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 112از  1صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: تاریخ صدور
  -: شماره بازنگري

 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404برنامه راهبردي وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

عناوین اقدامات و تکالیف مربوط به مدیریت : )1(پیوست شماره 
  گانه گانه و مقاطع زمانی سه هاي پنج در گروه سیالب

  

از "، "اگـاهی  قبـل از صـدور پـیش   "، به سه مقطع زمـانی  نامه حاضر نظاممدیریت سیالب در 
. بنـدي شـده اسـت    طبقـه   "پس از فروکش نمودن سـیل "و  "آگاهی تا پایان رخداد سیل پیش

گانه فـوق، در پـنج    ، در مقاطع زمانی سهزم و متصور براي مدیریت سیالبمجموعه اقدامات ال
 :شده است بندي طبقهگروه به شرح زیر 

 بینی، پایش و هشدار پیش .1

 مهندسی رودخانه .2

 تأسیسات آب و آبفا .3

 مدیریت مخازن .4

 هماهنگی و مدیریت بحران .5

مجموعـاً بـه تعـداد یکصـد وظیفـه، بـه       مـدیریت سـیالب،    هاي فعالیت عناوین ،این پیوستدر 
هر یک از جداول، مربـوط بـه   . در سه جدول آورده شده است  ،گانه فوق هاي پنج گروه تفکیک

  .باشد یک مقطع زمانی می
  



 

 112از  2صفحه 

 آگاهی هاي پنجگانه در زمان قبل از صدور پیش گروههاي مدیریت سیالب در  عناوین فعالیت

  هماهنگی و مدیریت بحران -5  مدیریت مخزن -4  تأسیسات آب و آبفا -3  مهندسی رودخانه -2  پایش و هشداربینی،  پیش -1  مرحله

قبل از صدور 
  آگاهی پیش

ــزار -1-1 ــتجه ،یابی ــو تقو زی  تی
 و هشدار ینیب شیپ ش،یشبکه پا

ــ  -1-2 ــتخراج دبـ ــه و اسـ ی مطالعـ
 يهـــا بـــا دوره برگشـــت ســـیالب

   زیخ لیس يها مختلف در رودخانه
ــتقرار و  -1-3  بـــرداري بهـــرهاسـ

و  شیپــــا يا ازســــامانه منطقــــه 
 يداده هـا  یزمـان واقعـ   يساز مدل

 یآب و هواشناس

 لیــو تحل هیــو تجز افــتیدر -1-4
ــا ــدر يداده هـ ــازمان  یافتیـ از سـ
ــ ــا یهواشناس ــا  ریو س ــامانه ه  يس

 و هشدار در سطح منطقه ینیب شیپ

 یو مکــان یزمــان ینــیب شیپـ  -1-5
 رواناب لیبارش و پتانس

ــ -1-6 ــداد   یبررسـ ــال رخـ احتمـ
 البیس

شده بـا   ینیب شیپ لیس قیتطب -1-7
 البیدوره بازگشت س

 یو زمـان  یاعالم هشدار کم -1-8
 البیرخداد س

 ستمیس يمطالعه و اجرا -1-9 
 يها در حوضه لیهشدار س
  دار تیاولو

ــا -2-1  يو طبقــــه بنــــد  ییشناســ
  زیخ لیس يها روخانه

ــته -2-2 ــرفات و   هیــ ــس تصــ اطلــ
 میبسـتر و حـر   يآزادسـاز  يها برنامه

  ها رودخانه
درخصـوص رفـع    یاقدام قـانون  -2-3

تجاوزات صـورت گرفتـه بـه بسـتر و     
  میحر

و  یتقـاطع  يهـا  سازه ییشناسا  -2-4
و  البیســ  يآبگــذر يهــا  گلوگــاه

  ها و اصالح آن يبهساز يریگیپ
شـده   برهیکـال  يمدل رفتار هیته -2-5

 يبند پهنه يها نقشه هیها و ته رودخانه
  شیاز پـ  یزمـان  يهـا  در دوره البیس
  شده نییتع
انجـام مطالعـات جـامع     يریگیپ -2-6

هـاي   تهیه نقشهو  البیس يریخطر پذ
  خطرپذیري سیالب

و اعالم نقـاط امـن از    ییشناسا -2-7
  البیس يپهنه بند ينقشه ها يرو
 ينقــاط مناســب بــرا ییشناسـا   -2-8

  در زمان وقوع البیانحراف س
ــرل و بازد -2-9 ــکنتــ ــم دیــ  یاندیــ

ــأم   ــر تـ ــه از نظـ ــرا نیرودخانـ  طیشـ
  یتیجمع يها در محدوده يآبگذر

 تیاهم يدارا ساتیتأس يطبقه بند -3-1
 يریخطرپذ دگاهیمتوسط و کم از د اد،یز

  البیدر برابر س
دستورالعمل اقدامات  هیته -3-2

در مواجهه با  یآب ساتیتأس ياضطرار
  البیس
 ساتیشناخت رفتار سدها و تأس -3-3

 ،یبازرس يندهاینجام فرآوابسته با ا
  قیابزاردق تیاز کفا نانیاطم ،یرفتارسنج

سد با انجام  یکل یمنیشناخت ا -3-4
  یمنیا يا مطالعات دوره

 يعملکرد تیشناخت وضع -3-5
و  کالیدرومکانیه زاتیتجه
  کالیدروالکتریه
دستورالعمل  یرسانروز  به  -3-6
  البیدر زمان س زاتیتجه يبردار بهره

سد  میحر يها تیمحدود ییشناسا -3-7
در باالدست در ارتباط با مباحث تملک، 

  استمالك طیتجاوزات و شرا
 يبرق اضطرار نیاز تأم نانیاطم  -3-8
 ساتیتاس برداري بهره اتیامکان عمل يبرا
  یآب
مدرن و  ریآبگ ساتیتأس ییشناسا -3-9
  لیدر زمان س برداري بهرهو نحوه  یسنت

رف اطالعات مص لیو تحل هیته -4-1
برق  يها روگاهین يانرژ دیآب و تول

  یآب
با شبکه برق  دیتول یهماهنگ -4-2

  کشور
مستمر و  برداري بهرهو  شیپا -4-3

 يوهایمخازن بر اساس سنار يدوره ا
 ینیب شیبا پ انیمختلف وقوع جر

نرمال و  ،یخشکسال(بلندمدت  يها
  )یالبیس
 شیپا ستمیس یو آمادگ زیتجه -4-4

  مخازن
 يزیر برنامه يدل هاتوسعه م -4-5

 يا رهیو زنج یتک يمنابع آب سدها
برق و  دیآب، تول نیبا هدف تأم
  البیکنترل س

حداقل و حداکثر  تیرعا -4-6
 شیبا توجه به پ برداري بهره يترازها
مصارف  نیبلندمدت و تام يها ینیب

  یالبیدر فصول س
 يبرا یو هماهنگ یآمادگ -4-7
  یآب برق يحداکثر واحدها دیتول

 یرسان روز  بهو  نیتدو -4-8
 ظیغل يانهایجر هیتخل يدستورالعملها
  ربطیذ ياز مجار البیدر هنگام س

از بانک  برداري بهرهو  يساز ادهیپ ،یطراح -5-1
  کشور البیاطالعات س

 يطرح ها يانجام مطالعات و اجرا يریگیپ -5-2
  يزداریآبخ

و  یآموزش يکارگاه ها يو برگزار يزیبرنامه ر -5-3
  البیم مانور سانجا

  یآب ساتیحوادث تأس مهیشدن ب ییاجرا يریگیپ -5-4
 نیدستورالعمل ها، قوان سینو شیپ نیو تدو هیته -5-5
  البیس مهیب ينامه ها نییو آ

 نیایجاد بانک اطالعاتی پرسنل، اماکن، ماش -5-6
  آالت، منابع قرضه وتجهیزات در امور سیل

و  نیجانش و نیمع ياستان ها نییو تع یهماهنگ -5-7
  يمرتبط در مواقع اضطرار يدستورالعمل ها هیته
 يها استیها و س العمل و ابالغ دستور عیتجم -5-8

  البیمرتبط با س
 ستمیاز آماده بکار بودن س نانیو اطم ییشناسا -5-9
  و اعالم هشدار یارتباط ،یاطالعات يها
  بحران تیریاتاق مد زیو تجه جادیا -5-10
دستورالعمل ها و  یانتشار عمومو  یاطالع رسان -5-11

  فرار يو نقاط امن و راه ها لیس يپهنه بند ينقشه ها
انجام مطالعات طرح  يبرا یو هماهنگ يریگیپ -5-12

  البیس يریجامع خطر پذ
 تیریمد تهیکم يجلسات دوره ا يبرگزار -5-13

و  یهماهنگ يمنابع آب برا تیریبحران شرکت مد
  ه مصوببر اساس نظام نام يزیبرنامه ر
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 آگاهی تا پایان سیل پنجگانه در زمان صدور پیشهاي مدیریت سیالب در  فعالیتعنوان 

  هماهنگی و مدیریت بحران -5  مدیریت مخزن -4  تأسیسات آب و آبفا -3  مهندسی رودخانه -2  بینی، پایش و هشدار پیش -1  مرحله

از صدور 
آگاهی  پیش

  تا پایان سیل

داده  لیو تحل يگردآور -1-10
  بهو  البیبارش و س يها
 و هشدارها ها ینیب شیپ یرسان روز

 یالبیس تیوضع شیپا -1-11

از رسوب  ينمونه بردار -1-12
  از سد  یبه سد و خروج يورود

ــا -2-10 ــرل وضــع  شیپ  تیو کنت
 يهـا  بند و گلوگاه لیس يها وارهید

  يآبگذر
ــته -2-11  نیتســک يوهایســنار هی
ــ ــرا البیسـ ــهیگز يو اجـ ــا نـ  يهـ

  مصوب
کنتـرل   یضـربت  يهـا  طرح -2-12
  رودخانه یروبیو ال لیس انیجر

ــ -2-13 ــاز یبررســ  يو مستندســ
رفتــار رودخانـــه در نحــوه عبـــور   

ــجر  يآور و جمـــع البیســـ انیـ
  اطالعات

  
  

 زات،یکامل مانور تجه یآمادگ -3-10
 تیو محدود ياضطرار طیشرا ینیب شیپ
  زاتیعملکرد تجه يها
ها و قرائت  یتواتر بازرس شیافزا -3-11
  رفتار سد شیو پا قیابزار دق يها
بدنه سد  یمنیا يتهایمحدود شیپا -3-12

، تراز  يریسرعت آبگ ریگاه نظ هیو تک
  ...و  يریآبگ

 لیجهت تحل یفن تهیکم لیتشک -3-13
 ساتیسد و تأس یمنیا تیمستمر وضع

  وابسته در صورت لزوم
 ياضطرار راتیانجام تعم -3-14
  دهید بیآس ساتیتأس

عات مصرف و ارائه اطال -4-9
  یآت يانرژ دیتول
 يارائه و بهنگام ساز -4-10

و  يریآبگ يویمستمر سنار
  سد یخروج

 نگیسپاچیبا د یهماهنگ -4-11
ها و  یخروج میتنظ يبرق برا
  برق دیتداوم تول

 انیجر هیو تخل برداري بهره -4-12
  مرتبط زاتیبا مانور تجه ظیغل

 تیریمد شیو پا یاطالع رسان -5-14
  البیس
مستمر اطالعات از مناطق  افتیدر  -5-15
 يزده و ارائه گزارش ها لیو س یاتیعمل
  البیس یلیو تکم هیاول
و ارتباط با  یافکار عموم تیریمد -5-16

  رسانه ها
تعامل  ،یو هماهنگ یاطالع رسان -5-17

در  البیس تیریمد یمتول ينهاد ها ریبا سا
  یسطح مل

 اعزام گروه هاي ارزیابی عملکرد و -5-18
اکیپ هاي مقابله با بحران بسته به سطح 

  البیس
با سازمان هاي  یو هماهنگ تیریمد -5-19
  پشتیبان و جانشین در امور سیل ن،یمع
 تیریمد تهیجلسات کم لیتشک -5-20

 یبسته به گستردگ رانیبحران و نشست مد
  البیو سطح س

  



 

 112از  4صفحه 

 پس از فروکش کردن سیالبهاي پنجگانه در زمان  گروه هاي مدیریت سیالب در فعالیتعنوان 

  هماهنگی و مدیریت بحران -5  مدیریت مخزن -4  تأسیسات آب و آبفا -3  مهندسی رودخانه -2  بینی، پایش و هشدار پیش -1  مرحله

پس از 
فروکش 
  کردن سیل

 یالبیس طیشرا انیاعالم پا -1-13
  در سطح منطقه

 البیس طیشرا انیاعالم پا -1-14
 زیدر سطح حوضه آبر

 هیو ته يستند سازم -1-15
در بخش  لیس یلیگزارش تحل

 بارش و رواناب

 يکردن مدل ها برهیکال -1-16
 و هشدار ینیب شیپ

عملکرد و  یابیارز د،یبازد -1-17
و  ها ستگاهیا يمرمت و بازساز

  لیهشدار متأثر از س يسامانه ها

 يهــا گــزارش هیــو ته يســاز مســتند -2-14
ــیتحل ــ یل ــا البیس ــداده  يه در بخــش رخ
  دسی رودخانهمهن

 یمهندسـ  يها عملکرد سازه یبررس -2-15
و  ییو شناســا البیرودخانــه در برابــر ســ  

  یرفع نواقص احتمال يبرا يزیر برنامه
ــام ال -2-16 ــیانج ــاز یروب ــا يو پاکس  يه

  ها لیو مس  در رودخانه ازیمورد ن
سـال وقـوع    يکار يها برنامه قیتدق -2-17
  یو سال آت لیس

ــحت -2-18 ــنج ص ــال یس ــودن  رهبیو ک نم
  موجود يا رودخانه يها مدل

ــر -2-19 ــدور اخطار عیتسـ ــدر صـ ــه  هیـ بـ
بعــد از وقــوع  یو حقــوق یقــیحق نیمتصــرف
  ییاحکام قضا يدر اجرا عیو تسر لیس
بانک اطالعات نقاط حادثـه   لیتکم -2-20
و  البیســ يآبگــذر يهــا و گلوگــاه دهیــد

  ربطیذ ياعالم به نهادها
هرگونــــه  ياز اجــــرا يریجلــــوگ -2-21
 یضوابط فن تیبدون رعا يدامات بازسازاق

  مدنظر

 يگزارشها هیو ته يمستندساز -3-15
در مواجهه  ساتیعملکرد تأس یلیتحل
  عملکردها یابیو ارز البیبا س

رسوبات  زانیبرآورد م -3-16
رسوبات از  هیبه سد و تخل يورود
  البیدر مدت زمان س يمجار

 هیجامع بدنه سد، تک یبازرس -3-17
 کال،یدرومکانیه زاتیگاهها، تجه

  ...و  روگاهین
 يها بیآس يمرمت و بازساز -3-18

 ینیگزیو جا ریتعم ایو  یاحتمال
  دهید بیآس زاتیتجه

دستورالعمل " یرسانروز  به -3-19
در زمان  زاتیتجه برداري بهره
  در صورت لزوم "البیس
 زاتیدر اقالم و تجه يبازنگر -3-20

  مجدد آن زیانبار و تجه
و در  زاتیتجه یرسانوزر  به -3-21

 يها دستگاه ونیبراسیکال ازیصورت ن
  يریگ اندازه

 هیو ته يمستندساز -4-13
مخزن  تیریمد یلیتحل يگزارشها
  عملکردها یابیو ارز

اطالعات و  قیتدق -4-14
  يبردار بهره يها مدل

 یرسان روز  بهو  هیته -4-15
 هیتخل یابیدستورالعمل ها و ارز

مراه با و رسوبات ه ظیغل انیجر
  البیس
منابع آب  یفیک یابیارز -4-16

  لیمخازن سدها پس از رخداد س
  

  یالبیس طیشرا انیاعالم پا -5-21
 ناریکارگاه و سم يبرگزار -5-22
  عملکرد لیو تحل اتیانتقال تجرب يبرا
بانک اطالعات  یرسان روز  به -5-23

  کشور البیجامع س
و ارائه گزارش مستند  هیته -5-24
  اقدامات اصالحی نهادشیوپ البیس
گزارش  هیو ته يمستندساز -5-25
در بخش اقدام و  لیس یلیتحل

  یهماهنگ
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  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: تاریخ صدور
  -: شماره بازنگري

 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26ه راهبرد شمار – 1404برنامه راهبردي وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

هاي  نمودار گردش کار فعالیت ):2(پیوست شماره 
 در مجموعه وزارت نیرو مدیریت سیالب

  
هـاي ایشـان، در سـه مقطـع      نحوه ارتباط میان متولیان مدیریت سیالب و تکـالیف و مسـئولیت  

هـر سـتون در ایـن     .باشد میپیوست  مندرج در این ه، مطابق نمودار گردش کارگفت زمانی پیش
هاي آن واحـد در   باشد که تکالیف و مسئولیت نمودار، مربوط به یک واحد سازمانی مستقل می

همچنـین نحـوه ارتبـاط و    . هر یک مقاطع زمـانی مـرتبط بـا سـیالب مشـخص گردیـده اسـت       
  .ار قابل مشاهده استرسانی و گردش کار، در این نمود اطالع

تکالیف قید شده در این نمودار و مهلت زمانی متنـاظر   از جزئیات و توضیحات تکمیلی هر یک
  آورده شده است) 3(پیوست شماره  نامه حاضر و نظام) 6(بند  با آنها، در
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فلوچارت مدیریت سیالب در وزارت نیرو

دفتر مطالعات پایه
منابع آب  شرکت مدیریت  منابع آب دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شرکت مدیریت  فرماندهی و مدیریت  ستاد ملی 

سیالب
دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل 

منابع آب شرکت مدیریت 
دفتر بهره برداري از تأسیسات تأمین آب 

منابع آب شرکت مدیریت  آبی مرکز مدیریت نیروگاه هاي برق  شرکت هاي آب منطقه اي دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شرکت هاي آبفاي شهري و روستایی
شرکت مهندسی آبفاي کشور

کمیته مدیریت بحران و پدافند 
غیر عامل شرکت توانیر

پایه مطالعات دفتر
اي  منطقه آب شرکت 

شرکت / مؤسسه تحقیقات آب 
ایران آب و نیروي  توسعه منابع 

سیل
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پ

شروع

مشارکت در مطالعه، 
اجرا و بهره برداري از 
سامانه هاي هشدار سیل

پیش بینی زمانی و مکانی بارش و 
پتانسیل رواناب

اعالم هشدار کمی و زمانی 
:رخداد سیالب به

بخش تأسیسات ابی - 
بخش رودخانه ها - 
مدیریت بحران - 
شرکت مادر  -  دفتر مطالعات پایه 

تخصصی مدیریت منابع آب

دریافت اطالعات از سازمان 
تجزیه و تحلیل  هواشناسی و 
داده هاي دریافتی از  سایر 
سطح ملی سامانه ها در 

