است؟ دهبومعرض سیل به تفکیک چه 

حوزه کاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  ایختهزیرسا ی که برای جانمایی و طراحیییا دستورالعملها استانداردها -7

ستانداردها از چه سالی الزامی بوده است؟ لطفا برای تاب آوری در برابر سیل مورد استفاده بوده اند، چه بوده است؟ استفاده از این ا

 نسخه ای از این استانداردها به پاسخ ضمیمه شود. 

ه بودج طراحی، ریزی،ه برنامهای  درزمینهوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  برای 92های ابلسی هایه آموخت درس -5

 چیست؟ تهاخزیرسا برساخت ونظارت ساخت ریزی،

حوزه  هایتزیرساخ آوری وتاب کیفیت ارتقای برایو پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  ضروری احاتلاص -4

  چیست؟ برساخت ونظارت ساخت ریزی،ه بودج طراحی، ریزی،ه برنامهای  زمینه در ابلسی مقابل درکاری آن وزارت 

  وزارت آموزش وپرورش 

در معرض  92)ادارات و مدارس(، که در سیلهای سال وزارت آموزش وپرورش  حوزه کاری  ایختهزیرسااطلاعات زیر را مورد  -1

 سیل قرار گرفته و آسیب دیده یا تاب آورده اند، در قالب جداولی اعلام فرمایید: 

)تخمینی از درصد( ، میزان خسارت وارده،  سال اتمام ساخت،   نوع زیرساخت، محل احداث،  نوع آسیب، میزان اسیب وارده

 مجری، مشاور یا طراح، پیمانکار یا سازنده، قابلیت دسترسی به مدارك طراحی و ساختدستگاه 

ی در معرض سیل به اتهزیرساخدلایل آسیب پذیری یا تاب آوری وزارت آموزش وپرورش با توجه به اطلاعات فوق، از نظر  -8

 د.  دلایل فوق در دسته های جانمایی، طراحی و اجرا تشریح شو است؟ بودهتفکیک چه 

برای تاب آوری در وزارت آموزش وپرورش حوزه کاری  ایختهزیرسا ی که برای جانمایی و طراحیییا دستورالعملها استانداردها -7

برابر سیل مورد استفاده بوده اند، چه بوده است؟ استفاده از این استانداردها از چه سالی الزامی بوده است؟ لطفا نسخه ای از این 

 استانداردها به پاسخ ضمیمه شود. 

 ونظارت ساخت ریزی،ه بودج طراحی، ریزی،ه برنامهای  وزارت آموزش وپرورش درزمینه برای 92های ابلسی هایه آموخت درس -5

 چیست؟ تهاخزیرسا برساخت

 درحوزه کاری آن وزارت  هایتزیرساخ آوری وتاب کیفیت ارتقای وزارت آموزش وپرورش برایو پیشنهادی  ضروری احاتلاص -4

 چیست؟ برساخت ونظارت ساخت ریزی،ه بودج طراحی، ریزی،ه برنامهای  زمینه در ابلسی مقابل

  فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و 

حوزه کاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات)ادارات، دکلها و تجهیزات(، که در سیلهای  ایختهزیرسااطلاعات زیر را مورد  -1

 در معرض سیل قرار گرفته و آسیب دیده یا تاب آورده اند، در قالب جداولی اعلام فرمایید:  92سال 

)تخمینی از درصد( ، میزان خسارت وارده،  سال اتمام ساخت،   میزان اسیب وارده نوع زیرساخت، محل احداث،  نوع آسیب،

 دستگاه مجری، مشاور یا طراح، پیمانکار یا سازنده، قابلیت دسترسی به مدارك طراحی و ساخت

ی در معرض اتهساخزیربا توجه به اطلاعات فوق، از نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دلایل آسیب پذیری یا تاب آوری  -8

 دلایل فوق در دسته های جانمایی، طراحی و اجرا تشریح شود.   است؟ بودهسیل به تفکیک چه 
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حوزه کاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای  ایختهزیرسا ی که برای جانمایی و طراحیییا دستورالعملها استانداردها -7

د، چه بوده است؟ استفاده از این استانداردها از چه سالی الزامی بوده است؟ لطفا نسخه ای تاب آوری در برابر سیل مورد استفاده بوده ان

 از این استانداردها به پاسخ ضمیمه شود. 

 ریزی،ه بودج طراحی، ریزی،ه برنامهای  درزمینه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای 92های ابلسی هایه آموخت درس -5

 چیست؟ تهاخزیرسا برساخت ونظارت ساخت

حوزه کاری آن  هایتزیرساخ آوری وتاب کیفیت ارتقای برای و پیشنهادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضروری احاتلاص -4

 چیست؟ برساخت ونظارت ساخت ریزی،ه بودج طراحی، ریزی،ه برنامهای  زمینه در ابلسی مقابل دروزارت 

 وزارت کشور 

ی کشور ) جاده ها، خطوط اختهزیرسا ی جانمایی و طراحیاستانداردها، از نظر وزارت کشور رعایت 92با توجه به آثار سیلهای  -1

بر ریلی، پلها، تاسیسات آبی، تاسیسات تولید و انتقال برق، فرودگاهها، تاسیسات بهداشتی و درمانی، ساختمانها....( برای تاب آوری در برا

 ع زیرساخت، چه میزان بوده است؟سیل، به تفکیک نو

از نظر وزارت کشور ، ساختار تصمیم گیری، بودجه ریزی، اجرا، نظارت برساخت و نظام فنی و اجرایی کشور، تا چه حد بر تاب  -8

 آوری زیرساختها در برابر سیل،  به تفکیک نوع زیرساخت، اثر گداشته است؟

 برساخت ونظارت ساخت ریزی،ه بودج طراحی، ریزی،ه برنامهای  درزمینهوزارت کشور،  برای 92های ابلسی هایه آموخت درس -7

 چیست؟ تهاخزیرسا

های  زمینه در ابلسی مقابل درکشور  هایتزیرساخ آوری وتاب کیفیت ارتقای برایو پیشنهادی وزارت کشور  ضروری احاتلاص -5

 ست؟چی برساخت ونظارت ساخت ریزی،ه بودج طراحی، ریزی،ه برنام

  سازمان برنامه و بودجه 

 ایختهزیرسابر اساس نظام فنی اجرایی کشور در شرح خدمات دستگاههای اجرایی و مهندسان مشاور مسئول مطالعات احداث  -1

کشور) جاده ها، خطوط ریلی، پلها، تاسیسات آبی، تاسیسات تولید و انتقال برق، فرودگاهها، تاسیسات بهداشتی و درمانی، 

ساختمانها....( چه الزاماتی برای تاب آوری در برابر سیل، به تفکیک نوع زیرساخت مقرر شده بوده است؟ استفاده از این شرح خدمات از 

 ت؟ لطفا نسخه ای از این شرح خدمات به پاسخ ضمیمه شود.   چه سالی الزامی بوده اس

ی کشور اختهزیرسا ، آیین نامه ها و دستورالعملهایی که برای جانمایی و طراحیاستانداردهابر اساس نظام فنی اجرایی کشور  -8

تفاده از این استانداردها از چه سالی برای تاب آوری در برابر سیل مورد استفاده بوده اند، به تفکیک نوع زیرساخت چه بوده است؟ اس

 الزامی بوده است؟ لطفا نسخه ای از این مدارك به پاسخ ضمیمه شود.

از نظر سازمان برنامه وبودجه، ساختار تصمیم گیری، بودجه ریزی، اجرا، نظارت برساخت و نظام فنی و اجرایی کشور، تا چه حد  -7

 به تفکیک نوع زیرساخت، اثر گداشته است؟  ،92بر تاب آوری زیرساختها در برابر سیلهای 

 ونظارت ساخت ریزی،ه بودج طراحی، ریزی،ه برنامهای  درزمینهسازمان برنامه و بودجه،  برای 92های ابلسی هایه آموخت درس -5

 چیست؟ تهاخزیرسا برساخت

 در ابلسی مقابل درکشور  هایتیرساخز آوری وتاب کیفیت ارتقای برای و پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه ضروری احاتلاص -4

 چیست؟ برساخت ونظارت ساخت ریزی،ه بودج طراحی، ریزی،ه برنامهای  زمینه

  شرکت توانیر 

 92حوزه کاری شرکت توانیر ) تاسیسات نیرو گاهی و انتقال برق(، که در سیلهای سال  ایختهزیرسااطلاعات زیر را مورد  -1

 آسیب دیده اند، در قالب جداولی اعلام فرمایید: 
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  نوع تاسیسات، محل احداث، سال اتمام ساخت، دستگاه مجری، مشاور یا طراح، پیمانکار یا سازنده، نوع آسیب، میزان اسیب وارده

 قابلیت دسترسی به مدارك طراحی و ساخت ، میزان خسارت وارده، )تخمینی از درصد(
 

 ردیف
کد 

 زیرساخت
 وع زیرساختن

محل 

 احداث

سال 

اتمام 

 ساخت

دستگاه 

 مجری

مشاور/ 

 طراح

پیمانکار/ 

 سازنده
 وع آسیبن شرح

زان آسیب می

 اردهو

میزان خسارت 

)میلیارد  وارده

 ریال(

دسترسی به 

مدارك 

طراحی و 

 ساخت

            

            

 شود. تذکر: کُد هر زیرساخت یک عدد انحصاری است که به هر زیرساخت )مانند یک نیروگاه ، قسمتی از یک خط انتقال مورد بررسی( اختصاص داده می

آسیب دیده به تفکیک تاسیسات آسیب دیده  ایتهزیرساخ، از نظر شرکت توانیر دلایل آسیب پذیری 1با توجه به اطلاعات بند  -8

، اجرا ،  دلایل فوق در جداولی در دسته های نقائص جانمایی، کمبود یا نبود دستورالعملهای الزامی، اشکالات طراحی  است؟ بودهچه 

 نگهداری و بهره برداری  تشریح شود. 
 

 ردیف
کد 

 زیرساخت

وع ن

 زیرساخت

نقائص 

 جانمایی

مبود ک

 دستورالعملها

شکالات ا

 راحیط

اشکالات 

 اجرایی

اشکالات 

 نگهداری

اشکالات بهره 

 برداری
 ملاحظات

          

          

 یکسان درج گردد. 8و  1تذکر: کُد  زیرساخت مندرج در هر دو جدول پاسخ به سوالات 

در معرض سیل  قرار گرفته ولی آسیب  92حوزه کاری شرکت توانیر، که در سیلهای سال  ایختهزیرسااطلاعات زیر را مورد  -7

 قابل ملاحظه ای ندیده اند، در قالب جداولی اعلام فرمایید:

 نوع تاسیسات، محل احداث، سال اتمام ساخت، دستگاه مجری، مشاور یا طراح، پیمانکار یا سازنده،  دلایل تاب آوری

 

 ع زیرساختون کد زیرساخت ردیف
محل 

 احداث

سال 

اتمام 

 ساخت

دستگاه 

 مجری

مشاور/ 

 طراح

پیمانکار/ 

 سازنده
 دلایل تاب آوری

         

         

 

 چگونه ابلسی درمقابلحوزه کاری آن شرکت  ایتهزیرساخ آوری تاببا توجه به اطلاعات بندهای فوق، از نظر شرکت توانیر  -5

 است؟ بوده

حوزه کاری شرکت توانیر برای تاب آوری در برابر سیل  ایختهزیرسا ی که برای جانمایی و طراحیییا دستورالعملها استانداردها -4

ای مورد استفاده بوده اند، به تفکیک نوع تاسیسات چه بوده است؟ استفاده از این استانداردها از چه سالی الزامی بوده است؟ لطفا نسخه

 میمه شود. از این استانداردها به پاسخ ض
 

 ردیف

راهنما/ 

دستورالعمل/ 

 آئین نامه

 سال ابلاغ نام / عنوان
الزامی/ 

 ایتوصیه

تصویب 

کننده 

 نهایی

کاغذی/ 

 الکترونیکی
 ملاحظات
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محیط اطراف )شامل در  خسارات بروز بر اندازه چه تا و ، چگونهها ابلسیاثر  درحوزه کاری شرکت توانیر  ایختهزیرسا تخریب -6

 ست؟ا ذاشتهگ ثرانعتی، محیط زیست و امثال آن( ص أسیساتت ،شاورزیک راضیا کونتگاهها،س
 

 کد زیرساخت ردیف
نوع آسیب به محیط 

 اطراف

میزان آسیب به 

 اطراف محیط
 شرح آسیب و خسارت به محیط اطراف

     

     

 

 برساخت ونظارت ساخت ریزی،ه بودج طراحی، ریزی،ه برنامهای  درزمینهشرکت توانیر  برای 92های ابلسی هایه آموخت درس -3

 چیست؟ تهاخزیرسا

 مقابل درحوزه کاری آن شرکت  هایتزیرساخ آوری وتاب کیفیت ارتقای برایو پیشنهادی شرکت توانیر  ضروری احاتلاص -2

 چیست؟ برساخت ونظارت ساخت ریزی،ه بودج طراحی، ریزی،ه برنامهای  زمینه در ابلسی

 شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران 

حوزه کاری شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران ) خطوط ریلی، پلها، ایستگاهها(، که در  ایختهزیرسااطلاعات زیر را مورد  -1

 آسیب دیده اند، در قالب جداولی اعلام فرمایید:  92سیلهای سال 

  دستگاه مجری، مشاور یا طراح، پیمانکار یا سازنده، نوع آسیب، میزان اسیب واردهنوع تاسیسات، محل احداث، سال اتمام ساخت، 

 قابلیت دسترسی به مدارك طراحی و ساخت )تخمینی از درصد( ، میزان خسارت وارده،

 

 ردیف
کد 

 زیرساخت
 وع زیرساختن

محل 

 احداث

سال 

اتمام 

 ساخت

دستگاه 

 مجری

مشاور/ 

 طراح

پیمانکار/ 

 سازنده
 اردهوزان آسیب می آسیبوع ن شرح

میزان خسارت 

وارده )میلیارد 

 ریال(

دسترسی به 

مدارك طراحی 

 و ساخت

            

            

 تذکر: کُد هر زیرساخت یک عدد انحصاری است که به هر زیرساخت )مانند یک پل یا بازه ای از یک خط مورد بررسی( اختصاص داده می شود.

آسیب دیده به  ایتهزیرساخ، از نظر  شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران دلایل آسیب پذیری 1با توجه به اطلاعات بند  -8

دلایل فوق در جداولی در دسته های نقائص جانمایی، کمبود یا نبود دستورالعملهای  است؟ بودهتفکیک تاسیسات آسیب دیده چه 

 ، اجرا ، نگهداری و بهره برداری  تشریح شود.  الزامی، اشکالات طراحی 
 

 ردیف
کد 

 زیرساخت

وع ن

 زیرساخت

نقائص 

 جانمایی

مبود ک

 دستورالعملها

اشکالات 

 راحیط

اشکالات 

 اجرایی

اشکالات 

 نگهداری

اشکالات بهره 

 برداری
 ملاحظات

          

          

 یکسان درج گردد. 8و  1تذکر: کُد  زیرساخت مندرج در هر دو جدول پاسخ به سوالات 

در معرض سیل   92حوزه کاری شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران ، که در سیلهای سال  ایختهزیرسااطلاعات زیر را مورد  -7

 قرار گرفته ولی آسیب قابل ملاحظه ای ندیده اند، در قالب جداولی اعلام فرمایید:

 مجری، مشاور یا طراح، پیمانکار یا سازنده،  دلایل تاب آوری نوع زیرساخت، محل احداث، سال اتمام ساخت، دستگاه
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 وع زیرساختن کد زیرساخت ردیف
محل 

 احداث

سال 

اتمام 

 ساخت

دستگاه 

 مجری

مشاور/ 

 طراح

پیمانکار/ 

 سازنده
 دلایل تاب آوری

         

         

 

حوزه کاری آن شرکت  ایتهزیرساخ آوری تاببا توجه به اطلاعات بندهای فوق، از نظر شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران  -5

 است؟ بوده چگونه ابلسی درمقابل

 خسارات بروز بر اندازه چه تا و ، چگونهها ابلسیاثر  درحوزه کاری شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران  ایختهزیرسا تخریب -4

 ست؟ا ذاشتهگ ثرانعتی، محیط زیست و امثال آن( ص أسیساتت ،شاورزیک راضیا کونتگاهها،سمحیط اطراف )شامل ر د
 

 کد زیرساخت ردیف
نوع آسیب به محیط 

 اطراف

میزان آسیب به 

 اطراف محیط
 شرح آسیب و خسارت به محیط اطراف

     

     

 

 ریزی،ه بودج طراحی، ریزی،ه برنامهای  درزمینهشرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران  برای 92های ابلسی هایه آموخت درس -6

 چیست؟ تهاخزیرسا برساخت ونظارت ساخت

حوزه کاری  هایتزیرساخ آوری وتاب کیفیت ارتقای برایو پیشنهادی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران  ضروری احاتلاص -3

 چیست؟ برساخت ونظارت ساخت ریزی،ه بودج طراحی، ریزی،ه برنامهای  زمینه در ابلسی مقابل درآن شرکت 

 شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور 

حمل و نقل کشور) جاده ها، خطوط ریلی، پلها،  ایختهزیرسا ی که برای جانمایی و طراحیییا دستورالعملها استانداردها -1

ایستگاهها و ترمینالهای حمل و نقل و فرودگاهها.....( برای تاب آوری در برابر سیل مورد استفاده بوده اند، به تفکیک نوع زیرساخت چه 

 انداردها به پاسخ ضمیمه شود. بوده است؟ استفاده از این استانداردها از چه سالی الزامی بوده است؟ لطفا نسخه ای از این است
 

 ردیف

راهنما/ 

دستورالعمل/ 

 آئین نامه

 سال ابلاغ نام / عنوان
الزامی/ توصیه 

 ای

تصویب 

کننده 

 نهایی

کاغذی/ 

 الکترونیکی
 ملاحظات

        

        

 

 ریزی،ه برنامهای  درزمینهشرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور،  برای 92های ابلسی هایه آموخت درس -8

 چیست؟ تهاخزیرسا برساخت ونظارت ساخت ریزی،ه بودج طراحی،

 آوری وتاب کیفیت ارتقای برای و پیشنهادی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ضروری احاتلاص -7

 برساخت ونظارت ساخت ریزی،ه بودج طراحی، ریزی،ه برنامهای  زمینه در ابلسی مقابل درحوزه کاری آن شرکت  هایتزیرساخ

 چیست؟



 407         لیست سوالات و اطلاعات درخواستی از سازمانها: 1پیوست  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران 

در معرض سیل  92حوزه کاری شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، که در سیلهای سال  ایختهزیرسااطلاعات زیر را مورد  -1

 قرار گرفته و آسیب دیده یا تاب آورده اند، در قالب جداولی اعلام فرمایید:

)تخمینی از درصد( ، میزان خسارت وارده،  سال اتمام ساخت،   زیرساخت، محل احداث،  نوع آسیب، میزان اسیب واردهنوع  

 دستگاه مجری، مشاور یا طراح، پیمانکار یا سازنده، قابلیت دسترسی به مدارك طراحی و ساخت

حوزه کاری آن شرکت  ایتهزیرساخ آوری تاببا توجه به اطلاعات بندهای فوق، از نظر شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران  -8

 است؟ بوده چگونه ابلسی درمقابل

حوزه کاری شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران  ایختهزیرسا ی که برای جانمایی و طراحیییا دستورالعملها استانداردها -7

برای تاب آوری در برابر سیل مورد استفاده بوده اند، به تفکیک نوع زیرساخت چه بوده است؟ استفاده از این استانداردها از چه سالی 

 الزامی بوده است؟ لطفا نسخه ای از این استانداردها به پاسخ ضمیمه شود. 
 

 ردیف

راهنما/ 

رالعمل/ دستو

 آئین نامه

 سال ابلاغ نام / عنوان
الزامی/ توصیه 

 ای

تصویب 

کننده 

 نهایی

کاغذی/ 

 الکترونیکی
 ملاحظات

        

        

 

 ریزی،ه بودج طراحی، ریزی،ه برنامهای  درزمینهشرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران  برای 92های ابلسی هایه آموخت درس -5

 چیست؟ تهاخزیرسا برساخت ونظارت ساخت

حوزه کاری  هایتزیرساخ آوری وتاب کیفیت ارتقای برایو پیشنهادی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران  ضروری احاتلاص -4

  چیست؟ برساخت ونظارت ساخت ریزی،ه بودج طراحی، ریزی،ه برنامهای  زمینه در ابلسی مقابل درآن شرکت 

 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 

آسیب دیده اند، در قالب  92حوزه کاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، که در سیلهای سال  ایختهزیرسااطلاعات زیر را مورد  -1

 جداولی اعلام فرمایید: 

)تخمینی از درصد( ، میزان خسارت وارده،  سال اتمام ساخت،   نوع زیرساخت، محل احداث،  نوع آسیب، میزان اسیب وارده

 دستگاه مجری، مشاور یا طراح، پیمانکار یا سازنده، قابلیت دسترسی به مدارك طراحی و ساخت

آسیب دیده به تفکیک تاسیسات  ایتهزیرساخ، از نظر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی دلایل آسیب پذیری 1با توجه به اطلاعات بند  -8

 دلایل فوق در دسته های نقائص جانمایی، طراحی و اجرا تشریح شود.  است؟ بودهآسیب دیده چه 

ختها برای تاب آوری در برابر سیل، به تفکیک زیرسا ی جانمایی و طراحیاستانداردهااز نظر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی رعایت  -7

 نوع زیرساخت، چه میزان بوده است؟

نقلاب اسلامی، ساختار تصمیم گیری، بودجه ریزی، اجرا، نظارت برساخت و نظام فنی و اجرایی کشور، تا از نظر بنیاد مسکن ا -5

 چه حد بر تاب آوری زیرساختها در برابر سیل،  به تفکیک نوع زیرساخت، اثر گداشته است؟

ساختمانها برای تاب آوری در برابر سیل، توسط بنیاد مسکن انقلاب  ی که در جانمایی و طراحیییا دستورالعملها استانداردها -4

اسلامی مورد استفاده بوده اند، چه بوده است؟ استفاده از این استانداردها از چه سالی الزامی بوده است؟ لطفا نسخه ای از این 

 استانداردها به پاسخ ضمیمه شود. 

 ساخت ریزی،ه بودج طراحی، ریزی،ه برنامهای  درزمینهانقلاب اسلامی  بنیاد مسکن برای 92های ابلسی هایه آموخت درس -6

 چیست؟ تهاخزیرسا برساخت ونظارت
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ه برنامهای  زمینه در هاتزیرساخ آوری وتاب کیفیت ارتقای برایو پیشنهادی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی  ضروری احاتلاص -3

 چیست؟ برساخت ونظارت ساخت ریزی،ه بودج طراحی، ریزی،

 مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی 

حوزه کاری وزارت راه  و  ایتهزیرساخ آوری تاببا توجه به بررسی های کارشناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی  -1

 ابلسی بلدرمقاشهر سازی ) جاده ها، تونلها، خطوط ریلی، پلها، ایستگاهها و ترمینالهای حمل و نقل و فرودگاهها، ساختمانها ....(، 

 است؟ بوده چگونه

آسیب دیده به  ایتهزیرساخ، از نظر مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی دلایل آسیب پذیری 1با توجه به اطلاعات بند  -8

دلایل فوق در دسته های نقائص جانمایی، کمبود یا نبود دستورالعملهای الزامی ، مبانی  است؟ بودهتفکیک تاسیسات آسیب دیده چه 

 ی، طراحی و اجرا تشریح شود. طراح

حوزه کاری وزارت راه  و شهر سازی برای تاب آوری در  ایختهزیرسا ی که برای جانمایی و طراحیییا دستورالعملها استانداردها -7

بوده است؟  برابر سیل مورد استفاده بوده اند، به تفکیک نوع زیرساخت چه بوده است؟ استفاده از این استانداردها از چه سالی الزامی

 لطفا نسخه ای از این استانداردها به پاسخ ضمیمه شود. 

 ریزی،ه بودج طراحی، ریزی،ه برنامهای  درزمینهمرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی  برای 92های ابلسی هایه آموخت درس -5

 چیست؟ تهاخزیرسا برساخت ونظارت ساخت

حوزه کاری  هایتزیرساخ آوری وتاب کیفیت ارتقای برایو پیشنهادی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی  ضروری احاتلاص -4

 چیست؟ برساخت ونظارت ساخت ریزی،ه بودج طراحی، ریزی،ه برنامهای  زمینه در ابلسی مقابل درآن وزارت 

  استانداریها 

ریلی، پلها، تاسیسات آبی، تاسیسات نیرو گاهی و انتقال برق،  استان ) جاده ها، خطوط ایختهزیرسااطلاعات زیر را مورد  -1

تاسیسات استخراج پالایش و انتقال نفت و گاز، تاسیسات بهداشتی و درمانی، تاسیسات آموزشی و ساختمانهای اداری و مسکونی و....(، 

 آسیب دیده اند، در قالب جداولی اعلام فرمایید:  92که در سیلهای سال 

)تخمینی از درصد( ، میزان خسارت وارده،  سال اتمام ساخت،   ، محل احداث،  نوع آسیب، میزان اسیب واردهنوع زیرساخت 

 دستگاه مجری، مشاور یا طراح، پیمانکار یا سازنده، قابلیت دسترسی به مدارك طراحی و ساخت

 است؟ بوده چگونه ابلسی درمقابلآن استان  ایتهزیرساخ آوری تاببا توجه به اطلاعات بند فوق،  -8

استان، رعایت استانداردهای تاب آوری در برابر سیل ، به تفکیک نوع تاسیسات تا چه حد  ایختهزیرسا در جانمایی و طراحی -7

 مورد توجه بوده است؟ 

تهیه این کدامیک از نواحی یا مناطق استان که در معرض سیل قرار گرفته اند دارای طرح جامع توسعه و عمران بوده اند؟ در  -5

 طرحها، پهنه بندی خطر سیل ، تا چه حد مورد توجه بوده است؟

کدامیک از شهرهای استان که در معرض سیل قرار گرفته اند دارای طرح جامع شهری بوده اند؟ در تهیه این طرحها، پهنه  -4

 بندی خطر سیل ، تا چه حد مورد توجه بوده است؟

استان، به تفکیک نوع تاسیسات تا چه حد بر تاب آوری آنها در برابر سیل اثر  ایتهخزیرسا کیفیت اجرا و نظارت بر اجرای -6

 گداشته است؟ 

استان، به تفکیک نوع زیرساخت، تا چه حد بر تاب  ایختهزیرسا ساختار تصمیم گیری، بودجه ریزی، اجرا و نظارت برساخت -3

 آوری آنها در برابر سیل اثر گداشته است؟

 تأسیسات و، کشاورزی اراضی سکونتگاهها، در خسارات بروز بر اندازه چه تا و ،چگونه ابلسیاثر  دراستان  یاختهزیرسا تخریب -2

 است؟ گذاشته اثر صنعتی
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ی تهاخزیرسا برساخت ونظارت ساخت ریزی،ه بودج طراحی، ریزی،ه برنامهای  درزمینه  92های ابلسی هایه آموخت درس -9

 چیست؟استان 

 ریزی،ه برنامهای  زمینه در ابلسی مقابل در هاتزیرساخ آوری وتاب کیفیت ارتقای برایو پیشنهادی استان  ضروری احاتلاص -10

 چیست؟ برساخت ونظارت ساخت ریزی،ه بودج طراحی،

  شهرداریها 

شهر )پلها، تاسیسات توزیع آب و برق، تاسیسات توزیع نفت و گاز، تاسیسات بهداشتی و  ایختهزیرسااطلاعات زیر را مورد  -1

 آسیب دیده اند، در قالب جداولی اعلام فرمایید:  92درمانی، تاسیسات آموزشی و ساختمانهای اداری و مسکونی و....(، که در سیل سال 

خمینی از درصد( ، میزان خسارت وارده،  سال اتمام ساخت، )ت  نوع زیرساخت، محل احداث،  نوع آسیب، میزان اسیب وارده

 دستگاه مجری، مشاور یا طراح، پیمانکار یا سازنده، قابلیت دسترسی به مدارك طراحی و ساخت

 است؟ بوده چگونه ابلسی درمقابلآن شهر  ایتهزیرساخ آوری تاببا توجه به اطلاعات بند فوق،  -7

 نه بندی خطر سیل ، تا چه حد مورد توجه بوده است؟در تهیه طرحهای جامع شهری، په -5

شهر برطبق نظام فنی و اجرایی یا مقررات ملی ساختمان، تا چه حد بر تاب آوری  ایختهزیرسا کیفیت اجرا و نظارت بر اجرای -4

 آنها در برابر سیل اثر گداشته است؟ 

شهر، به تفکیک نوع زیرساخت، تا چه حد بر تاب  ایتهخزیرسا ساختار تصمیم گیری، بودجه ریزی، اجرا و نظارت برساخت -6

 آوری آنها در برابر سیل اثر گداشته است؟

ی شهر تهاخزیرسا برساخت ونظارت ساخت ریزی،ه بودج طراحی، ریزی،ه برنامهای  درزمینه  92های ابلسی هایه آموخت درس -3

 چیست؟

ه برنامهای  زمینه در ابلسی مقابل در هاتزیرساخ آوری وتاب کیفیت ارتقای برایو پیشنهادی آن شهرداری  ضروری احاتلاص -2

 چیست؟ برساخت ونظارت ساخت ریزی،ه بودج طراحی، ریزی،
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 رساختهایدر عرصه ز مردم نهاد یسوالات مورد نظر از سازمانها

 جامعه مهندسان مشاور ایران 

 ابلسی معرض در که اییتهزیرساخ در سیل مقابل در آور تاب طراحی استانداردهای رعایتاز نظر جامعه مهندسان مشاور ایران  -1

 است؟ بوده اندازه چه انده گرفت قرار

 بوده چگونه شده تخریب ایتهزیرساخ اخصلبا و اندته گرف قرار ابلسی معرض در که اییتهزیرساخ اجرای بر نظارت و اجرا کیفیت -8

 است؟

 آوری تاب و کیفیت بر چگونه کشور اجرایی و فنی نظام و اتهزیرساخ ساخت بر نظارت و اجرا ریزی،ه بودج گیری، تصمیم ساختار -7

 است؟ گذاشته اثر ابلسی مقابل در اتهزیرساخ

 ساخت بر نظارت و ساخت ریزی،ه بودج طراحی، ریزی،ه برنام زمینه در کشور اجرایی و فنی نظام برای ابلسی هایه آموخت درس -5

 چیست؟ تهاخزیرسا

  ایران ، انجمن مهندسی رودخانه ایران، انجمن آب و فاضلاب ایران، انجمن مهندسی دریایی ایران، انجمن هیدرولیک

 انجمن تونل ایران

لطفا لیستی از آنها به پاسخ  ؟به چه میزان در کشور موجود است سیل مقابل در آور تاب طراحی استانداردهای از نظر آن انجمن -1

 ضمیمه شود.

 چه انده گرفت قرار ابلسی معرض در که اییتهزیرساخ در سیل مقابل در آور تاب طراحی استانداردهای رعایتاز نظر آن انجمن  -8

 است؟ بوده اندازه

 ابلسی مقابل در اتهزیرساخ آوری تاب و کیفیت بر چگونه اتهزیرساخ ساخت بر نظارت و اجرا ریزی،ه بودج گیری، تصمیم ساختار -7

 است؟ گذاشته اثر

 چیست؟ تهاخزیرسا ساخت بر نظارت و ساخت ریزی،ه بودج طراحی، ریزی،ه برنام زمینه در ابلسی هایه آموخت درس -5

ه برنامهای  زمینه در ابلسی مقابل در هاتزیرساخ آوری وتاب کیفیت ارتقای برایو پیشنهادی آن انجمن  ضروری احاتلاص -4

 چیست؟ برساخت ونظارت ساخت ریزی،ه بودج طراحی، ریزی،



 

 

 

 

 

 

 

 2پیوست 

 جدول وضعیت پاسخهای دریافتی از سازمانها
 



 

 



 

 

 عیت پاسخهای دریافتی از سازمانهاوض
 توضیح تاریخ پاسخ شماره نامه پاسخ تاریخ شماره ثبت سازمان سوال شونده

 سوالات پاسخ داده شده است. برخی 1792/07/83 92/19170/300 1792/08/84 58672 وزارت نیرو

 .سوالات پاسخ داده شده است برخی 1792/05/09 53548/940 1792/08/84 55175 وزارت راه و شهر سازی

 .سوالات پاسخ داده شده است برخی 16/05/1792 86800-1792 1792/08/84 57895 وزارت نفت

 .برخی سوالات پاسخ داده شده است 1792/05/89 92/3/7104 1792/08/84 55062 وزرات جهاد کشاورزی

 به سوالات پاسخ داده نشده است. 1792/07/88 60/24859 1792/08/84 57804 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 1792/01/85 100/58 1792/08/84 55168 وزارت بهداشت
 فقط یکی از سوالات پاسخ

 .داده شده است

 1792/08/84 55149 وزارت آموزش و پرورش
  

 جوابی دریافت نشده است.

 برخی سوالات پاسخ داده شده است. 1792/04/03 1/64122 1792/08/84 55152 ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت

 1792/08/84 57872 وزارت کشور
  

 جوابی دریافت نشده است.

 1792/07/03 46209 سازمان برنامه و بودجه
  

 ارسال شده است. کامل پاسخ سوالات

 1792/08/84 55015 شرکت توانیر
  

 جوابی دریافت نشده است.

 1792/08/84 55022 جمهوری اسلامی ایرانشرکت راه آهن 
  

 جوابی دریافت نشده است.

 شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای

 حمل و نقل کشور
57079 1792/08/84 

  
 جوابی دریافت نشده است.

 پاسخ سوالات ارسال شده است. 1792/04/02 48987 1792/05/13 150/93207 شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران

7414ص/ 1792/05/89 150/109136 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی  
 

 تعداد خسارت های وارده بهفقط 

 بخش مسکن اعلام شده است.

 مرکز تحقیقات راه، مسکن

 و شهر سازی
55873 1792/08/85 150/111062 1792/05/71 

 گزارشهای مرکز دریافت شده است

 .ولی پاسخ سوالات کامل نیست

 1792/08/84 54821 استانداری خوزستان
  

 با سازمانها استانداری برخی از مکاتبات

 در زمان سیل ارسال شد.

 1792/08/84 54821 استانداری فارس
  

 جوابی دریافت نشده است.

 9d08750aشماره یکتا:   1792/08/84 54821 استانداری لرستان
 

 به برخی سوالات پاسخ

 .داده شده است

 پاسخ کاملی دریافت نشده است. 5/5/1792 92/74/17994 1792/08/84 54821 استانداری گلستان

 1792/08/84 54821 استانداری مازندران
  

 پاسخ کاملی دریافت نشده است.

 04/07/1792 150/42350 شهرداری شیراز
   

 پاسخ سوالات ارسال شده است. 1792/04/04 1/100/75596 04/07/1792 150/42196 شهرداری اهواز

 04/07/1792 150/42369 شهرداری پلدختر
   

 04/07/1792 150/42580 شهرداری شوشتر
   

11176/10/92 04/07/1792 150/42543 شهرداری شوش  87/6/1792  
 فقط یکی از سوالات پاسخ

 داده شده است.

 04/07/1792 150/42563 شهرداری دزفول
  

 پاسخ سوالات ارسال شده است.

 04/07/1792 150/42520 شهرداری دورود
   

 04/07/1792 150/42596 شهرداری خرم آباد
   

 .به تمامی سوالات پاسخ داده شده است 1/4/1792 فاقد شماره نامه 84/08/1792 150/55078 جامعه مهندسان مشاور

 1792/04/01 100/92/209382 1792/07/02 150/42390 شرکت مخابرات ایران
 تجهیزات وگزارش خسارات وارده به 

 تاسسیات ناشی از سیلاب اعلام گردید.

