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 آب منابع هیپا مطالعات دفاتر يهاتیبر گردش کار فعال البیس تیرینظام نامه مد نقش 
 آن ییاجرا الزامات و کشور
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 خالصه

 البیس تیریمد ندیو فرآ ساختار فیبازتعر ضمن ، رویمحترم ن ریوز توسط1395 سال ماه آبان در روین وزارت در البیس تیریمد نامهابالغ نظام  با
 شیاز پ ،یآگاه شیقبل از صدور پ مرحلهو در سه  البیس تیریمد موضوعدر  شانیا انیمختلف و ارتباط م يواحدها فیتکال آب، صنعتدر 

 يواحدها نیمهمتر از یکی زینمنابع آب  هیمطالعات پا دفاتر. دیگرد وشفاف مشخص ل،ینمودن س فروکشو پس از  لیرخداد س انیتا پا یآگاه
 يها تیگردش کار فعال الب،یس تیریمد نامهنظام یاجمال یمعرف ضمن مقاله نیا در. باشد یم فوق یدر هر سه بازه زمان نامه نظام ياجرا به موظف

 نامه نظام حیصح ياجرا الزامات سپس و یبررس خاص صورت کشوربه يا منطه آب يها شرکت و يستاد حوزه  آب منابع هیدفاتر مطالعات پا
 ياجرا ها،ستگاهیا شیسنجش وپا شبکه تیمنابع آب از وضع هیموجود در دفاتر مطالعات پا يهارساختیز تناسب زانیم. است دهیگرد حیتشر

 شیپا والزم جهت رصد  یانسان يروین تا البیس وقوعدر زمان  يارودخانه انیبرخط بارش و جر شیپا زیو ن البیو هشدار س ینیب شیپ يهاستمیس
منابع آب در   هیپا دفترمطالعاتعملکرد  نمونهانتها  در. استنظر قرار گرفته  مدمقاله  نیدر ا زین نامه،محوله در نظام فیمطابق با تکال  لیس رخداد

  .است شده ارائهمورد  یاجمال صورت به، 1395 سال ماهآذز و بهمن البیس در نامهنظام ياجرا
 

 .روین وزارت ل،یس هشدار و شیپا،  ینیب شیپ نامه،نظام الب،یس تیریمد: کلمات کلیدي
 
 

  مقدمه  .1
 خساراتگسترده،  ساالنه  يهاالبیس زین رانیا کشور در. باشدیم البیس رخداد به مربوط واقعه 5 جهان، مرگبارواقعه  10از  حاضر، حال در

تهران  شهرگالبدره  منطقه البیاز س. رود یم بشمار کشور در یعیطب رخداد نیبارتر خسارت ینوع به ونموده  لیکشور تحم به را ینیسنگ یو مال یجان
و منجر به کشته  دهیگرد موجبرا  هیمتر مکعب در ثان 347معادل  کیپ  یبا دب یالبیس ،ساعت  3در مدت  متریلیم 28 زانیبه م یبارشکه  1366در سال 

 وقوعساعت و  12 مدتبه  و متریلیم 450 زانیبه م یبارش جهیدر نت 1382استان گلستان در سال  البیتا س ، شده زیعز هموطناننفر از  300شدن حدود 
  جهینت در نفر 925 از شیب آمار، اساسبر .است دهیانجام منطقه زیعزنفر از مردم  410به کشته شدن  تیکه در نها هیمترمکعب در ثان 3017معادل  کیپ یدب

 در هاالبیس نیا از یناش خسارات.  اندداده دست از را خود جان، 1395 تا 1366 يهاساله مربوط به سال ستیبازه ب کیعمده ثبت شده در  البیس 21
-نظام تیریمد اعمال با گذشته يهاالبیس دراز خسارات  یآن است بخش دهنده نشان هایبررس. است دهیگرد برآورد الیر اردیلیم الیر هزار 20 حدود

 بوقوع يهاالبیس وقوع از یناش یجان خسارات کاهش امر نیا گواه. ابدی کاهش توانستیم مرتبط ينهادها فیوظا شرح کیتفک و يسازشفاف و مند
 يواحـدها  فیوظـا  نیـی و تب ریتنـو  لیبه دل حداقل ، البیس تیرینامه مد نظام ياز ابالغ  و اجرا پس 1396 سال لیاواو  1395سال  ماهبهمن در وستهیپ

 رو،ین وزارت از اعم مختلف يها ارگان که است یفراسازمان يندیفرآ آن از یناش يهابحران و البیس تیریمد ران،یا کشور در. است یسازمان مختلف
 و راه وزارت ،)رعامـل یغ پدافنـد  و بحـران  تیریمـد  هـا، يشـهردار (وزارت کشـور   ارتباطـات،  وزارت ،يکشـاورز  جهاد وزارت ،یهواشناس سازمان

  . شده هستند فیتعر یقانون يهاتیمسئول يدارا کیهر یاستان لیس يهاکارگروه و احمر هالل بودجه، و برنامه سازمان ما،یوس صدا سازمان ،يشهرساز
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 شـد  ابـالغ   آب صنعتسطح  در روین محترم ریتوسط وز 1/8/95ن مورخ 740/002/95شماره سند  رویدر وزارت ن البیس تیرینامه مد نظام

 نامه،نظام نیا کاربرد گستره. است شده مشخص و کیتفک البیس تیریمد بحث در انیمتول انیم روابط و ها تیمسئول انجام نحوه مذکور نظامدر .]1[
 ،ییروسـتا  فاضالب و آب و يامنطقه آب يهاشرکت کشور، فاضالب و آب یمهندس شرکت و رانیا آب منابع تیریمد یمادرتخصص يهاشرکت
-نظام ياجرا حسن بر نظارت و هاشرکت رعاملیمد نامه،نظام ياجرا تیمسئول. باشدیم آب قاتیتحق موسسه و رانیا يروین و آب منابع توسعه شرکت