آیا وقوع سیالب محتمل است؟

بلی

اطالع رسانی و پایش مدیریت سیالب

تشکیل جلسه و انتخاب 
سناریوي برتر و ابالغ 
در همان  تصمیمات 
جلسه به اعضا براي 

انجام فعالیت هاي الزامی 
حین رخداد سیل و 
اطالع رسانی به وزیر 

نیرو و معاون آب و آبفا

تشکیل جلسه کمیته مدیریت بحران

تشکیل جلسه کمیته مدیریت 
بحران براي هماهنگی و اجراي 

تصمیمات

ارزیابی،  همکاري و نظارت بر 
تجهیز و تقویت شبکه پایش، 

پیش بینی و هشدار

مشارکت در مطالعه، 
اجرا و بهره برداري از 
سامانه هاي هشدار سیل

آماده نگاهداشتن 
ایستگاه هاي باران سنجی 

و هیدرومتري

گردآوري و تحلیل داده هاي 
بارش و سیالب و بروزرسانی 
پیش بینی ها و هشدارها

پایش ایستگاه هاي 
سنجی و  باران 

هیدرومتري و ثبت 
داده ها

رسوب سنجی در 
ایستگاه هاي باالدست و 
پایین دست سدها

طراحی، پیاده سازي و 
بهره برداري از بانک 
سیالب  اطالعات 

کشور

مستندسازي، ارائه 
گزارش تحلیلی و 

فراهم آوردن اطالعات 
مورد نیاز براي سایرین

تهیه  مستندسازي و 
تحلیلی سیل در  گزارش 
بخش بارش و رواناب

مستندسازي و تهیه 
تحلیلی سیل در  گزارش 
بخش رودخانه

تهیه  مستندسازي و 
تحلیلی سیل در  گزارش 
بخش تأسیسات آبی

مستندسازي، ارائه 
گزارش تحلیلی و 

فراهم آوردن اطالعات 
مورد نیاز براي سایرین

مستندسازي و تهیه گزارش تحلیلی سیل در بخش اقدام و 
هماهنگی

کالیبره کردن مدل هاي 
پیش بینی و هشدار

شناسایی و طبقه بندي 
هاي سیل خیز  رودخانه 

کشور

آیا وضعیت سیالبی ادامه دارد؟
بلی

اعالم پایان شرایط سیالبی

خیر

تهیه اطلس تصرفات و 
پیگیري برنامه هاي 

آزادسازي

اقدام قانونی براي 
رفع تجاوزات

شناسایی و 
اصالح سازه هاي 

تقاطعی و 
گلوگاه ها

پیگیري و هماهنگی براي 
انجام مطالعات طرح 

جامع خطرپذیري سیالب

مشارکت در انجام 
مطالعات طرح جامع 
خطرپذیري سیالب

تهیه نقشه هاي پهنه بندي 
سیل و مدل رفتاري 

رودخانه

.خروجی این قعالیت منجر به تولید یک مستند می شود

.خروجی این قعالیت منجر به تولید یک پایگاه داده می شود

.این فعالیت با گردآوري داده هاي خارج از مجموعه انجام می شود

.نتیجه انجام این فعالیت، گردآوري مجموعه اي از اطالعات است

.فعالیت مندرج در این شکل، یک فرآیند فرعی و بخشی از یک فعالیت اصلی می باشد

.ادامه گردش کار، بر مبناي تصمیم اتخاذ شده در این شکل تعیین می شود

.بیان کننده یک فرآیند یا فعالیت اصلی مستقل می باشد

.شروع و یا پایان گردش کار را مشخص می کند

پیگیري، راهبري و 
نظارت بر تهیه نقشه هاي 
پهنه بندي سیالب و مدل 

ها رودخانه 

مشارکت در تهیه اطلس 
تصرفات رودخانه ها و 

پیگیري برنامه هاي 
آزادسازي

پایش دیواره هاي سیل بند و 
گلوگاه هاي آبگذري

بررسی عملکرد سازه هاي 
مهندسی رودخانه و رفع 

نواقص

تهیه  مستندسازي و 
تحلیلی سیل در  گزارش 
بخش تأسیسات آبفا

شناسایی نقاط 
امن در نزدیکی 
مراکز جمعیتی

شناسایی نقاط 
مناسب براي 
انحراف سیل

الیروبی و پاکسازي 
رودخانه

صحت سنجی و کالیبره 
کردن مدل هاي رودخانه اي

شناسایی نقاط حادثه  دیده 
و گلوگاه هاي آبگذري و 

اعالم به مراجع ذیربط

پیگیري و نظارت بر 
بازسازي سازه هاي تقاطعی 

و تصرفات مزاحم

طبقه بندي تأسیسات آبی 
از دیدگاه خطرپذیري در 

برابر سیالب

راهبري و نظارت بر تهیه 
دستورالعمل اقدامات 

اضطراري تأسیسات آبی 
در مواجه با سیالب

سد،  اطمینان از ایمنی 
کفایت ابزاردقیق و 
عملکرد تجهیزات 

هیدرومکانیکال و تأمین 
برق اضطراري

تهیه و بروزرسانی 
دستورالعمل بهره برداري 

از تجهیزات در زمان 
سیل

راهبري و نظارت بر تهیه 
دستورالعمل بهره برداري 
از تجهیزات در زمان 

سیالب

شناسایی محدودیت هاي 
حریم سد در باالدست 

(تملک؛ تجاوزات)

شناسایی و آمادگی براي 
بهره برداري از آبگیرهاي 
سنتی و مدرن در زمان 

سیل

تعیین سطح خطرپذیري 
و نقاط بحرانی 
تأسیسات آبفا

انطباق نقشه هاي 
پهنه بندي سیل با 

تأسیسات انتقال و توزیع

ایجاد و بروز نگاه داشتن 
انبارهاي اقالم مصرفی و 

تجهیزات یدکی

افزایش تواتر بازرسی و 
زار دقیق سدها و  ت اب قرائ
پایش محدودیت ها

اعالم نیازهاي تأسیسات 
حادثه دیده به شرکت هاي 

معین

انجام تعمیرات اضطراري 
تأسیسات آسیب دیده

برآورد میزان رسوبات 
ورودي و تخلیه شده از 

سد در زمان سیل

بازرسی جامع بدنه سد، 
تکیه گاهها و تجهیزات

نظارت بر بروزرسانی 
دستورالعمل هاي 

بهره برداري تجهیزات در 
زمان سیل

بروزرسانی اقالم و 
تجهیزات پشتیبانی، 

کالیبراسیون ابزار

بروزرسانی 
دستورالعمل هاي 

بهره برداري تجهیزات در 
زمان سیل

مشارکت در تهیه و 
تحلیل اطالعات مصرف 

آب و تولید انرژي

هماهنگی تولید با شبکه 
برق کشور

نظارت بر پایش و 
بهره برداري مستمر و 

دوره اي مخازن بر اساس 
سناریوهاي مختلف

راهبري توسعه مدل هاي 
برنامه ریزي منابع آب 

سدهاي تکی و 
زنجیره اي با نگاه کنترل 

سیالب

کنترل رعایت حداقل و 
حداکثر ترازهاي 

بهره برداري به توجه به 
پیش بینی بلندمدت و 
کوتاه مدت و تأمین 
مصارف در فصول 

سیالبی

نظارت بر آمادگی و 
هماهنگی براي تولید 
حداکثر واحدهاي 

برق آبی

تهیه و ابالغ چارچوب 
دستور العمل تخلیه 
جریان هاي غلیظ در 

سیالب مواقع 

تهیه دستور العمل تخلیه 
جریان هاي غلیظ در 

مواقع سیالب

پشتیبانی و مشاوره در 
بهنگام سازي  / ارائه 

اریوهاي آبگیري و  سن
خروجی سد

هماهنگی با دیسپاچینگ 
برق براي تنظیم خروجی 

داوم تولید برق و ت

اجراي طرح هاي مواجهه با 
سیالب مصوب

مشارکت در تدقیق 
اطالعات و مدل 

بهره برداري مخزن سد

نظارت بر بروزرسانی 
دستورالعمل هاي تخلیه 
جریان غلیظ و رسوبات

بروزرسانی 
دستورالعمل هاي تخلیه 

جریان غلیظ

نظارت بر انجام ارزیابی 
کیفی منابع آب مخزن 
پس از رخداد سیل و 

نظارت بر اجراي 
دستور العمل ها

انجام ارزیابی کیفی منابع 
آب پس از رخداد سیل و 

اجراي و بروزرسانی 
دستور العمل ها

پیگیري انجام مطالعات و 
اجراي طرح هاي 

آبخیزداري

برنامه ریزي و اجراي 
کارگاه آموزشی و انجام 

مانور سیالب

پیگیري اجرایی شدن 
بیمه حوادث تأسیسات 

آبی

آمادگی براي تأمین آب 
شرب اضطراري

اطمینان از تأمین آب شرب 
اضطراري در مواقع 

اضطراري

تهیه پیش نویس 
دستور العمل، قوانین و 
آیین نامه هاي بیمه سیالب

ایجاد بانک اطالعاتی 
پرسنل، اماکن، 

ماشین آالت منابع 
قرضه و تجهیزات در 

امور سیل

تجمیع و ابالغ 
دستور العمل ها و 

سیاست هاي مرتبط با 
سیالب

هماهنگی و تعیین 
استان هاي معین و 
جانشین و تهیه 

دستور العمل هاي مرتبط 
در مواقع اضطراري

شناسایی و اطمینان از 
آماده بکار بودن 

سیستم هاي اطالعاتی و 
ارتباطی و اعالم هشدار

هماهنگی و تعیین استان هاي 
معین و جانشین و تهیه 

دستور العمل هاي مرتبط در 
مواقع اضطراري

اطالع رسانی و انتشار 
عمومی دستور العمل ها و 
نقشه هاي پهنه بندي سیل 
و نقاط امن و راه هاي 
سمپاب فرار از طریق 

نظارت بر آمادگی 
دستگاه هاي دیزل 

ژنراتور اضطراري براي 
مقابله با فروپاشی شبکه

ه  دریافت مستمر اطالعات از مناطق عملیاتی و سیل زده و ارائ
گزارش هاي اولیه و تکمیلی

مدیریت افکار عمومی و 
ارتباط با رسانه ها

اطالع رسانی، هماهنگی، تعامل 
سایر نهادهاي متولی  با 

مدیریت سیالب در سطح ملّی

اخذ و بررسی حداکثر ظرفیت 
آبگذري و تعیین نقاط امن و نقاط 
تسکین سیالب و گلوگاه هاي آبگذري

ارزیابی  اعزام گروه هاي 
عملکرد و اکیپ هاي مقابله با 
بحران بسته به سطح سیالب

ل مرتبط با  نظارت بر رعایت مسائ
سالمت و بهداشت و کیفیت آب 

شرب

مدیریت و هماهنگی با 
سازمان هاي معین، پشتبیان و 

جانشین در امور سیل

مدیریت و هماهنگی با 
سازمان هاي معین، پشتبیان و 

جانشین در امور سیل

برگزاري کارگاه و سمینار براي انتقال تجربیات و تحلیل 
عملکرد

پایان

برگزاري جلسات 
دوره اي براي هماهنگی 
و برنامه ریزي بر اساس 

نظام نامه مصوب

پیش بینی شده با دوره  تطبیق سیل 
بازگشت سیالب

تهیه  مستندسازي و 
تحلیلی سیل در  گزارش 
بخش تولید انرژي

تشکیل جلسه و 
هماهنگی براي مواجهه 

با سیالب

مستندسازي و تهیه 
گزارش تحلیلی سیل 

در بخش برق

تجهیز و آماده بکار 
سیستم هاي  نگاهداشتن 
اطالعاتی و ارتباطی و 

اعالم هشدار

ایجاد و تجهیز اتاق 
مدیریت بحران

تشکیل کارگروه ویژه تخصصی تحلیل سیالب با حضور دفاتر 
تخصصی و تهیه و ارائه گزارش مستند تفصیلی و خالصه مدیریتی 

اقدامات اصالحی سیالب و پیشنهاد 

اطالع رسانی و پایش 
سیالب در سطح  مدیریت 

استان

ارزیابی و برآورد میزان 
خسارات سیل

مطالعه و استخراج دبی با دوره 
برگشت هاي مختلف در 
رودخانه هاي سیل خیز

مطالعه، طراحی و استقرار 
ی پایش داده هاي آب  سامانه ملّ

و هواشناسی زمان واقعی 

ارزیابی، تجهیز و تقویت شبکه 
پایش، پیش بینی و هشدار 

همکاري و نظارت بر مطالعه و 
استخراج دبی با دوره 

برگشت هاي مختلف در 
رودخانه هاي سیل خیز

استقرار و بهره برداري از  
سامانه منطقه اي پایش و 

هاي آب و  مدل سازي داده 
هواشناسی زمان واقعی 

دریافت اطالعات از سازمان 
تجزیه و تحلیل  هواشناسی و 

داده هاي دریافتی از سایر سامانه ها 
در سطح منطقه

خیر

پردازش داده ها و  کسب اطمینان از 
واکنش شرکت آب منطقه اي پس از 
دریافت اخطاریه از سازمان هواشناسی 

سایر سامانه ها و 

اعالم هشدار کمی و زمانی 
رخداد سیالب دفتر مدیریت 

سایر شرکت هاي آب  بحران و 
منطقه اي واقع در حوضه آبریز

دریافت هشدارها از سامانه هاي 
منطقه اي و پردازش در سامانه ملّی و 

اطالع رسانی
برگزاري جلسات دوره اي کمیته مدیریت بحران شرکت 

مدیریت منابع آب براي هماهنگی و برنامه ریزي بر 
اساس نظام نامه مصوب

برگزاري جلسات دوره اي 
کمیته مدیریت بحران براي 
هماهنگی و برنامه ریزي بر 

اساس نظام نامه مصوب

ایجاد بانک اطالعاتی 
پرسنل، ماشین آالت  
و تجهیزات در امور 

سیل

برنامه ریزي و اجراي کارگاه 
آموزشی و انجام مانور 

سیالب

پیگیري اجرایی شدن بیمه 
حوادث تأسیسات آبی

مشارکت در تهیه پیش نویس 
دستور العمل، قوانین و 
آیین نامه هاي بیمه سیالب

تجمیع و ابالغ دستور العمل ها 
و سیاست هاي مرتبط با 

سیالب

شناسایی و اطمینان از آماده 
هاي  بکار بودن سیستم 

اطالعاتی و ارتباطی و اعالم 
هشدار

برگزاري جلسات دوره اي 
کمیته مدیریت بحران شرکت 

مدیریت منابع آب براي 
هماهنگی و برنامه ریزي بر 

اساس نظام نامه مصوب

دریافت مستمر اطالعات از 
مناطق عملیاتی و سیل زده و 

ه گزارش هاي اولیه و  ارائ
تکمیلی

مدیریت افکار عمومی و ارتباط با 
رسانه ها

اعزام گروه هاي ارزیابی عملکرد و 
پ هاي مقابله با بحران بسته به  اکی

سطح سیالب

برگزاري کارگاه و سمینار براي انتقال 
تجربیات و تحلیل عملکرد

بهنگام سازي / ارائه 
سناریوهاي آبگیري و 
خروجی سد

هماهنگی و اخذ پشتیبانی 
تخصصی از شرکت مادر 

سطح حوضه  آیا سیالب در 
پایان یافته است؟

اعالم پایان شرایط سیالبی در 
محدوده استحفاظی و آغاز 

فرآیند مستند سازي در بخش 
بارش و رواناب

بلی

خیر

تهیه و تحلیل اطالعات 
مصرف آب و تولید انرژي 

نیروگاه ها

پایش و بهره برداري مستمر 
و دوره اي مخازن بر اساس 

سناریوهاي مختلف رعایت حداقل و حداکثر 
هره برداري به  ترازهاي ب

توجه به پیش بینی بلندمدت 
و کوتاه مدت و تأمین 

توسعه مدل هاي مصارف در فصول سیالبی
برنامه ریزي منابع آب 

سدهاي تکی و زنجیره اي

راهبري انجام مطالعات 
جامع ایمنی سدها

انجام مطالعات جامع 
دوره اي ایمنی سد

تجهیز و آمادگی سیستم 
پایش کیفی مخزن

مرمت، بازسازي و تعمیر و 
جایگزینی تأسیسات 

آسیب دیده
تدقیق اطالعات و مدل 
بهره برداري مخزن سد

ایجاد آمادگی 
دستگاه هاي دیزل ژنراتور 
اضطراري براي مقابله با 

فروپاشی شبکه

آمادگی و هماهنگی 
براي تولید حداکثر 
واحدهاي برق آبی

پایش ایستگاه هاي 
سنجی و  باران 

هیدرومتري و ثبت 
داده ها

پایش  اطالع رسانی و 
سیالب در سطح  مدیریت 

استان

بهنگام سازي / ارائه 
سناریوهاي آبگیري و 
خروجی سد

هماهنگی و اخذ پشتیبانی 
تخصصی از شرکت مادر 

بررسی حداکثر ظرفیت 
آبگذري و تعیین نقاط امن و 

نقاط تسکین سیالب و 
گلوگاه هاي آبگذري

آماده بکار نگاه  داشتن تجهیزات و آمادگی براي شرایط 
تعمیرات اضطراري اضطراري و انجام 

اطالع رسانی به وزیر نیرو، معاون آب 
و آبفا، مدیران عامل شرکت هاي مادر 

تخصصی، دفتر مدیریت بحران و 
پدافند غیر عامل وزارت نیرو، مؤسسه 

تحقیقات آب و اعضاي ستاد ملی 
فرماندهی و مدیریت سیالب

پیاده سازي سامانه ملی 
سیل  پیش بینی و هشدار 

 –و مدل سازي بارش 
رواناب در نقاط هدف و 
استخراج حجم و دبی 

پیک سیالب و 
اطالع رسانی به معاون 
آب و آبفا، مدیر عامل 
شرکت مدیریت منابع 

آب و دفتر مطالعات پایه 
شرکت مذکور

هی
آگا

ش 
ر پی
صدو

 از 
قبل

الب
 سی
ودن
ش نم

روک
از ف

س 
پ

سیل
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ان 
 پای
ی تا
گاه
ش آ
ر پی
دو
ز ص
ا

مؤسسه تحقیقات 
آب

بهره برداري از 
سامانه هاي پیش بینی و 

هشدار سیل در اختیار به 
ویژه در حوضه هاي 
آبریز کارون بزرگ و 
کرخه و اطالع رسانی 
سریع به معاون آب و 

مدیر عامل شرکت آبفا، 
مدیریت منابع آب و 
دفتر مطالعات پایه 

شرکت مذکور

شرکت توسعه منابع 
آب و نیروي ایران

آیا نیازي به برگزاري
جلسه ستاد ملی فرماندهی و 
مدیریت سیل می باشد؟

اعالم تصمیمات کمیته مدیریت بحران 
به وزیر نیرو، معاون آب و آبفا، مدیران 
عامل شرکت هاي مادر تخصصی، دفتر 

مدیریت بحران و پدافند غیر عامل 
وزارت نیرو، مؤسسه تحقیقات آب

بلی

خیر

تشکیل جلسه و هماهنگی با مدیران 
ستادي و استانی ذیربط

آیا نیازي به برگزاري
جلسه ستاد ملی فرماندهی و 
مدیریت سیل می باشد؟

بلی

خیر

آمادگی براي شرایط 
اضطراري و انجام تعمیرات 

اضطراري

بررسی میزان آمادگی براي 
تأمین آب شرب و تداوم 

سرویس دهی

بررسی تأسیسات در معرض 
تهدید سیل و تهیه برنامه 
اقدام در مواجهه با سیل

کالیبره کردن مدل هاي بروز رسانی بانک اطالعات سیالب کشور
پیش بینی و هشدار

اجراي اقدامات تسکین 
سیالب مصوب

اجراي طرح هاي ضربتی 
کنترل جریان سیل و 

الیروبی رودخانه

بهره برداي و تخلیه جریان 
بر اساس سناریوي مصوب

متولیان 
مدیریت سیل

  



 
  

 

  
 

 112از  7صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: تاریخ صدور

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404برنامه راهبردي وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

وجود، ، وضعیت معنوان، شرح ):3(پیوست شماره 
  ها فعالیتز اهر یک  اقدامات مورد نیاز و مسئول اقدام

مجموعـاً بـه   ، گانـه  زم و متصور براي مدیریت سیالب، در مقاطع زمانی سـه اقدامات العناوین 
در پیوسـت   "اقدامات و تکالیف مربوط به مدیریت سـیالب "تحت عنوان  تعداد یکصد وظیفه،

 در پیوست حاضـر، عنـوان   ،ها براي هر یک از فعالیت. نامه آورده شده است این نظام) 1(شماره 
  .فعالیت، شرح فعالیت، وضعیت موجود، اقدامات مورد نیاز و مسئول اقدام مشخص شده است

شرح فعالیت، توضیح تکمیلی براي شفاف نمودن عنـوان فعالیـت و بـه صـورت مختصـر هـدف       
وضعیت موجود، بیان شرایط کنونی انجام فعالیت مورد نظر بـه صـورت   . باشد انجام فعالیت می

کند که براي انجام فعالیـت مـورد    به صورت مختصر بیان می  ورد نیاز،اقدامات م. خالصه است
هـاي یکصـدگانه، مسـئول     همچنین براي هر یـک فعالیـت  . نظر، چه اقداماتی باید صورت پذیرد

هـا   مشخص گردیده است تا مسـئولیت  واحد یا واحدهاي ناظرو  اقدام، واحد یا واحدهاي همکار
  .به صورت شفاف قابل پیگیري باشد

1-   
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 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

 ، پیش بینی و هشدارارزیابی، تجهیز و تقویت شبکه پایش - 1- 1

  شرح فعالیت - 1- 1- 1
ســامانه انتقــال داده  و عملکــرد  ، )الکترونیکــی و مکــانیکی (تجهیــزات    بررســی وضــعیت، جانمــایی،