 پاسخ سوالات ارسال شده است. IWWA/1713 1792/05/19 1792/07/03 150/43728 انجمن آب و فاضلاب ایران

 پاسخ سوالات ارسال شده است. 1792/05/85 92/705 1792/08/84 150/57263 انجمن هیدرولیک ایران

 سوالات ارسال شده است.پاسخ      شرکت ملی گاز ایران
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 لیست منابع اطلاعاتی برای تهیه گزارش



 

 



 

 

مناطق سیل زده، از پاسخهای رسمی سازمانهای مسئول برخی در تهیه این گزارش علاوه بر بازدیدهای اعضا و همکاران کارگروه از 

 های کارشناسی و خبری مختلف استفاده شد که در زیر تعدادی از این منابع ذکر شده اند:کشور و گزارش

 های سازمانهای مسئول کشورپاسخ
 وزارت نیرو  -1

 راه و شهرسازیوزارت  -8

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -7

 وزارت جهاد کشاورزی -5

 سازمان برنامه و بودجه -4

 استانداری خوزستان -6

 استانداری گلستان -3

 استانداری لرستان -2

 استانداری مازندران -9

 جهاد کشاورزی استان لرستان -10

 اداره کل راه و شهرسازی لرستان -11

 شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان -18

 شرکت آب منطقه ای استان لرستان -17

 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی -15

 شرکت مخابرات ایران -14

 شرکت ملی گاز ایران -16

 وزارت نفت -13

 1792مجموعه گزارشات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی پیرامون سیل سال  -12

 های خبری و کارشناسیگزارش 
 (1792اردیبهشت )مجلس های پژوهشمرکز سیلاب  گزارشات -1

 1792های ابتدای سال ای سیلابهای سازمان فضایی ایران در پایش ماهوارهگزارش اقدامات و فعالیت -8

 -شرکت مدیریت منابع آب ایران -(1792رودخانه های استان مازندران )فروردین  92و فروردین  93گزارش سیلاب اسفند  -7

 شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران

 (1792استان لرستان، چالش ها و راهکارها )خرداد  1792فروردین گزارش دانشگاه لرستان، سیلاب  -5

 (1792 اردیبهشت) گلستان جامع دانشگاه سیلاب گزارش -4

 تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، مرکز 1792و فروردین  1793گزارش اجمالی از سیلاب اسفند  -6

 شرکت توزیع نیروی برق استان لرستانگزارش  -3

 زارش شرکت گاز استان گلستانگ -2

 تارنمای استانداری گلستان -9

 تارنمای استانداری مازندران -10

 تارنمای استانداری لرستان -11

 تارنمای استانداری خوزستان -18
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 پایگاه اطلاع رسانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان -17

 پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی -15

 گلستانتارنمای شرکت توزیع نیروی برق استان  -14

 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایرانتارنمای  -16

 ایرنا-خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران -13

 خبرگزاری صدا و سیما -12

 ایسنا-خبرگزاری دانشجویان ایران -19

 پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران -80

 های اطلاعاتی کشورپایگاه
 )سامانه سجاد(سامانه جامع امداد و بازسازی دولت  -1

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 1پیوست 

  جداول جزییات خسارات وارده به

 حمل و نقلزیرساختهای آب و فاضلاب و 



 

 



 

 

 جدول ارائه شده توسط وزارت نیرو )زیرساختهای آب و فاضلاب(

 شرکت آب و فاضلاب شهری آبفار / نام شرکت آبفا

 شرح نوع آسیب دستگاه مجری محل احداث نوع زیرساخت ردیف
میزان آسیب 

 وارده

میزان 

 خسارت وارده

 )میلیارد ریال(

 5/3 10 تابلو برق آب منطقه ای -ایلام  سد ایلام آب 1

 50 4 شکستگی و تخریب خط انتقال آب منطقه ای -ایلام  ایلام آب 8

 80 10 آبگرفتگی ایستگاه آب و فاضلاب شهری -ایلام  دهلران آب 7

 7 10 آبگرفتگی ایستگاه آب منطقه ای -ایلام  ایوان آب 5

 3 100 ریزش جدار چاه آب و فاضلاب شهری -ایلام  ایوان آب 4

 3 100 ریزش جدار چاه آب و فاضلاب شهری -ایلام  آسمان آباد آب 6

 6/8 80 تخریب خط انتقال جهادسازندگی -ایلام  پهله آب 3

 15 14 تخریب و ورود رسوبات بداخل شبکه و فاضلاب شهریآب  -ایلام  دره شهر آب 2

 80 10 تخریب و ورود رسوبات بداخل شبکه آب و فاضلاب شهری -ایلام  مهران آب 9

 شهرکرد آب 10
 –چهار محال و بختیاری 

 آب و فاضلاب شهری
 10 80 سیلاب

 شهرکرد آب 11
 –چهار محال و بختیاری 

 آب و فاضلاب شهری
 10 10 سیلاب

 شهرکرد آب 18
 –چهار محال و بختیاری 

 آب و فاضلاب شهری
 10 10 سیلاب

 شهرکرد فاضلاب 17
 –چهار محال و بختیاری 

 آب و فاضلاب شهری
 10 10 سیلاب

 شهرکرد فاضلاب 15
 –چهار محال و بختیاری 

 آب و فاضلاب شهری
 10 80 سیلاب

 فارسان آب 14
 –چهار محال و بختیاری 

 آب و فاضلاب شهری
 10 80 سیلاب

 فارسان آب 16
 –چهار محال و بختیاری 

 آب و فاضلاب شهری
 2 80 سیلاب

 فارسان فاضلاب 13
 –چهار محال و بختیاری 

 آب و فاضلاب شهری
 3 10 سیلاب

 منج آب 12
 –چهار محال و بختیاری 

 آب و فاضلاب روستایی
 3 50 سیلاب

 منج آب 19
 –چهار محال و بختیاری 

 روستاییآب و فاضلاب 
 7 80 سیلاب

 لردگان آب 80
 –چهار محال و بختیاری 

 آب و فاضلاب شهری
 7 10 سیلاب

 لردگان فاضلاب 81
 –چهار محال و بختیاری 

 آب و فاضلاب شهری
 3 7 سیلاب

 سرخون آب 88
 –چهار محال و بختیاری 

 آب و فاضلاب روستایی
 8 10 سیلاب

 سرخون آب 87
 –چهار محال و بختیاری 

 فاضلاب روستاییآب و 
 1 10 سیلاب

 اردل آب 85
 –چهار محال و بختیاری 

 آب و فاضلاب شهری
 7 10 سیلاب

 اردل آب 84
 –چهار محال و بختیاری 

 آب و فاضلاب شهری
 5 80 سیلاب

 اردل آب 86
 –چهار محال و بختیاری 

 آب و فاضلاب شهری
 7 4 سیلاب

 کاج آب 83
 –چهار محال و بختیاری 

 روستاییآب و فاضلاب 
 7 70 سیلاب

 کاج آب 82
 –چهار محال و بختیاری 

 آب و فاضلاب روستایی
 5 10 سیلاب
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 گوجان آب 89
 –چهار محال و بختیاری 

 آب و فاضلاب روستایی
 8 10 سیلاب

 چلیچه آب 70
 –چهار محال و بختیاری 

 آب و فاضلاب روستایی
 1 10 سیلاب

 چلیچه آب 71
 –چهار محال و بختیاری 

 فاضلاب روستاییآب و 
 1 10 سیلاب

 دشتک آب 78
 –چهار محال و بختیاری 

 آب و فاضلاب روستایی
 4 10 سیلاب

 دشتک آب 77
 –چهار محال و بختیاری 

 آب و فاضلاب روستایی
 4 10 سیلاب

 صمصامی آب 75
 –چهار محال و بختیاری 

 آب و فاضلاب روستایی
 1 10 سیلاب

 صمصامی آب 74
 –چهار محال و بختیاری 

 آب و فاضلاب روستایی
 1 10 سیلاب

 سامان آب 76
 –چهار محال و بختیاری 

 آب و فاضلاب شهری
 10 10 سیلاب

 سامان آب 73
 –چهار محال و بختیاری 

 آب و فاضلاب شهری
 3 10 سیلاب

 سامان فاضلاب 72
 –چهار محال و بختیاری 

 آب و فاضلاب شهری
 4 4 سیلاب

 بازفت آب 79
 –چهار محال و بختیاری 

 آب و فاضلاب روستایی
 8 10 سیلاب

 بازفت آب 50
 –چهار محال و بختیاری 

 آب و فاضلاب روستایی
 1 10 سیلاب

 گهرو آب 51
 –چهار محال و بختیاری 

 آب و فاضلاب شهری
 1 10 سیلاب

 گهرو آب 58
 –چهار محال و بختیاری 

 آب و فاضلاب شهری
 1 4 سیلاب

 ناغان آب 57
 –چهار محال و بختیاری 

 آب و فاضلاب شهری
 1 10 سیلاب

 ناغان آب 55
 –چهار محال و بختیاری 

 آب و فاضلاب شهری
 1 10 سیلاب

 بروجن فاضلاب 54
 –چهار محال و بختیاری 

 آب و فاضلاب شهری
 70 4 سیلاب

 هفشجان فاضلاب 56
 –چهار محال و بختیاری 

 آب و فاضلاب شهری
 4 4 سیلاب

 فرادنبه آب 53
 –چهار محال و بختیاری 

 آب و فاضلاب شهری
 4 10 سیلاب

 5/2 74 خسارت به خط انتقال چشمه وتصفیه خانه زاوین وقره سو آب و فاضلاب شهری -خراسان رضوی  کلات آب 52

 2 .7 50 تخریب خط انتقال تربت جام ونیل شهر آب و فاضلاب شهری -خراسان رضوی  تربت جام آب 59

 11 44 تخریب خط انتقال آب و فاضلاب شهری -خراسان رضوی  فیض آباد آب 40

 7/11 74 هشت حلقه چاه-600تخریب وشکستگی خط انتقال  آب و فاضلاب شهری -خراسان رضوی  نیشابور آب 41

 آب و فاضلاب شهری -خراسان رضوی  بردسکن آب 48
 انتقالوخط  1000m7خسارت به خط انتقال قنات نوبهارومخزن 

 انابدبه مخزن دوهزار8و1چاه 
50 7/10 

 85 70 تخریب و آب بردگی آب و فاضلاب شهری -خوزستان  سالند آب 47

 100 40 تخریب و آب بردگی آب و فاضلاب شهری -خوزستان  لالی آب 45

 140 30 تخریب و آب بردگی آب و فاضلاب شهری -خوزستان  هفتکل آب 44

 20 40 تخریب و آب بردگی آب و فاضلاب شهری -خوزستان  آغاجاری آب 46

 16 70 تخریب و آب بردگی آب و فاضلاب شهری -خوزستان  شوش آب 43

 80 50 تخریب و آب بردگی آب و فاضلاب شهری -خوزستان  فتح المبین آب 42

 54 60 تخریب و آب بردگی آب و فاضلاب شهری -خوزستان  دزفول آب 49

 52 60 تخریب و آب بردگی آب و فاضلاب شهری -خوزستان  گوریه آب 60

 70 30 تخریب و آب بردگی آب و فاضلاب شهری -خوزستان  آبادان آب 61



 419         زیرساختهای آب و فاضلاب و حمل و نقلجداول جزییات خسارات وارده به : 5پیوست  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 79 60 تخریب و آب بردگی آب و فاضلاب شهری -خوزستان  خرمشهر آب 68

 50 60 تخریب و آب بردگی آب و فاضلاب شهری -خوزستان  سوسنگرد آب 67

 40 20 تخریب و آب بردگی آب و فاضلاب شهری -خوزستان  بستان آب 65

 40 20 تخریب و آب بردگی آب و فاضلاب شهری -خوزستان  هویزه آب 64

 40 30 تخریب و آب بردگی آب و فاضلاب شهری -خوزستان  رفیع آب 66

 10 30 آبگرفتکی تاسیسات آب و فاضلاب شهری -خوزستان  سالند آب 63

 14 40 آّبگرفتگی تاسیسات فاضلاب شهریآب و  -خوزستان  لالی آب 62

 14 70 آبگرفتگی تاسیسات آب و فاضلاب شهری -خوزستان  هفتکل آب 69

 18 40 آبگرفتکی تاسیسات آب و فاضلاب شهری -خوزستان  آغاجاری آب 30

 10 40 آّبگرفتگی تاسیسات آب و فاضلاب شهری -خوزستان  شوش آب 31

 10 40 آبگرفتگی تاسیسات و فاضلاب شهری آب -خوزستان  فتح المبین آب 38

 14 80 آبگرفتکی تاسیسات آب و فاضلاب شهری -خوزستان  دزفول آب 37

 40 20 آّبگرفتگی تاسیسات آب و فاضلاب شهری -خوزستان  گوریه آب 35

 74 50 آبگرفتگی تاسیسات آب و فاضلاب شهری -خوزستان  آبادان آب 34

 84 60 آبگرفتکی تاسیسات و فاضلاب شهریآب  -خوزستان  خرمشهر آب 36

 14 24 آّبگرفتگی تاسیسات آب و فاضلاب شهری -خوزستان  سوسنگرد آب 33

 14 20 آبگرفتگی تاسیسات آب و فاضلاب شهری -خوزستان  بستان آب 32

 14 60 آبگرفتکی تاسیسات آب و فاضلاب شهری -خوزستان  هویزه آب 39

 14 40 آّبگرفتگی تاسیسات فاضلاب شهریآب و  -خوزستان  رفیع آب 20

 104 90 تخریب و آب بردگی آب و فاضلاب شهری -خوزستان  گوریه آب 21

 145 90 تخریب و آب بردگی آب و فاضلاب شهری -خوزستان  سوسنگرد آب 28

 118 20 تخریب و آب بردگی آب و فاضلاب شهری -خوزستان  بستان آب 27

 186 30 تخریب و آب بردگی و فاضلاب شهریآب  -خوزستان  هویزه آب 25

 25 40 تخریب و آب بردگی آب و فاضلاب شهری -خوزستان  رفیع آب 24

 4/50 30 نشست شبکه و ورود  گل ولای آب و فاضلاب شهری -خوزستان  سوسنگرد فاضلاب 26

 84/11 60 نشست شبکه و ورود  گل ولای آب و فاضلاب شهری -خوزستان  بستان فاضلاب 23

 4/88 40 نشست شبکه و ورود  گل ولای آب و فاضلاب شهری -خوزستان  هویزه فاضلاب 22

 12 70 نشست شبکه و ورود  گل ولای آب و فاضلاب شهری -خوزستان  رفیع فاضلاب 29

 4/63 90 نشست شبکه و ورود  گل ولای آب و فاضلاب شهری -خوزستان  دزفول فاضلاب 90

 9 10 نشست شبکه و ورود  گل ولای آب و فاضلاب شهری -خوزستان  شوش فاضلاب 91

 84/156 94 نشست شبکه و ورود  گل ولای آب و فاضلاب شهری -خوزستان  آبادان فاضلاب 98

 90 90 نشست شبکه و ورود  گل ولای آب و فاضلاب شهری -خوزستان  خرمشهر فاضلاب 97

 54 100 نشست شبکه و ورود  گل ولای شهریآب و فاضلاب  -خوزستان  شوشتر فاضلاب 95

 36/116 30 برابر تولید 7آبگرفتگی و سوختن پمپها بدلیل دفع  آب و فاضلاب شهری -خوزستان  سوسنگرد فاضلاب 94

 آب و فاضلاب شهری -خوزستان  بستان فاضلاب 96
 

60 4/15 

 آب و فاضلاب شهری -خوزستان  هویزه فاضلاب 93
 

50 69/15 

 آب و فاضلاب شهری -خوزستان  رفیع فاضلاب 92
 

20 324/57 

 آب و فاضلاب شهری -خوزستان  دزفول فاضلاب 99
 

60 19/14 

 آب و فاضلاب شهری -خوزستان  شوش فاضلاب 100
   

 آب و فاضلاب شهری -خوزستان  آبادان فاضلاب 101
 

50 94/104 

 آب و فاضلاب شهری -خوزستان  خرمشهر فاضلاب 108
 

40 934/38 

 آب و فاضلاب شهری -خوزستان  شوشتر فاضلاب 107
 

40 8/16 

 529 40 نشست شبکه و ورود  گل ولای آب و فاضلاب شهری -خوزستان  سوسنگرد فاضلاب 105

 167 40 نشست شبکه و ورود  گل ولای آب و فاضلاب شهری -خوزستان  بستان فاضلاب 104

 4/21 50 نشست شبکه و ورود  گل ولای فاضلاب شهریآب و  -خوزستان  هویزه فاضلاب 106

 4/503 50 نشست شبکه و ورود  گل ولای آب و فاضلاب شهری -خوزستان  رفیع فاضلاب 103

 4/101 10 نشست شبکه و ورود  گل ولای آب و فاضلاب شهری -خوزستان  دزفول فاضلاب 102

 4/61 40 شبکه و ورود  گل ولاینشست  آب و فاضلاب شهری -خوزستان  شوش فاضلاب 109

 167 70 نشست شبکه و ورود  گل ولای آب و فاضلاب شهری -خوزستان  آبادان فاضلاب 110

 4/21 70 نشست شبکه و ورود  گل ولای آب و فاضلاب شهری -خوزستان  خرمشهر فاضلاب 111

 4/21 70 ولاینشست شبکه و ورود  گل  آب و فاضلاب شهری -خوزستان  شوشتر فاضلاب 118



480          هیأت ویژۀ هازیرساختکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 آب و فاضلاب شهری -کرمانشاه  سرپلذهاب فاضلاب 117
کیلومترواختلال 6رسوب گرفتگی شبکه های جمع آوری به میزان 

 سامانه های فرآیندی وتجهیزاتی تصفیه خانه های فاضلاب در
60 74 

 آب و فاضلاب شهری -کرمانشاه  هرسین فاضلاب 115

کیلومتر   4/1رسوب گرفتگی شبکه های جمع آوری به میزان 

سامانه های فرآیندی وتجهیزاتی تصفیه خانه های  واختلال در

 فاضلاب

64 4 

 آب و فاضلاب شهری -کرمانشاه  گیلانغرب وشهر سرمت فاضلاب 114

کیلومتر 8رسوب گرفتگی شبکه های جمع آوری  به میزان 

وتجهیزاتی تصفیه خانه های  سامانه های فرآیندی واختلال در

 فاضلاب

44 2 

 آب و فاضلاب شهری -کرمانشاه  کنگاور فاضلاب 116

کیلومتر 7رسوب گرفتگی شبکه های جمع آوری  به میزان 

سامانه های فرآیندی وتجهیزاتی تصفیه خانه های  واختلال در

 فاضلاب

46 14 

 فاضلاب 113
پاوه وشهر های نوسود 

 ورهنودشه باینگان وبانه 
 آب و فاضلاب شهری -کرمانشاه 

کیلومتر 7رسوب گرفتگی شبکه های جمع آوری  به میزان 

سامانه های فرآیندی وتجهیزاتی تصفیه خانه های  واختلال در

 فاضلاب

40 19 

 فاضلاب 112
قصرشیرین وخسروی 

 سومار ونفت شهر
 آب و فاضلاب شهری -کرمانشاه 

 واختلال در4/1رسوب گرفتگی شبکه های جمع آوری  به میزان 

 سامانه های فرآیندی وتجهیزاتی تصفیه خانه های فاضلاب
40 4 

 4 60 کیلومتر1رسوب گرفتگی شبکه های جمع آوری  به میزان  آب و فاضلاب شهری -کرمانشاه  صحنه فاضلاب 119

 3 44 کیلومتر7رسوب گرفتگی شبکه های جمع آوری  به میزان  آب و فاضلاب شهری -کرمانشاه  سنقر فاضلاب 180

 4 44 کیلومتر7رسوب گرفتگی شبکه های جمع آوری  به میزان  آب و فاضلاب شهری -کرمانشاه  روانسر وشهر شاهو فاضلاب 181

 آب و فاضلاب شهری -کرمانشاه  جوانرود فاضلاب 188

کیلومتر  1رسوب گرفتگی شبکه های جمع آوری به میزان 

سامانه های فرآیندی وتجهیزاتی تصفیه خانه های  واختلال در

 فاضلاب

60 4 

 فاضلاب 187
 -ریجاب -کرند غرب 

 گهواره
 آب و فاضلاب شهری -کرمانشاه 

کیلومتر واختلال 1رسوب گرفتگی شبکه های جمع آوری به میزان 

 سامانه های فرآیندی وتجهیزاتی تصفیه خانه های فاضلاب در
30 4 

 4/5 64 4/1رسوب گرفتگی شبکه های جمع آوری  به میزان  آب و فاضلاب شهری -کرمانشاه  تازه آباد فاضلاب 185

 آب و فاضلاب شهری -کرمانشاه  حمیل -اسلام آباد  فاضلاب 184

کیلومتر 7رسوب گرفتگی شبکه های جمع آوری  به میزان 

خانه های سامانه های فرآیندی وتجهیزاتی تصفیه  واختلال در

 فاضلاب

64 14 

 فاضلاب 186
 -ماهیدشت  -کرمانشاه 

 هلشی -کوزران 
 آب و فاضلاب شهری -کرمانشاه 

کیلومتر  60رسوب  بگرفتگی شبکه های جمع آوری به میزان 

سامانه های فرآیندی وتجهیزاتی تصفیه خانه های  واختلال در

 فاضلاب

60 820 

 4 2 کیلومتر4اختلال در شبکه توزیع  شهریآب و فاضلاب  -کرمانشاه  هرسین آب 183

 2 3 کیلومتر4/1اختلال در شبکه توزیع  آب و فاضلاب شهری -کرمانشاه  گیلانغرب آب 182

 15 3 کیلومتر4اختلال در شبکه توزیع  آب و فاضلاب شهری -کرمانشاه  کنگاور آب 189

 80 14 کیلومتر7توزیع اختلال در شبکه  آب و فاضلاب شهری -کرمانشاه  پاوه آب 170

 14 10 کیلومتر4/5اختلال در شبکه توزیع  آب و فاضلاب شهری -کرمانشاه  قصرشیرین آب 171

 14 10 کیلومتر7اختلال در شبکه توزیع  آب و فاضلاب شهری -کرمانشاه  صحنه آب 178

 18 14 کیلومتر1اختلال در شبکه توزیع  آب و فاضلاب شهری -کرمانشاه  سنقر آب 177

 13 10 کیلومتر4اختلال در شبکه توزیع  آب و فاضلاب شهری -کرمانشاه  روانسر آب 175

 80 80 کیلومتر7اختلال در شبکه توزیع  آب و فاضلاب شهری -کرمانشاه  جوانرود آب 174

 134 70 کیلومتر4اختلال در شبکه توزیع  آب و فاضلاب شهری -کرمانشاه  کرند آب 176

 11 70 اختلال در شبکه توزیع نیم کیلومتر آب و فاضلاب شهری -کرمانشاه  ابادتازه  آب 173

 84 80 کیلومتر4اختلال در شبکه توزیع  آب و فاضلاب شهری -کرمانشاه  اسلام اباد آب 172

 710 14 کیلومتر4اختلال در شبکه توزیع  آب و فاضلاب شهری -کرمانشاه  کرمانشاه آب 179

 14 10 کیلومتر80اختلال در شبکه توزیع  آب و فاضلاب شهری -کرمانشاه  سرپلذهاب آب 150

 6 4 کدورت شدید محل برداشت آب وتخریب بخشی از دیواره سراب آب و فاضلاب شهری -کرمانشاه  سرپلذهاب آب 151

 7 3 کدورت شدید محل برداشت آب وآبگرفتگی تجهیزات آب و فاضلاب شهری -کرمانشاه  هرسین آب 158

 80 40 کدورت شدید محل برداشت آب وتخریب بخشی از دیواره سراب آب و فاضلاب شهری -کرمانشاه  گیلانغرب آب 157

 4/3 10 کدورت شدید محل برداشت آب وتخریب بخشی از دیواره سراب آب و فاضلاب شهری -کرمانشاه  تازه آباد آب 155

 آب و فاضلاب شهری -کرمانشاه  کرمانشاه آب 154
کدورت شدید محل برداشت آب وتخریب بخشی از دیواره سراب 

 در شش ایستگاه
14 100 

 120 14 ورود سیلاب به داخل ایستگاه وصدمه به تجهیزات درچهار  ایستگاه آب و فاضلاب شهری -کرمانشاه  کرمانشاه فاضلاب 156

 4 3 داخل ایستگاه وصدمه به تجهیزاتورود سیلاب به  آب و فاضلاب شهری -کرمانشاه  اسلام آباد فاضلاب 153



 481         زیرساختهای آب و فاضلاب و حمل و نقلجداول جزییات خسارات وارده به : 5پیوست  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 4 10 ورود سیلاب به داخل ایستگاه وصدمه به تجهیزات آب و فاضلاب شهری -کرمانشاه  کنگاور فاضلاب 152

 13 30 پس زدگی فاضلاب ناشی از  اجرای نامناسب انشعاب گیرها آب و فاضلاب شهری -کهگیلویه و بویر احمد  یاسوج فاضلاب 159

 آب 140

یاسوج ، مادوان، لیکک، 

باشت، سرفاریاب ،چرام و 

 قلعه ریسی

 شهرداری -کهگیلویه و بویر احمد 
گل الود شدن چشمه ها، تخریب شبکه  تامین برق ایستگاه پمپاژ، 

 دیوار حائل ایستگاه پمپاژ تخریب
20 124 

 آب و فاضلاب شهری -کهگیلویه و بویر احمد  یاسوج آب 141
آب در مسیر رودخانه ها و تخریب  تخریب خط اصلی انتقال

 مسیر رودخانه های فصلی ساپورتها  در
50 164 

 آب 148

مادوان، لیکک، باشت، 

سرفاریاب ،چرام و قلعه 

 ریسی

 آب و فاضلاب شهری -کهگیلویه و بویر احمد 
تخریب خط اصلی انتقال آب در مسیر رودخانه ها و تخریب 

 مسیر رودخانه های فصلی ساپورتها  در
50 164 

 5 13 آسیب نازل و سلیس آب منطقه ای -گیلان  طول لات -رودسر  آب 147

 8 50 تخریب حوضچه مکش آب منطقه ای -گیلان  طول لات -رودسر  آب 145

 1 74 آسیب قطعات الکترونیکی آب منطقه ای -گیلان  طول لات -رودسر  آب 144

 4/7 30 تخریب آب منطقه ای -گیلان  چابکسر -رودسر  آب 146

 1 74 آسیب قطعات الکترونیکی آب و فاضلاب شهری -گیلان  سیاهکل آب 143

 6 10 تخریب آب و فاضلاب شهری -گیلان  سیاهکل آب 142

 4 74 آسیب تجهیزات مکانیکال و الکتریکال آب و فاضلاب شهری -گیلان  سیاهکل آب 149

 7 2 دیواره حفاظتی آسیب گالری و آب و فاضلاب شهری -گیلان  سیاهکل آب 160

 1 100 سوختن آب منطقه ای -گیلان  آستارا آب 161

 1 100 آسیب قطعات الکتریکی آب منطقه ای -گیلان  بهارستان -آستارا  آب 168

 1 4 آسیب نازل و سلیس آب منطقه ای -گیلان  بهارستان -آستارا  آب 167

 4/1 14 سازه ای و مکانیکالآسیب  آب منطقه ای -گیلان  بهارستان -آستارا  آب 165

 4/0 13 آسیب قطعات الکترونیکی آب منطقه ای -گیلان  آستارا آب 164

 6 30 آسیب قطعات الکترونیکی آب و فاضلاب شهری -گیلان  رودبار آب 166

 2/0 18 تخریب آب و فاضلاب شهری -گیلان  جیرنده -رودبار  آب 163

 1 14 تخریب فاضلاب شهریآب و  -گیلان  بره سر -رودبار  آب 162

 8 80 تخریب آب و فاضلاب شهری -گیلان  منجیل -رودبار  آب 169

 2/3 70 تخریب آب و فاضلاب شهری -گیلان  رودبار آب 130

 5/0 40 تخریب مظهر آب و فاضلاب شهری -گیلان  رودبار آب 131

 7/0 80 منهول ورود گل و لای  و انسداد شبکه و شهرداری -گیلان  تالش فاضلاب 138

 034/0 18 ورود گل و لای  و انسداد شبکه و منهول شهرداری -گیلان  رضوانشهر فاضلاب 137

 4/1 10 ورود گل و لای  و انسداد شبکه و منهول شهرداری -گیلان  انزلی فاضلاب 135

 4/5 74 ورود گل و لای  و انسداد شبکه و منهول شهرداری -گیلان  رشت فاضلاب 134

 7/0 17 ورود گل و لای  و انسداد شبکه و منهول شهرداری -گیلان  منجیل فاضلاب 136

 4/1 14 ورود گل و لای  و انسداد شبکه و منهول شهرداری -گیلان  رودسر فاضلاب 133

 34/0 4 ورود گل و لای  و انسداد شبکه و منهول شهرداری -گیلان  لنگرود فاضلاب 132

 7 18 ورود گل و لای  و انسداد شبکه و منهول شهرداری -گیلان  لاهیجان فاضلاب 139

 4/1 14 ورود گل و لای  و انسداد شبکه و منهول شهرداری -گیلان  آستانه فاضلاب 120

 7/0 5 ورود گل و لای  و انسداد شبکه و منهول شهرداری -گیلان  فومن فاضلاب 121

 034/0 4 انسداد شبکه و منهولورود گل و لای  و  شهرداری -گیلان  شفت فاضلاب 128

 14/0 9 ورود گل و لای  و انسداد شبکه و منهول شهرداری -گیلان  ماسال فاضلاب 127

 آب و فاضلاب شهری -اهواز  اهواز فاضلاب 125
اصلاح و بازسازی خطوط فاضلاب به متراژ -ریزش خطوط فاضلاب

  لایروبی خطوط و شبکه های فاضلاب کیلومتر، 64
5820 

 کیلومتر 4شکستگی خطوط انتقال به متراژ  آب و فاضلاب شهری -اهواز  اهواز آب 124
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 آب و فاضلاب شهری -اهواز  اهواز آب 126
 تجهزات و ایستگاه های پمپماژ تصفیه خانه ها شامل پمپ ها،

  ایستگاه 9تابلوهای برق و ...به تعداد 
1000 

 300 50 ایستگاه 84تاسیسات و پمپ های ایستگاه های فاضلاب به تعداد  آب و فاضلاب شهری -اهواز  اهواز فاضلاب 123

 10 4 آسیب خط انتقال آب و فاضلاب شهری -سمنان  ایوانکی -گرمسار آب 122

 6 4 خسارت به تجهیزات در اثر کدورت بالا آب و فاضلاب شهری -سمنان  گرمسار آب 129

 14 7 خسارت به لوله آب و فاضلاب شهری -سمنان  آرادان آب 190

 8 8 تخریب خط انتقال آب و فاضلاب شهری -سمنان  سرخه -مومن آباد آب 191

 10 100 آسیب به تاسیسات چاه آب و فاضلاب شهری -سمنان  زرشک دره مهدیشهر آب 198

 7 4 تخریب خط انتقال آب و فاضلاب شهری -سمنان  سمنان آب 197



488          هیأت ویژۀ هازیرساختکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 4 8 تخریب خط انتقال فاضلاب شهریآب و  -سمنان  شاهرود آب 195

 5 1 تخریب خط انتقال آب و فاضلاب شهری -سمنان  قطری شاهرود آب 194

 6 30 آسیب به تاسیسات چاه آب و فاضلاب شهری -سمنان  سمنان آب 196

 6 1 تخریب خط انتقال آب و فاضلاب شهری -سمنان  دامغان آب 193

 5 4 تخریب خط انتقال فاضلاب شهریآب و  -سمنان  دیباج دامغان آب 192

 6/1 40 نیاز به لایروبی آب منطقه ای -گلستان  گرگان آب 199

 4/0 100 تخریب آب و فاضلاب شهری -گلستان  گرگان پایه پل 800

 آب و فاضلاب شهری -گلستان  گرگان ساختمان اداری 801
 آسیب ساختمان آزمایشگاههای تصفیه خانه های آب و فاضلاب و

 چهار سرایداری تاسیسات آب
70 5/6 

 8/1 80 ورود سیل و گل و لای به تصفیه خانه و حوضچه های ته نشینی آب و فاضلاب شهری -گلستان  گرگان فاضلاب 808

 4/8 100 فیلتر8تعویض و شستشوی  آب منطقه ای -گلستان  گرگان آب 807

 7/0 100 و ژاندارمری 2گرمابدشتتخریب اتاقک چاه  آب منطقه ای -گلستان  گرگان آب 805

 تخریب اتاقک پمپاژ آب آب و فاضلاب شهری -گلستان  گرگان فاضلاب 804
 

1/0 

 3/1 40 تخریب پل آب منطقه ای -گلستان  گنبد آب 806

 4 100 گرفتگی چشمه و تخریب خط  انتقال نامشخص کلاله آب 803

 3/0 80 تخریب دیوار فاضلاب شهریآب و  -گلستان  فاضل آباد ساختمان اداری 802

 1/7 40 خسارت محوطه چشمه و خط انتقال نامشخص خان ببین آب 809

 44/0 40 خسارت محوطه چشمه نامشخص دلند آب 810

 1/1 40 خسارت محوطه چشمه نامشخص رامیان آب 811

 10 100 انهدام کامل چاه آب و فاضلاب شهری -گلستان  آق قلا آب 818

 3/0 40 تخریب حصار کشی آب و فاضلاب شهری -گلستان  آق قلا فاضلاب 817

 77/163 100 تخریب آب منطقه ای -گلستان  آق قلا آب 815

 24/0 100 تخریب دیواره آجری مخزن آب منطقه ای -گلستان  آزادشهر آب 814

 3 100 تخریب و ریزش دیواره چاه آب و فاضلاب شهری -گلستان  آزادشهر آب 816

 10 100 تخریب خط انتقال چشمه - نوده خاندوز آب 813

 5 100 تخریب کامل چاه - گمیشان آب 812

 1 100 انهدام کامل چاه - انبارالوم آب 819

 38 70 تخریب آب و فاضلاب شهری -لرستان  خرم آباد آب 880

 90 14 تخریب آب و فاضلاب شهری -لرستان  خرم آباد آب 881

 100 34 تخریب آب و فاضلاب شهری -لرستان  خرم آباد آب 888

 160 89 تخریب آب و فاضلاب شهری -لرستان  خرم آباد فاضلاب 887

 30 70 تخریب آب و فاضلاب شهری -لرستان  خرم آباد فاضلاب 885

 90 10 تخریب آب و فاضلاب شهری -لرستان  خرم آباد فاضلاب 884

 70 54 تخریب فاضلاب شهریآب و  -لرستان  خرم آباد فاضلاب 886

 40 40 تخریب آب و فاضلاب شهری -لرستان  خرم آباد فاضلاب 883

 884 30 تخریب آب و فاضلاب شهری -لرستان  پلدختر آب 882

 184 30 تخریب آب و فاضلاب شهری -لرستان  پلدختر آب 889

 54 30 تخریب آب منطقه ای -لرستان  پلدختر آب 870

 30 100 تخریب آب و فاضلاب شهری -لرستان  پلدختر فاضلاب 871

 70 74 تخریب آب و فاضلاب شهری -لرستان  پلدختر فاضلاب 878

 40 14 تخریب آب و فاضلاب شهری -لرستان  پلدختر فاضلاب 877

 60 20 تخریب آب و فاضلاب شهری -لرستان  معمولان آب 875

 24 30 تخریب آب و فاضلاب شهری -لرستان  معمولان آب 874

 54 80 تخریب آب و فاضلاب شهری -لرستان  معمولان آب 876

 4/18 80 تخریب آب و فاضلاب شهری -لرستان  معمولان آب 873

 70 4 تخریب آب منطقه ای -لرستان  بروجرد آب 872

 884 19 تخریب آب و فاضلاب شهری -لرستان  بروجرد فاضلاب 879

 20 84 تخریب آب و فاضلاب شهری -لرستان  بروجرد فاضلاب 850

 7 10 تخریب آب منطقه ای -لرستان  الیگودرز آب 851

 8 70 تخریب آب و فاضلاب شهری -لرستان  الیگودرز آب 858

 4 70 تخریب آب و فاضلاب شهری -لرستان  الیگودرز آب 857

 3 80 تخریب آب منطقه ای -لرستان  الیگودرز آب 855



 487         زیرساختهای آب و فاضلاب و حمل و نقلجداول جزییات خسارات وارده به : 5پیوست  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 1 80 تخریب آب منطقه ای -لرستان  الیگودرز آب 854

 1 50 تخریب آب و فاضلاب شهری -لرستان  الیگودرز) شول آباد( آب 856

 10 74 تخریب آب و فاضلاب شهری -لرستان  رومشکان آب 853

 10 40 تخریب را ه دسترسی آب و فاضلاب شهری -لرستان  رومشکان آب 852

 74 80 تخریب شهریآب و فاضلاب  -لرستان  کوهدشت آب 859

 80 80 تخریب آب و فاضلاب شهری -لرستان  کوهدشت) کونانی( آب 840

 50 2 تخریب آب و فاضلاب شهری -لرستان  کوهدشت فاضلاب 841

 10 40 تخریب آب منطقه ای -لرستان  کوهدشت آب 848

 4/73 80 تخریب آب منطقه ای -لرستان  دورود آب 847

 34 4 تخریب آب و فاضلاب شهری -لرستان  دورود آب 845

 700 19 تخریب آب و فاضلاب شهری -لرستان  دورود فاضلاب 844

 600 4 تخریب شهرداری -لرستان  دورود آب 846

 70 10 تخریب آب و فاضلاب شهری -لرستان  نور آباد فاضلاب 843

 140 81 تخریب آب و فاضلاب شهری -لرستان  نور آباد فاضلاب 842

 74 80 تخریب آب و فاضلاب شهری -لرستان  چگنی آب 849

 74 50 تخریب آب و فاضلاب شهری -لرستان  چگنی آب 860

 14 4 تخریب شهرداری -لرستان  سلسله آب 861

 84 70 تخریب آب و فاضلاب شهری -لرستان  سلسله)فیروز آباد( آب 868

 70 80 تخریب آب و فاضلاب شهری -لرستان  سلسله)فیروز آباد( آب 867

 80 40 تخریب آب و فاضلاب شهری -لرستان  سلسله آب 865

 4/78 30 تخریب شهرداری -لرستان  ازنا آب 864

 4/3 17 تخریب آب و فاضلاب شهری -لرستان  ازنا فاضلاب 866

 جهادسازندگی -خراسان شمالی  صفی آباد آب 863
دیوار ورود سیلاب به محوطه چشمه، خرابی مظهر و فنس و 