 یبانیپشت و یفرمانده یمل ستاد از متشکل ، نامهنظام ياجرا ارکان. باشدیم روین وزارت يآبفا و آب حفاظت و يبرداربهره يهانظام دفتر برعهده نامه
 شیپا یسامانه کل ، یزمان واقع یآب و هواشناس يهاداده يسازمدل و شیپا يامنطقه يهاسامانه الب،یس هشدار و ینیبشیپ یمل الب،سامانهیس تیریمد

 شیپ صدور از قبل تیوضع سه در بخش هر فیوظا که شده میتقس عمده بخش پنج به ها تیمسئول. باشدیم بحران تیریمد اتاق و یزمان واقع يداده ها
 تیریمد يبرا متصور و الزم اقدامات مجموعه. است شده مشخص و ارائه البیس نمودن فروکش از پس و لیس رخداد انیپا تا یآگاه شیپ از ، یآگاه

 آبفا و آب ساتیتاس، )اقدام 21( رودخانه یمهندس، )اقدام 17(هشدار و شی،پا ینیبشیپ محورفوق، مشتمل بر پنج رده  گانهسه یزمان مقاطع در الب،یس
 در اقـدام  23 ،یآگاهشیپ صدور از قبل اقدام 48در مجموع . باشدیم ،)اقدام 25( بحران تیریمد و یهماهنگو )اقدام 16( مخزن تیریمد ،)اقدام 21(

  . شود انجام ستیبا یم لیس نمودنفروکش از پس اقدام 29  و لیس رخداد انیپا تا یآگاهشیپ مرحله

 جملـه  از کشـور  يامنطقه آب يهاشرکت در مستقر يواحدها و رانیا آب منابع تیریمد شرکت يستاد حوزه آب منابع هیپا مطالعات دفتر
به  نامهنظام اساس بر دفتر نیا به محوله فیوظا مجموعه. باشندیم یزمان مقطع سه هر در نامه نظام ياجرا در موثر و البیس تیریمد با مرتبط ينهادها

 از ،پس لیس هشدار و ینیب شیپ یمل سامانه يساز ادهیپ مسئول بعنوان آب قاتیتحق موسسه: یآگاه شیدر مرحله قبل از صدور پ) الف. (است ریشرح ز
 مدل يها یخروج رواناب، -بارش يها مدل از استفاده با اطالعات لیتکم و  کشور یهواشناس سازمان از بارشروزه  16 يهاینیبشیپ افتاطالعاتیدر

بموازات ، . دهد یمنابع آب قرار م تیریمنابع آب شرکت مد هیاز جمله دفتر مطالعات پا صالحیمراجع ذ اریدر اخت را البیو حجم س کیپ یدب شامل
 یغرب و جنوب غرب کشـور مـ   زیآبر يخود در حوضه ها يمدل ها یخروج جیموظف به ارائه اطالعات و نتا زین رانیا يرویشرکت توسعه آب و ن

و هشدار در سطح  ینیب شیپ یمتاثر از سامانه مل یهواشناس و آب يهاداده یواقع زمان يمدلساز و شیپا يامنطقه سامانه از يبرداربهره و استقرار. باشد
دفتر مطالعات  يدر حوزه ستاد یهواشناس و آب يهاداده یواقع زمان شیپا یمل سامانه از يبرداربهره و استقرار مطالعه، زیو ن يآب منطقه ا يشرکت ها

 یآگـاه  شیمسئول صدور پ:  لیرخداد س انیتا پا یآگاهشیپ صدور از) ب. (شده اند فیبخش تعر نیمنابع آب در ا تیریمنابع آب شرکت مد هیپا
 اطالعات افتیدر از الزم زمان مدت.باشد یم ياب منطقه ا يمنابع آب شرکت ها هیگام بر عهده دفاتر مطالعات پا نیدر اول لیبر احتمال وقوع س یمبن
و دفاتر  ربطیذ يبخش ها ریسا در دفتر نیا يسو از هشدار انعکاس از پس البیس تیریمد اتیعمل عمال.است ساعت 6 حداکثر هشدار صدور تا هیاول

 ي، نظارت بر عملکرد واحـدها  ربطیومراجع ذ یضمن حفظ ارتباط با سازمان هواشناس زین يحوزه ستاد هیدفتر مطالعات پا. گردد یآغاز م یتخصص
عامـل   ریـ بحران و پدافند غ تیریسطح استانها مراتب را به دفتر مد هشدار از افتیساعت پس از در 2و حداکثر . متناظر در سطح کشور را بعهده دارد

 ریتحت تاث ياستانها ریسا شیپا یو سامانه مل لیهشدار س یاز سامانه مل لیس ینیب شیپ يمدل ها جینتا یو پس از بررس. دینما یمنعکس م يحوزه ستاد
 قیطر از منطقه در البیس تیوضع شیپا: البیس نمودن فروکش از پس) ج. . (سازد یرا مطلع م یآگاه شیپ افتیساعت پس از در 4را حداکثر  لیس

 اعالم ،يستاد حوزه هیپا مطالعات دفترداخل استان و  یتخصص يواحدهابه   يامنطقه يهاشرکت صیتشخ به البیس انیپا اعالم و يامنطقه يهاسامانه
 يمستندساز جهت الزم اطالعات ارائه رعامل،یغ پدافند و بحران تیریمد دفتر به يستاد حوزه آب منابع هیپا مطالعات دفتر يسو از البیس رخداد انیپا

  .یالبیس طیشرا اعالم انیپا از روز 15 از پس حداکثر البیس رخداد
 فیوظـا  بـا  مطابق البیس نامهنظام حیصح ياجرا الزامات آب، منابع هیپا مطالعات دفتر يهاتیفعال کار گردش نییتب از پس حاضر مقاله در