هـاي جدیـد منطبـق بـا ضـوابط و       ایستگاههاي آب و هواشناسی موجـود و پیشـنهاد تأسـیس ایسـتگاه    
بینی و هشدار سیل در راستاي نتایج مطالعات ایجـاد سـامانه ملّـی     هدف پیش استانداردهاي موجود و با

 رسانی بارش و سیالب پایش و اطالع

  موجودوضع  - 2- 1- 1
آغاز و در برنامه پنجم توسعه تحت عنوان طرح تکمیل  1341سنجش پارامترهاي آب و هواشناسی از 

تیجه اجراي آن تا کنون حدود هاي سطحی و زیرزمینی تعریف و در ن گیري آب و تجهیز شبکه اندازه
سنجی احداث وصرفاً با هدف پایش منابع  سنجی، تبخیرسنجی و برف ایستگاه هیدرومتري، باران 3400

  . برداري است آب در حال بهره

  مورد نیاز اقدامات - 3- 1- 1
همکاري در تعیین و باز تعریف ضـوابط و معیارهـاي  مربـوط در بـاز طراحـی شـبکه بهینـه سـنجش         

و هواشناسی موجود منطبق با ضوابط و استانداردها و با هدف تأمین نیازهاي  سـامانه   هاي آب ایستگاه
 . تقویت و رفع نواقص و بهبود آنها بینی و هشدار سیل،  پیش

  واحد ناظر/ واحد همکار /  مسئول اقدام - 4- 1- 1
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام

ــابع آب    ــه منـ ــات پایـ ــاتر مطالعـ دفـ
  اي هاي آب منطقه رکتش

دفتر مطالعـات پایـه منـابع آب شـرکت       
  مدیریت منابع آب
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 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

   خیز هاي سیل هاي مختلف در رودخانه با دوره برگشت سیالب دبی استخراجمطالعه و  - 2- 1
  شرح فعالیت - 1- 2- 1

هـاي هیـدرومتري    هاي مختلـف در محـل ایسـتگاه    استخراج و تعیین دبی سیالب با دوره برگشت
بینـی شـده بـا     خیز داراي اولویت، به منظور مقایسه ارقام سیل پـیش  سیل هاي منتخب در رودخانه

آنها و تعیین حدود و پهنه سیل در بازه مورد نظر با هدف اقدام بموقع بـراي مقابلـه و پیشـگیري    
  .از بروز خسارات

  موجود وضع - 2- 2- 1
هـاي   گاهدر محـل ایسـت   ) پیـک (اي  گیري مقادیر دبی حداکثر روزانه و لحظه علیرغم ثبت و اندازه

هاي مختلف بـراي دوره آمـاري شـاخص و     هیدرومتري کشور، تاکنون دبی پیک با دوره برگشت
  .استخراج نشده استدر سطح منطقه و منطبق بر ضوابط ملّی تعیین شده معین 

  اقدامات مورد نیاز - 3- 2- 1
همکاري در طراحی و ایجاد بانک جامع سیالب  با قابلیـت برقـراري ارتبـاط بـا سـامانه ملّـی و       

اي و هیـدروگراف سـیل در    اي دبی حداکثر روزانه، لحظه آوري مقادیر نقطه اي پایش، جمع نطقهم
هـاي   هاي هیدرومتري کشور و ثبـت در بانـک اطالعـاتی، محاسـبه دوره برگشـت      محل ایستگاه

هـاي منتخـب در    مختلف بر اساس مبانی واحد و دوره آماري شاخص یکسان با اولویـت ایسـتگاه  
  .منطبق بر ضوابط ملّی تعیین شدهخیز در حوزه عمل شرکت و  هاي سیل رودخانه

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 2- 1
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام

ــابع آب    ــه منـ ــات پایـ ــاتر مطالعـ دفـ
  اي  هاي آب منطقه شرکت

هـا و سـواحل    دفاتر مهندسی رودخانـه 
ـ  آب منطقه  شرکت دیریت اي و شرکت م
  منابع آب

دفتر مطالعـات پایـه منـابع آب شـرکت     
  مدیریت منابع آب
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 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

سازي زمان واقعـی داده هـاي آب و    اي پایش و مدل منطقهازسامانه  برداري بهرهاستقرار و  - 3- 1
  هواشناسی

  شرح فعالیت - 1- 3- 1
هاي آب و هواشناسی منتخب با داده هاي  اي پایش ایستگاه منطقه  برداري از سامانه ایجاد و بهره

با دید (اي  بینی و هشدار سیل در سطح حوزه عمل شرکت آب منطقه پیشمان واقعی با  هدف ز
بینی و هشدار سیل منطبق با شرایط حوضه  هاي ریاضی پیش لیف و تولید مدلأت) حوضه آبریز

  .بینی و هشدار سیل اي جهت پیش آبریز تحت عمل شرکت آب منطقه

  موجودوضع  - 2- 3- 1
هاي آب و هواشناسی  اي پایش ایستگاه و منطقه) یکپارچه(ملّی  ، سامانه در حال حاضر در کشور

هاي  سامانه پایش کمی و کیفی ایستگاه اًبا هدف پیش بینی و هشدار سیل وجود ندارد و صرف
ایستگاه آب و هواشناسی توسط دفتر مطالعات پایه منابع  3400کشور در حال حاضر با حدود 

با هدف غیر از (برداري است  اي در حال بهره قهآب منط ي ها شرکت آب در حوزه ستادي و
در ضمن به استثناء موارد و تجربیات خاص در برخی استانهاي کشور و حوزه  ).هشدار سیل

مدل پیش بینی   ،وي ایران در غرب و جنوب غرب کشورعمل شرکت توسعه منابع آب و نیر
  .باشد اي موجود نمی وهشدار سیل یکپارچه یا منطقه

  رد نیازمو اقدامات - 3- 3- 1
اي پایش ایستگاههاي آب و هواشناسی منتخب  منطقه  برداري از سامانه اندازي و بهره استقرار، راه

هاي زمان واقعی با  و تجهیز شده به اداوات الکترونیکی و سامانه مخابراتی جهت انتقال داده
بینی و هشدار  هاي پیش بینی و هشدار سیل با قابلیت تبادل داده و اطالعات با سامانه هدف پیش

منشعب از سامانه طراحی ) با دید حوضه آبریز(اي  سیل منطبق بر حوزه عمل شرکت آب منطقه
هاي ریاضی پیش بینی و هشدار سیل  لیف و تولید مدلتأ. تحت نظارت حوزه ستاديشده و 
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اي و  خیز تحت عمل شرکت آب منطقه منطبق با شرایط حوضه آبریز سیل  )سامانه هشدار سیل(
  .اي و ملی تحت نظارت حوزه ستادي پایش منطقه هاي سامانه سایر ل اتصال بهقاب

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 3- 1
دفتـر مطالعـات پایـه منـابع آب     اي با نظارت  ي آب منطقهها شرکتدفاتر مطالعات پایه منابع آب 

  شرکت مدیریت منابع آب

  حدهاي ناظرواحد یا وا  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام
ــابع آب    ــه منـ ــات پایـ ــاتر مطالعـ دفـ

  اي  هاي آب منطقه شرکت
دفتر مطالعـات پایـه منـابع آب شـرکت       

  مدیریت منابع آب
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 از سـازمان هواشناسـی و سـایر سـامانه هـاي     تجزیه و تحلیل داده هاي دریافتی  و دریافت - 4- 1
 تحت تأثیر سیالب در سطح منطقه بینی و هشدار پیش

  شرح فعالیت - 1- 4- 1
اي، ملـی بـا سـایر منـابع       و اطالعات بین سامانه پایش منطقهر مناسب جهت تبادل داده ایجاد بست

در مدل پـیش بینـی    برداري بهرهپایش و تولید پیش بینی مورد تایید کشور در سطح منطقه جهت 
  اي منطقهو هشدار سیل 

  وضع موجود - 2- 4- 1
یش بینی و هشدار سـیل در  اي  پ با توجه به عدم طراحی و را ه اندازي سامانه پایش ملی و منطقه

و انتشــار از ســوي ســازمان  وزارت نیـرو و عــدم تعریــف فرآینـد  بهــره گیــري از پــیش بینـی   
  .، در حال حاضر این فرآیند انجام نمی شودهواشناسی

  مورد نیاز اقدامات - 3- 4- 1
شفاف سازي فرآیند پیش بینی در سازمان هواشناسی و تعیین پروتکل هـا مشـترك جهـت تبـادل      

  . صحیح و بموقع پیش بینی و هشدار سیل طلوب داده و نتایج بمنظور انجام دقیق ،یا دریافت م

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 4- 1
شـرکت  اي بـا نظـارت دفتـر مطالعـات پایـه       آب منطقه يها شرکتدفاتر مطالعات پایه منابع آب 

  و همکاري سازمان هواشناسی کشور  مدیریت منابع آب

  واحد یا واحدهاي ناظر  یا واحدهاي همکارواحد   مسئول اقدام
ــابع آب    ــه منـ ــات پایـ ــاتر مطالعـ دفـ

  اي هاي آب منطقه شرکت
دفتر مطالعـات پایـه منـابع آب شـرکت       سازمان هواشناسی کشور

  مدیریت منابع آب
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    پیش بینی زمانی و مکانی بارش و پتانسیل رواناب - 5- 1

  شرح فعالیت- - 1- 5- 1
مکانی بارش با استفاده از ظرفیتهاي سامانه ملی و موقع و دقیق پیش بینی زمانی و ه م بانجا

ور تعیین پتانسیل رواناب در اي به منظ بینی و هشدار سیل منطقه هاي پیش اي پایش و مدل منطقه
خیز با دقت زمانی و تعیین موقعیت وقوع  هاي داراي اولویت و سیل هاي آبریز رودخانه حوضه

  .آن

  وضع موجود-1-5-2 - 2- 5- 1
ستم هشدار سیل در رودخانه هاي مهم کشور با ردیف اعتباري مشخص هم اکنون طرح ملی سی

تنها طرح موفق کنونی نیز توسط شرکت توسعه منابع . اختیار موسسه تحقیقات آب می باشددر 
. است برداري بهرهدرحال ) هممنهتی به سدهاي م ( آب و نیروي ایران در حوضه آبریز کارون

مقیاس بومی  گلستان و خراسان جنوبی نیز در گیالن، قی ،آذربایجان شر اي منطقهي آب ها شرکت
  .باشند تجربیاتی را دارا می

  اقدامات مورد نیاز - 3- 5- 1
خیز حوزه عمل  هاي سیل اي در رودخانه بینی و هشدار سیل منطقه ایجاد سامانه پیشطراحی و 

ن در مدل اي بمنظور دستیابی به پیش بینی دقیق و بموقع بارش و استفاده از آ شرکت آب منطقه
 .هشدار سیل جهت برآورد و پیش بینی زمان و مکان وقوع سیل 

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 5- 1
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام

ــابع آب    ــه منـ ــات پایـ ــاتر مطالعـ دفـ
  اي  هاي آب منطقه شرکت

ســازمان هواشناســی کشــور و مؤسســه 
  تحقیقات آب

عات پایه شرکت مدیریت منابع دفتر مطال
  آب
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  بررسی احتمال رخداد سیالب - 6- 1

  شرح فعالیت - 1- 6- 1
اجراي مدل پیش بینی و هشدار سیل با استفاده از پیش بینی هاي سازمان هواشناسی  یا داده هـاي  

توسـط مـدل   و انجام پیش بینی سیل  اي منطقهزمان واقعی بارش ورودي به سامانه پایش ملی و 
 رزیابی خروجی و مقایسه آن با آستانه تحمل رودخانه و دوره برگشت سـیل اي و ا ریاضی منطقه

  .به منظور صدور هشدار

  موجودوضع  - 2- 6- 1
در حال حاضر طرح موفق کنونی توسط شرکت توسعه منابع آب و نیروي ایران در حوضه آبریـز  

 آذربایجـان  اي منطقـه ي آب هـا  شـرکت . اسـت  برداري بهرهدرحال ) منهتی به سدهاي مهم (کارون
  .گلستان و خراسان جنوبی نیز در مقیاس بومی تجربیاتی را دارا می باشند گیالن، شرقی ،

  اقدامات مورد نیاز - 3- 6- 1
  اي ي آب منطقهها شرکتدر سطح   بندهاي قبلیانجام و تحقق 

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 6- 1
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام

ــاتر مطا ــابع آب  دفـ ــه منـ ــات پایـ لعـ
  اي  هاي آب منطقه شرکت

ســازمان هواشناســی کشــور و موسســه 
  تحقیقات آب

دفتر مطالعات پایه شرکت مدیریت منابع 
  آب



 
  

 

  آگاهی قبل از صدور پیش) الف  بینی، پایش و هشدار پیش -1
 

 112از  15صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: تاریخ صدور

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404برنامه راهبردي وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

   بینی شده با دوره بازگشت سیالب تطبیق سیل پیش - 7- 1

  فعالیتشرح  - 1- 7- 1
و طراحـی   اي و ملی بارش و سـیالب  هاي پایش منطقه برداري از سامانه اندازي و بهره راهپس از 

، مطالعـه و اسـتخراج دبـی بـا دوره     اي منطقـه بانـک سـیالب در سـطح ملـی و      برداري از بهرهو 
   .خیز کشور انجام خواهد شد هاي سیل و در رودخانه هاي مختلف در دوره شاخص یکسان برگشت

  وضع موجود - 2- 7- 1
) دوره شاخص آماري واحـد و مبـانی محاسـباتی واحـد      (در حال حاضر با مشخصات مطرح شده 

 .موجود نمی باشد

  مورد نیاز اقدامات - 3- 7- 1
، پـایش  اي منطقـه با سامانه ملّی  و طراحی و ایجاد بانک جامع سیالب  با قابلیت برقراري ارتباط 

جمــع آوري مقــادیر نقطــه اي دبــی حــداکثر روزانــه، لحظــه اي و هیــدروگراف ســیل در محــل 
هـاي مختلـف بـر اسـاس      گشتهاي هیدرومتري کشور و ثبت در بانک ، محاسبه دوره بر ایستگاه

هـاي   هـاي منتخـب در رودخانـه    مبانی واحد و دوره آماري شاخص یکسان بـا اولویـت ایسـتگاه   
  خیز  سیل

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 7- 1
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام

ــابع آب    ــه منـ ــات پایـ ــاتر مطالعـ دفـ
  اي هاي آب منطقه شرکت

هـا و سـواحل    مهندسی رودخانـه  دفاتر
ــرکت ــه ش ــاي آب منطق ــرکت  ه اي و ش

هـاي آب   مدیریت منـابع آب و شـرکت  
  اي منطقه

دفتر مطالعات پایه شرکت مدیریت منابع 
  آب
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مهندسـی    اعالم هشدار کمی و زمانی رخداد سیالب به دفتر نگهداري از تاسیسـات آبـی،   - 8- 1
اي و دفتر مطالعات پایه منـابع   منطقهدر سطح شرکت آب رودخانه و سواحل، مدیریت بحران 
 آب  شرکت مدیریت منابع اب ایران

  فعالیتشرح  - 1- 8- 1
دوره برگشـت   فرآیند تطبیق بـا   را نشان داد،سیل  رخداد  ،در صورتیکه خروجی مدل هشدار سیل

آبـی،  سیسـات بـرداري از تأ  بهـره ی و زمانی بـه دفتـر   منطبق با شرایط منطقه انجام و هشدار کم  
و دفتر مطالعات پایـه   اي منطقهدر سطح شرکت آب  خانه و سواحل و مدیریت بحرانمهندسی رود

  .ب ایران صادر خواهد گردیدآ منابع آب  شرکت مدیریت منابع

  موجودوضع  - 2- 8- 1
منـابع آب و نیـروي ایـران در حوضـه آبریـز        بینی و هشدار سیل مستقر در شرکت توسعه سامانه پیش

هاي گـیالن، گلسـتان،    هایی در استان با محدودیت هایی در حوضهو نیز ) منتهی به سدهاي مهم(کارون 
لیکن فرآیند صدور و هشـدار  . باشند می برداري بهرهآذربایجان شرقی و غربی وخراسان جنوبی در حال 

  .به مراجع مندرج در این بند جاري نمی باشد

  مورد نیاز اقدامات - 3- 8- 1
دور هشدار و دریافت و پـردازش آنهـا   تعریف فرآیندها و ساختارها و بسترهاي ارتباطی براي ص

بینـی و سـامانه    هـاي پـیش   و همچنین انجام اقدامات قبلی شامل ایجاد بانک اطالعات سیل، مـدل 
 .اي پایش سیالب ملی و منطقه

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 8- 1
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام

ــه م  ــات پایـ ــاتر مطالعـ ــابع آب دفـ نـ
  اي  هاي آب منطقه شرکت

دفتر مطالعات پایه شرکت مدیریت منابع   
  آب
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  دار  هاي اولویت هه و اجراي سیستم هشدار سیل در حوضمطالع - 9- 1

  شرح فعالیت - 1- 9- 1
هـا   بـر شـبکه پـایش ایسـتگاه     مشـتمل جامع پیش بینـی و هشـدار سـیل     سیستممطالعه و اجراي 

هاي پـیش   مدل  ،ري انتقال داده به مرکز پیش بینیوارزیابی و تعیین تجهیزات الکترونیکی، فن آ(
ه هـاي آبریـز رودخانـه هـاي     حوضـ متناسب با شـرایط مختلـف    ) DSSو بینی بارش و رواناب

  .خیز داراي اولویت  سیل

  وضع موجود - 2- 9- 1
هم اکنون طرح ملی سیستم هشدار سیل در رودخانه هاي مهم کشور در قالب طرح با ردیف اعتباري در 

تنها طرح موفق کنونی نیز توسط شـرکت توسـعه منـابع آب و    . تحقیقات آب می باشد اختیار موسسه 
ي آب هـا  شـرکت . است برداري بهرهدرحال ) منهتی به سدهاي مهم (نیروي ایران در حوضه آبریز کارون

گلستان و خراسان جنوبی نیز در مقیاس بومی تجربیـاتی را دارا مـی    گیالن، آذربایجان شرقی ، اي منطقه
  .ندباش

  اقدامات مورد نیاز - 3- 9- 1
ارزیابی و تجهیز ایسـتگاههاي منتخـب بـه    : سیستم جامع هشدار سیل مشتمل برمطالعه و طراحی 

صـورت بـرخط، شـبکه    ه مرکز بایستگاه به سامانه انتقال داده از ، تجهیزات الکترونیکی ثبت داده
سـامانه   خیـز و  سـیل  هاي آبریز حوضه ردو رواناب  سامانه پیش بینی کمی بارش ،داده پایش ملی

 .پشتیابی و تصمیم گیري

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 9- 1
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام

ســازمان هواشناســی کشــور و شــرکت    مؤسسه تحقیقات آب
  مدیریت منابع آب

  

 



 
  

 

  از پیش آگاهی تا پایان رخداد سیل) ب  بینی، پایش و هشدار پیش -1
 

 112از  18صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: یخ صدورتار

  -: شماره بازنگري

 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404برنامه راهبردي وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

  ها و هشدارها  بینی رسانی پیش روز  بهگردآوري و تحلیل داده هاي بارش و سیالب و  - 10- 1

  فعالیت شرح - 1- 10- 1
استخراج و جمع آوري نتایج مدل هشدار سیل و نیـز ارقـام ثبـت شـده متنـاظر در سـامانه پـایش        

و نیز ارزیابی عملکـرد مـدل  بصـورت زمـان     ) کمی و زمانی (در خصوص بارش و سیل  اي منطقه
بویژه تسـهیل   .روري استواقعی با توجه به مقادیر واقعی دریافتی از منطقه در حین رخداد سیل ض

در دریافت پیش بینی هاي دقیق تر جهت حصول به نتایج صحیح تر در خروجی مدل و بـه تبـع آن   
  .هشدار نزدیک به واقعیت  درحوضه آبریز همزمان با رخداد سیل بسیار با اهمیت است

  وضع موجود - 2- 10- 1
ر سـیل در منـاطق   در حال حاضر با توجه به امکانات محدود و نبود سـامانه پـایش و مـدل هشـدا    

مختلف کشور این موضوع به کندي و بر اساس شرایط خاص هر منطقه انجام می گـردد و معمـوال   
نتایج آن نیز در قالب خالصه گزارشها با تحلیلهاي فنی بعد از فروکش کـردن سـیالب انجـام مـی     