 محوطه
70 2/8 

 7/2 60 ورود لای به ایستگاه پمپاژ ، خرابی الکتروپمپها آب و فاضلاب شهری -خراسان شمالی  اسفراین آب 862

 12 50 خرابی و جداشدن خط انتقال آب و فاضلاب شهری -خراسان شمالی  اسفراین آب 869

 آب و فاضلاب روستایی -خراسان شمالی  قاضی آب 830
الکتروپمپ و اتاقک سرچاهی و خط رانش و فنس و دیوار خرابی 

 اطراف
30 3/0 

 آب و فاضلاب روستایی -خراسان شمالی  پیش قلعه آب 831
خرابی الکتروپمپ و اتاقک سرچاهی و خط رانش و فنس و دیوار 

 اطراف
80 9/0 

 آب و فاضلاب شهری -خراسان شمالی  آشخانه آب 838
پمپاژ آب و فاضلاب و خرابی حوضچه ورود سیلاب به  ایستگاه  

 های آب و فنس اطراف
70 6/7 

 جهادسازندگی -خراسان شمالی  چناران شهر آب 837
ورود سیلاب به محوطه چشمه، خرابی مظهر و فنس و دیوار 

 محوطه
50 8/8 

 آب منطقه ای -خراسان شمالی  بجنورد آب 835
، از بین رفتن خط ورود لای به ایستگاه پمپاژ ، خرابی الکتروپمپها 

 تاسیسات تصفیه خانه آب و ایستگاه پمپاژ فاضلاب انتقال،خرابی
40 13 

 8/7 20 خرابی مظهر قنات، لای شدن آب و تخریب خط انتقال جهادسازندگی -خراسان شمالی  جاجرم آب 834

 7/1 60 لای شدن خط انتقال و تخریب مخزن آب و فاضلاب شهری -خراسان شمالی  سنخواست آب 836

 05/0 50 تخریب اتاقک و خط رانش آب و فاضلاب شهری -خراسان شمالی  شوقان آب 833

 3/6 64 تخریب چشمه.خط انتقال. اتاقک چاه جهادسازندگی -خراسان شمالی  راز و جرگلان آب 832

 5/4 74 تخریب میل چاه ،و خط انتقال جهادسازندگی -خراسان شمالی  فاروج آب 839

 آب منطقه ای -خراسان شمالی  گرمه آب 820
ورود سیلاب به ایستگاه پمپاژ .تخریب حوضچه ها و کمپرسورها و 

 خط انتقال
60 5/5 

 2 50 خرابی کابلها . دوربین ها  و تاسیسات فنس الکترونیک آب و فاضلاب شهری -خراسان شمالی  شیروان آب 821

 7/88 80 شکستگی شبکه شهرداری -مازندران  سیمرغ آب 828

 3/76 30 آب گرفتگی اتاقک و سوختن تابلو و الکتروپمپ آب منطقه ای -مازندران  سیمرغ آب 827

 77 70 از بین رفتن بستر و شکستن لوله آب منطقه ای -مازندران  زیراب آب 825

 15 80 شکستگی شبکه شهرداری -مازندران  زیراب آب 824

 5 100 بین رفتن کلیه تاسیسات از آب و فاضلاب شهری -مازندران  زیراب آب 826

 12 100 آب گرفتگی اتاقک و سوختن تابلو و الکتروپمپ آب منطقه ای -مازندران  زیراب آب 823

 37 70 رانش زمین و بستر و شکستن لوله آب منطقه ای -مازندران  شیرگاه آب 822

 7/5 12 شکستگی شبکه آب و فاضلاب شهری -مازندران  شیرگاه آب 829

 2 30 آب گرفتگی اتاقک و سوختن تابلو و الکتروپمپ شهرداری -مازندران  شیرگاه آب 890



485          هیأت ویژۀ هازیرساختکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 3/2 40 آب گرفتگی اتاقک و سوختن تابلو و الکتروپمپ آب و فاضلاب شهری -مازندران  ساری فاضلاب 891

 7 14 نشت سیل در شبکه آب و فاضلاب شهری -مازندران  ساری فاضلاب 898

 2/1 70 آب گرفتگی اتاقک و سوختن تابلو و الکتروپمپ آب و فاضلاب شهری -مازندران  ساری آب 897

 1 10 فرو نشت زمین آب و فاضلاب شهری -مازندران  بهشهر آب 895

 34/0 10 شکستگی شبکه شهرداری -مازندران  رستمکلا آب 894

 8 80 و شکستن لوله از بین رفتن بستر آب و فاضلاب روستایی -مازندران  خلیل شهر آب 896

 44/8 40 آب گرفتگی اتاقک و سوختن تابلو و الکتروپمپ آب منطقه ای -مازندران  جویبار آب 893

 5/10 10 شکستگی شبکه شهرداری -مازندران  پل سفید آب 892

 14 70 از بین رفتن بستر و شکستن لوله شهرداری -مازندران  بلده آب 899

 4 14 از بین رفتن بستر و شکستن لوله شهرداری - مازندران مرزن آباد آب 700

 4 100 آب گرفتگی اتاقک و سوختن تابلو و الکتروپمپ آب و فاضلاب شهری -مازندران  نکا آب 701

 8 10 از بین رفتن بستر و شکستن لوله آب و فاضلاب شهری -مازندران  کلاردشت آب 708

 7 70 بین رفتن بستر و شکستن لوله از آب و فاضلاب شهری -مازندران  پلور آب 707

 53 28 آب شستگی و تخریب تاسیسات آب آب و فاضلاب شهری -شیراز  شیراز آب 705

 800 64 آب شستگی و تخریب تاسیسات فاضلاب آب و فاضلاب شهری -شیراز  شیراز فاضلاب 704

 شرکت آب و فاضلاب روستایی       

 نوع زیرساخت ردیف

 محل احداث

 شرح نوع آسیب مجری دستگاه
میزان آسیب 

 وارده

میزان 

خسارت وارده 

 )میلیارد ریال(
 شهرستان

 432/0 - خط انتقال، شبکه توزیع خراسان رضوی باخرز آب 1

 059/0 - خط انتقال خراسان رضوی بجستان آب 8

 خراسان رضوی بردسکن آب 7
دسترسی و خط انتقال، شبکه توزیع، تابلو برق، سیل بند، جاده 

 چشمه
40 16/6 

 34/0 50 جاده دسترسی چاه آب شرب خراسان رضوی تربت حیدریه آب 5

 64/1 80 خط انتقال و جاده دسترسی و سیل بندها خراسان رضوی جغتای آب 4

 716/0 - خط انتقال خراسان رضوی جوین آب 6

 34/4 34 خط انتقال، شبکه توزیع و سرچشمه خراسان رضوی چناران آب 3

 2/0 - شبکه توزیع، حوضچه شبرآلات و سرچشمه خراسان رضوی خلیل آباد آب 2

 98/1 - خط انتقال خراسان رضوی خواف آب 9

 013/0 - خط انتقال و سرچشمه خراسان رضوی خوشاب آب 10

 184/0 - خط انتقال و سرچشمه خراسان رضوی داورزن آب 11

 581/1 - خط انتقال و انشعاباتشبکه توزیع، چاه،  خراسان رضوی درگز آب 18

 09284/0 - خط انتقال خراسان رضوی زاوه آب 17

 85784/0 - شبکه توزیع، چاه، چشمه، خط انتقال و انشعابات خراسان رضوی سبزوار آب 15

 47074/8 100 چشمه-خط انتقال خراسان رضوی سرخس آب 14

 84/0 40 دیوار ساحلی و حوضچه اتصالاتانشعاب مشترکین، چاه،  خراسان رضوی صالح آباد آب 16

 266/1 100 حصارکشی، دیوار ساحلی، چاه، خط انتقال و کابل برق خراسان رضوی طرقبه شاندیز آب 13

 خراسان رضوی فریمان آب 12
شبکه توزیع، چاه، قنات، خط انتقال، حوضچه اتصالات، مخزن، 

 حصارکشی
90 9189/5 

 914/0 - چاه، خط انتقال و حوضچهچشمه،  خراسان رضوی قوچان آب 19

 99/0 72 خط انتقال، شبکه توزیع، تابلو برق و چاه خراسان رضوی کاشمر آب 80

 خراسان رضوی کلات آب 81
تابلو برق، خط انتقال، قنات، شبکه توزیع، جاده دسترسی و 

 حوضچه شیرآلات
- 076/19 

 039/0 - خط انتقال و حوضچه شیرآلات خراسان رضوی گناباد آب 88

 57/17 33 خط انتقال، شبکه توزیع و چشمه، اتصالات برق و قنات خراسان رضوی مشهد آب 87

 خراسان رضوی مه ولات آب 85
شبکه توزیع، انشعابات، حوضچه شبرآلات، مخازن آب شرب و خط 

 انتقال
- 13/0 

 خراسان رضوی نیشابور آب 84
قنات، چاه، جاده انشعابات، شبکه توزیع، حصارکشی، تابلو برق، 

 دسترسی، الکتروپمپ، سیل بند و چشمه
57 966/6 

 چشمه، قنات، خط انتقال و دیوار ساحلی خراسان شمالی اسفراین آب 86
 40بیش از 

 درصد
17 

 چشمه، قنات، خط انتقال و شبکه توزیع خراسان شمالی بجنورد آب 83
 40بیش از 

 درصد
8/16 
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 تخریب خراسان شمالی جاجرم آب 82
 40بیش از 

 درصد
4/1 

 چشمه، قنات، چاه، خط انتقال و شبکه توزیع خراسان شمالی راز و جرگلان آب 89
 40بیش از 

 درصد
496/82 

 چشمه، دیوار ساحلی، چاه، اتاقک پمپاژ، خط انتقال و شبکه توزیع خراسان شمالی شیروان آب 70
 40بیش از 

 درصد
4/18 

 انتقالچشمه و خط  خراسان شمالی گرمه آب 71
 40بیش از 

 درصد
74/7 

 چشمه، دیوار ساحلی، چاه، خط انتقال و شبکه توزیع خراسان شمالی مانه و سملقان آب 78
 40بیش از 

 درصد
01/70 

 6/71 12 خط انتقال و تجهیزات الکترومکانیکال خوزستان اندیکا آب 77

 8/8 4 خط انتقال خوزستان اندیمشک آب 75

 خوزستان اهواز آب 74
انتقال، تجهیزات الکترومکانیکال، تجهیزات برقی، مخزن،  خط

 اسکله آبگیر و متعلقات، جاده دسترسی و ابنیه تاسیسات
44 873 

 1410 42 تجهیزات الکترومکانیکال و اسکله آبگیر و متعلقات خوزستان آغاجری آب 76

 خوزستان باوی آب 73
آبگیر و خط انتقال، تجهیزات الکترومکانیکال، مخزن، اسکله 

 متعلقات و ابنیه تاسیسات
70 136 

 6 78 خط انتقال، تجهیزات الکترومکانیکال و اسکله آبگیر و متعلقات خوزستان بهبهان آب 72

 7/85 80 خط انتقال، تجهیزات الکترومکانیکال و ابنیه خوزستان حمیدیه آب 79

 3/0 84 اسکله آبگیر و متعلقات خوزستان خرمشهر آب 50

 98 84 خط انتقال، تجهیزات الکترومکانیکال و ابنیه خوزستان دزفول آب 51

 2/186 74 خط انتقال، تجهیزات الکترومکانیکال و ابنیه خوزستان دشت آزادگان آب 58

 خوزستان رامشیر آب 57
خط انتقال، تجهیزات الکترومکانیکال، اسکله آبگیر و متعلقات و 

 مخزن
70 142 

 29 84 خط انتقال، تجهیزات الکترومکانیکال خوزستان رامهرمز آب 55

 خوزستان شادگان آب 54
خط انتقال، تجهیزات الکترومکانیکال، اسکله آبگیر و متعلقات، ابنیه 

 تاسیسات و مخزن
54 7/32 

 خوزستان شوش آب 56
خط انتقال، تجهیزات الکترومکانیکال، اسکله آبگیر و متعلقات، ابنیه 

 مخزنتاسیسات، جاده دسترسی و 
50 137 

 خوزستان شوشتر آب 53
خط انتقال، تجهیزات الکترومکانیکال، اسکله آبگیر و متعلقات و 

 جاده دسترسی
80 61 

 خوزستان کارون آب 52
خط انتقال، تجهیزات الکترومکانیکال، اسکله آبگیر و متعلقات و 

 ابنیه تاسیسات
74 193 

 113 78 اسکله آبگیر و متعلقات و ابنیه تاسیساتتجهیزات الکترومکانیکال،  خوزستان هویزه آب 59

 8/11 72 خط انتقال و ابنیه تاسیسات خوزستان لالی آب 40

 سمنان میامی آب 41
خط انتقال، جاده دسترسی، شبکه توزیع، خط انتقال برق، ایستگاه 

 پمپاژ و چشمه
65 5/88 

 17/5 14 خط انتقال و ایستگاه پمپاژ سمنان دامغان آب 48

 سمنان شاهرود آب 47
خط انتقال، تاسیسات برقی، چشمه، قنات، جاده دسترسی و 

 حوضچه شیرآلات
44 81/3 

 8/2 84 خط انتقال، چاه، شبکه توزیع، قنات و مخزن سمنان مهدیشهر آب 45

 9/1 14 خط انتقال و قنات سمنان سمنان آب 44

 64/5 84 شبکه توزیعچاه، خط انتقال، جاده دسترسی، چشمه و  سمنان سرخه آب 46

 سیستان و بلوچستان هیرمند آب 43
خط انتقال، شبکه توزیع، حوضچه شیرآلات و تجهیزات 

 الکترومکانیکال
100 84/20 

 4 100 خط انتقال، حوضچه شیرآلات و تجهیزات الکترومکانیکال سیستان و بلوچستان نیمروز آب 42

 46/16 27 ایستگاه پمپاژ، مخزن و چاهخط انتقال،  سیستان و بلوچستان مهرستان آب 49

 77/80 28 خط انتقال، شبکه توزیع و چاه سیستان و بلوچستان نیکشهر آب 60

 8/6 98 خط انتقال و چاه سیستان و بلوچستان سرباز آب 61

 5 97 خط انتقال، سیل بند و چاه سیستان و بلوچستان فنوج آب 68

 4/8 32 انتقال و جاده دسترسیخط  سیستان و بلوچستان دلگان آب 67

 خط انتقال کرمانشاه قصرشیرین آب 65
 

87 

 خط انتقال و تابلو برق کرمانشاه گیلانغرب آب 64
 

33 
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 خط انتقال و تابلو برق کرمانشاه اسلام آباد غرب آب 66
 

170 

 خط انتقال و تابلو برق کرمانشاه دالاهو آب 63
 

30 

 توزیع، خط انتقال، ایستگاه پمپاژ و تابلو برقشبکه  کرمانشاه صحنه آب 62
 

100 

 خط انتقال کرمانشاه جوانرود آب 69
 

180 

 چشمه و چاه کرمانشاه سرپل ذهاب آب 30
 

170 

 خط انتقال، چشمه و چاه کرمانشاه روانسر آب 31
 

90 

 تابلو برق کرمانشاه سنقر آب 38
 

40 

 خط انتقال کرمانشاه کرمانشاه آب 37
 

190 

 خط انتقال و چاه کرمانشاه کنگاور آب 35
 

60 

 خط انتقال و تابلو برق کرمانشاه ثلاث باباجانی آب 34
 

150 

 تابلو برق، تجهیزات الکترومکانیکال، چاه، خط انتقال و انشعابات گلستان بندرگز آب 36
 

621/7 

 انشعاباتتابلو برق، تجهیزات الکترومکانیکال، چاه و  گلستان گرگان آب 33
 

528/4 

 گلستان آق قلا آب 32
تابلو برق، تجهیزات الکترومکانیکال، چاه، خط انتقال، شبکه توزیع و 

  انشعابات
41/21 

 گلستان گنبدکاووس آب 39
مخزن، تابلو برق، تجهیزات الکترومکانیکال، چاه، خط انتقال، شبکه 

  توزیع و انشعابات
392/91 

 گلستان علی آباد آب 20
انشعابات، شبکه توزیع، خط انتقال، ایستگاه پمپاژ و تابلو  چشمه،

  برق
09/18 

 چاه، انشعابات، شبکه توزیع، خط انتقال گلستان رامیان آب 21
 

612/18 

 تخریب خط انتقال، چشمه، تابلو برقی و انشعابات گلستان آزادشهر آب 28
 

651/84 

 انشعابات و تابلو برق تخریب خط انتقال، چشمه، چاه، گلستان گالیکش آب 27
 

07/19 

 تخریب خط انتقال گلستان ترکمن آب 25
 

4/5 

 شستشوی شبکه وانشعابات-تاسیسات برقی گلستان گمیشان آب 24
 

406/77 

 خط انتقال، چشمه، چاه، تابلو برق و انشعابات گلستان کلاله آب 26
 

534/33 

 انشعاباتخط انتقال، چشمه، تابلو برق و  گلستان کردکوی آب 23
 

159/4 

 چاه، خط انتقال، شبکه توزیع و انشعابات گلستان مراوه تپه آب 22
 

726/71 

 گلستان مینودشت آب 29
چشمه، انشعابات، تابلو برق، ایستگاه پمپاژ، خط انتقال وشبکه 

  توزیع
73/58 

 مازندران گلوگاه آب 90
چشمه، خط انتقال، اتوماسیون، حوضچه شیرآلات و تجهیزات 

  الکترومکانیکال
10 

 مازندران بهشهر آب 91
شبکه توزیع، خط انتقال، چشمه، تجهیزات الکترومکانیکال، 

  اتوماسیون، حوضچه شیرآلات، ایستگاه پمپاژ
84 

 مازندران نکا آب 98
خط انتقال، چاه، تجهیزات الکترومکانیکال، برق، مخزن، شبکه 

  توزیع، چشمه، ایستگاه پمپاژ و حوضچه شیرآلات
58/81 

 مازندران میاندرود آب 97
ایستگاه پمپاژ، خط انتقال،شبکه توزیع، کنتورها، چشمه، حوضچه 

  شیرآلات
10 

 مازندران ساری آب 95

خط انتقال، ایستگاه پمپاژ، شیرآلات برقی و مکانیکی، کنتورها، 

اتوماسیون، تابلو برق، چاه، حوضچه شیرآلات، تجهیزات 

 الکترومکانیکال و چشمه
 

174 

 مازندران قائم شهر آب 94
خط انتقال، شبکه توزیع، منهول ها، شیرآلات برقی و مکانیکی، 

  مخزن و ایستگاه
4 

 خط انتقال، شبکه توزیع، منهول ها، شیرآلات برقی و مکانیکی مازندران سیمرغ آب 96
 

16 

 مازندران جویبار آب 93
تجهیزات خط انتقال، شبکه توزیع، منهول ها، شیرآلات، 

  الکترومکانیکال
9 

 مازندران سوادکوه شمالی آب 92
خط انتقال، شبکه توزیع، ایستگاه پمپاژ، تجهیزات الکترومکانیکال و 

  تابلو برق
4 

 خط انتقال، شبکه توزیع و حوضچه شیرالات مازندران سوادکوه آب 99
 

3 

 تابلو برق و حوضچه شیرالاتخط انتقال، تجهیزات الکترومکانیکال،  مازندران بابل آب 100
 

7 

 مازندران بابلسر آب 101
شبکه توزیع، تجهیزات الکترومکانیکال، ایستگاه پمپاژ و حوضچه 

  شیرالات
6 

 خط انتقال، مخزن، حوضچه شیرآلات و شبکه توزیع مازندران آمل آب 108
 

14 

 حوضچه شیرآلاتخط انتقال، چشمه، ایستگاه پمپاژ ، شیرآلات و  مازندران نور آب 107
 

48/16 

 خط انتقال ، چشمه و حوضچه شیرآلات مازندران رامسر آب 105
 

89/6 



 483         زیرساختهای آب و فاضلاب و حمل و نقلجداول جزییات خسارات وارده به : 5پیوست  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 704/9 28 چاه، خط انتقال، تجهیزات الکترومکانیکال و مخزن کهگیلویه و بویراحمد گچساران آب 104

 838/2 43 جاده دسترسی، خط انتقال و شبکه توزیع کهگیلویه و بویراحمد لنده آب 106

 276/1 23 ایستگاه پمپاژ، تجهیزات الکترومکانیکال، خط انتقال و شبکه توزیع کهگیلویه و بویراحمد کهگیلویه آب 103

 835/0 27 خط انتقال کهگیلویه و بویراحمد چرام آب 102

 253/0 100 خط انتقال و شبکه توزیع کهگیلویه و بویراحمد باشت آب 109

 بویراحمدکهگیلویه و  بویراحمد آب 110
چشمه، جاده دسترسی، ایستگاه پمپاژ، تجهیزات الکترومکانیکال، 

 خط انتقال و شبکه توزیع
39 877/85 

 خط انتقال، چاه، قنات، ایستگاه پمپاژ، تابلو برق و چشمه همدان اسدآباد آب 111
 

44/4 

 همدان بهار آب 118
چاه، جاده دسترسی، مخزن، خط انتقال و تجهیزات 

  الکترومکانیکال
6/16 

 قنات، چشمه، خط انتقال و مخزن همدان تویسرکان آب 117
 

85 

 چاه و مخزن همدان رزن آب 115
 

1/7 

 چاه، خط انتقال، جاده دسترسی، تجهیزات الکترومکانیکال همدان فامنین آب 114
 

1/2 

 قنات، ایستگاه پمپاژ، خط انتقال، جاده دسترسی همدان کبودرآهنگ آب 116
 

22/12 

 چاه، خط انتقال و مخزن همدان ملایر آب 113
 

3/4 

 چاه، خط انتقال و جاده دسترسی همدان نهاوند آب 112
 

84/66 

 چاه، خط انتقال، تابلو برق، شبکه فاضلاب و جاده دسترسی همدان همدان آب 119
 

17 

 23/8 80 خط انتقال، شبکه توزیع و ایستگاه پمپاژ ایلام چرداول آب 180

 63/6 81 خط انتقال، شبکه توزیع و ایستگاه پمپاژ ایلام آبدانان آب 181

 1/6 87 خط انتقال، شبکه توزیع و ایستگاه پمپاژ ایلام دره شهر آب 188

 67/7 84 خط انتقال، شبکه توزیع و ایستگاه پمپاژ ایلام مهران آب 187

 4/0 10 خط انتقال، شبکه توزیع ایلام سیروان آب 185

 4/1 19 خط انتقال، شبکه توزیع و ایستگاه پمپاژ ایلام بدره آب 184

 54/8 86 خط انتقال، شبکه توزیع و ایستگاه پمپاژ ایلام ملکشاهی آب 186

 3/5 19 خط انتقال، شبکه توزیع و ایستگاه پمپاژ ایلام دهلران آب 183

 6/8 19 خط انتقال، شبکه توزیع و ایستگاه پمپاژ ایلام ایلام آب 182

 8 40 خط انتقال، شبکه توزیع فارس آباده آب 189

 9/4 27 چاه، خط انتقال، شبکه توزیع و ایستگاه پمپاژ فارس ارسنجان آب 170

 74/7 49 چاه، خط انتقال، شبکه توزیع، جاده دسترسی و ایستگاه پمپاژ فارس استهبان آب 171

 فارس اقلید آب 178
توزیع، جاده دسترسی و حوضچه شیرآلات، خط انتقال، شبکه 

 ایستگاه پمپاژ
90 34/3 

 78/4 92 چاه، خط انتقال، شبکه توزیع فارس بوانات آب 177

 19 90 خط انتقال، شبکه توزیع، جاده دسترسی فارس پاسارگاد آب 175

 12 28 چاه، خط انتقال، شبکه توزیع، جاده دسترسی و ایستگاه پمپاژ فارس جهرم آب 174

 4/0 60 خط انتقال، شبکه توزیع، جاده دسترسی فارس خرم بید آب 176

 1 74 چاه فارس خرامه آب 173

 1/5 66 چاه، خط انتقال، شبکه توزیع، جاده دسترسی و حوضچه شیرآلات فارس خنج آب 172

 79/9 26 خط انتقال، شبکه توزیع، جاده دسترسی فارس داراب آب 179

 8/15 32 توزیع، جاده دسترسی چاه، خط انتقال، شبکه فارس رستم آب 150

 2/0 40 جاده دسترسی فارس زرین دشت آب 151

 24/15 38 چاه، خط انتقال، شبکه توزیع، جاده دسترسی فارس سروستان آب 158

 8/4 60 چاه، خط انتقال، شبکه توزیع، جاده دسترسی و ایستگاه پمپاژ فارس سپیدان آب 157

 4/19 100 توزیع و ایستگاه پمپاژ خط انتقال، شبکه فارس شیراز آب 155

 4/0 100 جاده دسترسی و حوضچه شیرآلات فارس فراشبند آب 154

 34/0 30 جاده دسترسی فارس فسا آب 156

 8 24 خط انتقال، شبکه توزیع، جاده دسترسی و ایستگاه پمپاژ فارس فیروزآباد آب 153

 74/1 65 چاه، جاده دسترسی فارس قیروکارزین آب 152

 6/70 63 چاه، خط انتقال، شبکه توزیع، جاده دسترسی فارس کازرون آب 159

 7/1 40 چاه فارس کوار آب 140

 6/8 40 چاه فارس گراش آب 141

 95/8 39 جاده دسترسی فارس لارستان آب 148

 7/1 20 جاده دسترسی فارس لامرد آب 147
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 4/47 32 دسترسی چاه، خط انتقال، شبکه توزیع، جاده فارس مرودشت آب 145

 3/11 100 خط انتقال، شبکه توزیع فارس ممسنی آب 144

 18 60 جاده دسترسی فارس مهر آب 146

 54/8 20 چاه، خط انتقال، شبکه توزیع، جاده دسترسی فارس نی ریز آب 143

 24/2 16 قنات، چشمه، خط انتقال و دیواره حفاظتی ایستگاه لرستان ازنا آب 142

 44/89 78 ایستگاه پمپاژ، چاه، چشمه، خط انتقال، مخزن و شبکه توزیع لرستان الیگودرز آب 149

 لرستان پلدختر آب 160
حوضچه شیرآلات، ایستگاه پمپاژ، چاه، چشمه، خط انتقال، مخزن، 

 جاده دسترسی و شبکه توزیع
53 14/128 

 12 73 شبکه توزیعحوضچه شیرآلات، چاه، چشمه، خط انتقال و  لرستان چگنی آب 161

 لرستان خرم آباد آب 168
حوضچه شیرآلات، ایستگاه پمپاژ، چاه، چشمه، خط انتقال، مخزن 

 و شبکه توزیع
89 147 

 74 81 چاه، چشمه، خط انتقال، دیواره تصفیه خانه لرستان دلفان آب و فاضلاب 167

 14 70 چاه، ایستگاه پمپاژ و خط انتقال لرستان دورود آب 165

 4/82 54 ایستگاه پمپاژ، چاه، خط انتقال و جاده دسترسی لرستان رومشکان آب 164

 64/84 12 ایستگاه پمپاژ، چاه، چشمه، خط انتقال و شبکه توزیع لرستان سلسله آب 166

 7/115 85 ایستگاه پمپاژ، چاه، چشمه، خط انتقال، مخزن و شبکه توزیع لرستان کوهدشت آب 163

 آب 162
آبرسانی سطح پروژه های 

 استان
 80 60 - لرستان

 4/78 77 ایستگاه پمپاژ، چشمه، خط انتقال، مخزن و شبکه توزیع چهار محال و بختیاری اردل آب 169

 4/6 74 ایستگاه پمپاژ و جاده دسترسی چهار محال و بختیاری بروجن آب 130

 4/1 84 ایستگاه پمپاژ چهار محال و بختیاری بن آب 131

 چهار محال و بختیاری سامان آب 138
دیواره سیل بند، تجهیزات الکترومکانیکال، چاه، خط انتقال و 

 فیلترهای تصفیه خانه
80 11 

 چهار محال و بختیاری شهرکرد آب 137
ایستگاه پمپاژ، چاه، چشمه، خط انتقال، الکتروپمپ و جاده 

 دسترسی
78 16 

 4 50 الکترومکانیکال، ایستگاه پمپاژ، خط انتقال، و شبکه توزیعتجهیزات  چهار محال و بختیاری فارسان آب 135

 چهار محال و بختیاری کوهرنگ آب 134
چشمه، تجهیزات الکترومکانیکال، جاده دسترسی، خط انتقال و 

 شبکه توزیع
44 4/75 

 10 50 چشمه، جاده دسترسی و خط انتقال چهار محال و بختیاری کیار آب 136

 چهار محال و بختیاری لردگان آب 133

مخزن، دیواره سیل بند چاه، چشمه، خطوط برق، تجهیزات 

الکترومکانیکال، ایستگاه پمپاژ، خط انتقال، جاده دسترسی و شبکه 

 توزیع

76 97 

 

  



 489         زیرساختهای آب و فاضلاب و حمل و نقلجداول جزییات خسارات وارده به : 5پیوست  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 ای(جدول ارائه شده توسط وزارت راه و شهرسازی )حمل و نقل جاده
 درصد خسارت مبلغ خسارت واحد طول خسارت دیده زیر نوع خسارت نوع خسارت طبقه بندی نام محور شهر شهرستان استان
 100 90,000 دستگاه 0 پل ابنیه فنی جاده ای پل میدان خلف دره شهر دره شهر ایلام

اندیمشک-دهلران دهلران دهلران ایلام  30 40,000 کیلومتر 10 راه اصلی جسم راه جاده ای 

ایجاده  کمربندی دهلران دهلران دهلران ایلام  35 30,000 کیلومتر 1 راه اصلی جسم راه 

مهران)سه راهی کاور(-دهلران دهلران دهلران ایلام  28 15,000 کیلومتر 8 راه اصلی جسم راه جاده ای 

چنارباشی-بدره بدره بدره ایلام  30 20,000 کیلومتر 12 راه اصلی جسم راه جاده ای 

دره شهر-محوربدره بدره بدره ایلام راهجسم  جاده ای   25 16,000 کیلومتر 7 راه اصلی 

دهلران-مهران مهران مهران ایلام  32 50,000 کیلومتر 10 راه اصلی جسم راه جاده ای 

 30 7,500 کیلومتر 3 راه اصلی جسم راه جاده ای کمربندی های شرقی وغربی مهران مهران مهران ایلام

ایلام-مهران مهران مهران ایلام اصلیراه  جسم راه جاده ای   25 20,000 کیلومتر 15 

قلاجه-ایوان ایوان ایوان ایلام  25 25,000 کیلومتر 2 راه اصلی جسم راه جاده ای 

چنارباشی-ایلام ایلام ایلام ایلام  20 15,000 کیلومتر 15 راه اصلی جسم راه جاده ای 

سرابله-ایلام ایلام ایلام ایلام  30 30,000 کیلومتر 5 راه اصلی جسم راه جاده ای 

مهران-ایلام ایلام ایلام ایلام  30 90,000 کیلومتر 10 راه اصلی جسم راه جاده ای 

حمیل-شباب-ایلام  سرابله چرداول ایلام  40 90,000 کیلومتر 26 راه اصلی جسم راه جاده ای 

پلدختر)پل گاومیشان(-دره شهر دره شهر دره شهر ایلام  50 380,000 کیلومتر 8 راه اصلی جسم راه جاده ای 

بدره-دره شهر دره شهر دره شهر ایلام  25 90,000 کیلومتر 12 راه اصلی جسم راه جاده ای 

گنبد-ملکشاهی  ملکشاهی ملکشاهی ایلام  27 30,000 کیلومتر 6 راه فرعی جسم راه جاده ای 

سه راهی ملکشاهی ایلام-ملکشاهی ملکشاهی ملکشاهی ایلام  25 25,000 کیلومتر 5 راه فرعی جسم راه جاده ای 

خان کشته-ملکشاهی ملکشاهی ملکشاهی ایلام  30 3,000 کیلومتر 7 راه فرعی جسم راه جاده ای 

لومار-کارزان لومار سیروان ایلام  40 30,000 کیلومتر 10 راه فرعی جسم راه جاده ای 

خان کشته-میمه-پهله زرین آباد دهلران ایلام  22 12,000 کیلومتر 9 راه فرعی جسم راه جاده ای 

تختان-گوراب-پهله زرین آباد دهلران ایلام  25 70,000 کیلومتر 17 راه فرعی جسم راه جاده ای 

سه راهی کاور-پهله زرین آباد دهلران ایلام  30 50,000 کیلومتر 18 راه فرعی جسم راه جاده ای 

دهلران-مورموری آبدانان آبدانان ایلام  30 80,000 کیلومتر 10 راه فرعی جسم راه جاده ای 

دشت عباس-مورموری مورموری آبدانان ایلام  30 80,000 کیلومتر 15 راه فرعی جسم راه جاده ای 

مورموری-آبدانان مورموری آبدانان ایلام  50 80,000 کیلومتر 20 راه فرعی جسم راه جاده ای 

میمه-آبدانان میمه آبدانان ایلام  40 60,000 کیلومتر 30 راه فرعی جسم راه جاده ای 

 27 20,000 کیلومتر 6 راه فرعی جسم راه جاده ای محورکلم بدره بدره ایلام

گنبد-مهران مهران مهران ایلام  38 40,000 کیلومتر 10 راه فرعی جسم راه جاده ای 

سومار-زرنه زرنه ایوان ایلام  35 70,000 کیلومتر 15 راه فرعی جسم راه جاده ای 

سه راهی جاده راه کربلا-ماربره-ایلام ایلام ایلام ایلام  35 35,000 کیلومتر 10 راه فرعی جسم راه جاده ای 

گدارخوش-سه راهی جندا... ایلام ایلام ایلام  35 45,000 کیلومتر 0 پل ابنیه فنی جاده ای 

حاج بختیار-چوار چوار ایلام ایلام  50 30,000 کیلومتر 10 راه فرعی جسم راه جاده ای 

پل سیمره(-پل سیمره)شباب-سرابله سرابله چرداول ایلام  47 70,000 کیلومتر 5 راه فرعی جسم راه جاده ای 

دشهرك توحی چرداول ایلام پیازآباد-شهرك توحید   45 80,000 کیلومتر 10 راه فرعی جسم راه جاده ای 

میدر-شاران-پیازآباد سرابله چرداول ایلام  50 100,000 کیلومتر 15 راه فرعی جسم راه جاده ای 

خربزان-بردی-پهله زرین آباد دهلران ایلام  30 8,000 کیلومتر 4 راه روستایی جسم راه جاده ای 

 65 7,000 کیلومتر 40 راه روستایی جسم راه جاده ای محورهای روستایی عرب رودبار و قاضی خان لومار سیروان ایلام

سیدناصرالدین-پهله زرین آباد دهلران ایلام  20 9,500 کیلومتر 7 راه روستایی جسم راه جاده ای 

تختان-خربزان زرین آباد دهلران ایلام  24 10,000 کیلومتر 10 راه روستایی جسم راه جاده ای 

 50 4,000 کیلومتر 5 راه روستایی جسم راه جاده ای ماهوته آبدانان آبدانان ایلام

سرابنقل-سیاه گاو آبدانان آبدانان ایلام ایجاده    26 14,200 کیلومتر 18 راه روستایی جسم راه 

هژاره-درجقه-هلیوه-چپ وراست-آب انار-گل گل آبدانان آبدانان ایلام  65 40,000 کیلومتر 30 راه روستایی جسم راه جاده ای 

قرجلگان-دول گلاب-سرنی مهران مهران ایلام  28 18,000 کیلومتر 10 راه روستایی جسم راه جاده ای 

تونل پیامبر اعظم )ع(-ایوان ایوان ایوان ایلام  20 5,000 کیلومتر 3 راه روستایی جسم راه جاده ای 

طولاب-جعفرآباد ایلام ایلام ایلام  23 12,000 کیلومتر 10 راه روستایی جسم راه جاده ای 

بانویزه-چماب ایلام ایلام ایلام  20 10,800 کیلومتر 6 راه روستایی جسم راه جاده ای 

سرچم لو-چمن بولی ایلام ایلام ایلام  25 15,000 کیلومتر 5 راه روستایی جسم راه جاده ای 