 شیپا وسنجش  يهاستگاهیا شبکه الب،یرخداد س انیتا پا البیس شیو پا ینیبشیپ در ازین مورد ابزار نیمهمتر. گرددیم یشناسبیآس و حیتشر محوله
 هشدار هیاول شبکه در انیجر و باران يمبنا يهاستگاهیا پراکنش ش،یپا شبکه يهاستگاهیا یفعل وضعبت نیهمچن. باشدیم یهواشناس و آب يپارامترها

 نمونـه  ادامـه  در. گـردد یمـ  حیتشـر  البیس و بارش شیپا شبکه برخط و نینو يهايآورفن و زاتیتجه نصب ،یطراح جهت موجود يازهاین و لیس
 1395سـال   مـاه بهمن  يها لیس تیریمد در یابالغ نامه نظام اساس بر يامنطقه آب يهاشرکت و يستاد حوزه آب منابع هیپا مطالعات دفتر عملکرد

  . است دهیگرد یبررس
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  کشور يآب منطقه ا يشرکت ها آب منابع هیپا مطالعات دفاتر توسط البیس تیرینامه مد نظامو اقدامات الزم در  کار گردش. 2

  :باشدیم میبه سه دسته قابل تقس یو امکانات و ابزار کنون یزمان مقطع با متناسب ها،تیفعال از دسته نیا
  یآگاه شیپ صدور از قبل  -الف

  زیآبر حوضه در البیس کپارچهی تیریمد نگاه با یهواشناس و آب يها داده یواقع زمان يساز مدل و شیپا يا منطقه سامانه از يبردار بهره و استقرار
 آن تبـع باشد و بـه   یدر دست اقدام م قاتیتوسط موسسه تحق لیو هشدار س شیهشدار پا یسامانه مل يتوسعه و راه انداز نکهیتوجه به ا با  

 بخـش  نیا است، نشده مستقر زین يا منطقه آب يها شرکت سطح در یهواشناس و آب يها داده یواقع زمان يساز مدل و شیپا يا منطقه ي سامانه
 طهیح در کشور یهواشناس سازمان يها هیاخطار زین و استان یهواشناس کل ادارات يجو يهشدارها و هیاخطار بموقع افتیدر و يریگیپ ، رصد به یمتک

  :ردیگ قرار نظر مد ریز موارد است الزم منظور نیبد. باشد یم استان هر عمل
 هشدارهاي و اخطاریه سریع و واسطه بی دریافت بمنظور اي منطقه آب شرکت پایه مطالعات دفتر مدیر توسط مطمئن ارتباطی خط ایجاد 

 )ارتباطی ابزارهاي سایر و استان هواشناسی کل اداره سایت مستمر پایش-پیامک- دورنگار.( منطقه جوي

 سیالبی فصول در بویژه کشور هواشناسی سازمان و استان هواشناسی کل ادارات هاي سامانه مستمر رصد  
 و نامه نظام اجراي نحوه و سیل موضوع اهمیت در( استان ستادي حوزه و ها شهرستان متصدیان و ها تکنسین و کارشناسان توجیه و آموزش 

 ) ایشان از انتظارات

 در بموقع اقدامات و منطقه سطحی جریان بارش، سنجش شبکه هاي ایستگاه ادوات و تجهیزات عملکرد و سالمت وضعیت پایش و کنترل 
 . آن) سازي آنالین(  سازي نوین و شبکه تقویت راستاي در تالش و نواقص رفع

 و حفاظت معاونت/ غیرعامل پدافند و بحران مدیریت دفتر مدیر)/نامه نظام اجراي مسئول( شرکت مدیرعامل دفتر با الزم هماهنگی ایجاد 
 در مندرج اقدامات جهت الزم آمادگی راستاي در توسعه و طرح معاونت و) آبی تاسیسات و سواحل و رودخانه مهندسی دفاتر(برداري بهره
  .آب منابع پایه مطالعات دفتر سوي از جوي هشدار و اخطاریه انعکاس از پس تخصصی واحد هر حوزه در نامه نظام

 آب توسعه شرکت و آب تحقیقات موسسه ، هواشناسی سازمان با مستقیم ارتباط برقراري در ستادي حوزه پایه مطالعات دفتر در موضوع این 
 زمان هواشناسی و آب هاي داده پایش ملی سامانه توسعه و اي منطقه آب هاي شرکت پایه مطالعات دفاتر با ارتباط حفظ و ایران نیروي و

 .گردد می دنبال واقعی

  لیس رخداد شروع تا یآگاه شیپ صدور از
  .باشد یم يا منطقه آب يها شرکت آب منابع هیپا مطالعات دفاتر عهده به گام نیاول در ل،یس رخداد براحتمال یمبن یآگاه شیپ صدور تیمسئول

 وقوع احتمال و شدید بارش وقوع به مبنی کشور هواشناسی سازمان با استان هواشناسی کل اداره از جوي هشدار ، اخطاریه مستقیم دریافت 
 )اول اولویت(  سدها شدن سرریز یا ها رودخانه شدن سیالبی و آبگرفتگی و سیالب

 آن پوشش تحت استانهاي ویژه( ایران نیروي و آب توسعه شرکت برداري بهره حال در سیل هشدار و سامانه از سیل بینی پیش دریافت 
 )سامانه

 آب تحقیقات موسسه برداري بهره حال در سامانه از بارش بینی پیش دریافت 

 خصوص این در  اطالعات وجود صورت در و)  االمکان حتی( سیل پهنه و برگشت دوره و مکان و زمان ارزیابی. 