  .شود

  مورد نیاز اقدامات - 3- 10- 1
حوضه هاي آبریز سـیل خیـز در هـر     در آگاهی تکالیف مربوط به قبل از صدور پیشانجام و تحقق 

  منطقه

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 10- 1
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام

ــابع آب    ــه منـ ــات پایـ ــاتر مطالعـ دفـ
  اي هاي آب منطقه شرکت

دفـاتر تخصصـی در سـطح شـرکت آب     
  اي منطقه

  



 
  

 

  از پیش آگاهی تا پایان رخداد سیل) ب  بینی، پایش و هشدار پیش -1
 

 112از  19صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: یخ صدورتار

  -: شماره بازنگري

 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404برنامه راهبردي وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

  وضعیت سیالبی پایش - 11- 1

  شرح فعالیت - 1- 11- 1
رسانی مستمر با هدف آمـاده   فعالیت پایش وضعیت بارش و رواناب در منطقه و اطالع هدف از این
رسـانی   داشتن کلیه واحدها بوده و در صورت تشخیص اتمام وضـعیت سـیالبی، اطـالع    به کار نگاه

شود تا اقدامات مرحلـه پـس از فـروکش نمـودن سـیالب،       الزم به کلیه واحدهاي ذیربط انجام می
  .آغاز شود

  جودمو وضع - 2- 11- 1
  .گردد ربیات محلی این موضوع عملیاتی میدر حال حاضر بر اساس مشاهدات و تج

  اقدامات مورد نیاز - 3- 11- 1
انجام و تحقـق الزامـات و تکـالیف قبلـی و تعریـف سـاختار و نحـوه ارتباطـات و کسـب داده از          

 هاي سیالب موقعیت

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 11- 1
  واحد یا واحدهاي ناظر  کارواحد یا واحدهاي هم  مسئول اقدام

ــابع آب    ــه منـ ــات پایـ ــاتر مطالعـ دفـ
  اي  هاي آب منطقه شرکت

دفتر مطالعـات پایـه منـابع آب شـرکت       
  مدیریت منابع آب



 
  

 

  از پیش آگاهی تا پایان رخداد سیل) ب  بینی، پایش و هشدار پیش -1
 

 112از  20صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: یخ صدورتار

  -: شماره بازنگري

 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404برنامه راهبردي وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

هـاي هیـدرومتري    از رسوب ورودي به سد و خروجـی از سـد در ایسـتگاه    بردارينمونه  - 12- 1
  باالدست و رودخانه پایین دست

  شرح فعالیت - 1- 12- 1
، نمونـه  ي مهـم هاي موجـود یـا پیشـنهادي در ورودي و خروجـی سـدها      اهپایش رسوب در ایستگ

مناسب جهـت ثبـت   جهت اطالع از میزان رسوب و ایجاد بستر ) پس از آنو (برداري در حین سیل 
ـ  و بانک اطالعات سـیالب  سازي در سامانه ملی پایش و ذخیره ریـزي دقیـق در    منظـور برنامـه   هب

  .مدیریت مخازن سدها

  وضع موجود - 2- 12- 1
لـیکن در   .شـود  دي و خروجی مخازن سدها انجام نمیبصورت خاص و در محل وروال حاضر در ح

  .گردد هاي رسوب سنجی انجام می محل ایستگاه

  اقدامات مورد نیاز - 3- 12- 1
هاي موجـود یـا پیشـنهادي بـا هـدف پـایش در        مطالعه و طراحی شبکه سنجش رسوب بر اساس ایستگاه

ـ   هاي م تجهیز ایستگاه ورودي و خروجی سدها،  .هـاي مربـوط   ورياوجود و پیشنهادي بـه تجهیـزات و فن
اقدام بموقع در حـین وقـوع    برداري و براي نمونهاي  ي آب منطقهها شرکتمین نیروي انسانی کافی در تأ

 سیل 

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 12- 1
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام

هاي  نابع آب شرکتدفتر مطالعات پایه م
  اي آب منطقه

دفتر مطالعـات پایـه منـابع آب شـرکت       
  مدیریت منابع آب

 



 
  

 

  پس از فروکش کردن سیل) ج  بینی، پایش و هشدار پیش -1
 

 112از  21صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: تاریخ صدور

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404برنامه راهبردي وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

  سطح منطقهاعالم پایان شرایط سیالبی در  - 13- 1

  شرح فعالیت - 1- 13- 1
در صورت تشخیص پایان رخداد سیل در حوزه عمل شرکت مقدمات الزم جهت اسـتخراج ارقـام   

ش و روانـاب و خسـارات احتمـالی بـه     و تحلیلها بمنظور مستند سازي رخداد سیل از منظـر بـار  
  .ایستگاههاي و تجهیزات هر ایستگاه آغاز می گردد

  موجود وضع - 2- 13- 1
در حال حاضر با توجه به امکانات محدود و نبود سامانه پـایش و مـدل هشـدار سـیل در منـاطق      
مختلف کشور این موضوع به کندي و بر اسـاس شـرایط خـاص هـر منطقـه انجـام مـی گـردد و         

هاي فنی بعـد از فـروکش کـردن سـیالب      ن نیز در قالب خالصه گزارشها یا تحلیلمعموال نتایج آ
  .انجام می شود

  اقدامات مورد نیاز - 3- 13- 1
گفتـه در مراحـل قبـل و تعریـف سـاختار و نحـوه ارتبـاط و         کلیه امکانـات پـیش  انجام و تحقق 

  .اي منطقهحوزه عمل شرکت آب  در رسانی اطالع

  ظرواحد نا/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 13- 1
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام

ــابع آب    ــه منـ ــات پایـ ــاتر مطالعـ دفـ
  اي هاي آب منطقه شرکت

  مؤسسه تحقیقات آب
  سازمان هواشناسی

دفاتر مطالعات پایه منـابع آب شـرکت   
  مدیریت منابع آب

  



 
  

 

  پس از فروکش کردن سیل) ج  بینی، پایش و هشدار پیش -1
 

 112از  22صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: تاریخ صدور

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404برنامه راهبردي وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

  اعالم پایان شرایط سیالب در سطح حوضه آبریز - 14- 1

  فعالیت شرح - 1- 14- 1
حوزه ستادي با استفاده از سامانه ملی پایش  اي، الم پایان سیل در سطح آب منطقهدر صورت اع

مراتب به دفتر  وضعیت پایان سیل را در کل حوضه آبریز رصد نموده و در صورت پایان سیل،
  .گردد منعکس می شرکت مدیریت منابع آب یریت بحران و پدافند غیرعاملدم

  موجود وضع - 2- 14- 1
  .د و بعضا نا هماهنگی از سوي دستگاههاي محتلف انجام میگرددبا دستور العمل هاي محدو  

  مورد نیاز اقدامات - 3- 14- 1
گفتـه در مراحـل قبـل و تعریـف سـاختار و نحـوه ارتبـاط و         کلیه امکانـات پـیش  انجام و تحقق 

  .اي منطقهحوزه عمل شرکت آب  در رسانی اطالع

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 14- 1
  واحد یا واحدهاي ناظر  دهاي همکارواحد یا واح  مسئول اقدام

شـرکت  دفتر مطالعات پایـه منـابع آب   
   مدیریت منابع آب

اي واقع در حوضه  هاي آب منطقه شرکت
  آبریز محل رخداد سیالب

  



 
  

 

  پس از فروکش کردن سیل) ج  بینی، پایش و هشدار پیش -1
 

 112از  23صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: تاریخ صدور

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404برنامه راهبردي وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

  مستند سازي و تهیه گزارش تحلیلی سیل در بخش بارش و رواناب - 15- 1

  شرح فعالیت - 1- 15- 1
 اي منطقـه ي آب ها شرکتمستندات از در صورت پایان سیل در سطح کل حوضه آبریز و دریافت 

هاي تحلیلی و مدیریتی از وقوع سیل از منظـر   فرآیند مستند سازي و تولید گزارش  ،متاثر از سیل
پـایش و   و تجهیـرات  مربـوط  سیسـات و تأ هـا  بارش و رواناب و خسارات احتمالی بـه ایسـتگاه  

  .گردد آغاز می گیري و هشدار، اندازه

  وضع موجود - 2- 15- 1
مورد بر اسـاس ضـوابط و همـاهنگی هـایی بـین دفتـر مطالعـات پایـه ، مهندسـی          هم اکنون این 

  .رودخانه و مدیریت بحران در حوزه ستادي در حال انجام است

  اقدامات مورد نیاز - 3- 15- 1
تعیین و تدقیق ساختار تشکیالتی و تامین نیروي انسانی و آموزش دیده، تدوین دستور العمـل و  

آوري اطالعـات الزم بـه منظـور     وقـوع و نحـوه جمـع   هاي الزم براي حضور در محـل   چارچوب
هاي  فنی و تحلیلی یکسان از وقوع سیل و ارزیابی عملکرد عوامـل   سازي و تولید گزارش مستند

 .دخیل در سطح کشور

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 15- 1
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام

منـابع آب شـرکت   دفتر مطالعات پایـه  
  مدیریت منابع آب 

دفتر مطالعات پایـه منـابع آب شـرکت      اي هاي آب منطقه شرکت
  مدیریت منابع آب 

  



 
  

 

  پس از فروکش کردن سیل) ج  بینی، پایش و هشدار پیش -1
 

 112از  24صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: تاریخ صدور

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404برنامه راهبردي وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

  کالیبره کردن مدل هاي پیش بینی و هشدار - 16- 1

  شرح فعالیت - 1- 16- 1
و باز آموزي، واسنجی و صـحت سـنجی    اي منطقهاستخراج ارقام دقیق و صحیح از سامانه ملی و 

  ز هر سیلمدلهاي طراحی شده پس ا

  وضع موجود - 2- 16- 1
  .در حال حاضر انجام نمی شود

  اقدامات مورد نیاز - 3- 16- 1
 پیش بینی ، مدلسازي و راهبري اجراي کلیه فرآیند هاي الف و ب نظام نامه در پایش ،

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 16- 1
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام
هـاي آب   کتدفاتر مطالعات پایه شر

  اي  منطقه
  مؤسسه تحقیقات آب

  شرکت توسعه منابع آب و نیرو

دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت   
  مدیریت منابع آب

  



 
  

 

  پس از فروکش کردن سیل) ج  بینی، پایش و هشدار پیش -1
 

 112از  25صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: تاریخ صدور

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404برنامه راهبردي وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

  سیل از ثرها و سامانه هاي هشدار متأ ایستگاه بازسازي و بازدید، ارزیابی عملکرد و مرمت - 17- 1

  شرح فعالیت - 1- 17- 1
ـ   ابق با ضوابط و تکمیل فرممحل وقوع سیل و انجام بازدید مط درحضور به موقع  ه هاي مربـوط ب
، احصـا و  هـاي هشـدار سـیالب    ها و سامانه ایستگاه سیساتعملکرد تجهیزات و تأمنظور ارزیابی 

سیسات بمنظور اقدام بموقع جهت مرمـت و بازسـازي   میزان خسارات وارده به ادوات و تأتدقیق 
  ثر از تخریب سیل در حوزه کاريهاي متأ بخش

  وضع موجود - 2- 17- 1
حال حاضر طبق روال از پیش تعیین پس از وقوع هر سیل در این خصـوص اقـدام و نتیجـه را    در 

  .نمایند میگزارش 

  اقدامات مورد نیاز - 3- 17- 1
 هاي نحوه بازدید از مناطق سیل زده و ارزیابی عملکرد تجهیزات و تاسیسـات  دستورالعمل تدوین فرم و

به محل و انجام بازدید و تعیین خسارات  دیده مین  و اعزام نیروي انسانی آموزش، تأو غیره ها ایستگاه
و تجهیـزات   اقدامات بعدي از جمله مرمت و بازسـازي ایسـتگاهها   برايمستندسازي گزارش  تهیه و و

  .مربوط

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 17- 1
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام

ــابع آب   ــه منـ ــات پایـ ــاتر مطالعـ  دفـ
  اي  هاي آب منطقه شرکت

دفتر مطالعـات پایـه منـابع آب شـرکت       
  مدیریت منابع آب

2-   



 
  

 

  آگاهی قبل از صدور پیش) الف  مهندسی رودخانه -2
 

 112از  26صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: دورتاریخ ص

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404برنامه راهبردي وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

  کشور خیز هاي سیل شناسایی و طبقه بندي روخانه - 1- 2

  شرح اقدام  - 1- 1- 2
، نقـاط حادثـه دیـده و     هاي آبگذري سیالبهاي اطالعاتی گلوگاهبا تحلیل نتایج حاصل از بانک

ي خطرپذیري  نسبت به شناسـایی و طبقـه بنـدي    هاي پهنه بندي سیالب و نقشه هاهمچنین نقشه
  .گردد هاي سیل خیز اقدام میرودخانه

  وضع موجود - 2- 1- 2
در حال حاضر اولویت بندي موجود در سطح کشـور بـدون تحلیـل میـزان خسـارت و صـرفاً بـر        

حوضـه آبریـز داراي    101گیرد که بر این اسـاس  مبناي تعدد وقوع سیالب در مناطق صورت می
  . شده استاولویت شناسایی 

  اقدامات مورد نیاز - 3- 1- 2
رسـانی   روز  بـه تدقیق اولویت هاي اعالم شده و بزرگ نمودن مقیاس کار در سطح رودخانـه بـا   

هاي اطالعاتی، تهیه نقشه هـاي پهنـه بنـدي سـیالب و شناسـایی متصـرفین، دسترسـی بـه          بانک
  هاي خطرپذیري سیالب و تحلیل اقتصادي میزان خسارت، نقشه

  واحد ناظر/ احد همکار و/ مسئول اقدام  - 4- 1- 2
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام
هــا و ســواحل  دفتـر مهندســی رودخانــه 

  آب   شرکت مدیریت منابع
موسسه تحقیقات آب و دفتـر مـدیریت   
ــرکت   ــل ش ــر عام ــد غی بحــران و پدافن

  مدیریت منابع آب

  



 
  

 

  آگاهی قبل از صدور پیش) الف  مهندسی رودخانه -2
 

 112از  27صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: دورتاریخ ص

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404برنامه راهبردي وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

  ها حریم رودخانههاي آزادسازي بستر و  تهیه اطلس تصرفات و برنامه - 2- 2

  شرح اقدام - 1- 2- 2
با تهیه نقشه هاي پهنه بندي سیالب و تلفیق آن با نقشـه هـاي حـد بسـتر و نقشـه کاداسـتر تصـرفات،        

هاي فنی و حقوقی نسـبت بـه اولویـت دهـی بـه      توان ضمن تهیه بانک اطالعات متصرفین، با تحلیل می
رح هـاي سـاماندهی رودخانـه اقـدام     ها با اجراي طآزادسازي تصرفات قدیمی مزاحم و یا رفع مزاحمت

  .نمود

  وضع موجود - 2- 2- 2
این اقدام تاکنون به طور منسجم در سطح کشور اجرایی نگردیده است و در قالب مطالعـات مـوردي و   

بنابراین هنوز این سوال بدون پاسخ است که میزان تصرفات واقـع در  . پایلوت به آن پرداخته شده است
تفکیک نوع کـاربري ، سـابقه مـالکیتی، مسـاحت اراضـی تحـت        محدوده بستر و حریم رودخانه ها به

در حال حاضر با توجه به ساخت و سازهاي رخ داده در مسیر . در هر استان چه میزان است... تصرف و 
رودخانه کرج و حساسیت موضوع به طور شاخص در مسیر رودخانه کرج مطالعات مذکور آغـاز شـده   

  . است

  اقدامات مورد نیاز - 3- 2- 2
بندي سیالب، نقشه هاي حد بستر و حریم رودخانه ها، کاداستر تصرفات در محـیط   هاي پهنه هتلفیق نقش

GIS   و تحلیل وضعیت آبگذري براي دوره بازگشت هاي مختلف و ریسک خسارات وارده با توجه بـه
  نوع کاربري ها 

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 2- 2
  یا واحدهاي ناظرواحد   واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام
هــا و ســواحل  دفتـر مهندســی رودخانــه 
  شرکت مدیریت منابع آب

    اي هاي آب منطقه شرکت



 
  

 

  آگاهی قبل از صدور پیش) الف  مهندسی رودخانه -2
 

 112از  28صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: دورتاریخ ص

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404برنامه راهبردي وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

  اقدام قانونی درخصوص رفع تجاوزات صورت گرفته به بستر و حریم - 3- 2

  شرح اقدام  - 1- 3- 2
هاي مزاحم بهترین روش براي اطمینـان از عبـور ایمـن سـیالب     آزادسازي تصرفات و قلع اعیانی

مند نمودن آزادسازي هـا و اجـراي آن در قالـب برنامـه هـاي سراسـري بـه جـاي         ماما نظا. است
هـاي اجـراي عملیـات    اقدامات موردي می تواند هم اثربخشی بیشتري داشته باشـد و هـم هزینـه   

  .آزادسازي را به نحو مقتضی کاهش دهد

  وضع موجود - 2- 3- 2
استانی نسبت به اجـراي  اي عموماً از محل اعتبارات جاري و  ي آب منطقهها شرکتدر حال حاضر 

نمایند که کمبود این اعتبـارات خصوصـاً    عملیات آزادسازي با همکاري مجموعه استانی اقدام می
در تعداد زیادي از اسـتان هـا موجـب تـاخیر در عملکـرد وزارت نیـرو در آزادسـازي تصـرفات         

 وسـط ت بسـتر  اراضـی  از هکتـار  1965 آزادسـازي  94 سـال  در نمونـه  عنـوان  به. گردیده است
  . است گردیده محقق تابعه يها شرکت

  اقدامات مورد نیاز - 3- 3- 2
 اختصـاص منـابع اعتبـاري   . تهیه اطلس تصرفات یکی از پیش نیازهاي اساسی در این بخش مـی باشـد  

زمینه ساز تسریع در آزادسـازي تصـرفات و اعـاده بـه وضـع سـابق       ضروري است و به این امر  کافی
  .باشد میرودخانه 

  واحد ناظر/ همکار  واحد/ مسئول اقدام  - 4- 3- 2
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام

  شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب   اي  هاي آب منطقه شرکت

  



 
  

 

  آگاهی قبل از صدور پیش) الف  مهندسی رودخانه -2
 

 112از  29صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: دورتاریخ ص

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404برنامه راهبردي وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

هاي آبگذري سیالب و پیگیـري بهسـازي و اصـالح     هاي تقاطعی و گلوگاه شناسایی سازه  - 4- 2
   ها آن

  شرح اقدام - 1- 4- 2
هـاي   هـاي حـادث شـده، اسـتفاده از نقشـه      تجـارب سـیالب  هاي تقاطعی براسـاس   شناسایی سازه

هـاي کارشناسـی و بازدیـدهاي    بندي سیالب، نقشه هاي حد بستر و حریم رودخانه و تحلیـل  پهنه
  .  میدانی  صورت پذیرد

  وضع موجود - 2- 4- 2
ي تابعه براساس نقشه هاي حـد بسـتر و حـریم، بازدیـد میـدانی و      ها شرکتدر حال حاضر عموماً 

ناسی و سابقه تاریخی سازه احداث شده در عبور سیالب هـاي قبلـی اقـدام بـه     هاي کارش قضاوت
بانک اطالعاتی در حال حاضر وجـود دارد کـه   . نمایند هاي تقاطعی غیر اصولی می شناسایی سازه

  .براي ارگان هاي ذیربط ارسال شده است

  اقدامات مورد نیاز - 3- 4- 2
رسانی مداوم بانک اطالعـات   روز  به هاي کشور و هاي پهنه بندي سیالب در رودخانه تهیه نقشه

رسـانی بـه ارگـان هـاي      هاي تقاطعی  در کنار سایر اقدامات در حال انجام و اخطار و اطالع سازه
  .باشد هاي موجود از دیگر اقدامات ضروري می ذیربط به منظور اصالح و بهسازي سازه

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 4- 2
  واحد یا واحدهاي ناظر  دهاي همکارواحد یا واح  مسئول اقدام

  شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب   اي هاي آب منطقه شرکت

  



 
  

 

  آگاهی قبل از صدور پیش) الف  مهندسی رودخانه -2
 

 112از  30صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: دورتاریخ ص

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404برنامه راهبردي وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

هـاي   بندي سـیالب در دوره  هاي پهنه ها و تهیه نقشه تهیه مدل رفتاري کالیبره شده رودخانه - 5- 2
  تعیین شده  زمانی از پیش