دارتوت-سه راهی سرنی ایلام ایلام ایلام  35 3,000 کیلومتر 0 راه روستایی جسم راه جاده ای 

ریزه وند-بان خشک ایلام ایلام ایلام  30 50,000 کیلومتر 10 راه روستایی جسم راه جاده ای 

گنجه-چنارباشی ایلام ایلام ایلام  20 12,600 کیلومتر 8 راه روستایی جسم راه جاده ای 

پارده-بان سرو-حاج بختیار ایلام ایلام ایلام  30 30,000 کیلومتر 5 راه روستایی جسم راه جاده ای 

 26 10,700 کیلومتر 5 راه روستایی جسم راه جاده ای راه روستایی شله کش سرابله چرداول ایلام

نثارچرداول-سرابله سرابله چرداول ایلام  30 40,000 کیلومتر 10 راه روستایی جسم راه جاده ای 

پلدختر )پل وحدت آباد( -ماژین  دره شهر دره شهر ایلام  100 450,000 کیلومتر 4 راه روستایی جسم راه جاده ای 

 70 100,000 کیلومتر 7 راه روستایی جسم راه جاده ای راه روستایی ماژین به دمرود دره شهر دره شهر ایلام

 75 240,000 کیلومتر 20 راه روستایی جسم راه جاده ای راه روستایی گرزلنگر دره شهر دره شهر ایلام

 45 52,000 کیلومتر 4 راه روستایی جسم راه جاده ای راه روستایی چم نمشت دره شهر دره شهر ایلام

کلانراه روستایی چم  دره شهر دره شهر ایلام  32 5,000 کیلومتر 5 راه روستایی جسم راه جاده ای 

           
         

3,165,300 
 

 

 



470          هیأت ویژۀ هازیرساختکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 استان

 شهرستان

ش
 بخ

 روستا

 نام محور

ت
 نوع خسار

ت
 زیر نوع خسار

ت دیده
 طول خسار

 واحد

ت
 توضیحا

ت تکمی
توضیحا

لی
 

ت
 مبلغ خسار

ت
 درصد خسار

 خنافره خنافره شادگان خوزستان
-یسالم-قیاضی-گیداری-خنافره) ناصریپنج روستای 

 خروسی جنوبی(
رکیلومت 4/1 راه روستایی جسم راه  راهسازی 

 
10,000 60 

رکیلومت 4/4 راه روستایی جسم راه راه روستایی دریسیه دریسیه دارخوین شادگان خوزستان  راهسازی 
 

3,000 60 

رکیلومت 1 راه روستایی جسم راه نرسیده به روستای سرله سرله میداود باغ ملک خوزستان  راهسازی 
 

5,000 55 

 مرکزی اهواز خوزستان
 

رکیلومت 0 ماشین آلات ابنیه فنی دستگاه های اداره ماشین آلات  
 

 86800مبلغ 
 میلیون ریال

0 0 

رکیلومت 4/2 راه روستایی جسم راه آب بردگی محور رامهرمز بهبهان ابولفارس مرکزی رامهرمز خوزستان  
  

40,460 90 

 مرکزی باوی خوزستان
 

رکیلومت 94/4 راه روستایی جسم راه آب بردگی سیدیه ) دلفیه(  
  

13,388 100 

 مرکزی باوی خوزستان
 

7و  8و 1منصوریه  رکیلومت 04/11 راه روستایی جسم راه   
  

17,553 100 

 مرکزی باوی خوزستان
 

چم رغیم -عماشیه -آب بردگی محور سه راهی ابوبقال  روستاییراه  جسم راه  رکیلومت 84/81   
  

25,288 100 

خاور ) سید خلف( -آب بردگی محور صفاك  سید خلف مرکزی باوی خوزستان رکیلومت 6/17 راه روستایی جسم راه   
  

22,313 100 

رکیلومت 3/1 راه روستایی جسم راه راه روستایی محمد غضبان محمد غضبان شاوور شوش خوزستان  
  

7,140 90 

رکیلومت 44/8 راه روستایی جسم راه راه روستایی حاج عبید حاج عبید شاوور شوش خوزستان  
  

12,614 90 

 مرکزی شوش خوزستان
 

رکیلومت 76/1 راه روستایی جسم راه راه  سید عدنان و سید موسی  
  

6,300 90 

رکیلومت 24/0 راه روستایی جسم راه راه روستایی علی جادر علی جادر مرکزی شوش خوزستان  
  

3,570 90 

رکیلومت 55/1 راه روستایی جسم راه راه روستایی شیخ حنوش شیخ حنوش مرکزی شوش خوزستان  
  

6,307 90 

رکیلومت 28/7 راه روستایی جسم راه راه روستایی سد شاوور سد شاوور شاوور شوش خوزستان  
  

17,700 90 

رکیلومت 17/8 راه روستایی جسم راه راه روستایی خشه خشه شاوور شوش خوزستان  
  

9,282 90 

 شاوور شوش خوزستان
 

 دستگاه 4 پل و آبرو ابنیه فنی پلهای  محور عبدالخان بستان
 

 100 23,800 راهداری

فکه -شوش  فکه مرکزی شوش خوزستان رکیلومت 84/5 راه اصلی جسم راه   
  

11,900 90 

رکیلومت 9/11 راه روستایی جسم راه محور مزرعه مزرعه شاوور شوش خوزستان  
  

26,765 80 

رکیلومت 1/4 راه روستایی جسم راه محور خسرج خسرج مرکزی شوش خوزستان  
  

23,800 90 

رکیلومت 84/81 راه روستایی جسم راه محور حاشیه دز حاشیه دز شاوور شوش خوزستان  
  

65,450 100 

روستایی راه جسم راه آب بردگی جاده روستای ابولغیفه ابولغیفه شاوور شوش خوزستان رکیلومت 6/17   
  

29,750 100 

رکیلومت 92/8 راه روستایی جسم راه آب بردگی محور چغازنبیل چغازنبیل شاوور شوش خوزستان  
  

13,090 100 

 مرکزی شوش خوزستان
 

(کیلومتر تا شانه زیر آب 54اهواز)  -آبشستگی محور شوش  رکیلومت 84/72 راه اصلی جسم راه   
  

53,550 50 

 مرکزی شوش خوزستان
 

اهواز -آبشستگی محور شوش  رکیلومت 34/18 راه اصلی جسم راه   
  

106,803 100 

رکیلومت 4/2 راه اصلی جسم راه آب بردگی و اشستگی محوراهواز کارون حاشیه کارون مرکزی اهواز خوزستان  
  

56,525 50 

 مرکزی اهواز خوزستان
 

راهجسم  آب بردگی و اشستگی راههای روستایی  بامدژ رکیلومت 34 راه روستایی   
  

119,000 60 

 مرکزی اهواز خوزستان
 

اندیمشک-آب بردگی و اشستگی محوراهواز رکیلومت 4/2 راه اصلی جسم راه   
  

14,875 50 

هاسماعیلی اهواز خوزستان  
 

رکیلومت 4/84 راه روستایی جسم راه آب بردگی و اشستگی راههای روستایی اسماعیلیه  
  

136,850 50 

 مرکزی اهواز خوزستان
 

خرمشهر -آب بردگی و اشستگی محوراهواز رکیلومت 34/18 راه اصلی جسم راه   
  

44,625 60 

 مرکزی اهواز خوزستان
 

رکیلومت 4/58 راه روستایی جسم راه آب بردگی و اشستگیراههای روستایی سویسه  
  

157,675 80 

 مرکزی اهواز خوزستان
 

آبادان -آب بردگی و اشستگی محوراهواز رکیلومت 6/17 راه اصلی جسم راه   
  

130,900 80 

 دهدز ایذه خوزستان
 

لردگان-آب بردگی محور دهدز رکیلومت 3/12 راه اصلی جسم راه   
  

11,900 30 

 دهدز ایذه خوزستان
 

رکیلومت 44/19 راه روستایی جسم راه راه روستایی حاجی کمال و دریاس  
  

44,625 40 

رکیلومت 4/84 راه روستایی جسم راه راه روستایی غریبی ها غریبی ها دهدز ایذه خوزستان  
  

11,900 30 

 دهدز ایذه خوزستان
 

رکیلومت 34/18 راه روستایی جسم راه آب بردگی راه روستاییی قلعه سرد بالا و چهلستان  
  

14,875 20 

راهجسم  آب بردگی راه روستایی سادات حسینی سادات حسینی دهدز ایذه خوزستان رکیلومت 3/12 راه روستایی   
  

30,940 25 

 دهدز ایذه خوزستان
 

ایذه-آب بردگی محور اصلی دهدز رکیلومت 4/84 راه اصلی جسم راه   
  

34,510 60 

حتی -آب بردگی و آب شستگی محور لالی  حتی مرکزی لالی خوزستان رکیلومت 4/58 راه روستایی جسم راه   
  

35,700 30 

 مرکزی لالی خوزستان
 

دزفول -آب بردگی و آب شستگی محور لالی  رکیلومت 34/18 راه اصلی جسم راه   
  

31,535 60 

 مرکزی لالی خوزستان
 

تلوك-آب بردگی و آب شستگی محور لالی  رکیلومت 6/17 راه اصلی جسم راه   
  

35,700 40 

 مرکزی لالی خوزستان
 

مسجدسلیمان-آب بردگی و آب شستگی محور لالی اصلیراه  جسم راه  رکیلومت 8/10   
  

26,180 50 

سه راهی سابله -آبشستگی محور نیسان  نیسان نیسان هویزه خوزستان رکیلومت 4/2 راه روستایی جسم راه   
  

14,280 50 

 نیسان هویزه خوزستان
 

ننیسا -دغاغله  -آبشستگی و آبردگی محور سمومیه  رکیلومت 94/4 راه روستایی جسم راه   
  

16,363 50 

 نیسان هویزه خوزستان
 

رفیع -تخریب زیرسازی و روسازی محور هویزه  رکیلومت 34/18 راه اصلی جسم راه   
  

58,310 60 

رکیلومت 1/4 راه روستایی جسم راه تخریب کامل محور روستایی گریشیه گریشیه مرکزی هویزه خوزستان  
  

14,875 55 

 نیسان هویزه خوزستان
 

نیسان -نهیرات آبشستگی و تخریب شانه محور  رکیلومت 4/2 راه روستایی جسم راه   
  

30,940 50 

 مرکزی هندیجان خوزستان
 

رکیلومت 44/8 راه اصلی جسم راه آبشستگی محور هندیجان به امیدیه  
  

8,925 65 

 مرکزی دزفول خوزستان
 

ازارگهتمدب-آبشستگی و تخریب راه و ابنیه محور سردشت رکیلومت 84/5 راه روستایی جسم راه   
  

10,115 70 

 سید نور چغامیش دزفول خوزستان
بنه -نکینآبشستگی و تخریب  راه و ابنیه محور سیدنور پلرا

 عاطی و حاجات
رکیلومت 34/18 راه روستایی جسم راه  

  
198,433 90 

 سردشت دزفول خوزستان
 

-رسیاه منصو-آبشستگی و تخریب راه و ابنیه دزفول
 ماهوربرنجی

روستاییراه  جسم راه رکیلومت 1/4   
  

14,875 70 

 سردشت دزفول خوزستان
 

-آبشستگی و تخریب راه و ابنیه فنی محور سردشت
دره کاید-احمدفداله-بوالحسن  

رکیلومت 4/58 راه روستایی جسم راه  
  

35,700 75 

لیوس-شهیون-آبشستگی راه و ابنیه محور دزفول لیوس شهیون دزفول خوزستان رکیلومت 17 راه روستایی جسم راه   
  

32,725 90 

 مرکزی دزفول خوزستان
 

 دستگاه 1 پل ابنیه فنی آبشستگی و تخریب  دستک پل چهارم خرداد
  

2,975 35 

محمدبن جعفر-آبشستگی و تخریب  راه  محور دزفول محمد بن جعفر مرکزی دزفول خوزستان رکیلومت 2/6 راه اصلی جسم راه   
  

5,950 60 

 مرکزی دزفول خوزستان
 

شوش-آبشستگی و تخریب راه و ابنیه محور دزفول رکیلومت 4/2 راه اصلی جسم راه   
  

32,725 60 

 سردشت دزفول خوزستان
 

سردشت-آبشستگی و تخریب راه و ابنیه محور دزفول رکیلومت 1/4 راه اصلی جسم راه   
  

14,875 60 

 سردشت دزفول خوزستان
 

حمزه-دزفولآبشستگی و تخریب راه و ابنیه محور  رکیلومت 5/7 راه روستایی جسم راه   
  

20,825 90 

 مرکزی دزفول خوزستان
 

رشوشت-آبشستگی و تخریب  راه و ابنیه محور دزفول رکیلومت 1/4 راه اصلی جسم راه   
  

26,775 70 

 مرکزی امیدیه خوزستان
 

دیلم-هآبشستگی  محور و ابنیه  فنی ) رادیه و برید( امیدی روستاییراه  جسم راه  رکیلومت 4/2   
  

24,693 50 

لمدی -آبشستگی محور  و  ابنیه  رادیه و برید امیدیه  عشاره مرکزی امیدیه خوزستان رکیلومت 3/1 راه روستایی جسم راه   
  

7,150 30 

 جایزان امیدیه خوزستان
 

جایزان -آبشستگی  محور  ابنیه امیدیه  رکیلومت 84/5 راه روستایی جسم راه   
  

8,925 20 

 مرکزی امیدیه خوزستان
 

لمدی -آبشستگی محور  و  ابنیه  رادیه و برید امیدیه  رکیلومت 84/5 راه اصلی جسم راه   
  

6,500 40 

 مرکزی امیدیه خوزستان
 

اهواز -آبشستگی حاشیه محور  ابنیه فنی امیدیه  رکیلومت 44/8 راه اصلی جسم راه   
  

7,735 25 

 خوزستان
مسجد 
 سلیمان

 مرکزی
 

اهواز -مانآبشستگی محور  و  ابنیه  رادیه و برید مسجدسلی رکیلومت 84/5 راه اصلی جسم راه   
  

12,495 25 
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 خوزستان
مسجد 
 سلیمان

 مرکزی
 

لالی -آبشستگی  محور  ابنیه مسجدسلیمان رکیلومت 64/3 راه روستایی جسم راه   
  

4,400 75 

 خوزستان
مسجد 
 سلیمان

 مرکزی
 

لالی -مسجدسلیمانآبشستگی  محور  ابنیه  رکیلومت 34/18 راه اصلی جسم راه   
  

52,500 75 

 خوزستان
مسجد 
 سلیمان

 مرکزی
 

 -مان آبشستگی محور  و  ابنیه  رادیه و برید مسجدسلی
 هفتکل

رکیلومت 17 راه اصلی جسم راه  
  

88,060 50 

 خوزستان
مسجد 
 سلیمان

 مرکزی
 

اندیکا-آبشستگی حاشیه محور مسجدسلیمان رکیلومت 4/2 راه اصلی جسم راه   
  

4,600 30 

 مرکزی شوشتر خوزستان
 

ه و آبشستگی شیب شیروانی جاده و تخریب سطح جاد
 آبشستگی کنار پلها و لکه سطح راه کنار گذر دز

رکیلومت 85 راه روستایی جسم راه  
  

59,500 80 

 مرکزی گتوند خوزستان
 

رکیلومت 84/5 راه روستایی جسم راه آب بردگی وتخریب رویه راه  
  

13,388 50 

 مرکزی گتوند خوزستان
 

شوشتر -آب بردگی وتخریب رویه راه  گتوند  رکیلومت 44/8 راه اصلی جسم راه   
  

11,900 50 

 عقیلی گتوند خوزستان
 

 دستگاه 2 پل و آبرو ابنیه فنی آب بردگی دستک وآسیب به پل
  

1,488 50 

 مرکزی گتوند خوزستان
 

وآسیب به پلآب بردگی دستک   دستگاه 2 پل ابنیه فنی 
  

893 30 

 مرکزی گتوند خوزستان
 

 دستگاه 1 پل ابنیه فنی آب بردگی دستک وآسیب به پل
  

1,785 40 

 مرکزی گتوند خوزستان
 

آب بید -آب بردگی شانه جاده گتوند  رکیلومت 3/1 راه روستایی جسم راه   
  

15,470 55 

 مرکزی گتوند خوزستان
 

عقیلی -شانه جاده گتوند آب بردگی  رکیلومت 84/5 راه اصلی جسم راه   
  

26,478 70 

 مرکزی گتوند خوزستان
 

رکیلومت 44/8 راه روستایی جسم راه آب بردگی شانه جاده کیارس  
  

9,818 50 

 مرکزی هفتگل خوزستان
 

رغیوه -تخریب و آب بردگی ابنیه هفتکل   دستگاه 10 پل و آبرو ابنیه فنی 
  

2,380 25 

 مرکزی هفتگل خوزستان
 

باغملک -تخریب و آب بردگی محور هفتکل  رکیلومت 58/0 راه اصلی جسم راه   
  

3,570 80 

 مرکزی هفتگل خوزستان
 

اهواز -تخریب و آب بردگی ابنیه هفتکل   دستگاه 8 پل ابنیه فنی 
  

4,760 30 

 مرکزی هفتگل خوزستان
 

رامهرمز -تخریب و آب بردگی ابنیه هفتکل   دستگاه 4 پل و آبرو ابنیه فنی 
 

/574622ابتدا
59 

58077459/
71.442314 

517187
59/71

.45939 
 مرکزی هفتگل خوزستان

 
فیدنفت س -تخریب و آب بردگی محور و  ابنیه هفتکل  رکیلومت 58/0 راه اصلی جسم راه   

  
5,058 65 

 مرکزی هفتگل خوزستان
 

دشت دنا -تخریب و آب بردگی ابنیه هفتکل   دستگاه 3 پل و آبرو ابنیه فنی 
  

1,190 50 

 مرکزی هفتگل خوزستان
 

 -تخریب و آب بردگی محور و ابنیه محور هفتکل 
 مسجدسلیمان

رکیلومت 49/0 راه اصلی جسم راه  
  

6,545 80 

 دستگاه 12 آبنما ابنیه فنی تخریب کامل پل و آسیب دیدگی آب نماها الوار گرمسیری اندیمشک خوزستان
  

5,950 45 

 دستگاه 1 آبنما ابنیه فنی آسیب دیدگی شدید آبنما الوار گرمسیری اندیمشک خوزستان
  

4,165 60 

دال پل کوله و -رادیه و برید  -آسیب دیدگی شدید دستک  الوار گرمسیری اندیمشک خوزستان  دستگاه 1 پل ابنیه فنی 
  

5,950 30 

دال پل کوله و -رادیه و برید  -شدید دستک آسیب دیدگی  الوار گرمسیری اندیمشک خوزستان  دستگاه 1 پل ابنیه فنی 
  

2,975 40 

 دستگاه 1 آبنما ابنیه فنی تخریب شدید آب نماها الوار گرمسیری اندیمشک خوزستان
  

1,785 50 

 دستگاه 1 پل و آبرو ابنیه فنی تخریب پل الوار گرمسیری اندیمشک خوزستان
  

1,785 45 

 دستگاه 1 پل ابنیه فنی تخریب پل الوار گرمسیری اندیمشک خوزستان
  

5,950 100 

 دستگاه 1 پل ابنیه فنی تخریب پل الوار گرمسیری اندیمشک خوزستان
  

20,825 90 

 مرکزی اندیمشک خوزستان
 

دال پل کوله و -رادیه و برید  -آسیب دیدگی شدید دستک   دستگاه 1 پل ابنیه فنی 
  

5,950 15 

 مرکزی اندیمشک خوزستان
 

ولدزف -تخریب آسفالت و افتادگی شانه جاده اندیمشک  رکیلومت 34/18 راه اصلی جسم راه   
  

17,850 40 

 مرکزی اندیمشک خوزستان
 

رکیلومت 51 راه روستایی جسم راه تخریب آسفالت و افتادگی شانه جاده  
  

89,250 40 

 مرکزی اندیمشک خوزستان
 

 -ی شانه جاده محور شهرك مدنتخریب آسفالت و افتادگی 
 امام رضا )ع(

رکیلومت 34/18 راه روستایی جسم راه  
  

29,750 50 

 مرکزی اندیمشک خوزستان
 

دیدگی  تخریب آسفالت ، افتادگی شانه ، ریزش کوه ، آسیب
 ابنیه فنی

رکیلومت 04/54 راه اصلی جسم راه  
  

148,750 60 

 مرکزی شادگان خوزستان
 

یپل محور روستای مسیر جنوبآب شستگی و تخریب   دستگاه 1 پل و آبرو ابنیه فنی 
  

536 25 

 مرکزی شادگان خوزستان
 

 آب شستگی و تخریب رویه ی آسفالت محور روستای
 عنایتی

رکیلومت 44/8 راه روستایی جسم راه  
  

4,760 30 

 گرگر مرکزی شادگان خوزستان
آب شستگی و تخریب پل ها و رویه ی آسفالت محور 

گرگر -شادگان  
رکیلومت 94/4 راه روستایی جسم راه  

  
3,868 10 

 دارخوین شادگان خوزستان
 

 دستگاه 3 پل و آبرو ابنیه فنی آب شستگی و تخریب پل محور روستای دریسیه
  

476 10 

 عبودی مرکزی شادگان خوزستان
الت آب شستگی و تخریب پل ها، زیرسازی و رویه ی آسف

عبودی -محور شادگان  
رکیلومت 44/8 راه روستایی جسم راه  

  
8,330 60 

 مرکزی شادگان خوزستان
 

آب شستگی و تخریب پل ها و رویه ی آسفالت محور 
حسینی -شادگان  

رکیلومت 5/7 راه روستایی جسم راه  
  

8,330 40 

 مرکزی شادگان خوزستان
 

 دستگاه 5 پل و آبرو ابنیه فنی آب شستگی و تخریب پل محور روستای بصیرآباد
  

952 20 

 مرکزی شادگان خوزستان
 

رکیلومت 17 راه اصلی جسم راه محور شادگان دارخوین  
  

127,925 80 

 خوزستان
دشت 
 آزادگان

 مرکزی
 

رکیلومت 5/7 راه روستایی جسم راه آبشستگی محور هوفل  
  

20,825 100 

 خوزستان
دشت 
 آزادگان

 مرکزی
 

روستاییراه  جسم راه آبشستگی محور شریعتی رکیلومت 84/5   
  

25,883 75 

 خوزستان
دشت 
 آزادگان

 مرکزی
 

رکیلومت 44/8 راه اصلی جسم راه خرابی محور چذابه فکه  
  

22,610 95 

 خوزستان
دشت 
 آزادگان

 مرکزی
 

عبدالخان-آبشستگی محور بستان رکیلومت 84/5 راه روستایی جسم راه   
  

28,917 90 

 خوزستان
دشت 
 آزادگان

 مرکزی
 

رکیلومت 44/8 راه اصلی جسم راه آبشستگی محور کمربندی بستان  
  

14,459 65 

 خوزستان
دشت 
 آزادگان

 مرکزی
 

رکیلومت 2/6 راه اصلی جسم راه آبشستگی محور قدیم بستان چذابه  
  

32,475 50 

 مرکزی رامشیر خوزستان
 

 دستگاه 1 پل ابنیه فنی ابنیه فنی
  

1,488 40 

 مشراگه رامشیر خوزستان
 

 دستگاه 1 پل ابنیه فنی تخریب دیوار ضامن و رادیه
  

595 30 

 مرکزی رامشیر خوزستان
 

 دستگاه 1 پل ابنیه فنی تخریب پل پدافند
  

14,875 80 

 مرکزی رامشیر خوزستان
 

رکیلومت 8/10 راه روستایی جسم راه آبشستگی محورهای روستایی  
  

11,900 60 

 مرکزی رامشیر خوزستان
 

غرب جراحی تخریب محور رکیلومت 34/18 راه روستایی جسم راه   
  

17,850 80 

 مرکزی خرمشهر خوزستان
 

اهواز-محور فرعی حدفاصل حفارشرقی تا اتوبان آبادان رکیلومت 5/7 راه روستایی جسم راه   
  

8,330 70 

 مرکزی خرمشهر خوزستان
 

رکیلومت 44/8 راه روستایی جسم راه محور حفارشرقی  
  

4,760 80 

 مرکزی خرمشهر خوزستان
 

رکیلومت 3/1 راه روستایی جسم راه محور معمره صنگور  
  

3,987 60 

 مرکزی خرمشهر خوزستان
 

رکیلومت 84/81 راه روستایی جسم راه محور امام جعفر صادق )ع(  
  

86,275 100 

 مرکزی خرمشهر خوزستان
 

اهواز -محور خرمشهر  رکیلومت 34/18 راه اصلی جسم راه   
  

9,223 40 

 مرکزی حمیدیه خوزستان
 

خسرج -محور حمیدیه  رکیلومت 34 راه روستایی جسم راه   
  

83,300 100 
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 مرکزی بهبهان خوزستان
 

ی حضرت آبشستگی و آبردگی و تخریب پل در محور روستای
 علی

رکیلومت 3/1 راه روستایی جسم راه  
  

1,785 50 

 مرکزی بهبهان خوزستان
 

ی تیله کوهتخریب پل در محور روستایآبشستگی و آبردگی و  رکیلومت 58/0 راه روستایی جسم راه   
  

1,488 50 

 مرکزی بهبهان خوزستان
 

ی سعادت آبشستگی و آبردگی و تخریب پل در محور روستای
 آباد

رکیلومت 24/0 راه روستایی جسم راه  
  

2,975 60 

 مرکزی بهبهان خوزستان
 

ی لنگیراتمحور روستایآبشستگی و آبردگی و تخریب پل در  رکیلومت 3/1 راه روستایی جسم راه   
  

8,717 40 

 مرکزی بهبهان خوزستان
 

ی پیازکارآبشستگی و آبردگی و تخریب پل در محور روستای رکیلومت 44/8 راه روستایی جسم راه   
  

11,900 50 

 مرکزی بهبهان خوزستان
 

ی خاییزآبشستگی و آبردگی و تخریب پل در محور روستای رکیلومت 3/1 راه روستایی جسم راه   
  

12,198 50 

 مرکزی بهبهان خوزستان
 

ی قلعه آبشستگی و آبردگی و تخریب پل در محور روستای
 مدرسه

رکیلومت 44/8 راه روستایی جسم راه  
  

11,008 50 

 مرکزی بهبهان خوزستان
 

ی بهبهانآبشستگی و آبردگی و تخریب پل در محور کمربند اصلیراه  جسم راه  رکیلومت 44/8   
  

19,635 50 

 زیدون بهبهان خوزستان
 

رکیلومت 24/0 راه روستایی جسم راه آبشستگی و آبردگی در محور داربهاره  و تخریپ پل  
  

6,010 50 

 تشان بهبهان خوزستان
 

رکیلومت 24/0 راه روستایی جسم راه آبشستگی و آبردگی در محور روستایی تورهی  
  

7,735 80 

 صیدون باغ ملک خوزستان
 

صیدون-آبشستگی شانه جاده فرعی باغملک رکیلومت 5/7 راه روستایی جسم راه   
  

5,950 50 

 مرکزی باغ ملک خوزستان
 

هفتکل-آبشتگی شانه جاده اصلی باغملک رکیلومت 4/2 راه اصلی جسم راه   
  

6,545 40 

 صیدون باغ ملک خوزستان
 

چل سرخ -آبشتگی شانه جاده محور صیدون  رکیلومت 1/4 راه روستایی جسم راه   
  

4,165 40 

 مرکزی باغ ملک خوزستان
 

رکیلومت 4/2 راه روستایی جسم راه آبشتگی شانه جاده فرعی میداود سرله  
  

13,090 40 

 میداود باغ ملک خوزستان
 

داوودآبردگی دستک پل و آبشتگی رادیه و برید محور می  دستگاه 1 پل و آبرو ابنیه فنی 
  

1,428 30 

 صیدون باغ ملک خوزستان
 

یدونآبردگی دستک پل و آبشتگی رادیه و برید محور ص  دستگاه 1 پل ابنیه فنی 
  

952 40 

 صیدون باغ ملک خوزستان
 

 دستگاه 1 پل ابنیه فنی آبردگی دستک پل محور صیدون
  

1,428 50 

 سوسن ایذه خوزستان
 

فالح -آب بردگی و آب شستگی محور سوسن  رکیلومت 34/56 راه روستایی جسم راه   
  

5,950 20 

 مرکزی ایذه خوزستان
 

ممبین-سوسن  -آب بردگی و آب شستگی محور ایذه  رکیلومت 64/3 راه روستایی جسم راه   
  

15,470 30 

 مرکزی ایذه خوزستان
 

دهدز -آب بردگی و آب شستگی محور ایذه  رکیلومت 3/12 راه اصلی جسم راه   
  

60,690 30 

 مرکزی ایذه خوزستان
 

مرغا -آب بردگی و آب شستگی محورایذه رکیلومت 34 راه روستایی جسم راه   
  

22,610 20 

 مرکزی ایذه خوزستان
 

کارتا -آببید -آب بردگی و آب شستگی محورجنگه رکیلومت 54/71 راه روستایی جسم راه   
  

35,700 30 

 مرکزی آبادان خوزستان
 

آبادان ماهشهرآب بردگی محور و ابنیه فنی محور  رکیلومت 4/84 راه اصلی جسم راه   
  

113,050 60 

 مرکزی آبادان خوزستان
 

قفاص-محور آبادان  رکیلومت 34 راه روستایی جسم راه   
  

124,950 70 

 مرکزی آبادان خوزستان
 

نو آباد -آب بردگی محور و  ابنیه فنی اروندکنار  رکیلومت 84/5 راه روستایی جسم راه   
  

13,090 60 

 مرکزی اندیکا خوزستان
 

رکیلومت 4/183 راه روستایی جسم راه آبشستگی شانه راه و تخریب ابنیه فنی  
  

55,335 50 

 چلو اندیکا خوزستان
 

 دستگاه 1 راهدارخانه ابنیه فنی راهدارخانه شهرستان اندیکا
  

1,190 25 

 مرکزی اندیکا خوزستان
 

راهجسم  آبشستگی شانه راه و تخریب ابنیه فنی رکیلومت 9/11 راه روستایی   
  

37,485 30 

 مرکزی اندیکا خوزستان
 

رکیلومت 6/70 راه روستایی جسم راه آبشستگی شانه راه و تخریب ابنیه فنی  
  

39,865 50 

 مرکزی اندیکا خوزستان
 

کا ایذهآبشستگی شانه راه و تخریب ابنیه فنی محور اندی رکیلومت 4/2 راه اصلی جسم راه   
  

29,750 40 

 مرکزی اندیکا خوزستان
 

شهرکرد -کاآبشستگی شانه راه و تخریب ابنیه فنی محور اندی رکیلومت 34 راه اصلی جسم راه   
  

59,500 50 

 مرکزی آغاجاری خوزستان
 

بهبهان -محور آغاجاری  رکیلومت 3/1 راه روستایی جسم راه   
  

9,520 20 

 مرکزی آغاجاری خوزستان
 

امیدیه -محور آغاجاری  رکیلومت 84/5 راه اصلی جسم راه   
  

22,610 50 

 مرکزی آغاجاری خوزستان
 

بهبهان-محور آغاجاری رکیلومت 1/4 راه اصلی جسم راه   
  

35,998 50 

 خوزستان
دشت 
 آزادگان

 چذابه بستان
جاده  -هکتار  54تکمیل جاده مواکب و توقفگاه به مساحت 

متری 88  
رکیلومت 76/1 راه اصلی جسم راه  راهسازی 

 
3,426 30 

رکیلومت 7/1 راه اصلی جسم راه بارانگرد بارانگرد مرکزی باغ ملک خوزستان  راهسازی 
 

64 20 

ایذه -پروژه چهارخطه محور باغملک  بارانگرد مرکزی ایذه خوزستان رکیلومت 7 راه اصلی جسم راه   راهسازی 
 

5,134 13 

 خوزستان
دشت 
 آزادگان

 چذابه بستان
 -هکتار  54مواکب و توقفگاه به مساحت تکمیل جاده 

چذابه 7پارکینگ شماره   
رکیلومت 0 راه اصلی جسم راه  راهسازی 

 
259 10 

 خوزستان
دشت 
 آزادگان

 چذابه بستان
 -هکتار  54تکمیل جاده مواکب و توقفگاه به مساحت 

چذابه 8پارکینگ شماره   
رکیلومت 0 راه اصلی جسم راه  راهسازی 

 
4,293 22 

 خوزستان
دشت 
 آزادگان

 چذابه بستان
 -هکتار  54تکمیل جاده مواکب و توقفگاه به مساحت 

چذابه و ایستگاه اتوبوسرانی 1پارکینگ شماره   
رکیلومت 0 راه اصلی جسم راه  راهسازی 

 
6,574 25 

 خوزستان
دشت 
 آزادگان

 چذابه بستان
 -هکتار  54تکمیل جاده مواکب و توقفگاه به مساحت 

الی  1+300جاده مواکب از کیلومتر احداث قطعه سوم 
340+8  

رکیلومت 04/1 راه اصلی جسم راه  راهسازی 
 

2,488 20 

 خوزستان
دشت 
 آزادگان

کیلومتر ) قطعه دوم  ( 8احداث جاده مواکب به طول  چذابه بستان رکیلومت 2/0 راه اصلی جسم راه   راهسازی 
 

2,183 20 

 خوزستان
دشت 
 آزادگان

 چذابه بستان
 -هکتار  54جاده  مواکب و توقفگاه به مساحت تکمیل 

الی  340+0احداث قطعه اول جاده مواکب از کیلومتر 
900+0  

رکیلومت 28/0 راه اصلی جسم راه  راهسازی 
 

2,644 30 

 خوزستان
دشت 
 آزادگان

رکیلومت 3/8 راه اصلی جسم راه تعریض وبهسازی جاده نفت چذابه بستان  راهسازی 
 

15,000 90 

 خوزستان
دشت 
 آزادگان

چذابه -احداث جاده جدید بستان  چذابه بستان رکیلومت 5/4 راه اصلی جسم راه   راهسازی 
 

15,000 70 

 خوزستان
دشت 
 آزادگان

 چذابه بستان
کیلومتر )  8چذابه به طول  -بهسازی و کمربندی بستان 

 کمربندی بستان از پل آهنی اول تا دوم
رکیلومت 2 راه اصلی جسم راه  راهسازی 

 
24,208 85 

 خوزستان
دشت 
 آزادگان

شهرداری تعریض و بهسازی از کمربندی بستان تا پارکینگ چذابه بستان رکیلومت 2 راه اصلی جسم راه   راهسازی 
 

0 0 

 خوزستان
دشت 
 آزادگان

 بردیه تا پل سابله مرکزی
 4 -ه روکش آسفالت حد فاصل روستای بردیه تا پل سابل

 کیلومتری سابله
اصلیراه  جسم راه رکیلومت 4/1   راهسازی 

 
4,425 100 

 خوزستان
دشت 
 آزادگان

(1محدوده روستای بردیه)قطعه  بردیه تا پل سابله مرکزی رکیلومت 4/5 راه اصلی جسم راه   راهسازی 
 

20,000 100 

 خوزستان
دشت 
 آزادگان

(1روستای بردیه تا پل سابله )قطعه  بردیه تا پل سابله مرکزی رکیلومت 2 راه اصلی جسم راه   راهسازی 
 

10,475 100 

 خوزستان
دشت 
 آزادگان

(8روستای بردیه تا پل سابله )قطعه  بردیه تا پل سابله مرکزی رکیلومت 4/1 راه اصلی جسم راه   راهسازی 
 

2,421 100 

ایذه-پروژه لکه گیری و روکش آسفالت محور باغملک بارانگرد مرکزی باغ ملک خوزستان رکیلومت 7/1 راه اصلی جسم راه   راهسازی 
 

12,800 20 

 راهسازی دستگاه 2 راه روستایی ابنیه فنی اجرای رمپ و لوپهای روگذر بلوطک شیخان بلوطک شیخان مرکزی ایذه خوزستان
 

1,005 10 

رکیلومت 7/0 راه روستایی جسم راه اجرای رمپ و لوپهای روگذر بلوطک شیخان بلوطک شیخان مرکزی ایذه خوزستان  راهسازی 
 

1,500 10 

ایذه -چهارخطه محور باغملک  -بارانگرد  بارانگرد مرکزی ایذه خوزستان  راهسازی دستگاه 23 راه روستایی ابنیه فنی 
 

3,600 13 

رکیلومت 5/1 راه روستایی جسم راه چمترخان سفلی چمترخان سفلی مرکزی شوشتر خوزستان  راهسازی 
 

15,000 100 

رکیلومت 1 راه روستایی جسم راه سریمه سریمه مرکزی شوشتر خوزستان  راهسازی 
 

13,000 100 
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رکیلومت 2 راه روستایی جسم راه ابوطیور ابوطیور مرکزی شوشتر خوزستان  راهسازی 
 