 معاونت شرکت، غیرعامل پدافند و بحران مدیریت دفتر ،)نامه نظام اجراي مسئول( شرکت مدیرعامل دفتر  به هشدار انتقال و انعکاس 
 .ایران آب منابع مدیریت شرکت آب منابع پایه مطالعات دفتر توسعه، و طرح معاونت رودخانه، مهندسی دفتر برداري بهره و حفاظت

  آن کردن فروکش تا لیس رخداد شروع از
 هواشناسی و آب هاي ایستگاه متصدیان و کارشناسان/ استان ستاد دفتر کارشناسان باش باش آماده اعالم 

 ها ایستگاه محل در جریان و بارش مستمر پایش 

 سیل رخداد پایان تا ارتبط حفظ و ایران اب منابع مدیریت شرکت آب منابع پایه مطالعات دفتر/ شرکت مدیرعامل به ارقام مستمر انعکاس 

 آب، منابع مدیریت شرکت آب منابع پایه مطالعات دفتر/شرکت مدیرعامل به آنها مستمر ارسال و سیالب و بارش پایش هاي فرم تکمیل 
 سیالب و بارش رخداد طی
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 نیز ایستگاه آن به مربوط مقادیر.  پیوست بوقوع پیشنهادي اولیه شبکه از خارج ایستگاههاي محل در سیالب و بارش مقادیر صورتیکه در 

 .گردد می اضافه فوق هاي فرم به

  لیس نمودن فروکش از پس 
 و طرح معاون/حفاظت معاون/بحران مدیر/ شرکت مدیرعامل به جریان و بارش مستمر پایش به توجه با سیل رخداد پایان رسمی اعالم 

 ایران آب منابع مدیریت شرکت آب منابع پایه مطالعات دفتر/توسعه

 اولیه ارزیابی فرم تکمیل -  دفتر عمل حوزه تاسیسات و تجهیزات به وارده خسارت و اتفاقات از اولیه ارزیابی و سیل رخداد محل در حضور  
  سیل کردن فروکش از پس

 رانیا آب منابع تیریمد شرکت هیپا مطالعات دفتر از شده یمعرف چهارچوب با مطابق لیس خصوص در اقدامات گزارش ارسال و هیته. 

  
  لیس هشدار منظر از کشور انیجر و بارش شیپا هیشبکه اول مشخصات. 3

 ازشبکه  نیا. دهدینشان م لیس هشدار دگاهید با را کشور انیجر. و بارش شیپا هیاول شبکه يهاستگاهیا مجموعه پراکنش ،)2(و ) 1( يهاشکل
 احتمـال  نیشتریب و هاستگاهیا یمکان تیموقع به توجه با يامنطقه آب يهاشرکت اتیزتجرب اساس بر و کشور آب منابع شیپا ستگاهیا 3400 مجموعه

 یهواشناس ستگاهیا 423 و يدرومتریه ستگاهیا 366بر  مشمتلشبکه مذکور . است دهیانتخاب گرد يبر اساس سابقه آمار زیآممخاطره يهاالبیس رخداد
 از يبرخوردار از اعم ستگاهیا نوع زین و زاتیتجه نوع نظر از یمتفاوت طیشرا یانتخاب يهاستگاهیا مجموعه. باشدیم یرسنجیتبح ،یسنجباران بر مشتمل
  .هستند دارا را داده انتقال و ثبت تیوضع زین و خودکار ادوات

  
  شبکه در يدرومتریه يهاستگاهیا پراکنش - 2شکل                                     شبکه در یسنج باران يهاستگاهیا پراکنش - 1 شکل

  لیکشور از منظر هشدار س انیبارش و جر هیاول شیپا                                    لیکشور از منظر هشدار س انیبارش و جر هیاول شیپا 
  
  کشور هیپا مطالعات در البیس نامهنظام ياجرا الزامات. 4 

در سطح  را یالزامات و مقدمات ف،یوظا هیمطلوب و معمول صورت گرفته و تحقق کل طیشرا لحاظ با البیس تیریمد نامهنظام مفاد نیتدو  
 تیریمد بمنظور نامه نظام ياجرا طول در آمده بدست اتیو تجرب یبررس. طلبد یمعام  طور به یمل سطحخاص و  طوربه يامنطقه آب يهاشرکت

 حوزه در چه آب منابع هیپا مطالعات دفاتر الزامات و نفکیال اجزاء از لیذ يهارساختیز که داد نشان 96 لیاوا و 95در اواخر سال  ریاخ يهاالبیس
  :باشدیم نامه نظام نهیبه ياجرا يراستا در يامنطقه آب يهاشرکت سطح در چه و يستاد

  متخصص انسانی نیروي تامین و تشکیالتی ساختار تقویت یا هیدرولوژیکی هايبینی پیش مستقل گروه یا واحد ایجاد -
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 مستمر پایش و گیري اندازه هدف با تکنسین نیروهاي جذب جهت الزم بستر ایجاد و تشکالتی ساختار اصالح -

  سیالب مواقع در روزي شبانه بطور سیل قرائت و پایش در تکنسینها و متصدیان استقرار محل و سراها مامور احیاء -

 ...) و بیمه و مزایا و حقوق(  کشور هواشناسی و آب هايایستگاه متصدي 2800 حدود خاص وضعیت به رسیدگی -

 .شرکت هر مدیرعامل بریاست اي منطقه آب هاي شرکت سطح در سیالب مدیریت نامه نظام دبیرخانه تشکیل -

 آمده بعمل هاي بینی پیش دریافت در تسهیل بمنظور استانها و مرکز در هواشناسی سازمان یا اطالعات تبادل جهت مناسب بستر ایجاد -
 :است زیر بشرح پایه مطالعات دفتر وظایف خصوص این در

 هشدار و شیپا ،ینیب شیپ

 )ملی متمرکز(  هشدار و بینی پیش ، پایش شبکه تقویت و تجهیز ، ارزیابی -1

 مستمر برداشت هدف با کنونی پایش شبکه (باشد نمی موجود سیل هشدار هدف با هواشناسی و آب ایستگاههاي پایش شبکه: موجود وضع
  )باشد می برداري بهره دست در کشور آب منابع پایه مطالعات جاري اهداف منظر از آمار