  شرح اقدام  - 1- 5- 2
هـاي   هاي مناسب تري نسبت به نقشهخروجی توان بهها، می هاي ریاضی و کالیبراسیون آن با مدل

بایسـت   ها می قاعدتاً تهیه این مدل. ها دست یافتبندي سیالب در محدوده حد بستر رودخانه پهنه
  .گیري باال در اولویت قرار گیرد هاي حساس با سابقه سیل براي رودخانه

  وضع موجود - 2- 5- 2
ي مشاور پـس از انجـام   ها شرکتحاضر در حال . این اقدام تاکنون در سطح کشور عملیاتی نشده است

تحویل می دهند اما به دلیل عدم  ها شرکتمطالعات تعیین حد بستر و حریم مدل هاي تهیه شده را نیز به 
در صورتیکه اگر این مدل هـا  . گرددظرفیت سازي مناسب عمالً فقط از نقشه هاي خروجی استفاده می 

ن قادر به تولید نقشه هاي پهنـه بنـدي بـا سـیالب هـاي      در هر زما ها شرکترسانی شوند  روز  بهمدام 
  .متفاوت و تحلیل رفتار رودخانه بر اساس آخرین تغییرات رخ داده در منطقه خواهند بود

  اقدامات مورد نیاز - 3- 5- 2
ها، انجام مطالعات توسط مهندسـین مشـاور داراي    رسانی مداوم آنروز  بههاي توپوگرافی و  تهیه نقشه

  بـه سـازي و آمـوزش نیـروي انسـانی بـراي تحویـل و        ارات موردنیاز، ظرفیـت صالحیت و تأمین اعتب
  ها رسانی مدل و نقشهروز

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 5- 2
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام

  آب شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع  مهندسین مشاور داراي صالحیت  اي هاي آب منطقه شرکت

  



 
  

 

  آگاهی قبل از صدور پیش) الف  مهندسی رودخانه -2
 

 112از  31صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: دورتاریخ ص

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404برنامه راهبردي وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

وزارت کشور و  از طریقسازي آن  پیگیري انجام مطالعات جامع خطر پذیري سیالب و پیاده - 6- 2
  کلیه دستگاه هاي ذیربط و تهیه نقشه هاي خطر پذیري سیالب

  شرح اقدام - 1- 6- 2
نظر به اهمیت انجام مطالعات جامع خطر پذیري سیالب می بایست بـا تلفیـق نقشـه هـاي پهنـه بنـدي        

هـاي   لیل اقتصادي میزان خسارت در پهنـه هـاي آبگیـر نسـبت بـه تهیـه نقشـه       سیالب و ارزیابی و تح
ها عالوه بر احتمال وقوع خسارت میـزان   علی القاعده با تحلیل این نقشه. پذیري سیالب اقدام نمود خطر

  .خسارت نیز تعیین می گردد

  وضع موجود - 2- 6- 2
توسـط   94سـال  در  "شرح خدمات طرح جامع خطر پذیري سیالب "علی رغم تصویب و ابالغ 

وزارت نیـرو و    وزارت کشور تا زمان حاضر مطالعات مشخصـی بـا همکـاري وزارت کشـور و    
 یافتـه  ها ي مرتبط در این زمینـه صـورت نگرفتـه اسـت و هنـوز مطالعـات خاتمـه       سایر دستگاه

  .در این خصوص واصل نگردیده استکشور در سطح  یمشخص

  اقدامات مورد نیاز - 3- 6- 2
و تعیین متولی انجام مطالعات بر مبناي شرح خدمات و تامین منـابع  شناسایی اولویت هاي کاري 

  .اعتباري مورد نیاز از اهم اقدامات مورد نیاز این فعالیت می باشد

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 6- 2
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام

دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل 
  ت مدیریت منابع آبشرک

ها و سواحل شـرکت   دفتر مهندسی رودخانه
  مدیریت منابع آب و وزارت کشور

  



 
  

 

  آگاهی قبل از صدور پیش) الف  مهندسی رودخانه -2
 

 112از  32صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: دورتاریخ ص

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404برنامه راهبردي وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

شناسایی و اعالم نقاط امن از روي نقشه هاي پهنه بندي سیالب به سازمان مدیریت بحران  - 7- 2
  به منظور دسترسی ساکنین حاشیه رودخانه در زمان وقوع سیالب

  شرح اقدام  - 1- 7- 2
رات سیل، شناسایی نقاط  امن به منظور اسـکان و هـدایت مـردم بـه     یکی از الزامات کاهش خسا

  .این مناطق می باشند

  وضع موجود - 2- 7- 2
تهیـه نشـده و در    بـراي بیشـتر منـاطق    نظر به اینکه تا زمان حاضر نقشه هاي پهنه بندي سیالب

بـا اسـتفاده از اطالعـات در دسـترس و قضـاوت      لزوماً اختیار وزارت نیرو نیست لذا  این فعالیت 
  .کارشناسی صورت می پذیرد 

  اقدامات مورد نیاز - 3- 7- 2
تحلیل نقشه هاي پهنه بندي سیالب و نقشه هاي خطر پذیري سیالب بـه منظـور شناسـایی نقـاط     

  امن 

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 7- 2
با اطالع و تحت نظارت شرکت مـادر تخصصـی    استاندارانبا همکاري   اي منطقهي آب ها شرکت

  ع آبمدیریت مناب

  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام
  شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب  ها استانداري  اي  هاي آب منطقه شرکت
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 112از  33صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: دورتاریخ ص

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404برنامه راهبردي وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

  شناسایی نقاط مناسب براي انحراف سیالب در زمان وقوع   - 8- 2

  شرح اقدام - 1- 8- 2
پهنـه بنـدي و خطـر     توان با انجام مطالعـات  به منظور کاهش مخاطرات و تعدیل پیک سیالب می

هـاي   پذیري سیالب و ساماندهی رودخانه نواحی ایمن مانند اراضی بکر حاشیه رودخانـه، گـودال  
را شناسایی کرد تا در مواقع سیالب با هـدایت و پخـش سـیالب بـه      .... ها و  طبیعی عمیق، تاالب

هـاي کشـور    شـت ضمناً با توجه به اینکـه د . این مناطق ، پیک سیالب به نحو مقتضی کاهش یابد
یـن رویکـرد تهیـه    هاي تغذیه مصـنوعی نیـز بـا ا    عموماً داراي بیالن منفی هستند الزم است طرح

  .شوند

  وضع موجود - 2- 8- 2
در حال حاضر مشاورین در انجام مطالعات مذکور عموماً به مقوله پخش سیالب توجهی نداشته و ایـن  

  . گردند نواحی به ندرت شناسایی می

  اقدامات مورد نیاز - 3- 8- 2
نامه  ظرف مدت دو ماه پس از ابالغ نظام( رح خدمات مناسب براي انجام مطالعات پخش سیالبتهیه ش
هاي اولویتدار کشور مخصوصاً  ، هدایت مشاورین به انجام مطالعات پخش سیالب براي رودخانه)حاضر

وعی در هاي تغذیه مصـن  و  انجام طرح.... هاي مانند سیستان و بلوچستان، خوزستان و کرمان و در استان
  هاي کشور با استفاده از پتانسیل پخش سیالب دشت

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 8- 2
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام

  شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب    اي هاي آب منطقه شرکت



 
  

 

  آگاهی قبل از صدور پیش) الف  مهندسی رودخانه -2
 

 112از  34صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: دورتاریخ ص

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404برنامه راهبردي وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

  هاي جمعیتی  در محدوده کنترل و بازدید میدانی رودخانه از نظر تأمین شرایط آبگذري - 9- 2

  شرح اقدام - 1- 9- 2
با توجه به  احتمال باالي اقدامات غیراصولی در محدوده جمعیتی اعم از تخلیه نخالـه بـه اراضـی    

بـه منظـور بررسـی و    ... بستر رودخانه ها و یا انسداد مجرا براي اجـراي طـرح هـاي عمرانـی و     
ذکور جهـت رفـع انسـدادهاي    بایست بازدید کارشناسـی از منـاطق مـ    کنترل شرایط آبگذري می

  .مقطعی بعمل آورد

  ودوضع موج - 2- 9- 2
اي انجـام   ي آب منطقـه هـا  شـرکت در حال حاضر بازدیدهاي کارشناسی در این خصـوص توسـط   

  . شود می

  اقدامات مورد نیاز - 3- 9- 2
هاي حد بستر و حریم و پهنه بندي سیالب، تجهیز کارشناسان به ابزار کنترلـی، صـدور    تهیه نقشه

  ...  و  اخطاریه به متخلفین

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 9- 2
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام

هـا و سـواحل    دفتر مهندسـی رودخانـه      اي  هاي آب منطقه شرکت
  شرکت مدیریت منابع آب



 
  

 

  ایان رخداد سیلآگاهی تا پ از پیش) ب  مهندسی رودخانه -2
 

 112از  35صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: تاریخ صدور

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26اهبرد شماره ر – 1404برنامه راهبردي وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

  هاي آبگذري هاي سیل بند و گلوگاه پایش و کنترل وضعیت دیواره - 10- 2

  شرح اقدام  - 1- 10- 2
از نظـر  ) متقاطع و موازي(هاي ساماندهی  در حین وقوع سیالب به منظور بررسی سازه الزم است

هـاي الزم بـر مبنـاي     به طور مسـتمر بازدیـد و کنتـرل   ... پایداري، زیرشویی، آبگذري و   ایمنی،
این اقـدامات عمومـاً بـا قضـاوت     . ها صورت گیرد و نگهداري سازه برداري بهرههاي  دستورالعمل
  .     ازدید میدانی و استفاده از خدمات نیروهاي گشت و بازرسی صورت می گیردکارشناسی، ب

  وضع موجود - 2- 10- 2
ها با بازدیدهاي کارشناسی صورت گرفته و دسـتورالعمل مـدونی    در حال حاضر عموماً این کنترل

  . ها تدوین نشده است جهت پایش عملکرد سازه

  اقدامات مورد نیاز - 3- 10- 2
این پروژه بـا  ( هاي مهندسی رودخانه  و نگهداري از سازه رداريب بهرهتهیه و تدوین دستور العمل 

  )   درصد در دفتر استانداردهاي وزارت نیرو متوقف مانده است 80پیشرفت فیزیکی حدود 

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 10- 2
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام

  اي هاي آب منطقه شرکت
  

ــ   ــهدفت ــواحل  ر مهندســی رودخان ــا و س ه
  شرکت مدیریت منابع آب



 
  

 

  ایان رخداد سیلآگاهی تا پ از پیش) ب  مهندسی رودخانه -2
 

 112از  36صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: تاریخ صدور

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26اهبرد شماره ر – 1404برنامه راهبردي وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

  هاي مصوب سناریوهاي تسکین سیالب و اجراي گزینهتهیه  - 11- 2

  شرح اقدام  - 1- 11- 2
هـاي صـورت گرفتـه     الزم است در حین وقوع سیالب براي مواجه با سـیالب بـر مبنـاي سـیالب    

هـاي   اجراي طـرح  راهکارهاي اجرایی و مدیریتی از جمله شناسایی نقاط انحراف و پخش سیالب،
  .      صورت پذیرد... هاي بحرانی و  ضربتی دیواره سازي، الیروبی بازه

  وضع موجود - 2- 11- 2
در حال حاضر عموماً براساس تجارب قبلی و بدون پشتوانه فنی و مطالعـاتی ایـن اقـدام صـورت     

  . شوند گیرد که بعضاً با مشکالتی نیز مواجه می می

  اقدامات مورد نیاز - 3- 11- 2
  ... ها، بزرگی سیالب، ظرفیت آبگذري رودخانه و  ی از وضعیت رودخانهمستندات کافتهیه 

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 11- 2
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام

دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامـل    اي  هاي آب منطقه شرکت
  شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب

  



 
  

 

  ایان رخداد سیلآگاهی تا پ از پیش) ب  مهندسی رودخانه -2
 

 112از  37صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: تاریخ صدور

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26اهبرد شماره ر – 1404برنامه راهبردي وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

   ي ضربتی کنترل جریان سیل و الیروبی رودخانهها طرح - 12- 2

  شرح اقدام - 1- 12- 2
هاي ضـربتی دیـواره    اجراي طرح کاهش خسارات و تلفات،الزم است در حین وقوع سیالب براي 

  .      صورت پذیرد... هاي بحرانی و  سازي، الیروبی بازه

  وضع موجود - 2- 12- 2
طالعـاتی ایـن اقـدام صـورت     در حال حاضر عموماً براساس تجارب قبلی و بدون پشتوانه فنی و م

  . شوند گیرد که بعضاً با مشکالتی نیز مواجه می می

  اقدامات مورد نیاز - 3- 12- 2
چنانچه مستندات کافی از وضعیت سیالب، ظرفیت آبگذري رودخانه ، ماشین آالت پاي کـار در  

تـوان ایـن کـار را بـا دقـت       در دسـترس باشـد مـی   ... منطقه، منابع قرضه از منظر تهیه مصالح و 
  .   سبی انجام دادمنا

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 12- 2
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام

  اي هاي آب منطقه شرکت
  

دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامـل    
  شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب



 
  

 

  ایان رخداد سیلآگاهی تا پ از پیش) ب  مهندسی رودخانه -2
 

 112از  38صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: تاریخ صدور

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26اهبرد شماره ر – 1404برنامه راهبردي وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

آوري اطالعات  یالب و جمعبررسی و مستندسازي رفتار رودخانه در نحوه عبور جریان س - 13- 2
  توسط مسئولین محلی

  شرح اقدام  - 1- 13- 2
اي پـایش مناسـبی در طـول رودخانـه در زمـان       ي آب منطقـه هـا  شرکتدر این بخش الزم است 

سیالب داشته باشند و برمبناي نتایج سیالب در حال عبـور ضـمن تـدقیق نتـایج مطالعـات قبلـی،       
تحلیـل رفتـار رودخانـه را بـه حـداقل       نقاط ضعف کاري را شناسایی و خطاهـاي محاسـباتی در  

  .برسانند

  وضع موجود - 2- 13- 2
ي آب هـا  شـرکت ، روز  بـه هـاي ریاضـی یکپارچـه و     در حال حاضر با توجه به عدم وجـود مـدل  

آوري اطالعات منطقه نسبت به شناسـایی مقـاطع    اي با بازدید میدانی، مشاهده داغاب، جمع منطقه
هیه عکس و فیلم، وضعیت رودخانه را در حـین عبـور   نمایند و با ت دیده و بحرانی اقدام می آسیب

  .نمایند سیالب مستندسازي می

  اقدامات مورد نیاز - 3- 13- 2
  دیده و بحرانی هاي ریاضی، شناسایی مقاطع آسیب رسانی مدلروز  بهبازدید میدانی، 

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 13- 2
  رواحد یا واحدهاي ناظ  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام

    مسئولین محلی  اي  هاي آب منطقه شرکت
  



 
  

 

  پس از فروکش کردن سیل) ج  مهندسی رودخانه -2
 

 112از  39صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: تاریخ صدور

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404برنامه راهبردي وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

 دفـاتر  عملکـرد  ارزیـابی  و رخـداده  هـاي  سیالب تحلیلی هاي گزارش تهیه و سازي مستند - 14- 2
 تابعه يها شرکت سواحل و رودخانه مهندسی

  شرح اقدام  - 1- 14- 2
اند نقشه راهـی بـراي تـدقیق    تهیه گزارشات تحلیلی پس از سیالب هاي منجر به خسارت می تو

منطقه و انجام عملیات پیشگیرانه در سیالب هاي آتی و شناخت نقاط قـوت و ضـعف    هاي برنامه
  .محسوب گردد

  وضع موجود - 2- 14- 2
اطالع دقیقـی از   عمالً با توجه به اینکه اخطاریه هاي وقوع سیالب از دقت الزم برخوردار نیست 

ه و عتسـا  24لذا گزارشات سیالب باید در دو بخش گزارشات فـوري  . نداریممحل وقوع سیالب 
در حال حاظر ایـن مهـم   . تهیه گرددهفته پس از فروکش کردن سیالب  2ظرف  گزارشات تحلیل 

   .مطابق فرمت هاي ابالغی اجرا می شود ها شرکتتوسط 

  اقدامات مورد نیاز - 3- 14- 2
تهیه ماشین آالت مورد نیاز، تصویر برداري و مستند سازي داغاب سیل، انجام پروازهاي هـوایی  

،مسـتند  ) براي سیالب هاي بزرگ(ی در حین و پس از فروکش نمون سیالب و تهیه تصاویر هوای
  سازي تمامی اقدامات انجام شده، خسارات، تحلیل نقاط قوت و ضعف

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 14- 2
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام
ــا و ســواحل  دفتــر مهندســی رودخانــه ه

  ت منابع آب شرکت مدیری
    اي هاي آب منطقه شرکت



 
  

 

  پس از فروکش کردن سیل) ج  مهندسی رودخانه -2
 

 112از  40صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: تاریخ صدور

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404برنامه راهبردي وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

ریـزي   هاي مهندسی رودخانه در برابر سیالب و شناسـایی و برنامـه   بررسی عملکرد سازه - 15- 2
  براي رفع نواقص احتمالی بر مبناي دستورالعمل مربوط 

  رح اقدامش - 1- 15- 2
هاي ساماندهی مهندسی رودخانـه   الزم است پس از وقوع سیالب به منظور بررسی عملکرد سازه 

  هــاي الزم بــر مبنــاي دســتورالعمل کنتــرل... پایــداري، زیرشــویی، آبگــذري و   نظــر ایمنــی، از
این اقدامات عموماً با قضاوت کارشناسـی، بازدیـد   . ها صورت گیرد برداري و نگهداري سازه بهره

  .میدانی و استفاده از خدمات نیروهاي گشت و بازرسی صورت می گیرد

  وضع موجود - 2- 15- 2
ها با بازدیدهاي کارشناسی صورت گرفته و دسـتورالعمل مـدونی    این کنترلدر حال حاضر عموماً 

  . ها تدوین نشده است جهت پایش عملکرد سازه

  اقدامات مورد نیاز - 3- 15- 2
توسـط دفتـر    هاي مهندسی رودخانـه   و نگهداري از سازه برداري بهرههیه و تدوین دستور العمل ت

هـاي   بـرداري و نگهـداري از سـازه    بهـره  اجـراي دسـتورالعمل  ، هاي آب و آبفـا  استاندارد و طرح
  اي هاي آب منطقه مهندسی رودخانه توسط شرکت

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 15- 2
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام

ها و سـواحل شـرکت    دفتر مهندسی رودخانه    اي هاي آب منطقه شرکت
  مدیریت منابع آب



 
  

 

  پس از فروکش کردن سیل) ج  مهندسی رودخانه -2
 

 112از  41صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: تاریخ صدور

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404برنامه راهبردي وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

  ها و مسیل  در رودخانههاي مورد نیاز  بی و پاکسازيانجام الیرو - 16- 2

  شرح اقدام - 1- 16- 2
پس از وقوع سیالب الزم است در برخی نـواحی عملیـات الیروبـی و تخلیـه رسـوبات صـورت       

هـاي آتـی دچـار انسـداد      گردد مسیر رودخانه در سیالب عدم اجراي این عملیات منجر می. پذیرد
  . شده و خسارات بیشتري وارد نماید

  وضع موجود - 2- 16- 2
از محـل   اي آب منطقـه  يهـا  شـرکت در حال حاضر عموماً این اقدامات با ماشین آالت در اختیـار  

  .  گیرد اعتبارات جاري و استانی صورت می

  اقدامات مورد نیاز - 3- 16- 2
  تسهیل در تأمین اعتبارات مورد نیاز و به اشتراك گذاري ماشین آالت سایر ارگان ها   

  واحد ناظر /واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 16- 2
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام

ها و سـواحل شـرکت    دفتر مهندسی رودخانه    اي هاي آب منطقه شرکت
  مدیریت منابع آب
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هاي کاري سال وقوع سیل و سال آتی بر مبناي تحلیـل خسـارت رخ داده و    تدقیق برنامه - 17- 2
تعیین منابع اعتباري موردنیاز براي بازسازي / قهاولویت دهی به انجام وظایف حاکمیتی معو

   و جبران خسارات و انجام مکاتبات الزم

  شرح اقدام - 1- 17- 2
هـاي مهـم رخـداده در     پس از وقوع سیالب در انتهاي هرسال الزم است گزارش تحلیلی سـیالب 