14,000 100 

 مرکزی شوشتر خوزستان
اری زب-ابوعمود-باسطیه
سریمه-8و1  

سریمه-8و1زباری -ابوعمود-باسطیه رکیلومت 4/0 راه روستایی جسم راه   راهسازی 
 

11,000 100 

رکیلومت 4 راه روستایی جسم راه دیلم جدید دیلم جدید مرکزی شوشتر خوزستان  راهسازی 
 

21,000 100 

شعیب نبی-گوریه مرکزی شوشتر خوزستان شعیب نبی-گوریه  رکیلومت 4/1 راه روستایی جسم راه   راهسازی 
 

14,000 100 

صفلیکراهی علیا و  مرکزی شوشتر خوزستان رکیلومت 1 راه روستایی جسم راه کراهی علیا و صفلی   راهسازی 
 

13,000 100 

رکیلومت 2 راه روستایی جسم راه چهار بیشه چهار بیشه مرکزی شوشتر خوزستان  راهسازی 
 

13,000 100 

رکیلومت 3 راه روستایی جسم راه نصیر نصیر مرکزی شوشتر خوزستان  راهسازی 
 

14,000 100 

رکیلومت 2 راه روستایی جسم راه آبگنجی آبگنجی مرکزی شوشتر خوزستان  راهسازی 
 

13,000 100 

 مرکزی شوشتر خوزستان
 

رکیلومت 5 راه روستایی جسم راه محامید  راهسازی 
 

21,000 80 

 مرکزی شوشتر خوزستان
 شعب-شجرات-شریف

 الطوله
شعب الطوله-شجرات-شریف رکیلومت 5 راه روستایی جسم راه   راهسازی 

 
21,000 60 

10تا  3کنارشطیط کیلومتر  کنار شطیط مرکزی شوشتر خوزستان رکیلومت 3 راه روستایی جسم راه   راهسازی 
 

9,000 100 

3تا  5کنارشطیط کیلومتر  کنار شطیط مرکزی شوشتر خوزستان رکیلومت 3 راه روستایی جسم راه   راهسازی 
 

9,000 100 

5تا  0کنارشطیط کیلومتر  کنار شطیط مرکزی شوشتر خوزستان رکیلومت 4 راه روستایی جسم راه   راهسازی 
 

9,000 100 

14تا  10کنار دز کیلومتر  کنار دز مرکزی شوشتر خوزستان رکیلومت 5 راه روستایی جسم راه   راهسازی 
 

15,000 100 

10تا  4کنار دز کیلومتر  کنار دز مرکزی شوشتر خوزستان رکیلومت 5 راه روستایی جسم راه   راهسازی 
 

15,000 100 

4تا0کنار دز کیلومتر  کنار دز مرکزی شوشتر خوزستان رکیلومت 5 راه روستایی جسم راه   راهسازی 
 

15,000 100 

رکیلومت 0 راه روستایی جسم راه عریض احمدی عریض احمدی مرکزی رامهرمز خوزستان  راهسازی 
 

5,000 50 

مقامص -مشلوش  مرکزی رامهرمز خوزستان مقامص -مشلوش   رکیلومت 2 راه روستایی جسم راه   راهسازی 
 

5,000 50 

رکیلومت 0 راه روستایی جسم راه آبشار باوج آبشار باوج مرکزی رامهرمز خوزستان  راهسازی 
 

5,000 100 

رکیلومت 8 راه روستایی جسم راه چای سودان چای سودان مرکزی رامشیر خوزستان  راهسازی 
 

20,000 100 

 خوزستان
دشت 
 آزادگان

رکیلومت 1 راه روستایی جسم راه جاده میهن آباد مچریه مچریه بستان  راهسازی 
 

7,402 65 

 خوزستان
دشت 
 آزادگان

رکیلومت 4/9 راه روستایی جسم راه جاده ام الدبس از پل خرپایی تا صعده صعده مرکزی  راهسازی 
 

43,000 65 

 خوزستان
دشت 
 آزادگان

رکیلومت 5 راه روستایی جسم راه جاده سویدانی سویدانی مرکزی  راهسازی 
 

20,600 65 

 خوزستان
دشت 
 آزادگان

رکیلومت 7 راه روستایی جسم راه جاده سبهانیه شاکریه شاکریه مرکزی  راهسازی 
 

31,160 75 

 خوزستان
دشت 
 آزادگان

رکیلومت 5 راه روستایی جسم راه جاده سبهانیه  جلیعه جلیعه مرکزی  راهسازی 
 

22,240 60 

 خوزستان
دشت 
 آزادگان

رکیلومت 8 راه روستایی جسم راه پل سبهانیه تا  جلیزی حنظله سبهانیه مرکزی  راهسازی 
 

20,600 75 

 خوزستان
دشت 
 آزادگان

رکیلومت 11 راه روستایی جسم راه جاده پل سبهانیه به سه راهی ام الدبس ام الدبس مرکزی  راهسازی 
 

43,600 90 

 خوزستان
 دشت
 آزادگان

رکیلومت 2 راه روستایی جسم راه جاده سابله نیسان نیسان مرکزی  راهسازی 
 

13,500 85 

 خوزستان
دشت 
 آزادگان

رکیلومت 7 راه روستایی جسم راه جاده پل نیسان تا عمه نیسان مرکزی  راهسازی 
 

33,750 55 

 خوزستان
دشت 
 آزادگان

رکیلومت 4/6 راه روستایی جسم راه جاده البوعفری شمالی تا سمومیه البوعفری مرکزی  راهسازی 
 

32,600 85 

رکیلومت 18/0 راه روستایی جسم راه پل مسیر ماهور برنجی ماهور برنجی سردشت دزفول خوزستان  راهسازی 
 

25,000 50 

رکیلومت 5 راه روستایی جسم راه آنتنی های مسیر خسرج خسرج مرکزی حمیدیه خوزستان  راهسازی 
 

23,125 80 

رکیلومت 4/4 راه روستایی جسم راه مسیر خسرج از قاسم زامل تا شیخ طعمه قاسم زامل مرکزی حمیدیه خوزستان  راهسازی 
 

40,000 80 

 مرکزی حمیدیه خوزستان
 

رکیلومت 4 راه روستایی جسم راه از جاده پادگان محل کشتارگاه تا پل ارتش  راهسازی 
 

18,500 80 

باکریشهید  مرکزی هویزه خوزستان رکیلومت 11 راه روستایی جسم راه شهید باکری   راهسازی 
 

43,300 60 

مچریه -نیسان  مچریه مرکزی هویزه خوزستان رکیلومت 8 راه روستایی جسم راه   راهسازی 
 

34,960 40 

الهاسی -چهارراه قدس  الهاسی مرکزی هویزه خوزستان رکیلومت 9 راه روستایی جسم راه   راهسازی 
 

36,550 40 

یزدنو -هورت عاگول  یزدنو مرکزی هویزه خوزستان رکیلومت 4/6 راه روستایی جسم راه   راهسازی 
 

26,600 40 

خطور -بنی نعامه  خطور نیسان هویزه خوزستان رکیلومت 7 راه روستایی جسم راه   راهسازی 
 

26,830 75 

بگعان -عمه بگعان مرکزی هویزه خوزستان رکیلومت 5 راه روستایی جسم راه   راهسازی 
 

23,720 65 

دغاغله-نیسان  دغاغله مرکزی هویزه خوزستان رکیلومت 4 راه روستایی جسم راه   راهسازی 
 

22,525 40 

پل رمضان چهار راه قدس-بیت کوار  رمضان مرکزی هویزه خوزستان رکیلومت 8 راه روستایی جسم راه   راهسازی 
 

28,540 35 

رکیلومت 1/1 راه روستایی جسم راه فدیم فدیم مرکزی شوش خوزستان  راهسازی 
 

11,000 80 

رکیلومت 5 راه روستایی جسم راه خسرج خسرج شاوور شوش خوزستان  راهسازی 
 

60,000 55 

رکیلومت 4 راه روستایی جسم راه آهودشت آهودشت شاوور شوش خوزستان  راهسازی 
 

60,000 55 

رکیلومت 0 راه روستایی جسم راه مسیری مسیری تشان بهبهان خوزستان  راهسازی 
 

1,000 100 

رکیلومت 0 راه روستایی جسم راه توره ای توره ای تشان بهبهان خوزستان  راهسازی 
 

10,000 60 

رکیلومت 5/0 راه روستایی جسم راه تیله کوه تیله کوه مرکزی بهبهان خوزستان  راهسازی 
 

20,000 100 

رکیلومت 4/4 راه روستایی جسم راه بچک بچک تشان بهبهان خوزستان  راهسازی 
 

20,000 55 

رکیلومت 2 راه روستایی جسم راه وسطانیه وسطانیه مرکزی شادگان خوزستان  راهسازی 
 

6,000 40 

رکیلومت 1 راه روستایی جسم راه معامره معامره مرکزی شادگان خوزستان  راهسازی 
 

1,000 50 

 مرکزی شادگان خوزستان
و  ابشار-دلی-نهر جراح 

علوانچومه سید   
ابشار و چومه سید علوان-دلی-نهر جراح  رکیلومت 2 راه روستایی جسم راه   راهسازی 

 
11,000 40 

رکیلومت 3 راه روستایی جسم راه بوزی گرگر بوزی گرگر مرکزی شادگان خوزستان  راهسازی 
 

10,000 45 

عبودی-خروسی شمالی  عبودی خنافره شادگان خوزستان رکیلومت 2 راه روستایی جسم راه   راهسازی 
 

14,000 65 

             
          

 5,367,322 میلغ خسارت
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 استان

 شهرستان

ش
 بخ

 نام محور

ت
 نوع خسار

ت
 زیر نوع خسار

ت دیده
 طول خسار

 واحد

ت
 توضیحا

ت تکمی
توضیحا

لی
 

ت
 مبلغ خسار

ت
 درصد خسار

 دستگاه 8 پل ابنیه فنی جوانرود به شروینه مرکزی جوانرود کرمانشاه
  

4,500 100 

 دستگاه 8 پل ابنیه فنی بازان مرکزی جوانرود کرمانشاه
  

6,300 100 

متر 6 -پل داری زنگنه ثلاث باباجانی کرمانشاه  دستگاه 1 پل ابنیه فنی 
  

6,000 100 

گهواره-فیروزآباد اسلام آباد غرب کرمانشاه  دستگاه 6 پل ابنیه فنی 
  

3,500 100 

 پاوه کرمانشاه
 

نوسود-پاوه  دستگاه 13 پل ابنیه فنی 
  

9,500 100 

شیخ صله-ازگله ثلاث باباجانی کرمانشاه  دستگاه 16 پل ابنیه فنی 
  

21,000 100 

 روانسر کرمانشاه
 

جوانرود-کوزران  دستگاه 16 پل ابنیه فنی 
  

14,000 100 

 روانسر کرمانشاه
 

نهرابی -روانسر  دستگاه 18 پل ابنیه فنی 
  

9,600 100 

 دستگاه 13 پل ابنیه فنی چقانرگس کوزران کرمانشاه کرمانشاه
  

14,500 100 

 دستگاه 16 پل ابنیه فنی جلالوند بیلوار کرمانشاه کرمانشاه
  

11,000 100 

 دستگاه 17 پل ابنیه فنی ماهیدشت به کوزران ماهیدشت کرمانشاه کرمانشاه
  

19,500 100 

تنگ منصوری میان حمیل اسلام آباد غرب کرمانشاه  دستگاه 9 پل ابنیه فنی 
  

5,500 100 

 دستگاه 8 پل ابنیه فنی سیاه خوربه سیمانی مرکزی اسلام آباد غرب کرمانشاه
  

4,000 100 

 دستگاه 7 پل ابنیه فنی کولسه مرکزی اسلام آباد غرب کرمانشاه
  

6,500 100 

 دستگاه 9 پل ابنیه فنی چشمه ولکه حمیل اسلام آباد غرب کرمانشاه
  

7,000 100 

 دستگاه 10 پل ابنیه فنی چقابور مرکزی اسلام آباد غرب کرمانشاه
  

8,400 100 

 دستگاه 6 پل ابنیه فنی سرخک مرکزی اسلام آباد غرب کرمانشاه
  

3,600 100 

 دستگاه 15 پل ابنیه فنی حسن بقعه مرکزی هرسین کرمانشاه
  

12,600 100 

کبودچشمه  مرکزی هرسین کرمانشاه  دستگاه 12 پل ابنیه فنی 
  

13,000 100 

 دستگاه 9 پل ابنیه فنی نوسودبه سه راهی شهدا نوسود پاوه کرمانشاه
  

5,000 100 

 دستگاه 20 پل ابنیه فنی باینگان باینگان پاوه کرمانشاه
  

11,000 100 

 ازگله ثلاث باباجانی کرمانشاه
اه سی-کنی زرد -زمکان -شیخ صله -تازه آباد

مله کرمینه-طاهر  
 دستگاه 7 پل ابنیه فنی

  
8,000 100 

 دستگاه 24 پل ابنیه فنی تازه آباد به شیخ صله ازگله ثلاث باباجانی کرمانشاه
  

45,000 100 

 دستگاه 23 پل ابنیه فنی تازه آباد به ازگله ازگله ثلاث باباجانی کرمانشاه
  

100,000 100 

 دستگاه 15 پل ابنیه فنی تازه آباد به بزمیرآباد ازگله ثلاث باباجانی کرمانشاه
  

30,000 100 

 دستگاه 7 پل ابنیه فنی جوانرود به بانی لوان کلاشی جوانرود کرمانشاه
  

3,800 100 

 گیلانغرب کرمانشاه
 

چله حیدریه-داربادام  دستگاه 41 پل ابنیه فنی 
  

47,000 100 

 هرسین کرمانشاه
 

نورآباد-هرسین  دستگاه 9 پل ابنیه فنی 
  

6,200 100 

 دالاهو کرمانشاه
 

تختگاه-مله فردین  دستگاه 9 پل ابنیه فنی 
  

1,400 100 

 کلیائی سنقر کرمانشاه
ربیستون سنقربه اسداباد وسنق-سنقر به کامیارن 

 وراه روستایی
 دستگاه 114 پل ابنیه فنی

  
16,000 100 

 دستگاه 14 پل ابنیه فنی حمیل به ایلام حمیل اسلام آباد غرب کرمانشاه
  

11,000 100 

 دستگاه 8 پل ابنیه فنی بیستون به صحنه مرکزی هرسین کرمانشاه
  

4,600 100 

 دستگاه 12 پل ابنیه فنی صحنه به سنقر مرکزی صحنه کرمانشاه
  

1,000 100 

سرمیل-کوزران-اسلام اباد-گهواره -دالاهو  مرکزی دالاهو کرمانشاه  دستگاه 8 پل ابنیه فنی 
  

2,400 100 

 دستگاه 11 پل ابنیه فنی پاوه به سریاس باینگان پاوه کرمانشاه
  

8,800 100 

 دستگاه 9 پل ابنیه فنی جوانرود به ثلاث کلاشی جوانرود کرمانشاه
  

7,600 100 

 دستگاه 8 پل ابنیه فنی جوانرود به بیاشوش مرکزی جوانرود کرمانشاه
  

6,400 100 

 دستگاه 11 پل ابنیه فنی روانسر به پاوه)شاهو( شاهو روانسر کرمانشاه
  

14,610 100 

متر( 2*1پل منفرد ملکرمینه ) ثلاث باباجانی کرمانشاه  دستگاه 1 پل ابنیه فنی 
  

10,000 100 

 صحنه کرمانشاه
 

علی آباد )پل منفرد علی آباد -محور صحنه
 گروس(

 دستگاه 1 پل ابنیه فنی
  

50,000 100 

 دستگاه 16 پل ابنیه فنی ده کهنه به دوآب مرکزی کنگاور کرمانشاه
  

1,400 100 

 دستگاه 8 پل ابنیه فنی کمالگیر مرکزی اسلام آباد غرب کرمانشاه
  

4,000 100 

 دستگاه 4 پل ابنیه فنی کمرزرد مرکزی اسلام آباد غرب کرمانشاه
  

3,000 100 

باباخانمیلگه  مرکزی اسلام آباد غرب کرمانشاه  دستگاه 8 پل ابنیه فنی 
  

4,500 100 

 دستگاه 4 پل ابنیه فنی فراش مرکزی هرسین کرمانشاه
  

2,900 100 

 دستگاه 8 پل ابنیه فنی برناج بیستون هرسین کرمانشاه
  

4,800 100 

 دستگاه 4 پل ابنیه فنی نجوبران بیستون هرسین کرمانشاه
  

7,000 100 

 دستگاه 8 پل ابنیه فنی قوزیوندوگرگوند بیستون هرسین کرمانشاه
  

10,800 100 

 دستگاه 7 پل ابنیه فنی نادراباد بیستون هرسین کرمانشاه
  

9,000 100 

 دستگاه 20 پل ابنیه فنی دنگی علی بگ سرپلذهاب مرکزی سر پل ذهاب کرمانشاه
  

1,600 100 

 دستگاه 20 پل ابنیه فنی فرمایشه سرپلذهاب مرکزی سر پل ذهاب کرمانشاه
  

4,600 100 

 دستگاه 18 پل ابنیه فنی تنگ بردعلی سرپلذهاب مرکزی سر پل ذهاب کرمانشاه
  

4,500 100 

 دستگاه 1 پل ابنیه فنی عمارت مرکزی صحنه کرمانشاه
  

100 100 

 دستگاه 1 پل ابنیه فنی سیدشهاب دینور صحنه کرمانشاه
  

150 100 

 صحنه کرمانشاه
 

گرماب-کوری زاغه   دستگاه 2 پل ابنیه فنی 
  

200 100 

بکترسفلی-تینه مو دینور صحنه کرمانشاه  دستگاه 2 پل ابنیه فنی 
  

250 100 

 دستگاه 2 پل ابنیه فنی ازناب علیا وسفلی مرکزی صحنه کرمانشاه
  

300 100 

 دستگاه 3 پل ابنیه فنی محمودآباد مرکزی صحنه کرمانشاه
  

450 100 

 دستگاه 4 پل ابنیه فنی چشمه قنبر دینور صحنه کرمانشاه
  

500 100 

سماقستان -هالان دینور صحنه کرمانشاه  دستگاه 10 پل ابنیه فنی 
  

800 100 

 دستگاه 10 پل ابنیه فنی هجیج نوسود پاوه کرمانشاه
  

2,400 100 

 دستگاه 7 پل ابنیه فنی روستای تین باینگان پاوه کرمانشاه
  

3,600 100 

 دستگاه 6 پل ابنیه فنی روستای خانقاه وگلال مرکزی پاوه کرمانشاه
  

3,600 100 

 دستگاه 8 پل ابنیه فنی روستای دشه نوسود پاوه کرمانشاه
  

4,300 100 

 دستگاه 9 پل ابنیه فنی روستای هانی گرمله نوسود پاوه کرمانشاه
  

9,600 100 

 هرسین کرمانشاه
 

نورآباد-هرسین  کیلومتر 5 راه اصلی جسم راه 
  

10,000 100 

 پاوه کرمانشاه
 

نوسود-پاوه  کیلومتر 20 راه اصلی جسم راه 
  

70,000 100 

 روانسر کرمانشاه
 

جوانرود-کوزران  کیلومتر 10 راه اصلی جسم راه 
  

50,000 100 
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شیخ صله-ازگله ثلاث باباجانی کرمانشاه  کیلومتر 10 راه اصلی جسم راه 
  

32,500 100 

 گیلانغرب کرمانشاه
 

چله حیدریه-داربادام  کیلومتر 8 راه اصلی جسم راه 
  

41,000 100 

گهواره-فیروزآباد اسلام آباد غرب کرمانشاه  کیلومتر 1 راه اصلی جسم راه 
  

3,250 100 

 روانسر کرمانشاه
 

نهرابی -روانسر  کیلومتر 10 راه اصلی جسم راه 
  

29,000 100 

 دالاهو کرمانشاه
 

تختگاه-فردینمله   کیلومتر 6 راه اصلی جسم راه 
  

19,500 100 

 کیلومتر 5 راه روستایی جسم راه ده کهنه به دوآب مرکزی کنگاور کرمانشاه
  

15,000 100 

 کیلومتر 6/0 راه روستایی جسم راه کمالگیر مرکزی اسلام آباد غرب کرمانشاه
 

 100 1,950 آب شستگی رویه راه

غرباسلام آباد  کرمانشاه  کیلومتر 8/0 راه روستایی جسم راه کمرزرد مرکزی 
  

650 100 

 کیلومتر 8/0 راه روستایی جسم راه میلگه باباخان مرکزی اسلام آباد غرب کرمانشاه
  

650 100 

 کیلومتر 2 راه روستایی جسم راه فراش مرکزی هرسین کرمانشاه
  

6,500 100 

روستاییراه  جسم راه برناج بیستون هرسین کرمانشاه  کیلومتر 5 
  

16,250 100 

 کیلومتر 2 راه روستایی جسم راه نجوبران بیستون هرسین کرمانشاه
  

6,500 100 

 کیلومتر 5 راه روستایی جسم راه قوزیوندوگرگوند بیستون هرسین کرمانشاه
  

26,000 100 

 کیلومتر 3 راه روستایی جسم راه نادراباد بیستون هرسین کرمانشاه
  

9,750 100 

نقطه1رانش زمین در کیلومتر 0 راه روستایی جسم راه دنگی علی بگ سرپلذهاب مرکزی سر پل ذهاب کرمانشاه  5,000 100 

 کیلومتر 2 راه روستایی جسم راه فرمایشه سرپلذهاب مرکزی سر پل ذهاب کرمانشاه
  

6,500 100 

روستاییراه  جسم راه تنگ بردعلی سرپلذهاب مرکزی سر پل ذهاب کرمانشاه  کیلومتر 1/0 
  

325 100 

 کیلومتر 1 راه روستایی جسم راه عمارت مرکزی صحنه کرمانشاه
  

3,250 100 

 کیلومتر 1 راه روستایی جسم راه سیدشهاب دینور صحنه کرمانشاه
  

3,250 100 

گرماب-کوری زاغه  دینور صحنه کرمانشاه  کیلومتر 2 راه روستایی جسم راه 
  

10,000 100 

بکترسفلی-تینه مو دینور صحنه کرمانشاه  کیلومتر 2 راه روستایی جسم راه 
  

10,000 100 

 کیلومتر 2 راه روستایی جسم راه ازناب علیا وسفلی مرکزی صحنه کرمانشاه
  

10,000 100 

 کیلومتر 2 راه روستایی جسم راه محمودآباد مرکزی صحنه کرمانشاه
  

6,500 100 

 کیلومتر 1 راه روستایی جسم راه چشمه قنبر دینور صحنه کرمانشاه
  

3,250 100 

سماقستان -هالان دینور صحنه کرمانشاه  کیلومتر 10 راه روستایی جسم راه 
  

32,500 100 

نقطه70رانش زمین در کیلومتر 24 راه روستایی جسم راه روستای دوآب ومرخیل نوسود پاوه کرمانشاه  

ن میزان خسارت اعلام شده توسط استا
 40000باشد که در سامانه می 64000

 ثبت شده
و قابل ویرایش نیست.   

65,000 100 

 کیلومتر 1 راه روستایی جسم راه هجیج نوسود پاوه کرمانشاه
  

10,000 100 

 کیلومتر 2 راه روستایی جسم راه روستای تین باینگان پاوه کرمانشاه
  

10,000 100 

وگلالروستای خانقاه  مرکزی پاوه کرمانشاه  کیلومتر 2 راه روستایی جسم راه 
 

ن میزان خسارت اعلام شده توسط استا
ثبت  17600بوده که در سامانه  12600

 شده و
قابل ویرایش نمی باشد   

15,000 100 

 کیلومتر 2 راه روستایی جسم راه روستای دشه نوسود پاوه کرمانشاه
  

10,000 100 

 کیلومتر 5 راه روستایی جسم راه روستای هانی گرمله نوسود پاوه کرمانشاه
  

25,000 100 

 کیلومتر 3 راه روستایی جسم راه جوانرود به شروینه مرکزی جوانرود کرمانشاه
  

25,000 100 

 کیلومتر 6 راه روستایی جسم راه بازان مرکزی جوانرود کرمانشاه
  

19,500 100 

 کیلومتر 2 راه فرعی جسم راه چقانرگس کوزران کرمانشاه کرمانشاه
  

10,000 100 

نقطه1رانش زمین در کیلومتر 0 راه فرعی جسم راه جلالوند بیلوار کرمانشاه کرمانشاه  5,000 100 

 کیلومتر 4 راه فرعی جسم راه ماهیدشت به کوزران ماهیدشت کرمانشاه کرمانشاه
  

13,000 100 

فرعیراه  جسم راه میان تنگ منصوری حمیل اسلام آباد غرب کرمانشاه  کیلومتر 4/0 
  

1,625 100 

 کیلومتر 1 راه فرعی جسم راه سیاه خوربه سیمانی مرکزی اسلام آباد غرب کرمانشاه
  

8,000 100 

 کیلومتر 7/0 راه فرعی جسم راه کولسه مرکزی اسلام آباد غرب کرمانشاه
  

975 100 

 کیلومتر 2 راه فرعی جسم راه چشمه ولکه حمیل اسلام آباد غرب کرمانشاه
  

6,500 100 

 کیلومتر 5/0 راه فرعی جسم راه چقابور مرکزی اسلام آباد غرب کرمانشاه
  

1,300 100 

 کیلومتر 6/0 راه فرعی جسم راه سرخک مرکزی اسلام آباد غرب کرمانشاه
  

1,950 100 

 کیلومتر 3 راه فرعی جسم راه حسن بقعه مرکزی هرسین کرمانشاه
  

9,750 100 

 کیلومتر 4 راه فرعی جسم راه چشمه کبود مرکزی هرسین کرمانشاه
  

15,000 100 

 کیلومتر 4 راه فرعی جسم راه نوسودبه سه راهی شهدا نوسود پاوه کرمانشاه
 

ن میزان خسارت اعلام شده توسط استا
19600بوده که در سامانه  84000  

دباشثبت شده و قابل ویرایش نمی   

20,000 100 

 کیلومتر 10 راه فرعی جسم راه باینگان باینگان پاوه کرمانشاه
 

ن میزان خسارت اعلام شده توسط استا
ثبت 71000بوده که در سامانه  54000  

شده و قابل ویرایش نمی باشد.   

34,000 100 

 ازگله ثلاث باباجانی کرمانشاه
اه سی-کنی زرد -زمکان -شیخ صله -تازه آباد

مله کرمینه-طاهر  
نقطه رانش زمین81در  کیلومتر 0 راه فرعی جسم راه  

میزان خسارت اعلام شده توسط استان 
ثبت  22000که در سامانه  100000
 قابل ویرایش نمی باشد  شده و

92,000 100 

 کیلومتر 5 راه فرعی جسم راه تازه آباد به شیخ صله ازگله ثلاث باباجانی کرمانشاه
  

16,250 100 

آباد به ازگله تازه ازگله ثلاث باباجانی کرمانشاه  کیلومتر 12 راه فرعی جسم راه 
  

39,000 100 

 کیلومتر 7 راه فرعی جسم راه تازه آباد به بزمیرآباد ازگله ثلاث باباجانی کرمانشاه
  

22,750 100 

کیلومتر9مقطع 4رانش زمین در   کیلومتر 9 راه فرعی جسم راه جوانرود به بانی لوان کلاشی جوانرود کرمانشاه  90,000 100 

 کلیائی سنقر کرمانشاه
ربیستون سنقربه اسداباد وسنق-سنقر به کامیارن 

 وراه روستایی
 کیلومتر 5 راه اصلی جسم راه

  
10,000 100 

نقطه5رانش زمین در کیلومتر 0 راه اصلی جسم راه حمیل به ایلام حمیل اسلام آباد غرب کرمانشاه  50,000 100 

صحنهبیستون به  مرکزی هرسین کرمانشاه  کیلومتر 1 راه اصلی جسم راه 
  

5,200 100 

 کیلومتر 6 راه اصلی جسم راه صحنه به سنقر مرکزی صحنه کرمانشاه
  

23,400 100 

سرمیل-کوزران-اسلام اباد-گهواره -دالاهو  مرکزی دالاهو کرمانشاه نقطه رانش زمین18 کیلومتر 0 راه اصلی جسم راه   15,000 100 

 کیلومتر 5 راه اصلی جسم راه پاوه به سریاس باینگان پاوه کرمانشاه
  

16,250 100 

 کیلومتر 5 راه اصلی جسم راه جوانرود به ثلاث کلاشی جوانرود کرمانشاه
 

ن میزان خسارت اعلام شده توسط استا
ثبت  77240بوده که در سامانه  77240  

 شده و قابل ویرایش نمی باشد

26,250 100 

 کیلومتر 4 راه اصلی جسم راه جوانرود به بیاشوش مرکزی جوانرود کرمانشاه
  

13,000 100 

مقطع5رانش زمین  در کیلومتر 4 راه اصلی جسم راه روانسر به پاوه)شاهو( شاهو روانسر کرمانشاه  200,000 100 

            
         

2,008,93 جمع کل
5  



476          هیأت ویژۀ هازیرساختکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 استان

 شهرستان

ی
 طبقه بند

ت
 نوع خسار

ت
 زیر نوع خسار

ت دیده
 طول خسار

 واحد

ت تکمی
توضیحا

لی
 

ت
 مبلغ خسار

ت
 درصد خسار

 کیلومتر 7/0 پل و آبرو ابنیه فنی جاده ای گالیکش گلستان
 

8,552 60 

 کیلومتر 0 پل ابنیه فنی جاده ای مینودشت گلستان
 

1,533 65 

 کیلومتر 30 راه روستایی جسم راه جاده ای گالیکش گلستان
 

222,103 60 

دستگاه آبرو دچار آسیب شده است. 4کیلومتر از محور و  7 کیلومتر 3 راه روستایی جسم راه جاده ای گالیکش گلستان  16,560 70 

ابنیه در این محور خسارت دیده اند. 4کیلومتر طول راه و  2 کیلومتر 8 راه روستایی جسم راه جاده ای مینودشت گلستان  31,390 60 

راهجسم  جاده ای مینودشت گلستان ابنیه در محور مذکور خسارت دیده اند. 46کیلومتر طول راه و  18 کیلومتر 12 راه روستایی   183,697 75 

ابنیه از راه مذکور خسارت دیده اند. 8کیلومتر  و  7 کیلومتر 3 راه روستایی جسم راه جاده ای مینودشت گلستان  29,759 50 

ابنیه از محور مذکور خسارت دیده اند. 8کیلومتر راه و  5 کیلومتر 4 راه روستایی جسم راه جاده ای مینودشت گلستان  38,657 50 

 کیلومتر 0 پل و آبرو ابنیه فنی جاده ای مراوه تپه گلستان
رین نقطه ابنیه در محور ذکر شده خسارت دیده اند که طول و عرض جغرافیایی ابتدا و انتهای اولین نقطه آسیب دیده تا آخ 5

شده است.آسیب دیده ثبت   
2,742 55 

ابنیه در محور مذکور خسارت دیده که طول و عرض ابتدا و انتهای محور ثبت شده است. 5 کیلومتر 0 پل و آبرو ابنیه فنی جاده ای مراوه تپه گلستان  2,742 50 

دیده اند. ابنیه از محور مذکور خسارت 3کیلومتر و 5 کیلومتر 4 راه روستایی جسم راه جاده ای مراوه تپه گلستان  47,591 50 

5/5 کیلومتر 4/4 راه روستایی جسم راه جاده ای مراوه تپه گلستان ابنیه از محور مذکور خسارت دیده اند. 19کیلومتر و    46,456 70 

 کیلومتر 9 راه روستایی جسم راه جاده ای مراوه تپه گلستان
از این محور آسیب دیده است که مختصات یک قطعه از آن در قطعه  8ابنیه در محور مذکور خسارت دیده اند.  19کیلومتر و  9

 این سامانه ثبت گردیده است.
56,503 65 

 کیلومتر 4/2 راه روستایی جسم راه جاده ای مراوه تپه گلستان
5/8 قطعه آسیب دیده که مختصات یک قطعه از آن  6ابنیه در محور مذکور خسارت دیده اند.این محور در  84کیلومتر از راه و  

 در این سامانه ثبت گردیده است.
61,268 75 

ت.جغرافیایی از اولین تا آخرین نقطه آسیب دیده ثبت شده اسابنیه در محور مذکور آسیب دیده که طول و عرض  5 کیلومتر 0 پل و آبرو ابنیه فنی جاده ای گنبد کاووس گلستان  1,927 60 

ابنیه از محور مذکور خسارت دیده اند. 19کیلومتر و  5 کیلومتر 4 راه فرعی جسم راه جاده ای گنبد کاووس گلستان  11,701 65 

در محور دیکپه خسارت دیده اند. ابنیه 3کیلومتر و  8 کیلومتر 2 راه روستایی جسم راه جاده ای گنبد کاووس گلستان  7,378 60 

ابنیه در محور مذکور خسارت دیده اند. 8کیلومتر راه و  1 کیلومتر 1 راه روستایی جسم راه جاده ای گنبد کاووس گلستان  4,241 50 

ابنیه در محور مذکور آسیب دیده است. 1 کیلومتر 0 پل ابنیه فنی جاده ای گنبد کاووس گلستان  3,177 60 

 کیلومتر 0 پل و آبرو ابنیه فنی جاده ای رامیان گلستان
 

12,417 50 

ابنیه در محور مذکور خسارت دیده اند. 17کیلومتر راه و  80 کیلومتر 20 راه اصلی جسم راه جاده ای آزادشهر گلستان  214,167 75 

ابنیه در محور مذکور خسارت دیده اند. 8کیلومتر راه و  8 کیلومتر 2 راه روستایی جسم راه جاده ای گنبد کاووس گلستان  4,241 55 

 کیلومتر 3 راه روستایی جسم راه جاده ای رامیان گلستان
 

10,696 50 

دیده اند.ابنیه در کل مسیر خسارت  9نارلی داغ و  -کیلومتر در محور آق بند  1و  8 - 6سه قطعه به طول  کیلومتر 9 راه روستایی جسم راه جاده ای گنبد کاووس گلستان  32,379 55 

ابنیه آسیب دیده اند. 7کیلومتر راه و  8 کیلومتر 2 راه روستایی جسم راه جاده ای گنبد کاووس گلستان  6,180 50 

5/7 کیلومتر 4/3 راه روستایی جسم راه جاده ای آق قلا گلستان ابنیه آسیب دیده اند 5کیلومتر راه و    6,298 60 

راهجسم  جاده ای آق قلا گلستان ابنیه در محور مذکور خسارت دیده است. 8کیلومتر و  9 کیلومتر 9 راه روستایی   5,768 50 

ابنیه از محور مذکور خسارت دیده اند. 8کیلومتر راه و  5 کیلومتر 4 راه روستایی جسم راه جاده ای گرگان گلستان  10,485 55 

ابنیه خسارت دیده اند. 8کیلومتر از راه و  1 کیلومتر 1 راه روستایی جسم راه جاده ای آق قلا گلستان  3,673 50 

ابنیه از محور مذکور آسیب دیده اند. 8کیلومتر از راه و  1 کیلومتر 1 راه روستایی جسم راه جاده ای گرگان گلستان  3,673 50 

خسارت دیده اند.ابنیه در محور مذکور  8کیلومتر و  8 کیلومتر 2 راه روستایی جسم راه جاده ای گرگان گلستان  5,248 50 

نقطه از محور مذکور آسیب دیده است. 7 کیلومتر 0 راه روستایی جسم راه جاده ای گرگان گلستان  1,581 60 

ابنیه درمحور مذکور خسارت دیده اند. 10کیلومتر و  7 کیلومتر 3 راه روستایی جسم راه جاده ای آق قلا گلستان  15,746 65 

ایجاده  آق قلا گلستان ابنیه از محور مذکور آسیب دیده اند. 4کیلومتر و  5 کیلومتر 4 راه روستایی جسم راه   11,539 65 

ابنیه از محور مذکور خسارت دیده اند. 11کیلومتر و  7 کیلومتر 3 راه روستایی جسم راه جاده ای آق قلا گلستان  11,036 65 

نقطه از محور مذکور آسیب دیده است. 3 کیلومتر 0 پل و آبرو ابنیه فنی جاده ای آق قلا گلستان  3,690 50 

نقطه از محور مذکور خسارت دیده است. 6 کیلومتر 0 پل و آبرو ابنیه فنی جاده ای گرگان گلستان  3,163 55 

ابنیه در محور مذکور آسیب دیده است. 6کیلومتر و  5 کیلومتر 4 راه روستایی جسم راه جاده ای کلاله گلستان  18,172 50 

ابنیه از محور مذکور خسارت دیده است. 6کیلومتر و  4 کیلومتر 5 راه روستایی جسم راه جاده ای کلاله گلستان  12,836 55 

ابنیه از محور مذکور آسیب دیده اند. 18کیلومتر و  10 کیلومتر 10 راه روستایی جسم راه جاده ای کلاله گلستان  45,236 65 