 :راستاي در) ملی(  مشاور ظرفیت از گیري بهره: نیازها و الزامات

 الزم موارد احصاء ، آنالین بصورت  سیل هشدار و پایش ، بینی پیش هدف با کنونی مستمر پایش شبکه ارتقاء و طراحی باز 
 نظام در مطروحه ها داده پایش اي منطقه و ملی سامانه دو هاي نیاز تامین راستاي در ایستگاه هر تجهیز ، اصالح ، تقویت جهت

 .سیالب نامه

 طراحی/  الکترونیکی تجهیزات نصب و خرید / بازسازي و مرمت/  آن ملزومات و بازطراحی انجام جهت الزم اعتبار تامین  
 و سنجش و مخابراتی شبکه جاري هاي هزینه و مستمر برداري بهره و نگهداري/ سیل هشدار سنجش شبکه مخابراتی سامانه
  ..... و برداري بهره و نصب از پس آن نظایر

  خیز سیل هاي رودخانه در مختلف هاي برگشت دوره با سیالب دبی استخراج و مطالعه -2
 محـل  در و ملـی  سطح در واحد و مشترك آماري دوره یک اساس بر  و المللی بین استاندداردهاي و ضوابط با فرآیند این: موجود وضع

 و متنـوع  روشـهاي  با موردي و نیاز حسب نیز کنون تا آمده بعمل اقدامات ، است نشده انجام کشور شرایط واجد هیدرومتري ایستگاههاي
 جامع نیازهاي پاسخگوي و بوده کشور اي منطقه آب هاي شرکت آب منابع پایه مطالعات یا رودخانه مهندسی دفاتر در مختلف آماري دوره
  .باشد نمی حاضر نامه نظام

 :راستاي در) ملی(  مشاور ظرفیت از گیري بهره: نیازها و الزامات

 و آب هاي داده پایش اي منطقه و ملی سامانه با ارتباط برقراري قابلیت با سیالب جامع اطالعات بانک ساختار ایجاد و طراحی 
  واقعی زمان هواشناسی

 رودخانـه  الویـت  بـا  شرایط کشور واجد هیدرومتري ایستگاههاي در نظیر روزانه و اي لحظه حداکثر دبی تحلیل و  گردآوري 
 ...) و آماري خالء تکمیل – کیفیت کنترل – پاالیش( سیلخیز هاي

 در سـیل  ثبـت  هـاي  کاغـد (  هیدرومتري ایستگاههاي محل از سیل هیدروگراف سازي ذخیره و ثبت و ،استخراج گردآوري 
  سیالب جامع اطالعاتی  بانک در سیلخیز هاي رودخانه الویت با  شرایط واجد) هالیمنوگراف

 شاخص دوره اساس بر ملی نگرش با و المللی بین هاي استاندارد و ضوابط بر مبتنی مختلف هاي برگشت دوره با دبی استخراج 
  .ملی سطح در مشخص و مصوب واحد، آماري

 .خیز سیل هاي رودخانه در مختلف هاي برگشت دوره با سیالب دبی استخراج و مطالعه -3

  هواشناسی و آب هايداده واقعی زمان سازي مدل و پایش اي منطقه سامانه از برداري بهره و استقرار -4
  سیالب تاثیر تحت منطقه سطح در بینی پیش هاي سامانه سایر و هواشناسی سازمان از دریافتی هاي داده تحلیل و تجزیه و دریافت -5
  رواناب پتانسیل و بارش مکانی و زمانی بینی پیش -6
  سیالب رخداد احتمال بررسی -7
  سیالب بازگشت دوره با شده بینی پیش سیل تطبیق -8
 غیرعامل پدافند و بحران مدیریت ، سواحل و رودخانه مهندسی آبی، تاسیسات از نگهدار دفتر به سیالب رخداد زمانی و کمی هشدار اعالم -9

  ایران آب منابع مدیریت شرکت آب منابع پایه مطالعات دفتر اي منطقه آب هاي شرکت
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 دار اولویت هاي حوضه در سیل هشدار سیستم اجراي و مطالعه -10

 
  کشور البیس و بارش شیپا شبکه برخط و نینو يهايآورفن و زاتیتجه نصب. 5

 موجود هواشناسی و آب هايایستگاه تجهیز کشور، سراسر در جریان و بارش اطالعات و آمار به دستیابی براي راهکار سریعترین و تریندقیق
 از اسـتفاده  با راستا این در. باشد می هاسرشاخه در ها رخداد) آنالین( برخط و سریع اطالع بمنظور الکترونیکی نوین ادوات به کشور سنجش شبکه در

 پایش اولویت با کشور سنجش شبکه ایستگاه 3400 بین از) اولیه شبکه بعنوان( ایستگاه 808 تعداد کشور در موجود تجربیات و کارشناسی هايظرفیت
 رخـدادهاي  کلیـه  روز شبانه از زمان هر در که دهدمی را امکان این برخط و الکترونیکی ادوات به نقاط این تجهیز. است شده انتخاب سیالب و بارش
 ،1395 دوم نیمـه  در اخیـر  سـیل  چنـد  مـدیریت  تجربه. باشد دسترس در لحظه در کشور حساس نقاط در شاخص هايایستگاه محل در سیالب و بارش

  بارانسنجی هايایستگاه کل از% 12 حدود در متوسط طوربه حاضر حال در. داد نشان بخوبی را مختلف نقاط در آمار این به دسترسی حساسیت و اهمیت
 ضـعف  جملـه  از گسـترده  دالیلـی  بـه  وجـود  این با. باشندمی مجهز داده خودکار ثبت ادوات به کشور هیدرومتري هايایستگاه از% 52 حدود در نیز و