هاي حادثـه شـده، اهـم اقـدامات      در این گزارش ضمن تحلیل سیالب . کشور تهیه و تدوین گردد
ت گرفته و موردنیاز با اولویت دهی بـه انجـام وظـایف حـاکمیتی مشـخص شـده و میـزان        صور

بازسـازي و جبـران خسـارات      هاي ساماندهی و کنتـرل سـیالب،   اعتبارات الزم جهت اجراي طرح
برمبناي این گزارش مکاتبـات الزم بـا مراجـع ذیـربط جهـت تـامین اعتبـارات        . گردد برآورد می

        پذیرد موردنیاز صورت می

  وضع موجود - 2- 17- 2
ي تابعـه در پایـان هـر    هـا  شـرکت هاي و سواحل با همکاري  در حال حاضر دفتر مهندسی رودخانه

  . نماید هاي رخداده را تهیه و تدوین می سال گزارش تحلیلی سیالب

  اقدامات مورد نیاز - 3- 17- 2
  هاي رخداده  تدوین گزارش تحلیل سیالب، مستند سازي اطالعات سیالب

  واحد ناظر/ د همکار واح/ مسئول اقدام  - 4- 17- 2
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام

و سواحل شرکت  ها دفتر مهندسی رودخانه
ــابع آب ــدیریت من ــرکت و م ــاي آب  ش ه

  اي در سطح استان منطقه
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داده  اي موجود بر مبناي نتایج سیالب رخ هاي رودخانه سنجی و کالیبره نمودن مدل صحت  - 18- 2
  سیل حادث شدهو داغاب 

  شرح اقدام - 1- 18- 2
اي بر مبناي نتایج بازدیدهاي میـدانی   ي آب منطقهها شرکتدر این بخش بعد از فروکش سیالب  

با توجـه بـه    دیده هاي آسیب هاي توپوگرافی در بازه رسانی نقشهروز  بهو داغاب مشاهداتی و نیز 
 ور داراي صـالحیت، بـرداري از خـدمات مهندسـین مشـا     امکانات موجود و در صورت نیاز بهـره 

  .نمایند هاي ریاضی اقدام می رسانی مدلروز  بهنسبت به 

  وضع موجود - 2- 18- 2
هـا تهیـه نشـده اسـت، عمومـاً       هـاي ریاضـی یکپارچـه بـراي رودخانـه      چون در حال حاضر مدل

بـرداري   اي صرفاً بر اساس مشاهدات عینی و در صورت وجود نتایج نقشـه  ي آب منطقهها شرکت
به میزان سـیالب رخـداده و دوره بازگشـت آن و نیـز ظرفیـت آبگـذري       و مطالعات قبلی نسبت 
  .نمایند رودخانه اظهارنظر می

  اقدامات مورد نیاز - 3- 18- 2
  هاي توپوگرافی، بازدید میدانی و اجرا و تحلیل مدل رسانی نقشهروز  به

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 18- 2
  ناظر واحد یا واحدهاي  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام

هـا و سـواحل    دفتر مهندسـی رودخانـه      اي هاي آب منطقه شرکت
  مدیریت منابع آب  شرکت
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تسریع در صدور اخطاریه به متصرفین حقیقی و حقوقی بعد از وقـوع سـیل و تسـریع در     - 19- 2
  اجراي احکام قضایی با توجه به اثرات روانی ناشی از خسارت وارده

  شرح اقدام - 1- 19- 2
گیر در اولویت آزادسازي تصرفات قرار گیرد، ضـمن   ارد بازه سیلبعد از وقوع سیالب ضرورت د

هاي فصلی آمادگی روانـی مناسـبی بـراي     سیل به خصوص براي رودخانهرخداد که با توجه به  آن
  .باشد اجراي احکام وجود دارد و آزادسازي تصرفات با تنش اجتماعی کمتري همراه می

  وضع موجود - 2- 19- 2
باشـد و   هاي حد بستر و حریم می این مواقع مستلزم وجود نقشهاي در  ي آب منطقهها شرکتاقدام 

گردنـد صـدور    مکلـف مـی   هـا  شـرکت عموماً به عنوان تکلیف و بر اساس نتایج گزارش تحلیلی 
  . اخطاریه و اجراي عملیات آزادسازي در بازه مذکور را در اولویت کاري خود قرار دهند

  اقدامات مورد نیاز - 3- 19- 2
آالت و اجراي عملیات آزادسـازي بـا    یا دستور قضایی، تامین ماشینصدور اخطاریه، اخذ حکم و 

  حضور نیروي انتظامی

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 19- 2
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام

  اي هاي آب منطقه شرکت
  

ــامی،   ــروي انتظ ــایی، نی ــع قض مراج
  ها ها و استانداري شهرداري
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هاي آبگذري سیالب و اعالم به نهادهاي  دیده و گلوگاه هبانک اطالعات نقاط حادث تکمیل - 20- 2
  ذیربط

  شرح اقدام  - 1- 20- 2
بایسـت تهیـه و در    هـاي آبگـذري مـی    پس از وقوع سیالب اطالعات نقاط حادث دیده و گلوگاه

این اطالعـات جهـت اصـالح و رفـع ایـرادات بـه نهادهـاي        . بانک اطالعاتی مربوطه وارد گردد
  .       بایست ارسال گردد از جمله وزارت کشور و راه و شهرسازي میذیربط 

  وضع موجود - 2- 20- 2
ي تابعه بانک اطالعـاتی  ها شرکتهاي و سواحل با همکاري  در حال حاضر دفتر مهندسی رودخانه

براي این منظور تهیه نموده و بصـورت مسـتمر اطالعـات مـذکور را در آن وارد      GISدر محیط 
مـورد سـازه تقـاطعی غیـر اصـولی در کشـور        1770مونه تاکنون بـالغ بـر   به عنوان ن. نماید می

  .  شناسایی شده است

  اقدامات مورد نیاز - 3- 20- 2
  هـاي تقـاطعی فاقـد آبگـذري،     تکمیل و به روز رسانی بانک اطالعـاتی، شناسـایی سـایر سـازه    

        ها    در رفع ایرادات سازه) وزارت کشور و راه و شهرسازي(هاي ذیربط  همکاري ارگان

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 20- 2
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام
ها و سـواحل   دفتر مهندسی رودخانه

در سـطح   شرکت مدیریت منابع آب
اي  هـاي آب منطقـه   و شرکت کشور

  در سطح استان

هـــاي کشـــور، راه و   وزارتخانـــه
ــتانی،  ــاي اسـ شهرســـازي و نهادهـ

  ها، ادارات راه وشهرسازي شهرداري
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جلوگیري از اجراي هرگونه اقدامات بازسازي بدون رعایت ضوابط فنی مدنظر خصوصا   - 21- 2
  هاي تقاطعی و تصرفات مزاحم در عبور سیالب در بازسازي سازه

  شرح اقدام  - 1- 21- 2
اي به عنوان نماینـده وزارت نیـرو در حفـظ و حراسـت از حـریم و بسـتر        هاي آب منطقه شرکت

هاي تقاطعی در مسـیر رودخانـه نظـارت     بایست بر اجرا و بازسازي سازه هاي کشور، می رودخانه
  .ها بدون رعایت ضوابط فنی جلوگیري نمایند داشته و از ایجاد سازه

  وضع موجود - 2- 21- 2
بعضا شـاهد انجـام برخـی    .... هاي تخریب شده در اثر سیالب و پاکسازي رودخانه و  در بازسازي سازه

هـا، ادارات راه و شهرسـازي و وزارت کشـور     سوي متولیان امر مانند شهردارياقدامات ناهماهنگ از 
هـا رعایـت نشـده و فاقـد تاییدیـه       هایی که ضـوابط فنـی در آن   اي که برخی از طرح باشیم به گونه می

ي تابعـه تـذکرات الزم را بـه    هـا  شـرکت در حـال حاضـر    .گردنـد  باشند اجـرا مـی   وزارت نیرو می
  .  گیرند دهند اما در عموم موارد مورد توجه قرار نمی ور مستمر میهاي متولی به ط ارگان

  :اقدامات مورد نیاز - 3- 21- 2
هـاي همکـاري چنـد     هاي احداث شده بدون رعایت ضوابط فنی، انعقاد تفـاهم نامـه   شناسایی سازه

  جانبه 

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 21- 2
  ي ناظرواحد یا واحدها  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام

هــاي کشــور، راه و شهرســازي و  وزارتخانــه  اي  هاي آب منطقه شرکت
هــا، ادارات راه  نهادهــاي اســتانی، شــهرداري

  وشهرسازي

هـا و سـواحل    دفتر مهندسی رودخانـه 
  شرکت مدیریت منابع آب

3-   
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داراي اهمیت زیـاد، متوسـط و کـم از دیـدگاه خطرپـذیري در برابـر        تأسیساتطبقه بندي  - 1- 3
 سیالب

  قدامشرح ا - 1- 1- 3
طبق تجربیات جهانی، اقدامات کنترل ایمنی و پایداري در سدها با در نظر گرفتن شاخصـهایی از قبیـل   

در چند ... ارتفاع سد، حجم سد، نوع اهداف سد، پارامترهاي اقتصادي خسارات احتمالی در پایاب سد و 
ی هـا، برنامـه ریـزي    تعریف می شود که متعاقب آن تواتر انجام بازرس) معموال سه سطح(سطح مختلف 

 .برنامه هاي مرمت و عالج بخشی و سایر اهداف مرتبط با ریسک ایمنی سد قابل تعریـف خواهـد بـود   
 .هاي مشابهی قابل تعریف است براي سایر تأسیسات آبی شاخص

  وضعیت موجود - 2- 1- 3
در خصوص . در حال حاضر طبقه بندي خاصی براي خطرپذیري تأسیسات آبی در برابر سیل وجود ندارد

طبقه بندي ریسک ایمنی سدها براساس فاکتورهایی از قبیل نوع ) 1395بهار سال (سدهاي بزرگ اخیرا 
و اندازه سد، شرایط لرزه خیزي ساختگاه، اهداف سد، وضعیت سیل خیزي منطقه و تعداد افراد متـأثر از  

خـتص  در سطح کشورانجام شده است که حالـت کلـی دارد و م  ... سد در صورت رخداد شکست سد و
 .سیل به تنهایی نیست

  اقدامات مورد نیاز - 3- 1- 3
  اطالعاتی هاي بانک تدقیق با سیالب برابر در تأسیسات خطرپذیري بندي طبقه

 واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 1- 3

  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام
بـرداري   هاي حفاظت و بهـره  معاونت
  هاي مادر تخصصی شرکت
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  تأسیسات آبی در مواجهه با سیالب تهیه دستورالعمل اقدامات اضطراري - 2- 3

  شرح اقدام - 1- 2- 3
کـه  دستورالعمل اقدامات اضطراري، در حقیقت یک طرح اجرایی براي شرایط مختلـف اضـطرار اسـت    

لیت هاي ارکان ذیربط با طرح، نحوه عمل و اطالع رسانی تعریـف  درآن با تعریف سطح وظایف و مسئو
این دستورالعمل عالوه بر پیش بینی زیرساخت هاي نرم افزاري و سخت افزاري مورد نیاز  در. می گردد

از موازي کاري و اتالف زمان در مدیریت شرایط اضطراري جلوگیري بـه عمـل آمـده و درخصـوص     
  .راهبري اقدامات جاري تأسیسات آبی نیز راهگشا خواهد بود

  وضعیت موجود - 2- 2- 3
سیسات آبی در مواجهه با سیالب  فقط براي برخی سدها به صـورت  دستورالعمل اقدامات اضطراري تأ

شـایان ذکـر اسـت شـرح خـدمات مطالعـه اقـدامات        . موردي موجود بوده و یا اخیرا مطالعه شده است
 .تهیه شده است شرکت مدیریت منابع آب از تأسیسات تأمین آب برداري بهرهاضطراري سدها در دفتر 

  اقدامات مورد نیاز. - 3- 2- 3
 از یکی عنوان به مورد این جدیداالحداث سدهاي براي سدها از برداري بهره دفتر جاري هاي هبرنام طبق

 ارائـه  مشـاور  طرف از سدها از کمی تعداد در که شود می درخواست برداري بهره و آبگیري مستندات
و  هبودجـ  تـأمین  بـا  برداري بهره حال در آبی تأسیسات اضطراري اقدامات دستورالعمل و باید شود می

 .تهیه شود بازسازي و مرمت هاي موافقتنامه در بینی اعتبار پیش

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 2- 3

  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام
برداري از تأسیسات تأمین آب  دفتر بهره

  شرکت مدیریت منابع آب
    اي هاي آب منطقه شرکت
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نجی، اطمینان از یندهاي بازرسی، رفتارسآبا انجام فر و تأسیسات وابسته سدهاشناخت رفتار  - 3- 3
  کفایت ابزاردقیق

  شرح اقدام - 1- 3- 3
 اضـطرار  شـرایط  بـراي  آمادگی و پایش برنامه سازه، سالمت کلی وجه سه داراي آبی تأسیسات رفتار
 پـیش  مسـتمر  طور به برداري بهره و ساخت و طراحی مرحله از باید پایش برنامه و سازه سالمت. است
 و مـدیریت  رفتارسـنجی  و ابـزار  قرائـت  و بازرسـی  هـاي  برنامـه  قالب در اغلب که گردد اجرا و بینی

 و عمـومی  هاي دستورالعمل و راهنماها تدوین طریق از اضطرار شرایط براي آمادگی. شود می پیگیري
 .دارد وجود سدها در نواقصی حاضر حال در موارد از برخی در که شوند می بینی پیش سد مختص

  وضعیت موجود - 2- 3- 3
شناخت رفتار تأسیسات آبی با انجام فرایندهاي بازرسی، رفتارسنجی، اطمینان از کفایـت ابزاردقیـق بـا    
نظم و عملکرد خوبی در سطح کشور در حال انجام است که عمده فعالیت آن در قرائت مـنظم ابزارهـا،   

 .نگاري ساالنه انجام می شودبازرسی هاي ادواري ماهانه، بازرسی هاي اضطراري و رفتار

  اقدامات مورد نیاز - 3- 3- 3
افزایش سطح کمی و کیفی فرایندهاي بازرسی و رفتارسنجی از طریق ارتقـاي سـطح آمـوزش پرسـنل     

ي تابعـه، ارتقـا   ها شرکتبردار، آموزش و برقراري روال انجام بازرسی هاي تفصیلی در سطح کلیه  بهره
مکان صحت سنجی قرائت ها و امکان کشف سریع رفتار سطح کیفی گزارش هاي رفتارنگاري با هدف ا

 غیرعادي

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 3- 3
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام

  اي  هاي آب منطقه شرکت
  

برداري از تأسیسات تأمین آب شـرکت   دفتر بهره  
  مدیریت منابع آب
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  اي ایمنی ام مطالعات دورهشناخت ایمنی کلی سد با انج - 4- 3

  شرح اقدام - 1- 4- 3
. سال مـی گـذرد   20در ایران سابقه دو دوره ارزیابی جامع وجود دارد ولی از آخرین دوره حدود 

، تغییـر  هـا  ییر خصوصیات مصالح و بارگـذاري هاي ایمنی ، تغ آیین نامه و معیار  تغییر استانداردها،
، توسـعه  ه برداري و منحنـی فرمـان سـدها   بهر اهداف برخی سدها و ضرورت بازنگري در برنامه

جوامع شهري و روستایی و همجـواري آن بـا برخـی سـدها و افـزایش ریسـک سـد، ضـرورت         
اطمینان از ایمنی سدها قبل از واگذاري به بخش غیردولتی در راستاي اجرایی نمـودن سیاسـتهاي   

رت بـازنگري مبـانی   قانون برنامه پنجم توسعه و تغییر اقلـیم و ضـرو   142و ماده  44کلی اصل 
طراحی و بهره برداري برخی از سدهاي بتنی فاقد آورد کافی از دالیل الزام انجـام ایـن مطالعـات    

 .هستند

  وضعیت موجود - 2- 4- 3
 در 1369 تـا  1365 هـاي -سـال  طـی  کشور سدهاي پایداري و ایمنی جامع مطالعات دوره اولین
 داخلـی  مشـاورین  همکـاري  با کشور بزرگ سد 14 آن طی و رسیده انجام به متمرکز طرح قالب

 پایـداري  و ایمنـی  جامع مطالعات دوره دومین 1370 سال از. گرفت قرار مطالعه مورد خارجی و
 شـروع  خاکی سد 8 و بتنی سد 11 مورد در 40209201 شماره متمرکز طرح طی کشور سدهاي

  .است دهنش اجرایی تاکنون دوره سومین شده، یاد دوره از پس. یافت خاتمه 1377 سال در و

  اقدامات مورد نیاز - 3- 4- 3
بایست هـر چـه    المللی می اي ایمنی مطابق روال بین شناخت ایمنی کلی سد با انجام مطالعات دوره

شـایان ذکـر اسـت شـرح خـدمات و لیسـت       . و اجرایی گردد) ردیف مستقل(سریعتر تأمین بودجه 
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  .خب اجرا گرددسد منت 45اي پنجساله براي  سدها آماده بوده و بایستی در قالب برنامه

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 4- 3
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام

برداري از تأسیسات تأمین آب شـرکت   دفتر بهره
  مدیریت منابع آب

    اي هاي آب منطقه شرکت
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س هـا،  ریکال بـا انجـام سـروی   شناخت وضعیت عملکردي تجهیزات هیدرومکانیکال و الکت - 5- 3
  هاي الزم، لوازم یدکی و پشتیبانی  بخشی اي و عالج ها، مانورهاي دوره بازرسی

  شرح اقدام - 1- 5- 3
 در بایـد   آنهـا  مـانور  نحـوه  و تجهیـزات  بـا  کار راهنماي بعنوان تجهیزات از برداري بهره دستورالعمل

 آن بخـش  یترضـا  انجـام  از سـیالب  بـاالخص  الزم زمـان  در بتوانـد  تـا  گیرد قرار بردار بهره اختیار
 بـرداري  بهـره  دوران الزامـات  و شـرایط  بـه  توجه با ها دستورالعمل بودن روز به. شود حاصل اطمینان

 .است ضروري و الزم

  وضعیت موجود - 2- 5- 3
ساالنه با جمع بندي نیازها و مشکالت تجهیزات هیدرومکانیکال و الکتریکال و درج آنها در موافقتنامه 

مت و بازسازي، تحقق اولویت هاي عملیاتی درج شده در موافقت هاي ساالنه نگهداري و تعمیرات و مر
نامه ها از جمله سرویس و تعمیرات تجهیزات هیدرومکانیکال و الکتریکال و تـامین قطعـات یـدکی و    

 . گیرد انجام مانورهاي دوره اي در برخی از سدها مورد پیگیري قرار می

  اقدامات مورد نیاز - 3- 5- 3
اطمینـان از عملکـرد صـحیح تجهیـزات مـذکور در مواقـع عـادي و         انجام مانورهاي الزم به منظـور  

اضطراري، پیگیري تأمین اعتبار ازمحل منابع مالی مختلف جهت تعمیرات، بازسازي وعـالج بخشـی و   
تهیه لوازم یدکی و پشتیبانی، تهیه چک لیسـت کنتـرل عملکـرد تجهیـزات هیـدرومکانیکال در قالـب       

 .و مرمت و بازسازي و عالج بخشی انجام گردد موافقتنامه هاي نگهداري و تعمیرات

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 5- 3
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام

برداري از تأسیسات تـأمین آب   بهره    اي هاي آب منطقه شرکت
  شرکت مدیریت منابع آب
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  در زمان سیالب برداري تجهیزات دستورالعمل بهره رسانیروز  به  - 6- 3

  شرح اقدام - 1- 6- 3
از تجهیزات بعنوان راهنماي کار با تجهیزات و نحوه مانور آنها  بایـد در   برداري بهرهدستورالعمل 

اختیار بهره بردار قرار گیرد تا بتواند در زمان الزم باالخص سـیالب از انجـام رضـایت بخـش آن     
شـرایط و الزامــات دوران   بـه روز بــودن دسـتورالعمل هـا بــا توجـه بــه    . اطمینـان حاصـل شــود  

  .الزم و ضروري است برداري بهره

  وضعیت موجود - 2- 6- 3
از  بـرداري  بهـره جدیـد االحـداث داراي دسـتورالعمل     سـدهاي بویژه  تأسیسات آبی سدها و  اکثر

لکـن   .برداري در مواقع اضـطراري قیـد شـده اسـت     که در آنها چگونگی بهره باشند تجهیزات می
  .گیرد بهنگام سازي در آنها صورت نمی