ایجاده  کلاله گلستان ابنیه از محور مذکور خسارت دیده اند. 14 کیلومتر 12 پل و آبرو ابنیه فنی   31,200 65 

ابنیه از محور مذکور خسارت دیده اند. 15کیلومتر و  2 کیلومتر 8 راه روستایی جسم راه جاده ای کلاله گلستان  23,428 70 

5/9 کیلومتر 4/9 راه روستایی جسم راه جاده ای کلاله گلستان ابنیه در محور مذکور آسیب دیده اند. 10کیلومتر و    24,357 75 

ابنیه در محور مذکور آسیب دیده اند. 7 کیلومتر 0 پل و آبرو ابنیه فنی جاده ای کلاله گلستان  1,971 65 

اند.ابنیه در این محور خسارت دیده  2کیلومتر و  5 کیلومتر 4 راه روستایی جسم راه جاده ای بندر گز گلستان  112,149 55 

ابنیه در محور مذکور آسیب دیده که از اولین نقطه تا آخرین، طول و عرض جغرافیایی آن ثبت شده است. 2 کیلومتر 0 پل و آبرو ابنیه فنی جاده ای کرد کوی گلستان  13,301 50 

ابنیه در محور مذکور آسیب دیده اند. 84محور زرین گل و کیلومتر از سه قطعه  18 کیلومتر 12 راه روستایی جسم راه جاده ای علی آباد گلستان  334,840 80 

ابنیه از محور مذکور آسیب دیده اند. 10کیلومتر و  5 کیلومتر 4 راه روستایی جسم راه جاده ای رامیان گلستان  42,277 70 

دیده اند. ابنیه در محور مذکور آسیب 7 کیلومتر 0 پل و آبرو ابنیه فنی جاده ای رامیان گلستان  3,980 65 

کیلومتر از کل محور آسیب دیده است 8 کیلومتر 2 راه روستایی جسم راه جاده ای رامیان گلستان  18,132 50 

ابنیه در محور مذکور خسارت دیده اند. 2کیلومتر و  7 کیلومتر 3 راه روستایی جسم راه جاده ای رامیان گلستان  39,623 70 

ابنیه در محور مذکور آسیب دیده اند. 3کیلومتر و  5 کیلومتر 4 راه روستایی جسم راه جاده ای رامیان گلستان  45,550 75 

نقطه از محور مذکور آسیب دیده اند. 6کیلومتر و  5 کیلومتر 4 راه روستایی جسم راه جاده ای گمیشان گلستان  24,512 70 

نقطه از محور مذکور آسیب دیده است. 2کیلومتر و  6 کیلومتر 6 راه روستایی جسم راه جاده ای ترکمن گلستان  20,770 70 

 کیلومتر 3 راه روستایی جسم راه جاده ای ترکمن گلستان
 

14,983 70 

نقطه از محور مذکور آسیب دیده است. 8کیلومتر و  8 کیلومتر 2 راه روستایی جسم راه جاده ای ترکمن گلستان  9,532 70 

راهجسم  جاده ای گمیشان گلستان نقطه از محور مذکور آسیب دیده است. 9کیلومتر و  5 کیلومتر 4 راه روستایی   36,768 75 

نقطه از محور مذکور آسیب دیده است. 6کیلومتر و  2 کیلومتر 4/3 راه روستایی جسم راه جاده ای گمیشان گلستان  19,407 80 

نقطه از محور مذکور آسیب دیده است. 80کیلومتر و  5 کیلومتر 4 راه روستایی جسم راه جاده ای گمیشان گلستان  38,140 80 

ابنیه آسیب دیده است. 8کیلومتر و  5 کیلومتر 4 راه روستایی جسم راه جاده ای آزادشهر گلستان  27,562 70 

5/3 کیلومتر 4 راه روستایی جسم راه جاده ای آزادشهر گلستان نقطه از محور مذکور آسیب دیده است. 75کیلومتر و    110,854 90 

 کیلومتر 0 راه اصلی جسم راه جاده ای آق قلا گلستان
 

40,000 100 



 473         زیرساختهای آب و فاضلاب و حمل و نقلجداول جزییات خسارات وارده به : 5پیوست  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 کیلومتر 0 پل ابنیه فنی جاده ای گنبد کاووس گلستان
 

50,000 100 

این محور آسیب دیده است.ابنیه فنی در  8 کیلومتر 0 پل و آبرو ابنیه فنی جاده ای مراوه تپه گلستان  4,113 55 

انیه فنی در این محور آسیب دیده است. 7 کیلومتر 0 پل و آبرو ابنیه فنی جاده ای مراوه تپه گلستان  3,085 65 

اولین ابنیه تا آخرین ثبت شده است.ابنیه در محور مذکور آسیب دیده استکه طول و عرض جغرافیایی از  8 کیلومتر 0 پل و آبرو ابنیه فنی جاده ای گنبد کاووس گلستان  1,445 60 

ابنیه در محور مذکور خسارت دیده است. 8 کیلومتر 0 پل و آبرو ابنیه فنی جاده ای گنبد کاووس گلستان  1,445 70 

ابنیه در محور مذکور آسیب دیده است. 8 کیلومتر 0 پل و آبرو ابنیه فنی جاده ای گنبد کاووس گلستان  1,445 65 

ابنیه در محور مذکور آسیب دیده است. 8 کیلومتر 0 پل و آبرو ابنیه فنی جاده ای گنبد کاووس گلستان  1,445 50 

ابنیه درمحور مذکور آسیب دیده است. 4کیلومتر و  4 کیلومتر 5 راه اصلی جسم راه جاده ای آق قلا گلستان  7,881 60 

نقطه از محور آسیب دیده است. 4کیلومتر از راه و  5 کیلومتر 4 راه اصلی جسم راه جاده ای آق قلا گلستان  7,096 80 

نقطه از راه آسیب دیده است. 8کیلومتر و  1 کیلومتر 1 بزرگراه جسم راه جاده ای آق قلا گلستان  2,367 50 

نقطه از محور مذکور خسارت دیده است. 1 کیلومتر 0 راه اصلی جسم راه جاده ای ترکمن گلستان  2,494 55 

ابنیه خسارت دیده است. 8کیلومترو  1 کیلومتر 1 بزرگراه جسم راه جاده ای کرد کوی گلستان  42,056 50 

ابنیه در محور مذکور خسارت دیده است. 8 کیلومتر 0 پل و آبرو ابنیه فنی جاده ای علی آباد گلستان  3,040 50 

ابنیه در محور مذکور آسیب دیده است. 6 کیلومتر 0 پل و آبرو ابنیه فنی جاده ای علی آباد گلستان  9,120 50 

ابنیه در محور مذکورخسارت دیده است. 6 کیلومتر 0 پل و آبرو ابنیه فنی جاده ای رامیان گلستان  11,939 50 

نقطه از محور مذکور آسیب دیده است. 7کیلومتر و  5 کیلومتر 4 راه فرعی جسم راه جاده ای گمیشان گلستان  15,321 50 

نقطه از محور خسارت دیده است. 4کیلومتر راه و  7 کیلومتر 3 راه اصلی جسم راه جاده ای گمیشان گلستان  35,746 70 

     
2/892 

 
 2,449,575 مبلغ خسارت

 
 

 استان

 شهرستان

 شهر

 نام محور

ت
 نوع خسار

ت
 زیر نوع خسار

ت دیده
 طول خسار

 واحد

ت
 توضیحا

ت
 مبلغ خسار

ت
 درصد خسار

 0 70,000 تخریب کامل دستگاه 1 پل ابنیه فنی برگلان سوخته پلدختر پلدختر لرستان

 0 50,000 تخریب نسبی دستگاه 1 پل ابنیه فنی زیودار پلدختر پلدختر لرستان

 0 60,000 تخریب کامل دستگاه 1 پل ابنیه فنی طاق عباسعلی معمولان پلدختر لرستان

فنیابنیه  چم شهران معمولان پلدختر لرستان  0 50,000 تخریب عرشه دستگاه 1 پل 

 0 70,000 تخریب عرشه دستگاه 1 پل ابنیه فنی ابراهیم آباد معمولان معمولان پلدختر لرستان

 0 50,000 تخریب کامل دستگاه 1 پل ابنیه فنی حیات الغیب ویسیان چگنی لرستان

 0 80,000 تخریب کامل دستگاه 1 پل ابنیه فنی دو آب ویسیان چگنی لرستان

 0 150,000 تخریب نسبی دستگاه 1 پل ابنیه فنی چم دیوان ویسیان چگنی لرستان

 ازنا لرستان
 

 4/88 راه روستایی جسم راه محورهای روستایی ازنا
 

 0 10,000 تخریب کلی و جزیی

 بروجرد لرستان
 

 4/41 راه روستایی جسم راه محورهای روستایی بروجرد
 

 0 30,000 تخریب کلی و جزیی

 دورود لرستان
 

 0 150,000 تخریب کلی و جزیی کیلومتر 55 راه روستایی جسم راه محورهای روستایی دورود

 سلسله لرستان
 

 0 150,000 تخریب کلی و جزیی کیلومتر 85 راه روستایی جسم راه محورهای روستایی سلسله

 الیگودرز لرستان
 

 0 600,000 تخریب کلی و جزیی کیلومتر 150 راه روستایی جسم راه محورهای روستایی الیگودرز

 دلفان لرستان
 

 132 راه روستایی جسم راه محورهای روستایی دلفان
 

 0 200,000 تخریب کلی و جزیی

 خرم آباد لرستان
 

 0 450,000 تخریب کلی و جزیی کیلومتر 137 راه روستایی جسم راه محورهای روستایی خرم آباد

 کوهدشت لرستان
 

روستایی کوهدشتمحورهای   127 راه روستایی جسم راه 
 

 0 250,000 تخریب کلی و جزیی

 چگنی لرستان
 

 0 200,000 تخریب کلی و جزیی کیلومتر 54 راه روستایی جسم راه محورهای روستایی چگنی

 پلدختر لرستان
 

 0 350,000 تخریب کلی و جزیی کیلومتر 91 راه روستایی جسم راه محورهای روستایی پلدختر

گراب -کوهدشت  گراب کوهدشت لرستان  کیلومتر 18 راه اصلی جسم راه 
 انسداد کامل محور در پیچ پای آستان به دلیل

 0 120,000 رانش زمین

بروجرد -خرم آباد  زاغه خرم آباد لرستان  کیلومتر 100 راه اصلی جسم راه 
ی رانش زمین در نقاط گردنه زاغه، هولاندشت، ورود

آباد و ...زاغه، تجره، زرد   50,000 0 

پل زال -پلدختر  پلدختر پلدختر لرستان  کیلومتر 50 راه اصلی جسم راه 
 کیلومترتخریب باند رفت در قسمتهای چم 4

 0 300,000 گرداب جلوگیر و پاعلم

تل -سرفراش -معمولان  خرم آباد چگنی لرستان  کیلومتر 13 راه اصلی جسم راه 
جایگزین محور احداث جاده دسترسی به عنوان 

رافتخریبی فعلی و نیز دسترسی روستاهای اط  100,000 0 

 پلدختر پلدختر لرستان
-پلدختر )بابابهرام  -خرم آباد 

 پلدختر(
 کیلومتر 20 راه اصلی جسم راه

بی کیلومتر تخریب کامل و مابقی تخریب نس 3
 0 1,600,000 مسیر

 پلدختر لرستان
 

 -پلدختر )معمولان  -خرم آباد 
 بابابهرام(

کیلومتر تخریب کامل 11 کیلومتر 30 راه اصلی جسم راه  1,270,000 0 

 چگنی لرستان
 

 -پلدختر )ویسیان -خرم آباد 
 معمولان(

 کیلومتر 23 راه اصلی جسم راه
قیه کیلومتر تخریب کامل. و تخریب نسبی ب 4

 0 1,800,000 مسیر

 0 60,000 تخریب کامل دستگاه 1 پل ابنیه فنی ناصروند خرم آباد خرم آباد لرستان

 0 45,000 تخریب کامل دستگاه 1 پل ابنیه فنی پل فلزی شاهیوند دوره چگنی لرستان

 0 15,000 تخریب یک پایه به علت آبشستگی دستگاه 1 پل ابنیه فنی پل زردآباد زاغه خرم آباد لرستان

 0 15,000 آبشستگی پایه ها دستگاه 1 پل ابنیه فنی پل باباحسین خرم آباد خرم آباد لرستان

 0 150,000 تخریب نسبی دستگاه 1 پل ابنیه فنی پل ماسور خرم آباد خرم آباد لرستان

 0 65,000 تخریب کامل دستگاه 1 پل ابنیه فنی پل لوله ای بلیلوند خرم آباد خرم آباد لرستان

 0 120,000 تخریب کامل دستگاه 1 پل ابنیه فنی کاکارضا الشتر سلسله لرستان

 0 100,000 تخریب عرشه و آبشستگی اطراف پل دستگاه 1 پل ابنیه فنی چم مهر پلدختر پلدختر لرستان

 0 80,000 تخریب نسبی دستگاه 1 پل ابنیه فنی بابازید پلدختر پلدختر لرستان

 پلدختر لرستان
 

 0 30,000 تخریب عرشه و دستک دستگاه 1 پل ابنیه فنی کیان آباد

 پلدختر لرستان
 

 0 45,000 تخریب کامل دستگاه 1 پل ابنیه فنی گل گل

 پلدختر لرستان
 

 0 100,000 تخریب کامل دستگاه 1 پل ابنیه فنی پران پرویز

 پلدختر لرستان
 

 0 45,000 تخریب کامل دستگاه 1 پل ابنیه فنی مورانی

 پلدختر لرستان
 

 0 80,000 تخریب کامل کیلومتر 45 پل ابنیه فنی کلات زیودار

شول آباد -سپید دشت  سپید دشت الیگودرز لرستان  100 40,000 تخریب نسبی متر 574/834 راه روستایی جسم راه 

           
         

9,200,000 
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 نام محور

ت
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ت
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ت دیده
 طول خسار

 واحد

ت
 توضیحا

ت تکمیل
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ی
 

ت
 مبلغ خسار

درصد 
ت

خسار
 

 کیلومتر 0 راه فرعی جسم راه خسارت به ابنیه راه فرعی مرکزی ساری مازندران
 

 30 3,800 تنقیه ابروهای راههای اصلی

 کیلومتر 0 راه اصلی جسم راه خسارت به ابنیه راه اصلی مرکزی ساری مازندران
 

 30 21,750 تنقیه آبرو های راههای فرعی

اییابنیه راه روستخسارت به  مرکزی ساری مازندران  کیلومتر 0 راه روستایی جسم راه 
 

 30 208,320 تنقیه آبروهای راههای روستایی سطح استان

متر و آبنما 3متر ارتفاع 70احداث دیوار گابیون بطول  تخریب ابنیه فنی و آبشستگی راه کیلومتر 07/0 راه روستایی جسم راه محور راه روستایی کشکک کجور نوشهر مازندران  3,500 70 

 کجور نوشهر مازندران
کجور)منطقه -محور دوآب

اواز رودخانه( -گرمدره  
متر و آبنما 3متر ارتفاع 70احداث دیوار گابیون بطول  نشست و رانش جاده به علت آبشستگی کیلومتر 05/0 راه فرعی جسم راه  4,000 40 

 نکا مازندران
هزارجری

 ب
وچلماآنتنی س -استخرپشت  روستاییراه  جسم راه   رانش بالا دست کیلومتر 04/0 

متر  40رانش برداری + احداث دیوار حفاظتی به طول 
متر + احداث کانال 7و ارتفاع   

متر + زهکشی + زیرسازی و آسفالت 100به طول   
2,000 45 

 نکا مازندران
هزارجری

 ب
وچلماآنتنی س -استخرپشت   رانش بالا دست کیلومتر 04/0 راه روستایی جسم راه 

متر  40رانش برداری + احداث دیوار حفاظتی به طول 
متر + احداث 7و ارتفاع   

متر + زهکشی + زیرسازی و  800کانال به طول 
 آسفالت

2,000 50 

 نکا مازندران
هزارجری

 ب
وچلماآنتنی س -استخرپشت   لغزش بستر راه + رانش بالا دست کیلومتر 04/0 راه روستایی جسم راه 

متر  40دیوار حفاظتی به طول  رانش برداری + احداث
متر + احداث 7و ارتفاع   

متر + زهکشی + زیرسازی و  100کانال به طول 
 آسفالت

2,000 70 

 نکا مازندران
هزارجری

 ب
وچلماآنتنی س -استخرپشت   لغزش بستر راه کیلومتر 1/0 راه روستایی جسم راه 

متر + زیرسازی و  100زهکشی + احداث کانال به طول 
 60 800 آسفالت

 نکا مازندران
هزارجری

 ب
وچلماآنتنی س -استخرپشت   تخریب دیوار سنگی + رانش بالا دست کیلومتر 04/0 راه روستایی جسم راه 

متر  40رانش برداری + احداث دیوار حفاظتی به طول 
متر + احداث 7و ارتفاع   

متر 100کانال به طول   
1,800 55 

 نکا مازندران
هزارجری

 ب
راهجسم  استخرپشت  رانش پایین دست کیلومتر 02/0 راه روستایی 

متر  20رانش برداری + احداث دیوار حفاظتی به طول 
متر + احداث کانال 7و ارتفاع   

متر + تنقیه آبرو 800به طول   
2,000 40 

 نکا مازندران
هزارجری

 ب
 رانش بالا دست + پایین دست کیلومتر 04/0 راه روستایی جسم راه استخرپشت

متر  40برداری + احداث دیوار حفاظتی به طول رانش 
متر 100متر + احداث کانال به طول  7و ارتفاع   1,200 80 

 نکا مازندران
هزارجری

 ب
 رانش و لغزش پایین دست + تخریب آبرو کیلومتر 1/0 راه روستایی جسم راه استخرپشت

 100رانش برداری + احداث دیوار حفاظتی به طول 
متر +  100+ احداث کانال به طول  متر 7متر و ارتفاع 

 ترمیم آبرو +  زیرسازی و آسفالت
2,000 85 

 نکا مازندران
هزارجری

 ب
 رانش بالا دست کیلومتر 1/0 راه روستایی جسم راه استخرپشت

 100رانش برداری + احداث دیوار حفاظتی به طول 
متر +  100متر + احداث کانال به طول  7متر و ارتفاع 

 زهکشی
2,000 45 

 نکا مازندران
هزارجری

 ب
 رانش بالا دست + پایین دست کیلومتر 1/0 راه روستایی جسم راه استخرپشت

 100رانش برداری + احداث دیوار حفاظتی به طول 
متر +  100متر + احداث کانال به طول  7متر و ارتفاع 

 زهکشی
2,000 75 

 نکا مازندران
هزارجری

 ب
 رانش بالا دست کیلومتر 1/0 راه روستایی جسم راه استخرپشت

 100رانش برداری + احداث دیوار حفاظتی به طول 
متر  100متر + احداث کانال به طول  4/7متر و ارتفاع 

 + زهکشی
2,000 45 

 نکا مازندران
هزارجری

 ب
 رانش بالا دست + پایین دست کیلومتر 1/0 راه روستایی جسم راه استخرپشت

 100حفاظتی به طول رانش برداری + احداث دیوار 
متر +  800متر + احداث کانال به طول  7متر و ارتفاع 

 زهکشی +  زیرسازی و آسفالت
2,800 80 

 نکا مازندران
هزارجری

 ب
 رانش بالا دست کیلومتر 1/0 راه روستایی جسم راه استخرپشت

 100رانش برداری + احداث دیوار حفاظتی به طول 
متر +  800کانال به طول متر + احداث  5متر و ارتفاع 

 زهکشی
4,000 50 

 نکا مازندران
هزارجری

 ب
 رانش بالا دست + پایین دست کیلومتر 1/0 راه روستایی جسم راه استخرپشت

 100رانش برداری + احداث دیوار حفاظتی به طول 
متر +  800متر + احداث کانال به طول  5متر و ارتفاع 

 زهکشی +  زیرسازی و آسفالت
3,500 75 

 نکا مازندران
هزارجری

 ب
 رانش بالا دست + پایین دست کیلومتر 14/0 راه روستایی جسم راه استخرپشت

 140رانش برداری + احداث دیوار حفاظتی به طول 
متر +  800متر + احداث کانال به طول  5متر و ارتفاع 

 زهکشی +  زیرسازی و آسفالت
3,000 80 

 نکا مازندران
هزارجری

 ب
راه جسم استخرپشت  رانش بالا دست + پایین دست کیلومتر 14/0 راه روستایی 

 140رانش برداری + احداث دیوار حفاظتی به طول 
متر +  800متر + احداث کانال به طول  7متر و ارتفاع 

 زهکشی
2,500 75 

 نکا مازندران
هزارجری

 ب
 رانش بالا دست + پایین دست کیلومتر 8/0 راه روستایی جسم راه استخرپشت

 800رانش برداری + احداث دیوار حفاظتی به طول 
متر +  800متر + احداث کانال به طول  5متر و ارتفاع 

 زهکشی
7,500 85 

 نکا مازندران
هزارجری

 ب
 رانش بالا دست + پایین دست کیلومتر 74/0 راه روستایی جسم راه استخرپشت

 740رانش برداری + احداث دیوار حفاظتی به طول 
متر +  700متر + احداث کانال به طول  5 متر و ارتفاع

 زهکشی
9,000 85 

 نکا مازندران
هزارجری

 ب
 رانش بالا دست + پایین دست کیلومتر 14/0 راه روستایی جسم راه استخرپشت

 140رانش برداری + احداث دیوار حفاظتی به طول 
متر +  800متر + احداث کانال به طول  5متر و ارتفاع 

+ زیرسازی و آسفالت زهکشی + احداث آبرو  
4,500 80 

 نکا مازندران
هزارجری

 ب
 رانش بالا دست کیلومتر 8/0 راه روستایی جسم راه استخرپشت

متر  800رانش برداری + احداث دیوار گابیونی به طول 
متر +  100متر + احداث کانال به طول  5و ارتفاع 

 زهکشی
7,500 45 

 نکا مازندران
هزارجری

 ب
 رانش بالا دست کیلومتر 1/0 راه روستایی جسم راه استخرپشت

 100رانش برداری + احداث دیوار حفاظتی به طول 
متر +  100متر + احداث کانال به طول  5متر و ارتفاع 

 زهکشی
3,500 50 

 50 3,500 100حفاظتی به طول رانش برداری + احداث دیوار  رانش بالا دست کیلومتر 1/0 راه روستایی جسم راه استخرپشتهزارجری نکا مازندران
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متر +  100متر + احداث کانال به طول  5متر و ارتفاع  ب
 زهکشی

 نکا مازندران
هزارجری

 ب
 رانش بالا دست کیلومتر 1/0 راه روستایی جسم راه استخرپشت

متر  5متر و ارتفاع  100احداث دیوار حفاظتی به طول 
متر + زهکشی + احداث  100+ احداث کانال به طول 

 آبرو
3,500 45 

 نکا مازندران
هزارجری

 ب
 رانش بالا دست + پایین دست کیلومتر 8/0 راه روستایی جسم راه استخرپشت

متر  800رانش برداری + احداث دیوار گابیونی به طول 
متر +  800متر + احداث کانال به طول  4و ارتفاع 

 زهکشی
7,500 75 

 نکا مازندران
هزارجری

 ب
 رانش بالا دست کیلومتر 1/0 راه روستایی جسم راه استخرپشت

متر و ارتفاع  100رانش برداری + احداث دیوار به طول 
متر + زهکشی 100متر + احداث کانال به طول  4  5,000 50 

 رانش بالا دست کیلومتر 1/0 راه روستایی جسم راه استخرپشت مرکزی ساری مازندران
و ارتفاع  متر 800رانش برداری + احداث دیوار به طول 

متر + زهکشی +  100متر + احداث کانال به طول  5
 احداث آبرو

4,000 45 

 نکا مازندران
هزارجری

 ب
 رانش بالا دست کیلومتر 1/0 راه روستایی جسم راه استخرپشت

 7متر و ارتفاع  40رانش برداری + احداث دیوار به طول 
متر + زهکشی 100متر + احداث کانال به طول   2,000 50 

 نکا مازندران
هزارجری

 ب
ل هزار جریب آنتنی کرداب پ

 کرداب
متر + گوشواره های پل 40احداث دیوار به طول  رانش زمین + لغزش بستر راه+ ترك کوله پل کیلومتر 04/0 راه روستایی جسم راه  3,000 90 

 نکا مازندران
هزارجری

 ب
 رانش پایین دست کیلومتر 1/0 راه روستایی جسم راه هزار جریب آنتنی کرداب

 7متر و ارتفاع  100احداث دیوار در سه نقطه به طول 
 متر

2,000 50 

 نکا مازندران
هزارجری

 ب
تای استخرپشت آنتنی روس

 مزده
 85 1,200 احداث آبرو+ رانش برداری + کانال هدایت تخریب آبرو+ نشست بستر + رانش بالا دست کیلومتر 04/0 راه روستایی جسم راه

 نکا مازندران
هزارجری

 ب
تای استخرپشت آنتنی روس

 مزده
 50 1,000 رانش برداری + کانال هدایت آب + احداث آبرو رانش بالا دست کیلومتر 04/0 راه روستایی جسم راه

 نکا مازندران
هزارجری

 ب
تای استخرپشت آنتنی روس

 مزده
 رانش بالا و پایین دست کیلومتر 7/0 راه روستایی جسم راه

طول  دیوار بالا دست و پایین دست بهرانش برداری + 
متر + کانال 5متر و ارتفاع  700  7,500 85 

 نکا مازندران
هزارجری

 ب
 رانش بالا دست کیلومتر 04/0 راه روستایی جسم راه استخرپشت آنتنی درم

متر و ارتفاع  40رانش برداری + دیوار حفاظتی به طول 
متر 8  1,500 45 

 نکا مازندران
هزارجری

 ب
پشت استخر  لغزش و نشست بستر راه کیلومتر 04/0 راه روستایی جسم راه 

ه احداث آبرو و یا زهکشی عرضی + دیوار حفاظتی ب
متر 5متر و ارتفاع  40طول   2,500 75 

 نکا مازندران
هزارجری

 ب
ین استخر پشت انتنی حس

 آباد
متر + رانش برداری 8ارتفاع  متر و 100دیوار به طول  رانش بالا دست کیلومتر 1/0 راه روستایی جسم راه  2,000 50 

 نشست راه کیلومتر 1/0 راه روستایی جسم راه استخرپشت مرکزی نکا مازندران
زیرسازی و اسفالت  -متر  100زهکشی به طول 

متر 100کانال  -مترمربع 1000  1,000 40 

دسترانش بالا  کیلومتر 1/0 راه روستایی جسم راه استخرپشت مرکزی نکا مازندران  
متر به  100دیوار به طول  -متر  100زهکشی به طول 

رانش  -متر 800کانال هدایت اب  -متر ÷ 7ارتفاع 
 برداری

200 40 

 رانش بالا دست+ نشست بستر + لغزش کیلومتر 1/0 راه روستایی جسم راه استخرپشت مرکزی نکا مازندران
متری و زیر  8متر و احداث آبرو  100زهکشی به طول 

 60 2,500 سازی

نیابنیه ف درویشان مرکزی نکا مازندران  80 25,000 افزایش دهانه و ترمیم پل موجود+ احداث دیوار حائل تخریب پل)نشست شدید پی و کوله( کیلومتر 08/0 پل 

 لغزش بستر راه + رانش پایین دست کیلومتر 04/0 راه روستایی جسم راه درویشان مرکزی نکا مازندران
متر + زهکشی  7متر و ارتفاع  40به طول  دیوار گابیونی

 50 1,500 + زیرسازی و آسفالت

 مرکزی نکا مازندران
ای آنتنی روست -سد گلورد 

 بندبنی
 رانش بالادست و پایین دست کیلومتر 1/0 راه روستایی جسم راه

ت کانال هدایت آب + احداث دیوار حفاظتی در بالا دس
متر 5ارتفاع متر و  100و پایین دست به طول   3,000 70 

 مرکزی نکا مازندران
ای آنتنی روست -سد گلورد 

 للرد
 رانش پایین دست + آبشستگی بستر کیلومتر 1/0 راه روستایی جسم راه

کانال هدایت آب + احداث آبرو + دیوار حفاظتی به 
متر 100طول   3,900 80 

 مرکزی نکا مازندران
ای آنتنی روست -سد گلورد 

 للرد
 لغزش و نشست بستر کیلومتر 1/0 راه روستایی جسم راه

متری + کانال هدایت آب + زهکش به  8احداث آبرو 
متر 100طول   2,500 50 

 مرکزی نکا مازندران
ای آنتنی روست -سد گلورد 

 گلورد بزرگ
 رانش پایین دست کیلومتر 04/0 راه روستایی جسم راه

 متر + 10متر و ارتفاع  40دیوار گابیونی به طول 
 40 5,000 زهکشی بالادست + کانال هدایت آب

 مرکزی نکا مازندران
ای آنتنی روست -سد گلورد 

 گلورد کوچک
 رانش بالا دست و پایین دست کیلومتر 03/0 راه روستایی جسم راه

متر + زهکشی  5متر و ارتفاع  30دیوار گابیونی به طول 
 80 300 بالادست + رانش برداری

 مرکزی نکا مازندران
ای آنتنی روست -سد گلورد 

 گلورد کوچک
داریخاکبرداری + پایدار سازی شیب دیواره + رانش بر رانش بالا دست کیلومتر 04/0 راه روستایی جسم راه  350 50 

 مرکزی نکا مازندران
ای آنتنی روست -سد گلورد 

 لاکتراش
 رانش پایین دست کیلومتر 04/0 راه روستایی جسم راه

متر +  5متر و ارتفاع  40گابیونی به طول احداث دیوار 
متر 40زیرسازی و اسفالت + زهکش به طول   4,000 60 

 مرکزی نکا مازندران
 بعد پیچ های -سد گلورد 

 مرگ
متر 800رانش برداری به طول  رانش بالادست + تخریب درختان کیلومتر 8/0 راه روستایی جسم راه  300 50 

 مرکزی نکا مازندران
تج و آنتنی گرگ -سد گلورد 

 رمدانخیل
 رانش و ریزش ترانشه بالادست و پایین دست کیلومتر 04/0 راه روستایی جسم راه

+ احداث  7متر و ارتفاع  40احداث دیوار به طول 
متر + ریزش برداری 40زهکش به طول   2,000 80 

 مرکزی نکا مازندران
تج و آنتنی گرگ -سد گلورد 

 رمدانخیل
روستاییراه  جسم راه  رانش پایین دست کیلومتر 03/0 

متر + دیوار  8متر و عرض  10احداث آبرو به طول 
متر + کانال هدایت آب 30حفاظتی به طول   2,500 90 

 مرکزی نکا مازندران
تج و آنتنی گرگ -سد گلورد 

 رمدانخیل
 لغزش و رانش پایین دست + رانش بالادست کیلومتر 1/0 راه روستایی جسم راه

متر + دیوار حفاظتی به طول  100به طول  زهکشی
متر + ترانشه برداری 100  3,000 90 

 رانش پایین دست جاده کیلومتر 04/0 راه روستایی جسم راه سد گلورد مرکزی نکا مازندران
متر  40احداث دیوار حفاظتی در پایین دست به طول 

متر + زیرسازی و آسفالت 4/8و ارتفاع   1,500 40 

آنتنی دوآب -سد گلورد  مرکزی نکا مازندران  رانش پایین دست جاده کیلومتر 04/0 راه روستایی جسم راه 
متر+ زهکش  5متر به ارتفاع  40احداث دیوار به طول 

متر و عرض  100عرضی + تغییر مسیر جاده به طول 
متر 4  

2,500 45 

آنتنی دوآب -سد گلورد  مرکزی نکا مازندران  رانش ترانشه بالادست کیلومتر 04/0 راه روستایی جسم راه 
متر + رانش برداری + کانال  40زهکشی به طول 

متر 100هدایت آبهای سطحی به طول   1,000 40 

 لغزش و نشست بستر + خرابی رویه کیلومتر 1/0 راه روستایی جسم راه سد گلورد مرکزی نکا مازندران
متر +  100کانال هدایت آبهای سطحی به طول 

متر + زیرسازی و آسفالت +  7به عمق  زهکش عرضی
 زهکشی

4,000 90 

عبور اوکرکا -سد گلورد  مرکزی نکا مازندران  رانش و لغزش بستر راه + ترك کوله آبرو کیلومتر 1/0 راه روستایی جسم راه 
متر +  5متر و عمق  100احداث زهکش به طول 

 80 5,000زهکش عرضی + خاکبرداری + زیرسازی و آسفالت 



450          هیأت ویژۀ هازیرساختکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

متر مربع 1000  

 رانش ترانشه بالادست کیلومتر 04/0 راه روستایی جسم راه سد گلورد مرکزی نکا مازندران
 7متر و ارتفاع  40احداث دیوار حائل وزنی به طول 

متر+ خاکبرداری + کانال هدایت آبهای سطحی + 
 زهکشی

3,000 50 

 رانش پایین دست کیلومتر 04/0 راه روستایی جسم راه آنتنی لایی رودبار مرکزی نکا مازندران
متر و رانش برداری و کانال و  7متر ارتفاع  40طول 

متر 100زهکش به طول   2,000 55 

 رانش پایین دست کیلومتر 04/0 راه روستایی جسم راه آنتنی ولامده مرکزی نکا مازندران
متر و رانش برداری و کانال و  7متر ارتفاع  40طول 

متر 100زهکش به طول   2,000 50 

متر 800رانش برداری و کانال به طول  رانش بالادست کیلومتر 8/0 راه روستایی جسم راه آنتنی ولامده مرکزی نکا مازندران  500 40 

 رانش بالادست کیلومتر 1/0 راه روستایی جسم راه آنتنی ولامده مرکزی نکا مازندران
متر /زهکش و کانال  8متر ارتفاع 100دیوار به طول 

متر 100بطول   3,000 60 

 رانش بالادست کیلومتر 1/0 راه روستایی جسم راه آنتنی ولامده مرکزی نکا مازندران
متر /زهکش و کانال  8متر ارتفاع 100دیوار به طول 

متر 100بطول   3,000 50 

 رانش پایین دست کیلومتر 05/0 راه روستایی جسم راه آنتنی فریمک مرکزی نکا مازندران
متر زهکش کانال به  7متر ارتفاع  50به طول دیوار 

متر 100طول   2,000 45 

متر5متر به ارتفاع  80دیوار به طول  لغزش بستر کیلومتر 08/0 راه روستایی جسم راه آنتنی فریمک مرکزی نکا مازندران  1,200 30 

دسترانش پایین  کیلومتر 07/0 راه روستایی جسم راه آنتنی سورك مرکزی نکا مازندران متر و زهکشی7متر ارتفاع  70دیوار به طول    1,200 50 

 لغزش بستر و رانش بالا دست کیلومتر 1/0 راه روستایی جسم راه آنتنی سورك مرکزی نکا مازندران
متر و  زیر سازی / 8متر به ارتفاع  100دیوار به طول 

متر 100کانال و زهکشی به طول   2,300 60 

وركکفکور واودین سآنتنی  مرکزی نکا مازندران  رانش پایین دست کیلومتر 1/0 راه روستایی جسم راه 
و زهکش و کانال به طول  7ارتفاع  100دیوار به طول 

متر 100  3,000 50 

پاسند -آنتنی شیرکلا  مرکزی نکا مازندران  رانش پایین دست کیلومتر 02/0 راه روستایی جسم راه 
کانال به طول و زهکش و  5ارتفاع  20دیوار به طول 

متر 100  3,000 40 

 رانش بالادست کیلومتر 1/0 راه روستایی جسم راه انتنی پوروا مرکزی نکا مازندران
و زهکشی  و کانال به  7متر به ارتفاع 100دیوار به طول 

متر و رانش برداری 100طول   3,000 45 

 رانش بالادست کیلومتر 1/0 راه روستایی جسم راه انتنی پوروا مرکزی نکا مازندران
متر زهکش و کانال  7متر ارتفاع  100دیواربه طول 

متر100  3,000 60 

 رانش بالادست کیلومتر 1/0 راه روستایی جسم راه انتنی پوروا مرکزی نکا مازندران
متر زهکش و کانال  8متر ارتفاع  100دیواربه طول 

متر100  3,000 55 

 لغزش بستر رانش پایین دست کیلومتر 1/0 راه روستایی جسم راه انتنی پوروا مرکزی نکا مازندران
و زهکشی  و کانال به  5متر به ارتفاع 100دیوار به طول 

متر و رانش برداری و زیرسازی و آسفالت 100طول   4,000 70 

 نکا مازندران
هزارجری

 ب
 رانش پایین دست و بالادست کیلومتر 1/0 راه روستایی جسم راه انتنی پوروا

و زهکشی  و کانال به  5متر به ارتفاع 100دیوار به طول 
متر و رانش برداری 100طول   3,000 80 