 از مسـتخرج  آمار همزمان کنترل امکان عدم نتیجه در و داده خودکار انتقال ادوات به هاایستگاه عمده تجهیز عدم نیز و کشور مخابراتی هايزیرساخت
 با  انسانی عامل دخالت با هارودخانه آب سطح و بارش تغییرات رصد کشور نقاط قالب در بهنگام، شرایط در دستگاه تنظیم و خودکار و مکانیکی ادوات
 آب سـطح  و بـارش  تغییـرات  بـه  مربـوط  هـاي گـزارش  عمده اخیر، هايسیالب در بخصوص. گیردمی صورت هاایستگاه متصدیان توسط آمار ارسال

 صـورت  انسـانی  عوامل توسط مرحله چندین در انتقال بواسطه و هیدرومتري و هواشناسی هايایستگاه متصدیان شده گزارش آمار اساس بر هارودخانه
 تحت را سیالب نامهنظام ارکان با مطابق سازتصمیم مدیران دسترسی در تسریع داده، مختلف مراحل در خطا ایجاد امکان بر عالوه موضوع این. گرفت

 خودکار انتقال و ثبت همزمان قابلیت با سنجش هايایستگاه بینانهواقع تجهیز خصوص در الزم پشتیبانی با همراه و مستمر توجه عدم. است داده قرار تاثیر
. است داده قرار تاثیر تحت را سیالب وقوع همزمان رصد تا اگاهیپیش مرحله در برخط آمار ارائه یعنی سیالب نامه نظام رکن اولین صحیح انجام داده،

 هدفمند مقایسه اجراي عدم مخابراتی، پوشش ضعف نوین، تجهیزات خرید جهت الزم اعتبارات دیرهنگام تخصیص یا تخصیص عدم جمله از مواردي
 از متاثر الکترونیکی با مکانیکی ادوات جایگزینی جهت مشخص انداز چشم وجود عدم بررسی، دوره طول در الکترونیکی و مکانیکی ادوات عملکرد

 ورود زمـان  در کافی توجه عدم الکترونیک، ادوات عملکرد به مستمر رسیدگی جهت الکترونیک متخصص نیروهاي وجود به نیاز الزم، پشتیبانی نبود
 حـداقل  از آمـار  استخراج فرآیند است گردیده سبب الزم، هايزیرساخت سازيفراهم بدون کشور سنجش هايایستگاه به الکترونیک ادوات ناگهانی

  .گردد مواجه اختالل با اخیر هايسیالب رخداد در بخصوص کشور، شده تجهیز خودکار ادوات به کشور شده تجهیز هايایستگاه درصد
 که گرددمی تلقی سیل هشدار و بینیپیش سامانه هايزیرساخت و بستر ایجاد در محکم ولی نخست گام بعنوان نقاط این تجهیز حاضر حال در

-شبکه  ولی نبوده توجه قابل دیگر سوي از مخرب هايسیل وقوع نتیجه در وارده خسارات و یکسو از سامانه هايبخش سایر با قیاس در آن اجراي هزینه

 به ورود از قبل است بدیهی. دهد می قرار کشور سیالب مدیریت فرماندهی و ارشد مدیران اختیار در را لحظه در و مفید اطالعات و آمار از قدرتمند اي
 تجهیـز  و بازطراحی بخش شامل برآوردي هزینه لذا. است ضروریات از کشور سطح در هاایستگاه پراکنش و موقعیت تدقیق و بازطراحی اجرا، مرحله
  .دهدمی نشان کشور آب منابع پایه مطالعات دفاتر در سیالب نامهنظام اجراي الزامات ،1 جدول. باشد می منتخب شبکه

 جریـان  و بـارش  پـایش  ایسـتگاه  808 از متشکل اياولیه ايشبکه اي،منطقه آب هايشرکت از گرفته صورت استعالم اساس بر راستا، دراین
 و سنجیباران هايایستگاه به مربوط ایستگاه 433 ایستگاه، 808 از. است شده طراحی آمار) آنالین( برخط آمار دریافت هدف با کشور سطح در سطحی

 شبکه تجهیز و طراحی باز بر مترتب هاي هزینه برآورد خصوص در آمده بعمل ریزيبرنامه براساس. است هیدرومتري هايایستگاه به مربوط ایستگاه 375
 بر نیاز مورد اعتبار کل  آنها، از نگهداري و برداريبهره و مخابراتی و الکترونیکی نوین تجهیزات و ادوات به سطحی جریان و بارش پایش و سنجش اولیه
  .]2[ باشدمی ریال هزار000/672/151 حدود ،1395 سال هاي قیمت پایه

 
 هاي اخیرنامه سیالب در مدیریت سیالبنمونه بررسی تاثیر ابالغ نظام. 6

 آذر 13 یالـ  11 مـورخ  يهـا البیس. است وستهیپ بوقوع کشور سطح در عمده البیس سه، 1395 ماهآبان در البیس نامهنظام ابالغ از پس    
  .]4[ و ]3[ 1396 نیفرورد 27 یال 23 مورخ يهاالبیس و 1395 سال بهمن 30 یال 24 مورخ يهاالبیس، 1395

 يها استان آن تبع به و غرب يمرز از ییبخشها و کرخه بزرگ، کارون دو درجه زیآبر يها حوضه 1395 آذر 13 یال 11 مورخ لیس
). 3شکل ( داد قرار يشتریب ریتاث تحت را ياریبخت محال چهار و کرمانشاه الم،یا کردستان، ،یغرب جانیآذربا لرستان، احمد، ریبو و هیلویکهگ ، خوزستان

 هیپا مطالعات دفتر توسط  ابالغ و دییتا و يا منطقه آب يها شرکت هیپا مطالعات دفاتر توسط لیس وقوع انیپا و آغاز بموقع اعالم از پس اساس نیا بر
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 و شد آورده بعمل البیس فروکش از پز مرحله در البیس گزارش نیتدو و يگردآور جهت الزم اقدامات ران،یا آب منابع تیریمد شرکت آب منابع

 که دهد یم نشان يهایبررس. دیگرد ارسال ستاد به و يگردآور شرکت هر عمل حوزه در آن یفیک و یکم عوامل و پارامترها معمول روال مطابق
 و احمد ریبو و هیلویکهگ ، ياریبخت و محال چهار  ياستانها در بیترتبه کشور و لوداب  چلگرد، يهاستگاهیا در شده، ثبت يها یبارندگ مقدار نیشتریب

 با بازفت يرو بر يلند ستگاهیا به مربوط زین ریاخ رخداد در البیس کیپ یدب مقدار نیشتریب.  است شده ثبت  متریلیم 178 و 180 ،222 با بیبترت لرستان
  ).2جدول ( است شده يریگ اندازه و ثبت 4 کارون سد باالدست در هیثان بر مکعب متر 4322 يا لحظه یدب

-منطقه  سامانه نیز و ایران آب منابع مدیریت شرکت آب منابع پایه مطالعات دفتر در واقعی زمان هواشناسی و آب هايداده پایش ملی سامانه نبود علیرغم

-باران هايایستگاه نبود نیز و ايمنطقه آب هايشرکت آب منابع پایه مطالعات دفاتر در واقعی زمان هواشناسی و آب هايداده سازيمدل و پایش اي

 هـاي داده بـه  کافی اتکاي عدم یا و هاایستگاه عموم در واقعی زمان و برخط صورت به هاداده انتقال و ثبت نوین ادوات به مجهز هیدرومتري و سنجی
 شـرکت  آب منـابع  پایـه  مطالعـات  دفتـر  هدایت با مختلف، دالیل به فعلی شرایط در داده خودکار انتقال و ثبت ادوات داراي هايایستگاه از مستخرج
 و هاشهرستان آب امور کارشناسان سطحی، هايآب هايگروه کارشناسان و روساء آن تبع به و پایه مطالعات دفاتر مدیران کلیه ایران، آب منابع مدیریت

 جریان و بارش آمار برداشت و ایستگاه محل در حضور( موجود امکانات و کامل آمادگی با ذیربط ايمنطقه آب هايشرکت محترم متصدیان نهایت در
 سـبب  ایـران،  آب منابع مدیریت شرکت آب منابع پایه مطالعات دفتر با موثر همکاري با سیل رخداد طول در) موبایل و تلفن طریق از انتقال و سطحی
 مدیریت پشتیبانی و فرماندهی ملی ستاد جلسات در صحیح و بموقع تصمیم اخذ جهت سیل و بارش رخدادهاي و فرآیند از جامعی و موقع به رسانیاطالع

  .گشتند نیرو وزارت سیالب
 فیوظا تیسبب شفاف نامهنظام ابالغ گفت توانیم البیس نامهنظام ابالغ از پس وستهیپ بوقوع يهاالبیس در آمده بدستتجربه  براساس

ـ ا با. گردد یعموم یرساناطالع خصوص در واحدها شتریب تیحساس زین و نامه نظام موضوع با مرتبط یتخصص يواحدها  سـتم یس وجـود  عـدم  حـال نی
 و داده کاهش يتاحدود را هاواکنش ییکارا آب سطح و بارش راتییتغ خودکار انتقال و ثبت جهت باالدست يهامحدوده در البیس هشدار کپارچهی
 مورد يهاپروتکل اساس بر یفعل طیشرا در. باشدیم مراحل تمام در یانسان عوامل به صرف ياتکا لیدل به ندهایفرآ یط جهت شتریب زمان صرف به ازین

 البیس دروگرافیه استخراج جهت ساعته دو یزمان يهابازه در يدرومتریه يهاستگاهیا در البیس ثبت است مقرر ،یسطح يهاآب يهاگروه استفاده
 البیس رخداد ستگاه،یا محل در مناسب يمامورسرا وجود عدم جمله از یلیدال به نحالیا با. ردیگ صورت یهواشناس و آب يهاستگاهیا انیمتصد توسط

 با يامنطقه آب يهاشرکت و آب امور کارشناسان ارتباط يبرقرار مشکالت شب، یکیتاردر  ستگاهیبه محل ا ینامناسب، صعوبت دسترس يهازمان در
-ینم انتظار مطلوب موارد از ياریبس در  يدرومتریه يهاستگاهیا در البیس آمار ثبت يندهایفرآ آمار، افتیدر جهت ستگاهیا محل در مستقر انیمتصد
-اندازه جهت ینیتکنس يروین کمبود لیدل به یالبیس طیشرا در رودخانه یدب يریگاندازه ها،البیس يدرلوژیه لیتحل در گرید مشکالت جمله از. باشد

 تیحساسـ  بـه  توجـه  با رودیم انتظار. باشدیم انیجر يریگاندازه ادوات کمبود زین و البیس وقوع محل با استان مرکز ای آب امور مسافت بعد ،يریگ
ادامـه   رامونیواحد پ استیس کیاستخراج : شود دهیشیاند یتیریمد سطوح در البیس نامهنظام ابالغ با لیذ موارد خصوص در يشتریب تیاهم موضوع،

در هر سال، وجـود   یکیادوات الکترون يو نگهدار دیممتد در خصوص خر یبانیپشت نیتضم( یکیدر خصوص استفاده از ادوات الکترون یفعل تیوضع
سنجش جهت  يهاستگاهیا یتمام در داده انتقال و ثبت منظور به یمخابرات يهارساختیز نیدر سراسر کشور، تام یبه نحو مقتض کیکارشناسان الکترون

 و انیمتصد به اتکا با هاستگاهیا نیا از داده برداشت و یکیمکان ادوات از استفاده ای) داده برخط انتقال طیشرا به داده صرف ثبت تیقابلاز  ستگاهیا يارتقا
 نه،یزم نیا در واحد روند کی اتخاذ زمان تا رسدیم نظربه ...و انیمتصد پرداخت تیوضع بهبود ،یکیمکان ادوات از ينگهدار لیقب از آن اسباب نیتام