 نکا مازندران
هزارجری

 ب
 رانش بالادست کیلومتر 8/0 راه روستایی جسم راه انتنی پوروا

و زهکشی  و کانال  7/4متر به ارتفاع 800دیوار به طول 
متر و رانش برداری 100به طول   6,000 50 

 نکا مازندران
هزارجری

 ب
لایی -بندبن   لغزش و نشست بستر کیلومتر 1/0 راه روستایی جسم راه 

متر + زهکشی + زیرسازی و  100احداث کانال به طول 
 80 1,000 آسفالت

لایی -بندبن  مرکزی نکا مازندران  رانش بالا دست کیلومتر 1/0 راه روستایی جسم راه 
متر +  100طول رانش برداری + احداث کانال به 

 زهکشی+ پایدار سازی شیب + کاهش سربار
1,200 35 

لایی -بندبن  مرکزی نکا مازندران  رانش بالا دست + پایین دست کیلومتر 1/0 راه روستایی جسم راه 
متر +  5متر و ارتفاع  100رانش برداری + دیوار به طول 
 60 3,000 کانال

لایی -بندبن  مرکزی نکا مازندران راهجسم    رانش بالا دست + پایین دست کیلومتر 8/0 راه روستایی 
متر  800رانش برداری + احداث دیوار گابیونی به طول 

متر +  100متر + احداث کانال به طول  7و ارتفاع 
 زهکشی

5,000 60 

لایی -بندبن  مرکزی نکا مازندران  رانش بالا دست کیلومتر 84/0 راه روستایی جسم راه 
 840+ احداث دیوار حفاظتی به طول رانش برداری 

متر +  740متر + احداث کانال به طول  8متر و ارتفاع 
 زهکشی + احداث آبرو

5,000 50 

لایی -بندبن  مرکزی نکا مازندران  رانش بالا دست + پایین دست کیلومتر 1/0 راه روستایی جسم راه 
 100رانش برداری + احداث دیوار حفاظتی به طول 

متر +  740متر + احداث کانال به طول  5ارتفاع متر و 
 زهکشی

3,500 60 

لایی -بندبن  مرکزی نکا مازندران  رانش بالا دست + پایین دست کیلومتر 74/0 راه روستایی جسم راه 
 740رانش برداری + احداث دیوار حفاظتی به طول 

متر +  740متر + احداث کانال به طول  5متر و ارتفاع 
زیرسازی و آسفالتزهکشی +   

10,000 55 

لایی -بندبن  مرکزی نکا مازندران  رانش بالا دست + پایین دست کیلومتر 8/0 راه روستایی جسم راه 
متر  800رانش برداری + احداث دیوار گابیونی به طول 

متر +  100متر + احداث کانال به طول  7و ارتفاع 
 زهکشی

5,000 45 

لایی -بندبن  مرکزی نکا مازندران  رانش بالادست کیلومتر 03/0 راه روستایی جسم راه 
متر + احداث دیوار حفاظتی به  100کانال هدایت آب 

متر + آسفالت 5متر و ارتفاع  30طول   2,500 40 

لایی _بندبن  مرکزی نکا مازندران  رانش بالا دست کیلومتر 1/0 راه روستایی جسم راه 
+ زهکش +  متر 5متر و ارتفاع  100دیوار به طول 

 45 3,000 کانال

لایی _بندبن  مرکزی نکا مازندران متر 5متر و ارتفاع  40دیوار حائل به طول  رانش بالا دست کیلومتر 04/0 راه روستایی جسم راه   2,000 50 

لایی _بندبن  مرکزی نکا مازندران متر + کانال 7ارتفاع متر و  100دیوار به طول  رانش بالادست کیلومتر 1/0 راه روستایی جسم راه   2,500 40 

لایی _بندبن  مرکزی نکا مازندران متر + زهکش + کانال 20دیوار به طول  رانش بالادست کیلومتر 02/0 راه روستایی جسم راه   2,500 40 

لایی _بندبن  مرکزی نکا مازندران  رانش بالادست +رانش پایین دست کیلومتر 14/0 راه روستایی جسم راه 
متر به  140برداری + احداث کانال به طول رانش 
 متر + زهکشی+ پایدار سازی شیب + کاهش 7ارتفاع 

 سربار
4,000 60 

لایی _بندبن  مرکزی نکا مازندران  رانش بالادست کیلومتر 04/0 راه روستایی جسم راه 
متر +  7متر و ارتفاع  40رانش برداری + دیوار به طول 
 40 2,200 کانال

لایی _بندبن  مرکزی نکا مازندران  رانش بالادست کیلومتر 14/0 راه روستایی جسم راه 
متر +  5و ارتفاع  140رانش برداری + دیوار به طول 
 50 4,000 کانال

لایی _بندبن  مرکزی نکا مازندران  رانش بالادست کیلومتر 1/0 راه روستایی جسم راه 
متر + زهکش +  5متر و ارتفاع  100دیوار به طول 

 45 3,000 کانال

انسفل می_لایی  _بندبن  مرکزی نکا مازندران متر 100آبرو + کانال به طول  رانش بالادست کیلومتر 1/0 راه روستایی جسم راه   1,600 50 

لایی _بندبن  مرکزی نکا مازندران  رانش بالا و پایین دست کیلومتر 7/0 راه روستایی جسم راه 
متر +  5متر و ارتفاع  700احداث دیوار گابیون به طول 

 60 10,000الت کانال هدایت آب+ زهکشی+ آبرو + زیرسازی + آسف



 451         زیرساختهای آب و فاضلاب و حمل و نقلجداول جزییات خسارات وارده به : 5پیوست  هیأت ویژۀ       
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 + خاکبرداری

لایی _بندبن  مرکزی نکا مازندران متر 5متر و ارتفاع  20دیوار به طول  رانش بالا و پایین دست کیلومتر 02/0 راه روستایی جسم راه   3,000 50 

لایی _بندبن  مرکزی نکا مازندران متر 5متر و ارتفاع  20دیوار به طول  رانش پایین دست کیلومتر 02/0 راه روستایی جسم راه   3,000 40 

 مرکزی نکا مازندران
ت استخرپشت آنتنی شی

 لایی رودبار
 رانش بالادست کیلومتر 05/0 راه روستایی جسم راه

کانال هدایت  -متر  7متر به ارتفاع  50دیوار به طول 
+ زهکشی و رانش برداری متر 100اب به طول   1,700 50 

 مرکزی نکا مازندران
ت استخرپشت آنتنی شی

 لایی رودبار
 رانش بالادست کیلومتر 1/0 راه روستایی جسم راه

متر + کانال هدایت  5متر به ارتفاع  100دیوار به طول 
متر + زهکشی و رانش برداری 100آب   4,000 50 

 مرکزی نکا مازندران
ت شیاستخرپشت آنتنی 
 لایی رودبار

 رانش پایین دست و لغزش و نشست بستر کیلومتر 1/0 راه روستایی جسم راه
متری و زیر  8متر و احداث آبرو  100زهکشی به طول 

 60 1,500 سازی

 مرکزی نکا مازندران
ت استخرپشت آنتنی شی

 لایی رودبار
نیابنیه ف  تخریب دیوار حفاظتی پایین دست کیلومتر 04/0 دیوار 

متر + زهکشی +  5متر به ارتفاع  40دیوار به طول 
متر 800کانال   3,000 40 

 مرکزی نکا مازندران
ت استخرپشت آنتنی شی

 لایی رودبار
 رانش بالادست کیلومتر 04/0 راه روستایی جسم راه

کانال هدایت اب  -متر  7متر به ارتفاع  40دیوار بطول 
رانش برداری و زهکشی -متر  800بطول   2,000 50 

 مرکزی نکا مازندران
ت استخرپشت آنتنی شی

 لایی رودبار
متر و زهکشی 4/7متر ارتفاع 140دیوار به طول  رانش پایین دست کیلومتر 14/0 راه روستایی جسم راه  4,500 40 

 نکا مازندران
هزارجری

 ب
ت استخرپشت آنتنی شی

 لایی رودبار
بالادسترانش  کیلومتر 04/0 راه روستایی جسم راه  

کانال هدایت اب  -متر  7متر به ارتفاع  40دیوار بطول 
رانش برداری و زهکشی -متر  800بطول   2,000 50 

 نکا مازندران
هزارجری

 ب
ت استخرپشت آنتنی شی

 لایی رودبار
 رانش بالادست کیلومتر 14/0 راه روستایی جسم راه

کانال هدایت اب  -متر  5متر به ارتفاع  140دیوار بطول 
رانش برداری و زهکشی -متر  800بطول   5,000 50 

 نکا مازندران
هزارجری

 ب
ت استخرپشت آنتنی شی

 لایی رودبار
 رانش بالادست کیلومتر 04/0 راه روستایی جسم راه

کانال هدایت اب  -متر  7متر به ارتفاع  40دیوار بطول 
رانش برداری و زهکشی -متر  100بطول   2,300 50 

 مازندران
میاندورو

 د
گهربارا

 ن
نیابنیه ف گهرباران)پل حسن آباد(  40 2,000 احداث سازه حفاظتی آبشستگی پی کوله کیلومتر 07/0 پل 

 مازندران
میاندورو

 د
گهربارا

 ن
دریا -سپاه-محور تازه آباد درناژ -احداث دیوار نگهبان آبشستگی دیواره خاکی اطراف کیلومتر 084/0 راه روستایی جسم راه   2,000 40 

 مازندران
میاندورو

 د
 کیلومتر 07/0 راه روستایی جسم راه جامخانه مرکزی

ل جامخانه به طو-رانش پایین دست محور میاندرود
متر 70  

احداث -احداث زهکش طولی-احداث دیوار نگهبان
 50 2,800 زهکش عرضی)آبرو(

 مازندران
میاندورو

 د
وارمی-دارابکلا مرکزی  کیلومتر 07/0 راه روستایی جسم راه 

 وارمی  به طول-رانش پایین دست محور داراب کلا
مت 89  

احداث -احداث زهکش طولی-احداث دیوار نگهبان
 50 3,000 زهکش عرضی)آبرو(

 مازندران
میاندورو

 د
وارمی-دارابکلا مرکزی  کیلومتر 05/0 راه روستایی جسم راه 

 وارمی  به طول-رانش پایین دست محور داراب کلا
متر در 54  

احداث -احداث زهکش طولی-احداث دیوار نگهبان
 50 2,800 زهکش عرضی

 مازندران
میاندورو

 د
جناسم-داراب کلا مرکزی  کیلومتر 02/0 راه روستایی جسم راه 

ول جناسم  به ط-رانش پایین دست محور داراب کلا
متر در 21  

احداث -احداث زهکش طولی-احداث دیوار نگهبان
 45 8,600 زهکش عرضی

 مازندران
میاندورو

 د
جناسم-داراب کلا مرکزی  کیلومتر 07/0 راه روستایی جسم راه 

ول جناسم  به ط-رانش پایین دست محور داراب کلا
متر در 78  

احداث -احداث زهکش طولی-احداث دیوار نگهبان
 50 3,200 زهکش عرضی

 مازندران
میاندورو

 د
جناسم-داراب کلا مرکزی  کیلومتر 04/0 راه روستایی جسم راه 

ول جناسم  به ط-رانش پایین دست محور داراب کلا
متر در 52  

احداث -احداث زهکش طولی-احداث دیوار نگهبان
 50 5,300 زهکش عرضی

 مازندران
میاندورو

 د
جناسم-داراب کلا مرکزی  کیلومتر 07/0 راه روستایی جسم راه 

ول جناسم  به ط-رانش پایین دست محور داراب کلا
متر در 77  

احداث -احداث زهکش طولی-دیوار نگهبان احداث
 زهکش عرضی

4,600 50 

 مازندران
میاندورو

 د
جناسم-داراب کلا مرکزی  کیلومتر 1/0 راه روستایی جسم راه 

ول جناسم  به ط-رانش پایین دست محور داراب کلا
متر در 92  

احداث -احداث زهکش طولی-احداث دیوار نگهبان
 50 8,600 زهکش عرضی

 مازندران
میاندورو

 د
جناسم-داراب کلا مرکزی  کیلومتر 06/0 راه روستایی جسم راه 

ول جناسم به ط-رانش پایین دست محور داراب کلا
متر در 4/45  

احداث -احداث زهکش طولی-احداث دیوار نگهبان
 50 6,400 زهکش

کیلومتر 74بطول تخریب شانه راه  کیلومتر 33 راه فرعی جسم راه سطح شهرستان مرکزی گلوگاه مازندران  20 8,250 ترمیم شانه راههای فرعی 

بارکلا )کلکت(-آغوزدره مرکزی گلوگاه مازندران  کیلومتر 14/0 راه روستایی جسم راه 
لاب رانش و آبشستگی جاده بر اثر جاری شدن سی

 ناشی از آبهای سطحی

متر + احداث  100اجرای کانال هدایت آب به طول 
متر+ شن ریزی  7و ارتفاع متر  40دیوار ضامن به طول 

متر 140به طول   
2,800 60 

سفیدچاه -وزوار  مرکزی گلوگاه مازندران نیابنیه ف   کیلومتر 0 آبرو 
ی از افتادن یک از دیوارهای بالی آبرو + تخریب بخش

 رادیه خروجی
 30 580 اجرای دیوار بالی + ترمیم رادیه + اجرای شانه راه

همچان-محلهمصیب  مرکزی گلوگاه مازندران نیابنیه ف   کیلومتر 0 آبرو 
ب رادیه افتادن آخرین لوله آبرو به قطر یکمتر + تخری
متر 10خروجی+ تخریب بخشی از جاده به طول   

ن لوله تحکیم بستر در قسمت زیر آبرو + نصب آخری
 40 620 بتنی + ترمیم رادیه+ زیرسازی و روسازی

هرقائم ش مازندران  مرکزی 
 -لا اسکندرکمحور روستایی 
 پل

نیابنیه ف  تخریب گوشواره پل کیلومتر 161/0 پل 
 5,000 70 

هرقائم ش مازندران  مرکزی 
-لامحور روستایی اسکندرک

 پل
نیابنیه ف  30 5,000 تقویت پی و ترمیم عرشه نشست کرده آبشستگی پایه میانی کیلومتر 06/0 پل 

هرقائم ش مازندران پل-بالارستم مرکزی  نیابنیه ف   کیلومتر 09/0 پل 
برید  فروریزش عرشه پل و تخریب دیوار برگشتی و

 عرضی

احداث راه موقت و بازسازی پل موجود شامل احداث 
برید عرضی، احداث پایه میانی و دو دهانه عرشه 

 تخریب شده
70,000 100 

نیابنیه ف برجی خیل)پل برج خیل( مرکزی سیمرغ مازندران  کیلومتر 04/0 پل 
دهانه پل  بودن تراز عرشه در اثر سیلاببه علت پایین 

 توسط شاخ  و برگ و تنه درختان مسدود و موجب
 آبگرفتگی شده است.

ع لازمتخریب دهانه میانی و احداث عرشه جدید با ترفی  40,000 35 

 مازندران
 سوادکوه
 شمالی

پل-منگل مرکزی نیابنیه ف   90 2,000 احداث پایه میانی + دال بتنی آب بردگی بخشی از رادیه گابیونی کیلومتر 11/0 پل 

 مازندران
 سوادکوه
 شمالی

سد-شارقلت مرکزی  مسدود شدن جاده در اثر رانش ترانشه بالا دست کیلومتر 5/0 راه فرعی جسم راه 
 500 لزوم مطالعات ژئوتکنیکی + احداث دیوار به طول

متر )و یا احداث برم( 7متر و ارتفاع   22,000 40 

 مازندران
 سوادکوه
 شمالی

متر 140تخریب جاده به طول  کیلومتر 14/0 راه روستایی جسم راه دهکلان مرکزی  
به  لزوم مطالعات ژئوتکنیکی + زیرسازی و روسازی

متر + احداث کانال هدایت آب 140طول   1,100 70 

 مازندران
 سوادکوه
 شمالی

نیابنیه ف دهکلان مرکزی  کیلومتر 06/0 دیوار 
ن و ملات در بالا دست و پاییتخریب دیوارسنگ 

 دست
ه طول لزوم مطالعات ژئوتکنیکی + احداث مجدد دیوار ب

متر در بالا دست و پایین دست 8متر و ارتفاع  60  3,100 60 

 مازندران
 سوادکوه
 شمالی

 کیلومتر 84/0 راه روستایی جسم راه دهکلان مرکزی
گی مسدود شدن جاده در اثر رانش ترانشه و آبشست

دستبالا   
 840 لزوم مطالعات ژئوتکنیکی + احداث دیوار به طول

متر 7متر و ارتفاع   14,000 35 

 مازندران
 سوادکوه
 شمالی

شارقلت-قرآن تالار مرکزی نیابنیه ف  متر 1احدات آبرو به دهانه  تخریب دال در پایین دست کیلومتر 0 آبرو   500 25 

 مازندران
 سوادکوه
 شمالی

بابل-شیرگاه مرکزی راهجسم   جاده 104رانش و تخریب  کیلومتر 05/0 راه فرعی   
متر + احداث  8متر و ارتفاع  73احداث دیوار به طول 

 10 2,100متر + زیرسازی و  40کانال هدایت آب به طول 
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 روسازی

 مازندران
 سوادکوه
 شمالی

امام کلا-شارقلت مرکزی  کیلومتر 05/0 راه روستایی جسم راه 
نشست و ترك در لبه متر +  50رانش به طول 

 آسفالت
متر + احداث  7متر و ارتفاع  54احداث دیوار به طول 

متر + مرمت جاده 30کانال هدایت آب به طول   2,700 45 

 مازندران
 سوادکوه
 شمالی

امام کلا-شارقلت مرکزی متر 20تخریب کامل جاده به طول  کیلومتر 02/0 راه روستایی جسم راه   
متر + زیرسازی  5متر و ارتفاع  20احداث دیوار به طول 
متر + لایروبی  2/0متر و ارتفاع  20و روسازی به طول 

 کانال و تنقیه آبرو
7,300 100 

 مازندران
 سوادکوه
 شمالی

یکلا(امام کلا)پل کال-شارقلت مرکزی نیابنیه ف   تخریب رادیه کیلومتر 08/0 پل 
متر،احداث  80طول تنقیه + احداث مجدد رادیه به 

 30 1,200 برید

 مازندران
 سوادکوه
 شمالی

امام کلا-شارقلت مرکزی متر 72نقطه پشت سر هم جمعا به طول  7رانش در  کیلومتر 05/0 راه روستایی جسم راه   
متر+ لایروبی  5متر و ارتفاع  72احداث دیوار به طول 

 55 2,900 قنو

 مازندران
 سوادکوه
 شمالی

امام کلا-شارقلت مرکزی جاده %10رانش و تخریب  کیلومتر 08/0 راه روستایی جسم راه   
متر+ لایروبی  5متر و ارتفاع  80احداث دیوار به طول 

 10 1,500 قنو

 مازندران
 سوادکوه
 شمالی

امام کلا-شارقلت مرکزی جسم راه %10متر و تخریب  80رانش به طول  کیلومتر 08/0 راه روستایی جسم راه   
ه طول مطالعات ژئوتکنیکی + احداث دیوار مسلح ب لزوم

متر 3متر و ارتفاع  80  3,200 10 

 مازندران
 سوادکوه
 شمالی

امام کلا-شارقلت مرکزی  رانش تا لبه آسفالت کیلومتر 01/0 راه روستایی جسم راه 
متری + احداث  7متر و ارتفاع  14احداث دیوار به طول 

 35 900 کانال هدایت آب + تنقیه آبرو

 مازندران
سواد 
 کوه

نیابنیه ف کردآباد مرکزی  30 3,000 احداث مجدد برید تخریب برید پل کرد آباد کیلومتر 06/0 پل 

 مازندران
سواد 
 کوه

کار سالار-جمشید آباد مرکزی  آبشستگی پای خاکریز کیلومتر 03/0 راه روستایی جسم راه 
و متر جهت تامین پای خاکریز  6احداث دیوار به ارتفاع

 20 5,000 جلوگیری از رانش کل مسیر

 مازندران
سواد 
 کوه

اد(اصلی )قبل از جمشید آب مرکزی  آبشستگی پای خاکریز کیلومتر 03/0 راه اصلی جسم راه 
 متر جهت تامین پای خاکریز و 4احداث دیوار به ارتفاع 

 40 7,000 جلوگیری از رانش کل مسیر

 مازندران
سواد 
 کوه

راهجسم  کارسالار مرکزی  آبشستگی پای خاکریز کیلومتر 01/0 راه فرعی 
 متر جهت تامین پای خاکریز و 2احداث دیوار به ارتفاع 

 35 2,100 جلوگیری از رانش کل مسیر

 مازندران
سواد 
 کوه

 مرکزی
گدوك )بعد از -قائم شهر

 پارك جوارم(
 آبشستگی پای خاکریز کیلومتر 05/0 راه اصلی جسم راه

متر جهت تامین پای خاکریز و  6ارتفاع حداث دیوار به 
 40 6,300 جلوگیری از رانش کل مسیر

 مازندران
سواد 
 کوه

 مرکزی
گدوك )قبل از -قائم شهر

 جوارم(
 آبشستگی پای خاکریز کیلومتر 01/0 راه اصلی جسم راه

 متر جهت تامین پای خاکریز و 4احداث دیوار به ارتفاع 
 35 1,500 جلوگیری از رانش کل مسیر

 مازندران
سواد 
 کوه

 مرکزی
گدوك )بعد از -قائم شهر
بعد دوربین(-تونل   

 آبشستگی پای خاکریز کیلومتر 05/0 راه اصلی جسم راه
 متر جهت تامین پای خاکریز و 4احداث دیوار به ارتفاع 

 30 4,500 جلوگیری از رانش کل مسیر

 مازندران
سواد 
 کوه

 مرکزی
یچ گدوك )بعد از پ-قائم شهر

 آینه(
 آبشستگی پای خاکریز کیلومتر 04/0 راه اصلی جسم راه

 متر جهت تامین پای خاکریز و 4احداث دیوار به ارتفاع 
 40 10,300 جلوگیری از رانش کل مسیر

 مازندران
سواد 
 کوه

 مرکزی
گدوك )قبل از -قائم شهر

 پیچ کوبان(
نیابنیه ف  آبشستگی پای دیوار کیلومتر 5/0 دیوار 

 21,750 40 

 مازندران
سواد 
 کوه

متر 50رانش و تخریب بخشی از جاده به طول  کیلومتر 05/0 راه روستایی جسم راه سواد رودبار مرکزی  
 4,500 100 

 مازندران
سواد 
 کوه

متر 50رانش و تخریب بخشی از جاده به طول  کیلومتر 05/0 راه روستایی جسم راه سواد رودبار مرکزی  
 4,500 100 

 مازندران
سواد 
 کوه

دراسله-لله بند  مرکزی متر 7احداث دیوار به ارتفاع  تخریب راه ورودی روستا کیلومتر 01/0 راه روستایی جسم راه   800 100 

 مازندران
سواد 
 کوه

دراسله-لله بند  مرکزی لهرانش شانه خاکی و تخریب آسفالت  قبل دراس کیلومتر 07/0 راه روستایی جسم راه   
متر، احداث زیر سازی و  5احداث دیوار به ارتفاع 

 60 2,500 روسازی

 مازندران
سواد 
 کوه

دراسله-لله بند  مرکزی نیابنیه ف   100 800 احداث مجدد آبرو تخریب آبرو  سکند کیلومتر 01/0 آبرو 

 مازندران
سواد 
 کوه

دراسله-لله بند  مرکزی نیابنیه ف  دیوارهای آبرواحداث مجدد  دیوار برگشتی پل بعد سکند کیلومتر 0 آبرو   1,700 90 

 مازندران
سواد 
 کوه

دراسله-لله بند  مرکزی ندرانش شانه خاکی و تخریب آسفالت  قبل سک کیلومتر 04/0 راه روستایی جسم راه  متر، احداث قنو 4احداث دیوار به ارتفاع    4,100 90 

 مازندران
سواد 
 کوه

دراسله-لله بند  مرکزی  رانش شانه خاکی و تخریب آسفالت  تنگ آذری کیلومتر 07/0 راه روستایی جسم راه 
متر، احداث زیر سازی و  5احداث دیوار به ارتفاع 

 90 2,500 روسازی

 مازندران
سواد 
 کوه

دراسله-لله بند  مرکزی آذری رانش شانه خاکی و تخریب آسفالت قبل تنگ کیلومتر 07/0 راه روستایی جسم راه   
احداث زیر سازی و متر،  5احداث دیوار به ارتفاع 

 90 2,500 روسازی

 مازندران
سواد 
 کوه

چرات-آپون مرکزی متر و احداث زیرسازی 5احداث دیوار به ارتفاع  آبشستگی و تخریب جاده کیلومتر 014/0 راه روستایی جسم راه   3,900 100 

 مازندران
سواد 
 کوه

زدو تخریب آسفالت قبل کارم رانش شانه خاکی کیلومتر 07/0 راه روستایی جسم راه کارمزد مرکزی  
 5 لزوم مطالعات ژئوتکنیکی،احداث دیوار به ارتفاع

ه متر،احداث زیر سازی،احداث روسازی،احداث قنو،تنقی
 آبرو

2,500 50 

 مازندران
سواد 
 کوه

زدرانش شانه خاکی و تخریب آسفالت قبل کارم کیلومتر 07/0 راه روستایی جسم راه کارمزد مرکزی  
 5 ژئوتکنیکی،احداث دیوار به ارتفاعلزوم مطالعات 

ه متر،احداث زیر سازی،احداث روسازی،احداث قنو،تنقی
 آبرو

2,500 50 

 مازندران
سواد 
 کوه

یجانرانش شانه خاکی و تخریب آسفالت قبل کلار کیلومتر 07/0 راه روستایی جسم راه کالاریجان مرکزی  
 2,500 70 

 مازندران
سواد 
 کوه

 رانش شانه خاکی و تخریب آسفالت کیلومتر 01/0 راه روستایی جسم راه پارسی مرکزی
 5 لزوم مطالعات ژئوتکنیکی،احداث دیوار به ارتفاع

ه متر،احداث زیر سازی،احداث روسازی،احداث قنو،تنقی
 آبرو

1,300 40 

 مازندران
سواد 
 کوه

آسفالترانش شانه خاکی و تخریب  کیلومتر 01/0 راه روستایی جسم راه عبور پارسی مرکزی  
 5 لزوم مطالعات ژئوتکنیکی،احداث دیوار به ارتفاع

ه متر،احداث زیر سازی،احداث روسازی،احداث قنو،تنقی
 آبرو

1,300 0 

 مازندران
سواد 
 کوه

آلاشت)پل آزادمهر( -آزادمهر مرکزی نیابنیه ف   80 1,000 بهسازی رادیه آسیب دیده تخریب رادیه پل کیلومتر 089/0 پل 

 مازندران
سواد 
 کوه

آلاشت -آزادمهر مرکزی متر و احیا قنو و تنقیه آبرو 6احداث دیوار به ارتفاع  رانش شانه خاکی و تخریب آسفالت دوراهی آپن کیلومتر 07/0 راه روستایی جسم راه   3,300 90 

 مازندران
سواد 
 کوه

آلاشت -آزادمهر مرکزی  کیلومتر 06/0 راه روستایی جسم راه 
شیر  آسفالت قبل عبوررانش شانه خاکی و تخریب 
 دره

و  4ع لزوم مطالعات ژئوتکنیکی احداث دیوار به ارتفا
 90 5,000 احیای قنو

آلاشت -آزادمهر مرکزیسواد  مازندران ر تنگهرانش شانه خاکی و تخریب آسفالت بعد انجی کیلومتر 07/0 راه روستایی جسم راه  آبرو متر و احیا قنو و تنقیه 6احداث دیوار به ارتفاع    3,300 90 



 457         زیرساختهای آب و فاضلاب و حمل و نقلجداول جزییات خسارات وارده به : 5پیوست  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 کوه

 مازندران
سواد 
 کوه

کوه اسطلخ-پل سفید مرکزی انرانش شانه خاکی و تخریب آسفالت قبل دهمی کیلومتر 01/0 راه روستایی جسم راه   
 5 لزوم مطالعات ژئوتکنیکی،احداث دیوار به ارتفاع

ه متر،احداث زیر سازی،احداث روسازی،احداث قنو،تنقی
 آبرو

1,300 90 

 مازندران
سواد 
 کوه

کوه اسطلخ-فلورد مرکزی نیابنیه ف  ه پل بزلاآبشستگی و تخریب دیوار برگشتی و کول کیلومتر 01/0 پل   80 2,000 مرمت کوله و دیوار برگشتی 

 مازندران
سواد 
 کوه

محمدآباد-پل سفید مرکزی نگدهرانش شانه خاکی و تخریب آسفالت قبل از س کیلومتر 074/0 راه فرعی جسم راه   
 4 مطالعات ژئوتکنیکی،احداث دیوار به ارتفاعلزوم 

ه متر،احداث زیر سازی،احداث روسازی،احداث قنو،تنقی
 آبرو

2,500 90 

 مازندران
سواد 
 کوه

محمدآباد-پل سفید مرکزی درانش شانه خاکی و تخریب آسفالت بعد فلور کیلومتر 07/0 راه فرعی جسم راه   
 4 ارتفاعلزوم مطالعات ژئوتکنیکی،احداث دیوار به 

ه متر،احداث زیر سازی،احداث روسازی،احداث قنو،تنقی
 آبرو

2,500 90 

 مازندران
سواد 
 کوه

محمدآباد-پل سفید مرکزی ردرانش شانه خاکی و تخریب آسفالت قبل فلو کیلومتر 07/0 راه فرعی جسم راه   
 4 لزوم مطالعات ژئوتکنیکی،احداث دیوار به ارتفاع

ه روسازی،احداث قنو،تنقیمتر،احداث زیر سازی،احداث 
 آبرو

3,200 90 

 مازندران
سواد 
 کوه

محمدآباد-پل سیفد مرکزی ردرانش شانه خاکی و تخریب آسفالت قبل فلو کیلومتر 06/0 راه فرعی جسم راه  متر 7و ارتفاع  80احداث دیوار ضامن به طول    5,000 80 

 مازندران
سواد 
 کوه

محمدآباد-پل سفید مرکزی فرعیراه  جسم راه  متر 5و ارتفاع  70احداث دیوار ضامن به طول  رانش شانه خاکی و تخریب آسفالت قبل لمزر کیلومتر 1/0   8,100 100 

 مازندران
سواد 
 کوه

نیابنیه ف خطیرکوه)پل امافت( مرکزی  70 500 احداث کاور بتنی اطراف پایه + احیای مجدد دیوار تخریب بخشی از دیوار گابیونی کیلومتر 015/0 پل 

 مازندران
سواد 
 کوه

رنترانش شانه خاکی و تخریب آسفالت بعد عبور ب کیلومتر 05/0 راه فرعی جسم راه خطیرکوه مرکزی  
 متر جهت تامین پای خاکریز و 4احداث دیوار به ارتفاع 

 90 3,300 جلوگیری از تخریب کل مسیر

 مازندران
سواد 
 کوه

برنت رانش شانه خاکی و تخریب آسفالت قیل عبور کیلومتر 1/0 راه فرعی جسم راه خطیرکوه مرکزی  
 متر جهت تامین پای خاکریز و 4احداث دیوار به ارتفاع 

 70 8,100 جلوگیری از تخریب کل مسیر

 مازندران
سواد 
 کوه

 کیلومتر 1/0 راه فرعی جسم راه خطیرکوه مرکزی
فالت رانش شانه خاکی و تخریب آسفالت کارخانه آس

 پل سفید
متر جهت جلوگیری از  4دیوار به ارتفاع احداث مجدد 

 30 8,100 تخریب کل مسیر

 مازندران
سواد 
 کوه

تیر رانش شانه خاکی و تخریب آسفالت بعد میدان کیلومتر 06/0 راه فرعی جسم راه خطیرکوه مرکزی  
 متر جهت تامین پای خاکریز و 4احداث دیوار به ارتفاع 

 60 5,000 جلوگیری از تخریب کل مسیر

 ساری مازندران
 کلیجان
 رستاق

متر + احداث کانال هدایت اب 800زهکشی به طول  آبشستگی شانه خاکی و تخریب آسفالت کیلومتر 8/0 راه روستایی جسم راه ورکی  2,500 60 

 مازندران
سواد 
 کوه

 رانش شانه خاکی و تخریب آسفالت کیلومتر 7/0 راه روستایی جسم راه کارسالار مرکزی
 25,000 40 

 مازندران
سواد 
 کوه

نیابنیه ف جمشید آباد زیرآب  40 5,000 احداث مجدد دیوار برگشتی تخریب دیوار برگشتی پل جمشید آباد کیلومتر 05/0 پل 

 مازندران
سواد 
 کوه

بهمنان -زیراب  زیرآب نیابنیه ف   تخریب دیوار برگشتی پل امیرکلا کیلومتر 01/0 آبرو 
 700 40 

 مازندران
سواد 
 کوه

بهمنان -زیراب  زیرآب لارانش شانه خاکی و تخریب آسفالت بعد امیرک کیلومتر 07/0 راه روستایی جسم راه   
 2,500 50 

 مازندران
سواد 
 کوه

بهمنان -زیراب  زیرآب انرانش شانه خاکی و تخریب آسفالت قبل بهمن کیلومتر 07/0 راه روستایی جسم راه   
 2,500 45 

 مازندران
سواد 
 کوه

لاجیم -زیراب  زیرآب  کیلومتر 08/0 راه روستایی جسم راه 
متر بعد  800رانش شانه خاکی و تخریب آسفالت 

 40 2,300  دوراهی

 مازندران
سواد 
 کوه

لاجیم-زیراب زیرآب لارانش شانه خاکی و تخریب آسفالت قبل ولی کیلومتر 014/0 راه روستایی جسم راه   
 و تنقیه آبرو ومتر و احیا قنو  6احداث دیوار به ارتفاع 

 40 1,700 احداث زیرسازی و روسازی

 مازندران
سواد 
 کوه

لاجیم-زیراب زیرآب مرانش شانه خاکی و تخریب آسفالت قبل لاجی کیلومتر 07/0 راه روستایی جسم راه  متر و احیا قنو و تنقیه آبرو 6احداث دیوار به ارتفاع    3,300 30 

 مازندران
سواد 
 کوه

لاجیم-زیراب زیرآب مرانش شانه خاکی و تخریب آسفالت قبل لاجی کیلومتر 034/0 راه روستایی جسم راه  متر و احیا قنو و تنقیه آبرو 5احداث دیوار به ارتفاع    4,300 30 

 مازندران
سواد 
 کوه

لاجیم-زیراب زیرآب نعیمرانش شانه خاکی و تخریب آسفالت قبل پیر کیلومتر 08/0 راه روستایی جسم راه  متر و احیا قنو و تنقیه آبرو 6دیوار به ارتفاع احداث    2,500 30 

 مازندران
سواد 
 کوه

لاجیم-زیراب زیرآب نعیمرانش شانه خاکی و تخریب آسفالت قبل پیر کیلومتر 07/0 راه روستایی جسم راه  متر و احیا قنو و تنقیه آبرو 6احداث دیوار به ارتفاع    2,500 30 

 مازندران
سواد 
 کوه

لاجیم-زیراب مرکزی پی رانش شانه خاکی و تخریب آسفالت قبل سی کیلومتر 013/0 راه روستایی جسم راه   
 5 لزوم مطالعات ژئوتکنیکی،احداث دیوار به ارتفاع

ه متر،احداث زیر سازی،احداث روسازی،احداث قنو،تنقی
 آبرو

1,000 56 

 مازندران
سواد 
 کوه

لاجیم-زیراب مرکزی دره رانش شانه خاکی و تخریب آسفالت بعد پلنگ کیلومتر 034/0 راه روستایی جسم راه  متر و احیا قنو و تنقیه آبرو 5احداث دیوار به ارتفاع    8,100 60 

 مازندران
سواد 
 کوه

کسلیان-لاجیم-زیراب مرکزی گ درهرانش شانه خاکی و تخریب آسفالت قبل پلن کیلومتر 01/0 راه روستایی جسم راه  متر و احیا قنو و تنقیه آبرو 6ارتفاع احداث دیوار به    800 50 

 مازندران
سواد 
 کوه

لاجیم-زیراب زیرآب درانش شانه خاکی و تخریب آسفالت بعد کچی کیلومتر 07/0 راه روستایی جسم راه  متر و احیا قنو و تنقیه آبرو 4احداث دیوار به ارتفاع    2,500 30 

 مازندران
سواد 
 کوه

کسلیان-لاجیم-زیراب زیرآب  کیلومتر 088/0 راه روستایی جسم راه 
متر  400رانش شانه خاکی و تخریب آسفالت قبل 

 قبل کچید
متر و احیا قنو و تنقیه آبرو 6احداث دیوار به ارتفاع   3,300 60 

 مازندران
سواد 
 کوه

لاجیم-زیراب زیرآب  کیلومتر 08/0 راه روستایی جسم راه 
کیلومتر  1تخریب آسفالت قبل رانش شانه خاکی و 