 افتیدر یبهنگام و تیفیک انتظار، مورد جهینت به یابیدست عدم و یکیالکترون ادوات از ينگهدار و دیخر خصوص در هنگفت يهانهیهز پرداخت ضمن
  .بود خواهد دیترد مورد زین انیمتصد توسط لیس ثبت و یکیمکان يهاستگاهیا از آمار

 
     

 گیرينتیجه. 7

جهت تبیین شرح وظایف واحدهاي مرتبط با مدیریت  1395ماه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نخستین سند مدون ابالغی در آباننامه نظام 
در این مقاله نخست مروري کوتاه بر اجزاي نظام نامه سیالب و نقش واحدهاي مختلف در سه مقطع زمانی مربوط به رخداد سـیالب  . باشدسیالب می

هاي دفاتر مطالعات پایه گردش کار فعالیت. اولیه پایش بارش و جریان کشور به منظور رصد هشدار سیالب در کشور معرفی گردید شبکه. ارائه گردید
هاي دفاتر مطالعات پایـه  نامه سیالب در فعالیتالزامات و نیازهاي اجراي نظام در این تحقیق، همچنین .منابع آب در هر سه مقطع زمانی تشریح گردید

هاي شبکه اولیه پایش بارش و جریان کشور به ادوات ثبت و از جمله مهترین نیازهاي موجود در این زمینه تجهیز ایستگاه. شناسی گردیدآب آسیب منابع
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نامه مهاي ثبت بارش و جریان کشور در شرایط فعلی، تاثیر نظاشناسی وضعیت ایستگاهضمن آسیب. باشدانتقال برخط داده از منظر هشدار سیالب می

نامه سیالب بدلیل شفافیت وظایف واحدهاي مختلف و مشخص گردید با ابالغ نظام. هاي بوقوع پیوسته اخیر تشریح گردیدسیالب بر مدیریت سیالب
هاي ر سالبشیوه ارتباط متقابل آنها در مراحل پیش آگاهی، صدور آگاهی تا رخداد سیل و از زمان وقوع سیل تا پایان رخداد، مدیریت کارآمدتري د

از جمله دالیل این امر حساسیت واحدهاي مختلف به عکس العمل، پاسخگویی و اعـالم  . اخیر نسبت به موارد مشابه قبل از رخداد سیل حاصل گردید
نیـز بهبـود وضـعیت    هاي پیش بینی سـیالب و  با این وجود نیاز به راستی آزمایی و تدقیق مدل. باشدهشدارهاي الزم به مردم و مسئولین تصمیم ساز می

هاي سنجش بارش و جریان به صورت برخط بدلیل نیاز کامل به برداشت پارامترهاي بارش و جریان توسط متصدیان با حضور در محل ایستگاه و ایستگاه
  .ساس گردیدحضور عوامل انسانی در تمام مراحل برداشت داده تا ثبت و ذخیره پارامترهاي سیالب، اح

  
  کشور آب منابع هیپا مطالعات دفاتر در البیس نامه نظام يرااج الزامات - 1جدول 
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  1395 آذر 13 یال 11 مورخ عمده يهاالبیس ریتاث تحت يهامحدوده - )3( شکل

  کشور غرب جنوب و غرب مناطق در آذر 13 یال 11 البیس يپارامترها تیوضع خالصه - 2 جدول

  
  

  مراجع  .8
  .وزارت نیرو، تهران، ایران ،سیالب در وزارت نیرو نامه مدیریتنظام. )1395( .نامبی .1

دفتر مطالعات ، کشور ینیرزمیز و یسطح آب منابع یفیک و یکم سنجش شبکه ياجرا و یطراح ازین مورد اعتبار برآورد سینو شیپ ).1396. (نامبی. 2
  .پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، تهران، ایران

ستاد ملی فرمانـدهی و  نظام نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو،  21مطابق بند  1395آذرماه  13لغایت  11گزارش مدیریت سیالب ). 1395(نام بی. 3
  .پشتیبانی مدیریت سیالب، شرکت مدیریت منابع آب ایران

ستاد ملی فرماندهی و ت سیالب در وزارت نیرو، نظام نامه مدیری 21مطابق بند  1395ماه بهمن 30لغایت  24گزارش مدیریت سیالب ). 1395(نام بی. 4
  .پشتیبانی مدیریت سیالب، شرکت مدیریت منابع آب ایران

بیشترین مقدار 
  (  میلیمتر       )  

بیشترین مقدار   ایستگاه       
(  متر مکعب برثانیه  ) 

حجم  سیالب  ورودي    سد  ایستگاه       رودخانه
(  میلیون متر مکعب  ) 

0.17صفاخانه       گرژال  گالس  70.79گرژال  124.5آذربایجانغربی             1

4.64چراغ ویس 
2داریان
0.47قشالق

--باویسی      دارزنه15.8قصر شیرین 30.4کرمانشاه       3

--بیات    میمه    253سیاهکل  57.2ایالم4

--آفرینه کشکان250کشور178لرستان      5

53مارون     
90کرخه 
120دز  

10.99کوثرسید آباد تغار    350لوداب  180کهگیلویه و بویر احمد   7

194کارون4لندي  بازفت   4322چلگرد     222چهار محال و بختیاري   8

خالصه وضعیت پارامترهاي سیالب 11 الی 13 آذر ماه 1395 در مناطق غرب و جنوب غرب کشور

استان     
پیک سیالب  بارندگی

ردیف
حجم ورودي به سدها   

کردستان        میرده     2 چم خان  111 کیله شین  159.5

ایدنک   112خوزستان        تله زنگ 6 دز 1359