 قبل کچید
متر و احیا قنو و تنقیه آبرو 6احداث دیوار به ارتفاع   2,500 30 

 مازندران
سواد 
 کوه

کسلیان-لاجیم-زیراب مرکزی  کیلومتر 05/0 راه روستایی جسم راه 
 400/1رانش شانه خاکی و تخریب آسفالت قبل 

 کیلومتر قبل کچید
متر و احیا قنو و تنقیه آبرو 4احداث دیوار به ارتفاع   3,300 60 

 مازندران
سواد 
 کوه

کسلیان-لاجیم-زیراب مرکزی یرانش شانه خاکی و تخریب آسفالت بعد مرغدار کیلومتر 05/0 راه روستایی جسم راه  متر و احیا قنو و تنقیه آبرو 6احداث دیوار به ارتفاع    3,300 60 

 مازندران
سواد 
 کوه

لاجیم-زیراب مرکزی  کیلومتر 08/0 راه روستایی جسم راه 
 رانش شانه خاکی و تخریب آسفالت قبل دوراهی

 بهمنان
متر و احیا قنو و تنقیه آبرو 5احداث دیوار به ارتفاع   1,700 65 

 مازندران
سواد 
 کوه

لاجیم-زیراب مرکزی شانه خاکی و تخریب نیم عرض مسیررانش  رانش شانه خاکی و تخریب آسفالت اول حوزه کیلومتر 08/0 راه روستایی جسم راه   1,700 65 

لاجیم-زیراب مرکزیسواد  مازندران متر و احیا قنو و تنقیه آبرو 5احداث دیوار به ارتفاع  رانش شانه خاکی و تخریب آسفالت اول حوزه کیلومتر 034/0 راه روستایی جسم راه   5,000 50 



455          هیأت ویژۀ هازیرساختکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 کوه

 مازندران
سواد 
 کوه

راهجسم  زیراب کنیج کلا مرکزی انیرانش شانه خاکی و تخریب آسفالت بعد نگهب کیلومتر 05/0 راه روستایی   
 5 لزوم مطالعات ژئوتکنیکی،احداث دیوار به ارتفاع

ه متر،احداث زیر سازی،احداث روسازی،احداث قنو،تنقی
 آبرو

3,300 70 

 مازندران
سواد 
 کوه

انیرانش شانه خاکی و تخریب آسفالت بعد نگهب کیلومتر 08/0 راه روستایی جسم راه زیراب کنیج کلا مرکزی  
 5 لزوم مطالعات ژئوتکنیکی،احداث دیوار به ارتفاع

ه متر،احداث زیر سازی،احداث روسازی،احداث قنو،تنقی
 آبرو

1,700 50 

 مازندران
سواد 
 کوه

قبل معدنرانش شانه خاکی و تخریب آسفالت  کیلومتر 08/0 راه روستایی جسم راه زیراب کنیج کلا مرکزی  
 5 لزوم مطالعات ژئوتکنیکی،احداث دیوار به ارتفاع

ه متر،احداث زیر سازی،احداث روسازی،احداث قنو،تنقی
 آبرو

1,700 50 

 مازندران
سواد 
 کوه

 رانش شانه خاکی و تخریب آسفالت قبل معدن کیلومتر 07/0 راه روستایی جسم راه زیراب کنیج کلا زیرآب
 5 ژئوتکنیکی،احداث دیوار به ارتفاعلزوم مطالعات 

ه متر،احداث زیر سازی،احداث روسازی،احداث قنو،تنقی
 آبرو

2,800 55 

 مازندران
سواد 
 کوه

 رانش شانه خاکی و تخریب آسفالت قبل معدن کیلومتر 08/0 راه روستایی جسم راه زیراب کنیج کلا زیرآب
 5 لزوم مطالعات ژئوتکنیکی،احداث دیوار به ارتفاع

ه متر،احداث زیر سازی،احداث روسازی،احداث قنو،تنقی
 آبرو

1,700 50 

 ساری مازندران
 کلیجان
 رستاق

دروپی-بالاکولا  رانش بالادست کیلومتر 1/0 راه روستایی جسم راه 
 5متری موجود به ارتفاع کل  8متر دیوار  100ترفیع 

 20 3,000 متر

 ساری مازندران
 کلیجان
 رستاق

متر 5و ارتفاع 70احداث دیوار ضامن به طول  رانش بالادست کیلومتر 1/0 راه روستایی جسم راه نقیبده  3,000 20 

 ساری مازندران
 کلیجان
 رستاق

متر 6و ارتفاع 34احداث دیوار ضامن به طول  رانش بالادست کیلومتر 1/0 راه روستایی جسم راه ارزفون  3,000 20 

 ساری مازندران
چهاردان

 گه
راهجسم  حاجی کلا  رانش بالادست کیلومتر 04/0 راه روستایی 

متر +  4و ارتفاع  40احداث دیوار ضامن به طول 
متر + بازسازی آبرو و ایجاد  60زهکش به طول 

 حوضچه و دیوار برگشتی آبرو
3,000 30 

پاجی میانا-محمدآباد مرکزی ساری مازندران  رانش بالادست کیلومتر 07/0 راه روستایی جسم راه 
متر +  6و ارتفاع  70دیوار ضامن به طول احداث 

متر 40زهکش به طول   3,000 25 

 ساری مازندران
 کلیجان
 رستاق

متر 4و ارتفاع 70احداث دیوار ضامن به طول  رانش بالادست کیلومتر 07/0 راه روستایی جسم راه علمدارده  3,000 30 

سرخ ولیک-کرسام مرکزی ساری مازندران  رانش بالادست کیلومتر 08/0 راه روستایی جسم راه 
متر +  5و ارتفاع  80احداث دیوار ضامن به طول 
متر 70زهکش به طول   3,000 30 

خارخون-باباکلا مرکزی ساری مازندران متر 6احداث دیوار ضامن به ارتفاع  رانش بالادست کیلومتر 7/0 راه روستایی جسم راه   12,000 30 

اروست-تلمادره مرکزی ساری مازندران  رانش بالادست متر 3 راه روستایی جسم راه 
متری با چهار دیوار  7احداث آبرو دهانه حد اقل 

 40 3,000 برگشتی  یا احداث آبنما

قارنسرا-پاشاکلا  مرکزی ساری مازندران متر 6احداث دیوار ضامن به ارتفاع  رانش بالادست کیلومتر 3/0 راه روستایی جسم راه   25,000 35 

 ساری مازندران
چهاردان

 گه
 رانش بالادست کیلومتر 84/0 راه روستایی جسم راه کارنام

متر +  6و ارتفاع  100احداث دیوار ضامن به طول 
متر 800زهکش به طول   8,000 80 

 رانش بالادست کیلومتر 1/0 راه روستایی جسم راه چورت مرکزی ساری مازندران
 4,000 65 

بهنمیر -خیل محور کوهی  مرکزی جویبار مازندران  کیلومتر 8 راه فرعی جسم راه 
اری آبشستگی سطح رویه آسفالته  جاده بر اثر ج
 شدن سیلاب ناشی از آبهای سطحی

 55 7,500 احیای راه آسفالته

ریانه س بهشهر مازندران محور در محل رانش %80رانش و تخریب  کیلومتر 07/0 راه روستایی جسم راه کفترکار   
 70آب + احداث دیوار به طول احداث کانال هدایت 

 70متر+ زیرسازی و روسازی به طول  4متر و ارتفاع 
 متر

3,650 40 

ریانه س بهشهر مازندران ه(سرخگریو-بندسر )نیالا   کیلومتر 0 راه روستایی جسم راه 
محور  در محل عبور  %20آبشستگی و تخریب 

 سیلاب
 8و ارتفاع  4/3متری و عرض  5احداث آبرو به دهانه 

 90 300 متری

ریانه س بهشهر مازندران  
-غلامی )نیالا-کوادره-کوا

 سرخگریوه(
محور در محل رانش %80رانش و تخریب  کیلومتر 06/0 راه روستایی جسم راه  

متر +  7متر و ارتفاع  60احداث دیوار ضامن به طول 
متر 60زیرسازی و روسازی به طول   2,700 80 

ریانه س بهشهر مازندران تاق(عشرس-شیلر )بیشه بنه  متر 60رانش به طول  کیلومتر 08/0 راه روستایی جسم راه   
 2,300 70 

ریانه س بهشهر مازندران تاق(عشرس-شیلر )بیشه بنه  متر 60رانش به طول  کیلومتر 08/0 راه روستایی جسم راه   
 2,300 70 

نیابنیه ف کمربندی مرکزی بهشهر مازندران  تخریب رادیه برید کیلومتر 07/0 آبرو 
 300 40 

 مرکزی بهشهر مازندران
غریب -شیرداری )پاسند
 محله(

متر 60رانش و تخریب بطول  کیلومتر 06/0 راه روستایی جسم راه  
متر +  7متر به ارتفاع  60احداث دیوار ضامن به طول 

متر 60زیرسازی و روسازی به طول   3,200 70 

 مرکزی بهشهر مازندران
غریب -شیرداری )پاسند
 محله(

نیابنیه ف متر + برید 10حداث رادیه برید به طول  تخریب رادیه و برید کیلومتر 01/0 آبرو   120 35 

پاسند-سارو مرکزی بهشهر مازندران نیابنیه ف  امنتخریب رادیه برید + دیوار برگشتی + دیوار ض کیلومتر 01/0 آبرو   
+  + دیوار برگشتیمتر + برید  10احداث رادیه به طول 

 7متر به ارتفاع  14احداث دیوار ضامن جدید به طول 
 متر

1,200 25 

غریب محله -پاسند  مرکزی بهشهر مازندران  تخریب کامل محور در محل رانش کیلومتر 05/0 راه روستایی جسم راه 
 4متر و ارتفاع  74نیاز به احداث دیوار ضامن به طول 
متر 40طول متر + زیرسازی و روسازی به   3,000 90 

 60 2,000 شن ریزی تخریب رویه محور شنی کیلومتر 5 راه روستایی جسم راه کنت مرکزی بهشهر مازندران

کنت -بهشهر  مرکزی بهشهر مازندران متر 7متر و ارتفاع  74حداث دیوار حائل به طول  انسداد محور با ریزش مصالح کوهی کیلومتر 074/0 راه روستایی جسم راه   1,750 70 

ربابلس مازندران نیابنیه ف محور روستایی پارو محله بهنمیر   کیلومتر 05/0 پل 
دهانه پل  به علت پایین بودن تراز عرشه در اثر سیلاب

 توسط شاخ و برگ و تنه درختان مسدود و موجب
 آبگرفتگی شده است.

 20 4,000 ترفیع پل

ربابلس مازندران  بهنمیر 
-ا محور روستایی گالش کل

 سرخدشت
نیابنیه ف ایتآبشستگی فونداسیون و نشست دیوارهای هد کیلومتر 05/0 پل   90 3,000 احداث دیوار جدید 

 کیلومتر 100 راه روستایی جسم راه سطح شهرستان بابل مرکزی بابل مازندران
شدن  آبشستگی سطح رویه شنی  جاده بر اثر جاری

 سیلاب ناشی از آبهای سطحی
های شنی و شن ریز محورهای  ترمیم و تجدید رویه

 30 30,000 آسیب دیده در سطح شهرستان

 بابل مازندران
بابل 
 کنار

لابابلکنار. بالفک -بابل متر80رانش جاده و تخریب آسفالت به طول  کیلومتر 08/0 راه فرعی جسم راه  متر6متر و ارتفاع 80احداث دیوار حائل به طول    2,250 70 

 مرکزی بابل مازندران
)شهید داداش نیا(.  بابل

 قصاب زالکان
متر50تخریب زیرسازی و روسازی به طول  کیلومتر 05/0 راه روستایی جسم راه  

ول احداث دیوار بتنی وزنی به ارتفاع یک متر به ط
مترمربع آسفالت800متر و اجرای 1متر و ارتفاع 50  1,500 80 

 مرکزی بابل مازندران
کلا کاردی -بابلکنار. امیرکلا

 )کاردرکلا(
متر50رانش جاده و تخریب آسفالت به طول  کیلومتر 05/0 راه روستایی جسم راه  

متر و 6متر و ارتفاع 50احداث دیوار ضامن به طول 
متر و اجرای 80کانال هدایت آبهای سطحی به طول 

مترمربع آسفالت100  
4,500 70 



 454         زیرساختهای آب و فاضلاب و حمل و نقلجداول جزییات خسارات وارده به : 5پیوست  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 بابل مازندران
بابل 
 کنار

کلا کاردی -بابلکنار. امیرکلا
 )کاردرکلا(

متر60رانش جاده و تخریب آسفالت به طول  کیلومتر 05/0 راه روستایی جسم راه  
متر و 6متر و ارتفاع 50احداث دیوار ضامن به طول 

متر و اجرای 50کانال هدایت آبهای سطحی به طول 
مترمربع آسفالت800  

5,250 90 

 بابل مازندران
بابل 
 کنار

 خلیل کلا. انجیل -درازکلا
 سی

راهجسم  متر100رانش جاده و تخریب آسفالت به طول  کیلومتر 1/0 راه روستایی   
متر و 6متر و ارتفاع 100احداث دیوار ضامن به طول 

متر و اجرای 100کانال هدایت آبهای سطحی به طول 
مترمربع آسفالت400  

15,000 80 

 بابل مازندران
بابل 
 کنار

کلا کری -بابل کنار. مرزیکلا
 )کلاریکلا(

راهجسم   کیلومتر 1/0 راه روستایی 
اده  به تخریب دیواره بتنی ضامن، آسفالت و رانش ج

متر100طول   
متر و 5متر و ارتفاع 100حداث دیوار بتنی به طول 

متر مربع400آسفالت محور به سطح   7,500 70 

 بابل مازندران
 بندپی
 شرقی

فیروزجاه-گلوگاه  کیلومتر 14/0 راه روستایی جسم راه 
متر در دو 140و تخریب آسفالت به طول  رانش جاده

 نقطه
احداث کانال هدایت آبهای سطحی و زیرسازی و 

متر140آسفالت به طول   6,000 80 

 بابل مازندران
 بندپی
 شرقی

فیروزجاه-گلوگاه  کیلومتر 06/0 راه روستایی جسم راه 
متر در دو 50رانش جاده و تخریب آسفالت به طول 

 نقطه

متر و 6متر و ارتفاع 10به طول احداث دیوار گابیونی 
متر و احداث کانال هدایت آبهای 2متر و ارتفاع 70طول 

مترمربع آسفالت40مترو60سطحی به طول   
6,000 80 

 بابل مازندران
 بندپی
 شرقی

فیروزجاه-گلوگاه متر50رانش جاده و تخریب آسفالت به طول  کیلومتر 04/0 راه روستایی جسم راه   
متر و 6متر و ارتفاع 50به طول احداث دیوار گابیونی 

متر و 40احداث کانال هدایت آبهای سطحی به طول 
مترمربع آسفالت40  

6,000 100 

 بابل مازندران
 بندپی
 شرقی

فیروزجاه-گلوگاه متر60رانش جاده و تخریب آسفالت به طول  کیلومتر 1/0 راه روستایی جسم راه   
متر و 6متر و ارتفاع 20احداث دیوار گابیونی به طول 

متر و 100احداث کانال هدایت آبهای سطحی به طول 
مترمربع700آسفالت به مساحت   

7,500 90 

 بابل مازندران
 بندپی
 شرقی

فیروزجاه-گلوگاه متر30رانش جاده و تخریب آسفالت به طول  کیلومتر 03/0 راه روستایی جسم راه   
احداث کانال هدایت آبهای سطحی و زیرسازی و 

متر30آسفالت به طول   2,250 95 

 بابل مازندران
 بندپی
 شرقی

شهید صالحی )بندپی 
پل باکسی  -شرقی(

 گردرودبار
نیابنیه ف  کیلومتر 07/0 پل 

اکریز تخریب پنج دستگاه باکس بتنی مسلح و خ
 طرفین

 100 30,000 احیا راه دسترسی/ احداث پل جدید

 کیلومتر 100 راه روستایی جسم راه سطح شهرستان مرکزی آمل مازندران
شدن  آبشستگی سطح رویه شنی  جاده بر اثر جاری

 سیلاب ناشی از آبهای سطحی
شن ریزی و مرمت رویه های شنی راههای روستایی 

 30 30,000 سطح شهرستان آمل

 رانش بالادست و ریزش کوه کیلومتر 8/0 راه روستایی جسم راه راه روستایی ناندل لاریجان آمل مازندران
متر+  5متر ارتفاع  800دیوار به طول ریزش برداری + 

 40 1,000 زیرسازی و روسازی

 30 1,000 ریزش برداری رانش بالادست و ریزش کوه کیلومتر 8/0 راه روستایی جسم راه راه روستایی ملار لاریجان آمل مازندران

بالادست و ریزش کوهرانش  کیلومتر 8/0 راه روستایی جسم راه راه روستایی آبگرم لاریجان آمل مازندران  
متر +  5متر ارتفاع  40ریزش برداری + دیوار بطول 

 40 1,000 احداث ابرو

 کیلومتر 04/0 راه روستایی جسم راه راه روستایی محور آبگرم لاریجان آمل مازندران
 -گ تخریب آبراه بزر -رانش بالادست و ریزش کوه 

 تخریب دیوار ضامن
 30 4,000 ریزش برداری

 رانش بالادست و ریزش کوه کیلومتر 1/0 راه روستایی جسم راه راه روستایی محور کرف لاریجان آمل مازندران
متر+  5متر ارتفاع  100ریزش برداری + دیوار بطول 

 30 7,500 شن ریزی

 رانش بالادست و ریزش کوه کیلومتر 1/0 راه روستایی جسم راه راه روستایی محور تینه لاریجان آمل مازندران
متر+  5متر ارتفاع  100ریزش برداری + دیوار بطول 

 50 7,500 شن ریزی

 رانش بالادست و ریزش کوه کیلومتر 1/0 راه روستایی جسم راه راه روستایی محور فیره لاریجان آمل مازندران
متر+  5متر ارتفاع  100ریزش برداری + دیوار بطول 

 40 7,500 شن ریزی

 لاریجان آمل مازندران
روستایی محور راه 

 شاهاندشت
 رانش بالادست و ریزش کوه کیلومتر 04/0 راه روستایی جسم راه

متر+  5متر ارتفاع  40ریزش برداری + دیوار به طول 
 30 4,000 زیرسازی و روسازی

رانش -آبشستگی مسیر  کیلومتر 1/0 راه روستایی جسم راه راه روستایی بوالقلم لاریجان آمل مازندران احداث آبرو -برداریرانش    300 55 

 کیلومتر 4/0 راه روستایی جسم راه راه روستایی کهرود لاریجان آمل مازندران
ت و نش -رانش زمین و طغیان رودخانه پایین دست 

 تخریب رویه آسفالتی
ار احداث دیو -احداث رادیه و برید  -لایه روبی رودخانه 

فالتآسزیرسازی و -تنقیه آبروها  -احداث سیل بند  -  15,000 90 

         
 1,397,090 مبلغ خسارت
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452          هیأت ویژۀ هازیرساختکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 مرتبط با موضوع سیلسایر دستورالعملهای منتشره توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو 
 گروه نشریه ابلاغتاریخ  کد نشریه عنوان کامل نشریه ردیف

 دوم 1736 164 سنجی برف دستورالعمل 1

 دوم 1739 192 انحراف بندهای ایسازه ضوابط طراحی 8

 روین 1720 176 مهم یکیدرولیه یدر سازه ها یابشستگ نییتع یراهنما 7

 سوم 1720 815 هاگوره و نگهداری ، ساختطراحی راهنمای 5

 سوم 1721 852 هاآبشکن در محدوده و رسوبگذاری فرسایش 4

 سوم 1728 864 آب آزمایشگاه برپایی دستورالعمل 6

 سوم 1725 709 های آب برای تونلراهنمای طراحی سازه 3

 سوم 1725 718 بتنی آبی هایسازه طراحی ضوابط عمومی 2

 سوم 1725 781 وآبگذر زیرجاده ضوابط طراحی هیدرولیکی سیفون 9

10 
های حفاظت در مقابل و ایمنی و ساختمان ، تبدیلحفاظتی و تقاطعی هایساختمان ضوابط طراحی هیدرولیکی

 های آبیاریفرسایش سامانه
 سوم 1725 773

 سوم 1723 516 رسوب )بندهای اصلاحی(دستورالعمل طراحی ، اجرا و نگهداری سازه های کنترل سیل و  11

 سوم 1722 530 های آبراهنمای طراحی تلمبه خانه 18

 سوم 1722 416 ایهای رودخانهراهنمای طراحی، ساخت و نگهداری آبشکن 17

 سوم 1722 419 های آبیاری و زهکشیراهنمای برآورد رواناب در طراحی شبکه 15

14 
های آبیاری و ای استهلاك انرژی در شبکهها و تاسیسات پایانهها ، تندآبشکنضوابط طراحی هیدرولیکی شیب 

 زهکشی
 سوم 1729 528

 روین 1797 732 صفحه 3 یلتکمی متن – رانیبزرگ ا یسدها یطراح لابیضوابط انتخاب س سیشنویپ 16

 سوم 1791 427 لیس بینی و هشدارپیش سامانه یو نگهدار یبردارراهنمای جامع مطالعات طرح، بهره 13

 سوم 1798 689 ای حفاظت سواحلراهنمای طراحی و اجرای سازه 12

19 
( در استخراج پارامترهای موثر RS( و سنجش از دور )GISهای اطلاعات مکانی )راهنمای کاربرد سیستم

 های آبریزمطالعات هیدرولوژیکی حوضه
 روین 1798 656

 سوم PMF 653 1798های محاسبه حداکثر سیل محتمل دستورالعمل روش 80

 سوم 1797 662 دستورالعمل تهیه گزارش فنی سیلاب 81

عمق، سطح، تدام بارش  یهایمنحن هی( و تهPMPمحتمل ) لابیمحاسبه حداکثرس یهادستورالعمل روش 88
(DAD) 

 روین 1794 316

 روین n 1794-160 لیبحران س تیریبر مقدمه مد یاتیبرنامه عمل نیتدو 87

 روین n 1794-165 لیخسارت س یبررس 85

 روین 1730 46 سدسازی شناسایی مرحله خدمات فهرست 84

 روین 1730 43 فهرست خدمات مرحله توجیهی سدسازی 86

 سوم 1734 107 سدسازی ـ تفصیلی طراحی مطالعات مرحله خدمات فهرست 83

 دوم 1732 126 آبی هایدر سازه تزریق راهنمای 82

 دوم 1732 129 در کارهای مهندسی و سدسازی سنگ هایگسستگی صحرایی برداشت دستورالعمل 89

 دوم 1739 120 آب مهندسی هایدر پروژه شناسی مهندسیزمین پایه مطالعات راهنمای 70

 سوم 1720 816 بزرگ در سدهای بازرسی راهنمای 71

 سوم 1720 881 سدها در مخازن آن و توزیع رسوبات حجم تعیین 78

77 
 آبی هایسازه هایدر طرح و توجیهی شناسایی هایمرحله شناسی مهندسیمطالعات زمین جزییات فهرست

 ()سدسازی
 سوم 1720 884

 سوم 1720 889 وابسته یهاسدها و سازه در محدوده لغزش لیپتانس یبررس 75

 سوم 1720 858 رودخانه )روشهای سازه ای( مهار سیلاب راهنمای 74

 سوم 1727 838 ـ توجیهی ـ طراحی تفصیلی(سدها مراحل )شناسایی از مخازن برداریبهره راهنمای مطالعات 76

 سوم 1724 774 سدهای بزرگ هیدرولیکی از مخزن برداریبهره راهنمای 73

72 
 نیدر ا شرویپ یمطالعات شکست سدها در کشورها ییو اجرا یتجارت کاربرد یفن یابیو ارز یگردآور ،یبررس

 نهیزم
 روین 1729 147

 روین 1729 761 مخازن سدها یابیعمق  یراهنما سیشنویپ 79
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 گروه نشریه ابلاغتاریخ  کد نشریه عنوان کامل نشریه ردیف

 سوم 1729 486 های آبی سدهای بزرگبرداری و نگهداری نیرو گاهراهنمای بهره 50

 سوم 1790 440 راهنمای مطالعات کیفیت آب مخازن سدهای بزرگ 51

 سوم 1790 441 دستورالعمل اجرایی پایش کیفیت آب مخازن پشت سدها 58

 سوم 1791 461 های سدگاهها در بررسی نشت و فرار آب از مخزن و تکیهراهنمای کاربرد ردیاب 57

 سوم 1791 426 سدهای مخزنیراهنمای برآورد خسارت مخزن در محدوده دریاچه  55

 سوم 1791 429 راهنمای مطالعات رسوبگذاری و رسوبزدایی مخازن سدها 54

 سوم 1791 491 سدها ینگارو شتاب ینگارلرزه یهاشبکه یطراح یراهنما 56

 روین 1791 16084 راهنمای عملیات صحرایی نمونه برداری مواد رسوبی رودخانه ها و مخازن سدها 53

 دوم 1798 799 مشخصات فنی عمومی سدها 52

 سوم 1798 685 زیو سنگر یخاک یسدها یلرز ه ا یو طراح لیتحل یراهنما 59

 سوم 1798 655 های وابستهراهنمای ارزیابی ایمنی و اقدامات اضطراری در سدها و سازه 40

 سوم 1795 632 اول( یسدها )بازنگر یمنیو کنترل ا ینگهدار ،یبردارفهرست خدمات مرحله بهره 41

 سوم 1795 628 پسماند یاز سدها یبردارساخت و بهره ،یطراح یراهنما 48

 روین 1794 589 یسدساز یدوباره طرح ها یانجام مهندس قیاز طر یبهبود بهره ور یراهنما 47

 روین 1794 312 یسدساز یهادوباره طرح یانجام مهندس قیاز طر یوربهبود بهره یراهنما 45

 سوم  819 های توسعه منابع آبطرح سازیبهینه و مطالعات ریزیبرنامه 44

 دوم 1763 105 (یکانالها و مجار کیدرولی)ه یو زهکش یاریآب یشبکه ها یفن یارهایضوابط و مع 46

 روین 1737 106 انیجر یها یری: اندازه گیو زهکش یاریشبکه آب یفن یارهایضوابط و مع 43

 دوم 1734 146 اینشتین ـ بارباروسا از روش با استفاده رودخانه اشل - دبی منحنی تعیین راهنمای 42

 دوم 1734 143 و زهکشی آبیاریهایآلات مورد نیاز شبکهاز ماشین برداری و نگهداریبهره دستورالعمل 49

 دوم 1734 142 و زهکشی آبیاری هایشبکه از تاسیسات وتجهیزات و نگهداری برداریبهره دستورالعمل 60

 دوم 1736 130 و زهکشی آبیاری هایشبکه و نگهداری برداریبهره خدمات اجرایی دستورالعمل 61

 دوم 1732 124 بتنی بر زیرزمینیآب مجاری ایسازه ضوابط طراحی 68

 سوم 1739 804 هارودخانههای رسوبات معلق غلظت نمونه تعیینراهنمای 67

 سوم 1720 880 پیترومولر )در مطالعات رسوب( -مایر  روش بار بستر به تعیین 65

64 
 -7مرحله توجیهی؛  -8مرحله شناسایی؛  -1دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی طرح های مهندسی رودخانه 

 مرحله تفصیلی
 سوم 1720 883

 سوم 1720 883 توجیهی( )مرحله رودخانه مهندسی هایطرح محیطی زیست ارزیابی دستورالعمل 66

 سوم 1721 1-0845 1_دستورالعمل عمومی ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح های عمرانی  63

 روین 1727 153 سخت یپمپاژ و برداشت مجاز از مخازن آب در سازندها یراهنما 62

 روین 1727 159 هاو حفاظت رودخانه شیمهار فرسا یراهنما 69

 سوم 1727 837 ها به روش انیشتین و کلبیرودخانه رسوب بار کل تعیین راهنمای 30

 سوم 1727 828 های روبازو آبگیرها در کانال آب سطح تنظیم هایساختمانطراحیضوابط هیدرولیکی 31

 روین 1725 155 رهایدر ابگ یریرسوب گ یروش ها یراهنما 38

 سوم 1725 778 راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری پوشش ها در کارهای مهندسی رودخانه 37

 سوم 1725 776 ایراهنمای برداشت مصالح رودخانه 35

 سوم 1724 742 های روبازهای اتصال و تخلیه زهکشضوابط طراحی سازه 34

 سوم 1726 727 هارودخانهراهنمای مطالعات فرسایش و رسوب در ساماندهی  36

 الف( - 156استاندارد  ی)بازنگر هایژگیو -آب باران و فاضلاب  یآورجمع یمسلح برا یبتن یهالوله 33
)شماره  2906

 (یاستاندارد مل
 روین 1726

 سوم 1723 513 مبانی طراحی سازه های کنترل فرسایش در رودخانه ها و آبراهه ها 32

39 
راهنمای اجرای سازه های کنترل فرسایش جلد چهارم تعاریف و علائم استاندارد در نقشه های مبانی طراحی و 

 اجرایی آبخیزداری
 سوم 1723 540-5

 سوم 1722 404 دستورالعمل پایش و ارزشیابی طرحهای مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری 20

 سوم 1722 409 راهنمای آبگیری از رودخانه و حفاظت آن 21

 سوم 1722 8-540مبانی طراحی و راهنمای اجرای سازه های کنترل فرسایش جلد دوم دستورالعمل و ضوابط فنی طراحی و اجرای  28



440          هیأت ویژۀ هازیرساختکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 گروه نشریه ابلاغتاریخ  کد نشریه عنوان کامل نشریه ردیف

 سکو بندی

27 
مبانی طراحی و راهنمای اجرای سازه های کنترل فرسایش جلد سوم دستورالعمل و ضوابط فنی طراحی و 

 اجرای تراس بندی
 سوم 1722 540-7

 دوم 1722 5-531 ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری جلد چهارم سازه های آبی و جاده های دسترسیمبانی و " 25

 سوم 1729 836 شرح خدمات مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه یا مسیل 24

 سوم 1729 475 ها و خورهاها، تالابراهنمای مطالعات تعیین حریم سواحل دریاها، دریاچه 26

 سوم 1790 520 فهرست خدمات کارهای مهار سیلاب 23

 سوم 1790 459 های محاسبه آبشستگی موضعیراهنمای روش 22

 سوم 1790 467 ایضوابط زیست محیطی برداشت مصالح رودخانه 29

 سوم 1791 425 رودخانه یو سامانده یدر مطالعات مهندس یکیزیو ف یاضیر یهاکاربرد مدل یراهنما 90

 سوم 1791 490 محاسبه بار رسوب معلق و بستر رودخانه یراهنما 91

 روین 1791 498 هاراهنمای مطالعات ریخت شناسی رودخانه 98

 روین 1791 497 ایهای مخروط افکنهراهنمای مطالعات رودخانه 97

 سوم 1791 492 هامهار رسوب در رودخانه یهاروش یراهنما 95

 روین 1791 15936 روگیر برای نواحی تردد وسایط نقلیه و پیادهآبرو و های آدمدریچه 94

 دوم 1798 674 دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش ششم: کانالهای ناوبری و حوضچه ها 96

 دوم r1 1798-7-113 (113-7های انتقال و توزیع آب شهری و روستایی )بازنگری و تکمیل نشریه ضوابط طراحی سامانه 93

92 
منابع آب )رودخانه و  هیدر حاش یگردشگر یهاطرح یابیو مکان یسنجدستورالعمل مطالعات امکان سیشنویپ

 مخازن سدها(
 روین 1797 586-8

 سوم 1795 639 رودخانه یو مرحله اول سامانده میحد بستر و حر نییشرح خدمات مطالعات تع 99

 روین 1795 622 هارودخانه یکیدرولیه یزبر بیضر نییتع یراهنما 100

 سوم r1 1795-187 «187 هینشر یبازنگر» ینیطرح و محاسبه مخازن آب زم یارهایضوابط و مع 101

  1794 103 یو زهکش یاریآب یکانال ها یهمسان سازه ها یو نقشه ها یضوابط طراح 108

 سوم 1794 301 بستر یهاکنندهتیبندها و تثبکف یضوابط طراح 107

 سوم r1 1794-112 (167و  112-7 یهاهینشر ی)بازنگر یسطح یهافاضلاب و آب یهاشبکه یو ضوابط طراح یمبان 105

 روین 1793 347 یسطح یو زهکش یاریآب یهاعملکرد سامانه یابیارز یراهنما 104

 دوم 1736 166 روباز یهاو زهکش یاریآب یهاکانال یطراح یکیدرولیه یارهایمع 106

 سوم  73867 نظر اول( )جلد دوم( دی)تجد یو زهکش یاریآب یهاکانال یهاو نقشه همسان سازه یضوابط طراح 103

 سوم  79029 نظر اول( )جلد اول( دی)تجد یو زهکش یاریآب یهاکانال یهاو نقشه همسان سازه یضوابط طراح 102

 سوم 1721 860 پل هایپایه در محدوده آن با مقابله هایو روش فرسایش عمق تعیین راهنمای 109

 سوم 1795 723 هاراهنمای مطالعات هیدرولیکی پل 110

 دوم 1738 7-189 شهری فاضلاب تصفیه هایطرح و تصویب بررسی ضوابط فنی 111

 دوم 1735 177 تاسیسات و ایمنی و حفاظت آب هایخانهتصفیه و تعمیرات نگهداری راهنمای 118

 دوم 1733 133 آب خانهتصفیه واحدهای و نگهداری برداریبهره راهنمای 117

 سوم 1720 873 (مقدماتی )تصفیه شهری فاضلاب هایخانهتصفیه و نگهداری برداریبهره راهنمای 115

 سوم 1720 851 شهری آبرسانی در تأسیسات آب از تلفات و جلوگیری یابینشت راهنمای 114

 سوم 1727 832 های فاضلاب شهریخانهراهنمای انتخاب ظرفیت واحدهای مختلف تصفیه 116

 سوم 1727 825 تصفیه ثانویه -بخش دوم -های فاضلاب شهریخانهبرداری و نگهداری از تصفیهراهنمای بهره 113

 سوم 1727 824 فاضلاب هایخانهتصفیه آزمایشگاه وسایل و لوازم و انتخاب تعیین راهنمای 112

 سوم 1727 891 های آب و فاضلابجزئیات تیپ خطوط انتقال و شبکه 119

 سوم 1724 787 اجمالی و فاضلاب در مرحله آب هایطرح محیطیاثرات زیست ارزیابی دستورالعمل 180

 سوم 1724 772 در مرحله تفصیلی فاضلاب و آب هایطرح محیطیاثرات زیست ارزیابی دستورالعمل 181

 سوم 1726 753 های فاضلابخانهراهنمای طراحی تلمبه 188

 سوم 1723 728 راهنمای نصب انشعابات فاضلاب ابنیه 187

 سوم 1723 504 های فاضلابخانهراهنمای طراحی هیدرولیکی تصفیه 185

 سوم 1722 576 های آبخانهراهنمای طراحی هیدرولیکی تصفیه 184
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 گروه نشریه ابلاغتاریخ  کد نشریه عنوان کامل نشریه ردیف

 سوم 1722 480 فاضلابآوری جمع هایاز شبکهبرداری و نگهداری راهنمای بهره 186

 سوم 1729 595 های فاضلاب و پردازش آنخانهگیری و ثبت پارامترها در تصفیهراهنمای اندازه 183

182 
فاضلاب و زهکشی ثقلی مدفون در خاك آوری و انتقال های جمعگذاری برای شبکههای لولهسامانه -ها پلاستیک

 (، پلPP(، پلی پروپیلن )PVC-Uپی وی سی سخت ) -
15152 1790  

  r1 1791_834 (834های فاضلاب )بازنگری اول( )بازنگری نشریه خانهبردار از شبکه و تصفیهضوابط ایمنی و بهداشتی کارکنان بهره 189

  1795 633 فاضلاب یهاشبکه یومتریدیو اتیدستورالعمل انجام عمل 170

  1734 145 ایمشاهده هایحفر و تجهیز چاهک دستورالعمل 171

  1734 144 خاك هیدرولیک هدایت تعیین دستورالعمل 178

  1736 165 پیزومتری با روش هیدرولیک خاك هدایت دستورالعمل 177

 دوم 1732 123 زیرزمینی هایآب کیفی رفتارسنجی دستورالعمل 175

 دوم 1732 122 تراوایی هایآزمایش دستورالعمل 174

 دوم 1739 128 از آنها برداریبهره و تجهیزات زیرزمینی آب منابع و کیفی کمی حفاظت راهنمای 176

 سوم 1720 857 استوانه با روش خاك به نفوذ آب سرعت گیریاندازه دستورالعمل 173

 روین 1725 140 ینیرزمیز یآبها یمصنوع هیاستاندارد در تغذ یراهنما 172

 سوم 17251 788 های مختلفهدایت هیدرولیک خاك به روش تعیین دستورالعمل 179
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