  اقدامات مورد نیاز - 3- 6- 3
  بهنگام سازي دستورالعمل ها آسیب شناسی وضع موجود و 

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 6- 3
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام

هـاي آب و   اي و شـرکت  هاي آب منطقـه  شرکت
  فاضالب شهري و روستایی 

اري بــرد هـاي حفاظـت و بهـره    معاونـت   
  هاي مادر تخصصی ذیربط در شرکت
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هاي حریم سد در باالدسـت در ارتبـاط بـا مباحـث تملـک، تجـاوزات و شـرایط        شناسایی محدودیت - 7- 3
  استمالك

  شرح اقدام - 1- 7- 3
با توجه به آنکه حریم منابع آبی دریاچه سدها نقش مهمی در حفاظت کمی و کیفی و نیز تراز آبگیـري  

است در حریم سد زراعت و باغداري و یا مستحدثات با مجوز  مخازن در شرایط سیالبی دارند و ممکن
و یا بدون آن انجام شده باشد لذا آگاهی از وضعیت موجود اراضی پیرامون سد از  اي منطقهشرکت آب 

 . نظر استمالك و کاربري فعلی اراضی پیرامونی دریاچه الزم و ضروري است

  وضعیت موجود - 2- 7- 3
 شـود  مـی  انجام آن از فیزیکی حفاظتی اقدامات و بوده مشخص حریم تراز و خط سدها برخی در

 احتمـالی  تجـاوزات  یـا  و استمالك و باالدست حریم وضعیت از دقیقی اطالع سدها سایر در لکن
   .شود نمی انجام دریاچه پیرامون بازرسی و ندارد قرار بردار بهره اختیار در

  اقدامات مورد نیاز - 3- 7- 3
 حـریم  خـط  اجرایـی  و برداري بهره حال در سدهاي لیهک براي اي منطقه آب يها شرکت است الزم

 بهـره  اختیـار  در و شـده  تهیـه  یـا  و آوري جمع یکپارچه بصورت استمالك هاي نقشه و مشخص
 مـی  کـه  باشـد  می استمالك یکپارچه جات نقشه تهیه به نیاز اجرایی سدهاي در. گیرد قرار بردار

 .قرارگیرد بردار بهره اختیار در اییدت از بعد و تهیه طرح پیمانکار و مشاور توسط بایست

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 7- 3
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام

دفاتر ذیربط در معاونت طـرح و توسـعه و     اي هاي آب منطقه شرکت
  دفتر حقوقی

برداري از تاسیسات تامین آب شرکت  دفتر بهره
  مدیریت منابع آب
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  تاسیسات آبی برداري بهرهمین برق اضطراري براي امکان عملیات أاطمینان از ت - 8- 3

  شرح اقدام - 1- 8- 3
، می بایست اطمینان حاصل گـردد  جود برق اضطراري در صورت قطع برقبا توجه به ضرورت و

و مانور تجهیـزات ایمـن در شـرایط بحرانـی بـه       برداري بهرهتا با تامین برق اضطراري، عملیات 
 .یردراحتی صورت گ

  وضعیت موجود - 2- 8- 3
بـرداري در مواقـع    براي انجام عملیات بهره و همچنین تأسیسات آبی حساس، در اکثر سدهاي مهم

 .بحرانی، سیستم برق اضطراري وجود دارد

  اقدامات مورد نیاز - 3- 8- 3
 مرمـت  یـا  و تعمیرات و نگهداري هاي موافقتنامه قالب در اضطراري برق تأمین پیگیري موضوع

  موضوع اهمیت به توجه با بازسازي و

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 8- 3
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام

هاي  اي و شرکت هاي آب منطقه شرکت
  آب و فاضالب شهري و روستایی 

 و انتقـال  تاسیسات از برداري بهره دفتر  
ــع ــرکت آب توزی ــادر   در ش ــاي م ه
  تخصصی



 
  

 

  قبل از صدور پیش آگاهی) الف  تأسیسات آب و آبفا -3
 

 112از  56صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: تاریخ صدور

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404برنامه راهبردي وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

  در زمان سیل برداري بهرهآبگیر مدرن و سنتی و نحوه شناسایی تأسیسات  - 9- 3

  شرح اقدام - 1- 9- 3
با توجه به اینکه جریان سیالبی به دلیل رسـوبگذاري فزاینـده اي کـه خواهـد داشـت مـی توانـد        
خسارتهاي بسیاري به کانالها و انهار شبکه هاي آبیـاري وارد نمایـد و نیـز باعـث آبگرفتگـی و      

بایستی تمهیـدات  . محصوالت زراعی کشاورزان می گرددایجاد خسارت به اراضی کشاورزي و 
  .  الزم براي جلوگیري از ورود آب پر رسوب به شبکه و اراضی کشاورزي به عمل آید

  وضعیت موجود - 2- 9- 3
تمامی آبگیرهاي ورودي شبکه هاي مدرن و نیمه مدرن شناسـایی شـده و غالبـا انسـداد دریچـه      

کن در خصوص انهار سنتی اطالعات جـامع و  ورودي جهت جلوگیري از ورود سیالب را دارند ل
 . دقیقی در دسترس نیست

  اقدامات مورد نیاز - 3- 9- 3
انهار مهم سنتی شناسایی شده و نسبت به ایجـاد   ،ثر از سیالبخیز و متأ در مناطق سیلالزم است 

همچنـین  . سیل بند و ادوات سازه اي الزم براي جلـوگیري از ورود آب بـه اراضـی اقـدام نمـود     
با اطـالع رسـانی بموقـع و سـریع نسـبت بـه انسـداد دریچـه هـاي           وقوع سیالب، بایست در می

 . کانالهاي اصلی ورودي شبکه هاي مدرن و نیمه مدرن اقدام نمود

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 9- 3
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام

از تاسیسـات انتقـال و    برداري دفتر بهره    اي ي آب منطقهها شرکت
  توزیع آب شرکت مدیریت منابع آب



 
  

 

  از صدور پیش آگاهی تا پایان سیالب) ب  تأسیسات آب و آبفا -3
 

 112از  57صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: تاریخ صدور

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404برنامه راهبردي وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

بینی شرایط اضـطراري و محـدودیت هـاي عملکـرد      آمادگی کامل مانور تجهیزات، پیش - 10- 3
  تجهیزات

  شرح اقدام - 1- 10- 3
مـادگی و مـانور   بایسـت نسـبت بـه آ    بـرداري، مـی   ه نقش تجهیزات در فرایندهاي بهرهبا توجه ب

 برداري ایمـن و بهینـه   در مواقع بحرانی و اضطراري بهره صحیح تجهیزات اطمینان حاصل نمود تا
  .پذیردصورت  تأسیسات آبی از

  وضعیت موجود - 2- 10- 3
بنا به الزامات موجود مانورهاي تجهیـزات هیـدرومکانیکال و    تأسیسات آبی سدها و در  برخی از

  .مند نیست همگانی و نظامگیرد لیکن این مهم  هیدروالکتریکال  صورت می

  یازاقدامات مورد ن - 3- 10- 3
بایستی به منظور اطمینان از عملکرد صحیح تجهیـزات مـذکور، تعمیـرات، بازسـازي  تاسیسـات      

  .دیده و نیز تهیه لوازم یدکی و پشتیبانی انجام گردد آسیب

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 10- 3
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام

هـاي   رکتاي و ش هاي آب منطقه شرکت
  آب و فاضالب شهري و روستایی 

حفاظـت و    دفاتر تخصصـی ذیـربط در معاونـت     
  هاي مادر تخصصی برداري شرکت بهره



 
  

 

  از صدور پیش آگاهی تا پایان سیالب) ب  تأسیسات آب و آبفا -3
 

 112از  58صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: تاریخ صدور

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404برنامه راهبردي وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

  فزایش تواتر بازرسی ها و قرائت هاي ابزار دقیق و پایش رفتار سدا - 11- 3

  شرح اقدام - 1- 11- 3
اي شـرایط  تواتر قرائت ابزارهاي دقیق توسط مشاور طراح و با هماهنگی پیمانکار ابزاردقیـق بـر  

در شـرایط خـاص اگـر    . به طور مثال ابزار به صورت هفتگی. عادي و اضطراري تعریف می شود
نیاز باشد براي پایش دقیقتر وضعیت سد می توان با افزایش تعداد قرائت ها بـه صـورت در هفتـه    

 .دو بار و یا حتی روزانه، تواتر قرائت و بازرسی را افزایش داد

  وضعیت موجود - 2- 11- 3
اختصاصی سـدها، در هنگـام    برداري بهرهاي موجود کشوري و بر اساس دستورالعمل طبق راهنماه

تواتر بازرسی ها و قرائت هاي ابـزار دقیـق و پـایش رفتـار     ...) سیل، زلزله و (رخداد پدیده حدي 
  .ري به مراجع باالتر منعکس می شودسد افزایش یافته و مراتب به صورت اضطرا

  اقدامات مورد نیاز - 3- 11- 3
رالعمل مدیریت سیل در سدها و هماهنـگ کـردن آن بـا سـایر زیرسـاخت هـاي نـرم        تدقیق دستو

آمـادگی مـانور تجهیـزات    (و سـخت افـزاري   ) آمادگی با ارگانها و مناطق پـایین دسـت  (افزاري 
  .براي سدهاي با پهنه سیلگیر شدید می بایست انجام شود) هیدرومکانیک و آماده بودن رودخانه

   واحد ناظر/  واحد همکار/ مسئول اقدام  - 4- 11- 3
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام

  اي هاي آب منطقه شرکت
  

برداري از تأسیسات تأمین آب شـرکت   دفتر بهره  
  مدیریت منابع آب

  



 
  

 

  از صدور پیش آگاهی تا پایان سیالب) ب  تأسیسات آب و آبفا -3
 

 112از  59صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: تاریخ صدور

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404برنامه راهبردي وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

  ...پایش محدودیتهاي ایمنی بدنه سد و تکیه گاه نظیر سرعت آبگیري ، تراز آبگیري و  - 12- 3

  شرح اقدام - 1- 12- 3
هاي فنی آبگیري و مدیریت سیل از الزامـات ایمنـی و پایـداري یـک سـد بـه       کنترل محدودیت 

شمار می رود که به کمک بررسی مستندات سد، نتایج بازرسـی هـا و تحلیـل سـالمت سـازه از      
  .طریق گزارش هاي رفتارسنجی و با قضاوت مهندسی تدقیق می گردد

  وضعیت موجود - 2- 12- 3
اختصاصی سـدها، در هنگـام    برداري بهرهمل طبق راهنماهاي موجود کشوري و بر اساس دستورالع

رخداد سیل، پایش محدودیتهاي ایمنی بدنه سد و تکیه گاه نظیر سرعت آبگیري و  تراز آبگیـري  
  .انجام می شود سدها در اغلب قریب به اتفاق

  اقدامات مورد نیاز - 3- 12- 3
 به روز رسانی آموزش پرسنل سدها

   واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 12- 3
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  قداممسئول ا

  اي هاي آب منطقه شرکت
  

برداري از تأسیسات تأمین آب شـرکت   دفتر بهره  
  مدیریت منابع آب
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 112از  60صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: تاریخ صدور

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404برنامه راهبردي وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

سیسات وابسته در صـورت  تحلیل مستمر وضعیت ایمنی سد و تأ تشکیل کمیته فنی جهت - 13- 3
  لزوم

  شرح اقدام - 1- 13- 3
ت سیل می بایست توسط کمیته اي فنی بررسی و بـا  کنترل محدودیت هاي فنی آبگیري و مدیری

  .سایر محدودیت هاي اجرایی و حقوقی تطبیق داده شود

  وضعیت موجود - 2- 13- 3
بطور معمول کمیته فنی جهت تحلیل مستمر وضعیت ایمنی سـد و تاسیسـات وابسـته در شـرایط     

  .گردد شکیل میته سطح بحران و میزان اهمیت سدها بحرانی و اضطرار بنا ب

  مورد نیاز اقدامات - 3- 13- 3
 به روز رسانی آموزش پرسنل سدها

   واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 13- 3
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام

  آب  تأمین تأسیسات از برداري بهره دفتر
  

  اي هاي آب منطقه شرکت
  مرکز مدیریت نیروگاههاي برقابی
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 112از  61صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: تاریخ صدور

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404برنامه راهبردي وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

  ت آسیب دیدهانجام تعمیرات اضطراري تأسیسا - 14- 3

  شرح اقدام - 1- 14- 3
بسیاري از تاسیسات و تجهیزات در اثر شرایط بحرانی و اضطراري اسیب دیـده شـده و بایسـتی    

  با استفاده از قطعات یدکی و پشتیبانی و تجهیز تیم مجرب نسبت به ترمیم آن اقدام گردد

  وضعیت موجود - 2- 14- 3
برداري ایمـن و   ت در بهرهسیب دیده و ممکن اسبسیاري از تجهیزات و تأسیسات در اثر سیالب آ

  .پایدار تاسیسات اختالل ایجاد شود

  اقدامات مورد نیاز - 3- 14- 3
ایمن و بهینه بایستی پس از شناسایی تجهیزات و تاسیسات آسـیب دیـده و    برداري بهرهبه منظور 

تجهیز تیم مجرب، نسبت به تعمیرات و عالج بخشی تاسیسات آسیب دیده و تهیه قطعـات لـوازم   
  قدام نمودیدکی مورد نیازا

   واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 14- 3
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام

هـاي   اي و شرکت هاي آب منطقه شرکت
  آب و فاضالب  شهري و روستایی

برداري  هاي بهره دفاتر تخصصی ذیربط در معاونت  
  هاي مادر تخصصی شرکت
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 112از  62صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: تاریخ صدور

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404برنامه راهبردي وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

ي تحلیلی عملکرد تأسیسات در مواجهه با سیالب و ارزیابی ستندسازي و تهیه گزارشهام - 15- 3
  عملکردها

  شرح اقدام - 1- 15- 3
به منظور استفاده از تجربیات چگونگی مواجهه با سیالب در مواقع بحرانی الزم است نسبت به عملکرد 

  .تاسیسات و شناسایی نقاط آسیب دیده در اثر سیالب گزارشات تحلیلی تهیه و مستند سازي گردد

  جودوضعیت مو - 2- 15- 3
بعد از وقوع سیالب، نقاط و تجهیزات آسیب دیده سد در اثر سـیالب شناسـایی مـی گـردد و در     

  .فهرست اولویت هاي نگهداري و تعمیرات و یا مرمت و بازسازي مصوب ساالنه قرار می گیرند

  اقدامات مورد نیاز - 3- 15- 3
یزات آسیب دیده الزم است گزارش هاي تحلیلی عملکرد تأسیسات در مواجهه با سیالب و گزارش تجه

در چنین گزارشاتی، عملکرد سازه سد، مدیریت مخزن، مدیریت تولید انرژي، عملکرد پرسنل  .تهیه شود
همچنـین  . باید با جزئیات وجود داشته باشـد و نقـاط قـوت و ضـعف بـه روشـنی بیـان شـده باشـد          می

  .باید آورده شودپیشنهادات اصالحی در انتهاي چنین گزارشاتی 

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 15- 3
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام

بـرداري از تأسیسـات تـأمین آب     دفتر بهـره 
ــابع آب در بخـــش   شـــرکت مـــدیریت منـ

  تأسیسات آبی
دفتر مـدیریت بحـران و پدافنـد غیـر عامـل      
شرکت مهندسی آب و فاضـالب کشـور در   

  بخش تأسیسات آبفا

  یروگاههاي برقابیمرکز مدیریت ن
برداري از تاسیسات انتقال و توزیـع   دفتر بهره

  آب شرکت مدیریت منابع آب
  اي هاي آب منطقه شرکت
  هاي آب و فاضالب شهري و روستایی شرکت
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 112از  63صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: تاریخ صدور

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404برنامه راهبردي وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

  برآورد میزان رسوبات ورودي به سد و تخلیه رسوبات از مجاري در مدت زمان سیالب - 16- 3

  شرح اقدام - 1- 16- 3
سوبات ورودي به مخازن و ارزیابی مقـادیر ورودي بـه مخـزن و    با توجه به اهمیت کمی میزان ر

هاي زمان سیالب الزم است نمونـه بـرداري بطـور مـنظم و بـر اسـاس        بازهخروجی از مخزن در 
  .دستورالعمل مربوطه برداشت شود

  وضعیت موجود - 2- 16- 3
م نمـی  در مواقع سیالبی بدلیل ایجاد شرایط خاص در برداشت نمونه ها معموال نمونه برداري انجا

  .شود

  اقدامات مورد نیاز - 3- 16- 3
هاي مربوط به میزان رسوبات و نحـوه سـنجش و ارزیـابی کـل      نمونه برداشت دستورالعمل ابالغ

حـداکثر ظـرف   ( اي منطقه اّب يها شرکت به سیالبی مواقع در رسوبات وارد شده به مخازن سدها
 )نامه حاضر مدت سه ماه از ابالغ نظام

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 16- 3
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام

  اي هاي آب منطقه شرکت
  

برداري از  دفاتر مطالعات پایه منابع آب و بهره  
تأسیسات تأمین آب شـرکت مـدیریت منـابع    

  آب
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 112از  64صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: تاریخ صدور

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404برنامه راهبردي وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

  ...بازرسی جامع بدنه سد، تکیه گاهها، تجهیزات هیدرومکانیکال، نیروگاه و  - 17- 3

  شرح اقدام - 1- 17- 3
ق راهنماهاي موجود، رخداد سیل از مواقعی است که انجام بازرسی اضـطراري را ایجـاب مـی    طب

در نتیجه ضروري است مطابق چک لیست هاي موجـود، بعـد از فـروکش کـردن سـیل از      . نماید
محدوده سد شامل بدنه، سرریز، پایاب سرریز، تجهیزات هیدرومکانیکال، تکیـه گـاه هـا و شـیب     

  .بازرسی انجام شده و گزارش آن به مراجع باالتر منعکس گردد... هاي مشرف به مخزن و 

  وضعیت موجود - 2- 17- 3
در حال حاضر چک لیست ها و راهنماب بازرسی اضـطراري سـدهاي خـاکی و بتنـی در کشـور      

رخـداد سـیل،   (ي تابعه به خوبی با آن آشنا هستند و در صـورت لـزوم   ها شرکتتهیه شده و کلیه 
  .شهاي آن اقدام می نمایندبازرسی و درج گزارنسبت به انجام ...) زلزله و 

  اقدامات مورد نیاز - 3- 17- 3
با توجه به اهمیت بازرسی و سرعت آن در کشف رفتار غیر عـادي سـد، ضـروري اسـت تـا بـه       
صورت مستمر بازرسین فنی سد باز آموزي شده و با جدیدترین مفاهیم و تکنیک هـاي بازرسـی   

  .شی گسترده در سطح کشور امري ضروري استلذا برنامه ریزي دوره هاي آموز. آشنا شوند

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 17- 3
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام

 اي   هاي آب منطقه شرکت

  
برداري از تأسیسات تأمین آب شـرکت   دفتر بهره  

  مدیریت منابع آب



 
  

 

  پس از فروکش کردن سیالب) ج  تأسیسات آب و آبفا -3
 

 112از  65صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: تاریخ صدور

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404برنامه راهبردي وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

بـا  (یر و جایگزینی تجهیزات آسـیب دیـده   مرمت و بازسازي آسیب هاي احتمالی و یا تعم - 18- 3
  )اولویت اقدامات اضطراري

  شرح اقدام - 1- 18- 3
در شرایط عادي می بایست پس از فروکش نمودن سـیل بـا اولویـت اقـدامات      برداري بهرهبراي 

  .اضطراري نسبت به تعمیر یا مرمت قسمتهاي آسیب دیده اقدام نمود

  وضعیت موجود - 2- 18- 3
بهینه در شـرایط پـس از سـیالب،      برداري بهرهموردي جهت با توجه به بازدید ها و بازرسی هاي 

  .تجهیزات و نقاط آسیب دیده در اثر سیالب شناسایی شده و لیست می گردد

  اقدامات مورد نیاز - 3- 18- 3
برنامه عملیاتی تعمیرات و مرمت و بازسـازي   ،پس از شناسایی تجهیزات و تاسیسات آسیب دیده

سب در قالب موافقتنامه هـاي مصـوب و یـا اصـالحیه     تجهیزات مذکور با اعمال اولویت بندي منا
  .نگهداري و تعمیرات و مرمت و بازسازي انجام شود

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 18- 3
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام

اي و آب و  هـــاي آب منطقـــه شــرکت 
  فاضالب شهري و روستایی

ــت   ــاتر تخصصــی  معاون ــا دف ــرهه ــرداري  ي به ب
  هاي مادر تخصصی شرکت



 
  

 

  پس از فروکش کردن سیالب) ج  تأسیسات آب و آبفا -3
 

 112از  66صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: تاریخ صدور

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404برنامه راهبردي وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

  در صورت لزوم "تجهیزات در زمان سیالب برداري بهرهدستورالعمل "رسانی روز  به - 19- 3

  شرح اقدام - 1- 19- 3
از تجهیزات، اطمینان از  صحت کـارکرد   برداري بهرهبا توجه به ابعاد سیالب اتفاق افتاده و میزان 

رورت تشخیص داده شود، مورد نیـاز مـی   تجهیزات، بازنگري در دستورالعمل هاي مربوطه که ض
  .باشد

  وضعیت موجود - 2- 19- 3
  .به هنگام سازي دستورالعمل هاي مربوط انجام نمی شوددر حال حاضر 

  اقدامات مورد نیاز - 3- 19- 3
  .تجهیزات مورد نیاز است برداري بهرهبهنگام سازي دستورالعمل هاي 

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 19- 3
  واحد یا واحدهاي ناظر  اي همکارواحد یا واحده  مسئول اقدام

اي و آب و  هـــاي آب منطقـــه شــرکت 
  فاضالب شهري و روستایی

ــت    ــی معاون ــاتر تخصص ــره دف ــاي به ــرداري  ه ب
  هاي مادر تخصصی شرکت

  



 
  

 

  پس از فروکش کردن سیالب) ج  تأسیسات آب و آبفا -3
 

 112از  67صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: تاریخ صدور

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404برنامه راهبردي وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

  بازنگري در اقالم و تجهیزات انبار و تجهیز مجدد آن - 20- 3

  شرح اقدام - 1- 20- 3
ایمـن الزم اسـت    بـرداري  رهبهـ با توجه به ضرورت آمادگی جهت مقابله با سیالب هاي بعـدي و  

  .لیست اقالم ضروري تهیه و نسبت به تجهیز آنها اقدام گردد

  وضعیت موجود - 2- 20- 3
کمبود اقالم و تجهیزات و قطعات یدکی با توجه به موجـودي انبـار و نیازمنـدي هـاي بـازنگري      

  .شده مربوطه تهیه می گردد

  اقدامات مورد نیاز - 3- 20- 3
د از طریق درج در موافقت نامه هاي مصـوب سـالیانه   تهیه و تأمین اقالم و قطعات مورد نیاز جدی

  و یا اصالحیه نگهداري وتعمیرات و مرمت و بازسازي 

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 20- 3
، مرکـز مـدیریت نیروگاههـاي    اي و آب و فاضـالب شـهري و روسـتایی    ي آب منطقـه ها شرکت
  ي مادر تخصصیها شرکتبرداري  هرههاي ب معاونت دفاتر تخصصی  با نظارت و راهبري برقابی،

  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام
اي و آب و  هـــاي آب منطقـــه شــرکت 

  فاضالب شهري و روستایی 
بـرداري در   هـاي بهـره   دفاتر تخصصـی معاونـت    

  هاي مادر تخصصی شرکت

  



 
  

 

  پس از فروکش کردن سیالب) ج  تأسیسات آب و آبفا -3
 

 112از  68صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: تاریخ صدور

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404برنامه راهبردي وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

  گیري اي اندازهه رسانی تجهیزات و در صورت نیاز کالیبراسیون دستگاهروز  به - 21- 3

  شرح اقدام - 1- 21- 3
با توجه به ضرورت به روزرسـانی تجهیـزات انـدازه گیـري و آمـادگی جهـت واسـنجی مجـدد         
دستگاههاي اندازه گیري الزم است لیست دستگاههاي معیـوب و قابـل تعمیـر یـا تعـویض تهیـه       

  .گردد

  وضعیت موجود - 2- 21- 3
ه شده و در قالـب موافقتنامـه   لیست دستگاه هاي اندازه گیري معیوب نیاز به تعمیر یا تعویض تهی

  .هاي متبادله نگهداري و تعمیرات و مرمت و بازسازي مورد پیگیري قرار  می گیرد

  اقدامات مورد نیاز - 3- 21- 3

 یـا  و سـالیانه  مصوب هاي نامه موافقت در درج طریق از جدید نیاز مورد قطعات و اقالم تأمین و تهیه
  بازسازي و مرمت و وتعمیرات نگهداري اصالحیه

  واحد ناظر/ واحد همکار / ول اقدام مسئ - 4- 21- 3
دفـاتر  اي و آب و فاضـالب شـهري و روسـتایی بـا نظـارت و راهبـري        ي آب منطقـه هـا  شرکت

  ي مادر تخصصیها شرکتبرداري  هاي بهره معاونتتخصصی 

  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام
اي و آب و  هـــاي آب منطقـــه شــرکت 

  وستایی فاضالب شهري و ر
ــت    ــی معاون ــاتر تخصص ــره دف ــاي به ــرداري  ه ب

  هاي مادر تخصصی شرکت

4-   
  



 
  

 

  قبل از صدور پیش آگاهی) الف  مدیریت مخزن -4
 

 112از  69صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: تاریخ صدور

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404برنامه راهبردي وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

  تهیه و تحلیل اطالعات مصرف آب و تولید انرژي نیروگاه هاي برق آبی - 1- 4

  شرح اقدام - 1- 1- 4
کشـور شـامل قرائتهـا اعـم از      بـرداري  بهـره برداري روزانه سدهاي مهم در حـال   اطالعات بهره تحلیل

و  جمع بنـدي هاي زمانی روزانه، هفتگی و ماهانه و  حلیل آن در بازه، خروجی و حجم مخزن و تورودي
  ها در پایان هرسال آبی دادهنهایی  تحلیل

  وضعیت موجود - 2- 1- 4
در سـامانه ملـی در سـایت     اي منطقـه ي آب ها شرکتسدها توسط  برداري بهرهدر حال حاضر اطالعات 

همچنـین در برنامـه   . رددبصـورت روزانـه درج مـی گـ    ) Iran Dams(سدها  برداري بهرهاطالعات 
بصورت ماهانه ثبت و توسـط  شـرکت    اي منطقهي آب ها شرکتمدیریت منابع و مصارف سدها توسط 

سـامانه هـاي    اي منطقهي آب ها شرکتعالوه بر آن در برخی . مدیریت منابع آب ایران کنترل می گردد
الیت مورد استفاده قرار مـی  و جهت برنامه ریزي منابع آب محدوده تحت فع اي منطقهپشتیبان بصورت 

  .گیرد

  اقدامات مورد نیاز - 3- 1- 4
تدقیق و درج به موقع اطالعات مصارف و تولید انرژي برقابی و ایجاد زیرساخت هـاي نـرم افـزاري و    

جهـت درج آمـار و اطالعـات از محـل سـدها بـراي کلیـه سـدهاي مهـم در حـال            مسخت افزاري الز
  برداري  بهره

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 1- 4
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام

  اي هاي آب منطقه شرکت
  

برداري از تأسیسات تأمین آب   دفتر بهره
  مرکز مدیریت نیروگاههاي برقابی

  



 
  

 

  قبل از صدور پیش آگاهی) الف  مدیریت مخزن -4
 

 112از  70صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: تاریخ صدور

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404برنامه راهبردي وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

  هماهنگی تولید با شبکه برق کشور - 2- 4

  شرح اقدام - 1- 2- 4
قابل تولید با توجه به میـزان آب  نیروگاه می بایست بطور روزانه میزان انرژي  داراي در سدهاي

  .ارسالی به پایین دست ابراز گردد

  وضعیت موجود - 2- 2- 4
  .می شود رازنیروگاه تولید انرژي با توجه به مصرف آب پایین دست اب داراي در سدهاي

  اقدامات مورد نیاز - 3- 2- 4
  .انرژي تولید شده و میزان تولید مطابق برنامه ابراز شود

  ناظر واحد/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 2- 4
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام

    اي هاي آب منطقه شرکت  آبی هاي برق مرکز مدیریت نیروگاه



 
  

 

  قبل از صدور پیش آگاهی) الف  مدیریت مخزن -4
 

 112از  71صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: تاریخ صدور

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404برنامه راهبردي وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

مستمر و دوره اي مخازن بر اساس سناریوهاي مختلف وقوع جریان بـا   برداري بهرهپایش و  - 3- 4
  )خشکسالی، نرمال و سیالبی(پیش بینی هاي بلندمدت 

  شرح اقدام - 1- 3- 4
نامه مدیریت منابع و مصارف سدهاي بزرگ مخزنی کشور در ابتداي هر سال آبی براي کلیه سدهاي بر

در تدوین این برنامه که بـا  . اي ارسال می گردد ي آب منطقهها شرکتمهم کشور تهیه و جهت اجرا به 
صورت می گیرد، پـیش بینـی شـرایط اقلیمـی و تعیـین       اي منطقهي آب ها شرکتهمکاري و مشارکت 

مقادیر ورودي به سدها با کمک سازمان هواشناسی و دفاتر مطالعات پایه و تعیـین مقـادیر مصـرف بـا     
در تـدوین ایـن برنامـه از روش    . هماهنگی شرکت آب و فاضالب و جهاد کشاورزي انجام خواهد شـد 

استفاده شده و در نهایت سناریوي برتـر بـه عنـوان    ) scenario evaluation(ارزیابی سناریوها 
  .رنامه عملیاتی یک سال آبی ابالغ می گرددب

  وضعیت موجود - 2- 3- 4
ي آب هـا  شـرکت هرسـاله بـراي هـر سـد بـه       1387برنامه مدیریت منابع و مصارف سدها که از سـال  

درصد وزن حجمی  95ابالغ می شود در حال حاضر با ارتقاء روند برنامه ریزي براي بیش از  اي منطقه
  .شده کشور در حال انجام است و آبگیري برداري بهرهسدهاي در حال 

  اقدامات مورد نیاز - 3- 3- 4
در جهت عملیاتی نمودن سناریوهاي برنامه ریزي منـابع آب سـدها، ارتقـاء نـرم افـزاري ، بکـارگیري       
روشهاي نوین، تدقیق پیش بینی آوردها با استفاده از مـدلهاي کـاربردي و همـاهنگی هرچـه بیشـتر در      

  .تعیین مقادیر مصرف مورد نیاز است

  واحد ناظر/ واحد همکار / ئول اقدام مس - 4- 3- 4
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام

برداري از تأسیسات تأمین آب   دفتر بهره  اي هاي آب منطقه شرکت
  مرکز مدیریت نیروگاههاي برقابی

  



 
  

 

  قبل از صدور پیش آگاهی) الف  مدیریت مخزن -4
 

 112از  72صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: تاریخ صدور

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404برنامه راهبردي وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

  تجهیز و آمادگی سیستم پایش مخازن - 4- 4

  شرح اقدام - 1- 4- 4
سدها ناشی از قرائت ابزار منصوبه در سدها جهت  برداري بهرهات خام با توجه به آنکه بسیاري از اطالع

و برنامه ریزي مخازن می باشد بنابراین آمادگی و مجهز بودن کلیـه تجهیـزات    برداري بهرهپایش روند 
  .به ابزار هاي اندازه گیري بسیار ضروري است

  وضعیت موجود - 2- 4- 4
داراي سیستم بانک اطالعات پویـاي درون   اي منطقهي آب ها شرکتدر حال حاضر فارغ از آنکه برخی 
سـدها   برداري بهرهبرداري اکثر سدها در سامانه ملی سایت اطالعات  سازمانی می باشند، اطالعات بهره

بصورت روزانه ثبت می شود، غالبا مقادیر خروجی و تـراز مخـزن قرائـت شـده و ورودیهـا بصـورت       
عموما در سدهاي نیروگاه دار رونـد پـایش و دقـت    . دسیستمی با توجه به معادله بیالن محاسبه می شو

اخـذ شـده بصـورت دیجیتـال، ایجـاد فایلهـا و یـا         برداري بهرهاطالعات . ابزار منصوبه مناسب تر است
  .ثبت و بایگانی می شود برداري بهرهبصورت دفاتر 

  اقدامات مورد نیاز - 3- 4- 4
انی، واسنجی و اصالح منحنی هـاي  نصب تجهیزات اندازه گیري، کنترل دقت ابزار منصویه، به روز رس

ها و شـیرآالت و نصـب ابـزار تکمیلـی در سـدها جهـت پـایش اطالعـات          گشودگی و آبگذري دریچه
به جهت ثبت و نگهداري اطالعات ضـرورت دارد سـامانه هـاي دیجیتـال     . برداري مورد نیاز است بهره

  .جایگزین روشهاي سنتی گردد

  رواحد ناظ/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 4- 4
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام

  اي هاي آب منطقه شرکت
  

برداري از تأسیسات تأمین آب   دفتر بهره
  مرکز مدیریت نیروگاههاي برقابی

  



 
  

 

  قبل از صدور پیش آگاهی) الف  مدیریت مخزن -4
 

 112از  73صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: تاریخ صدور

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404برنامه راهبردي وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

ریزي منابع آب سدهاي تکی و زنجیره اي با هدف تأمین آب، تولید  توسعه مدل هاي برنامه - 5- 4
  برق و کنترل سیالب

  امشرح اقد - 1- 5- 4
به جهت برنامه ریزي یکپارچه منابع و مصارف سدهاي تکی، سري و موازي الزم است مـدلها و  
روشهاي برنامه ریزي موجود بـا درنظـر داشـتن اهمیـت تولیـد انـرژي و کنتـرل سـیالب مـورد          

  .بازنگري و به روز رسانی قرار گیرد

  وضعیت موجود - 2- 5- 4
لب برنامـه مـدیریت منـابع و مصـارف     ریزي منابع و مصارف سدهاي سري و موازي در قا برنامه

براي سد هاي زنجیره اي صورت می گیرد کـه سـناریوهاي مختلـف بصـورت یکپارچـه و چنـد       
  .مخزنه با درنظر گرفتن کلیه محدودیت ها ارزیابی و برنامه عملیاتی تهیه و ابالغ می گردد

  اقدامات مورد نیاز - 3- 5- 4
امـه ریـزي یکپارچـه و بهـره گیـري از      نیاز است بسترهاي مورد نیاز و اطالعات الزم جهـت برن 

  .مدلهاي کاربردي فراهم شود

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 5- 4
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام

  برداري از تاسیسات تامین آب  دفتر بهره
  

  اي هاي آب منطقه شرکت
  مرکز مدیریت نیروگاههاي برقابی

  



 
  

 

  قبل از صدور پیش آگاهی) الف  مدیریت مخزن -4
 

 112از  74صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: تاریخ صدور

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404برنامه راهبردي وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

با توجه به پیش بینی هاي بلندمدت و تـامین   برداري بهرهو حداکثر ترازهاي رعایت حداقل  - 6- 4
  مصارف در فصول سیالبی

  شرح اقدام - 1- 6- 4
از منـابع سـد بـه     بـرداري  بهرهحفظ ترازهاي مهم در تدوین سناریوهاي مختلف به این مفهوم که 

بحرانی بـاال   نحوي برنامه ریزي گردد که در مواقع سیالبی و یا خشکسالی هاي محتمل تراز هاي
بلندمدت حـداکثر در تـراز    برداري بهرهاین ترازها شامل رعایت  . و پایین مخزن مدنظر قرار گیرد

  .نرمال، رعایت  ترازهاي کیفیت شرب و ایمنی و پایداري و کنترل سیالب می باشد

  وضعیت موجود - 2- 6- 4
ریت منـابع و  رعایت کلیه محدودیت هاي مخازن سدها و سناریوهاي محتمل در قالب برنامه مـدی 

  .مصارف سدها انجام می گیرد

  اقدامات مورد نیاز - 3- 6- 4
الزم است برنامه مدیریت منابع و مصرف سدها در قالب چنـد سـناریو و بـراي شـرایط مختلـف      

  .تهیه و تدوین گردد

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 6- 4
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام

  اي آب منطقههاي  شرکت
  

برداري از تأسیسات تأمین آب   دفتر بهره
  مرکز مدیریت نیروگاههاي برقابی

  

  



 
  

 

  قبل از صدور پیش آگاهی) الف  مدیریت مخزن -4
 

 112از  75صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: تاریخ صدور

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404برنامه راهبردي وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

  آبی آمادگی و هماهنگی براي تولید حداکثر واحدهاي برق - 7- 4

  شرح اقدام - 1- 7- 4
آبی مـی بایسـت آمـادگی حـداکثري از طریـق انجـام بموقـع         هاي برق سدهاي داراي نیروگاه در

  .جود داشته باشداي و آموزش پرسنل و تعمیرات دوره

  وضعیت موجود - 2- 7- 4
اي و آمـوزش پرسـنل مطـابق     کسب آمادگی حـداکثري از طریـق انجـام بموقـع تعمیـرات دوره     

  پذیرد ها انجام می دستورالعمل

  اقدامات مورد نیاز - 3- 7- 4
  زمانبندي تعمیرات و آموزش کارکنان اجراي برنامه

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 7- 4
  واحد یا واحدهاي ناظر  دهاي همکارواحد یا واح  مسئول اقدام

    آبی هاي برق مرکز مدیریت نیروگاه  اي هاي آب منطقه شرکت



 
  

 

  قبل از صدور پیش آگاهی) الف  مدیریت مخزن -4
 

 112از  76صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: تاریخ صدور

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404برنامه راهبردي وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

تخلیه جریانهاي غلیظ در هنگام سیالب از مجاري  رسانی دستورالعملهاي روز  بهتدوین و  - 8- 4
  ذیربط

  شرح اقدام - 1- 8- 4
گیري روشـهاي  با توجه به تغییر شرایط منابع آبی از جمله تغییـر اقلـیم و خشکسـالی هـا  بکـار     

 روز  بـه از مخازن که بتوان در هنگام  برداري بهرهمناسب و فنی بهنگام شده در دستورالعمل هاي 
  .سیالب از مجاري خروجی سد هاتخلیه جریان غلیظ صورت گیرد، الزم است

  وضعیت موجود - 2- 8- 4
  .دستورالعمل تخلیه جریانهاي غلیظ در اکثر سدهاي کشور موجود نیست

  اقدامات مورد نیاز - 3- 8- 4
الزم است مطالعات تخلیه جریان غلیظ در سدهاي اولویت دار ذیل مطالعات جامع تخلیـه رسـوب   

  .سدها لحاظ گردد

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 8- 4
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام

  برداري از تاسیسات تامین آب دفتر بهره    اي هاي آب منطقه شرکت

  



 
  

 

  از صدور پیش آگاهی تا پایان سیالب) ب  مدیریت مخزن -4
 

 112از  77صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: تاریخ صدور

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404نیرو  برنامه راهبردي وزارت

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

  ئه اطالعات مصرف و تولید انرژي آتیارا - 9- 4

  شرح اقدام - 1- 9- 4
هـاي زمـانی  روزانـه و     برداري شامل قرائتهاي سـاعتی و تحلیـل آن در بـازه    تهیه اطالعات بهره

تهیه اطالعات مربوطه در هر روز طی قرائـت  مسـتمر و یـا  برداشـت آمـار ثبـت شـده          .هفتگی
تحلیـل  . روز تحلیل و جمع بندي می گـردد گیري صورت گرفته و در پایان هر  توسط ابزار اندازه

و تدقیق آمار  مصرف و تولید انرژي در زمان وقوع سیالب بـا حساسـیت بیشـتري و بـا کمـک      
  .روابط بیالن مخزن صورت می پذیرد

  وضعیت موجود - 2- 9- 4
در سـامانه ملـی در    اي منطقـه ي آب هـا  شرکتسدها توسط  برداري بهرهدر حال حاضر اطالعات 

همچنـین در  . بصورت روزانه درج می گردد) Iran Dams( سدها  برداري بهرهسایت اطالعات 
بصـورت ماهانـه ثبـت و     اي منطقـه ي آب ها شرکتبرنامه مدیریت منابع و مصارف سدها توسط 

ي آب هـا  شـرکت عالوه بر آن در برخی . توسط  شرکت مدیریت منابع آب ایران کنترل می گردد
و جهت برنامه ریـزي منـابع آب محـدوده تحـت      اي قهمنطسامانه هاي پشتیبان بصورت  اي منطقه

در مواقـع سـیالب گاهـا بصـورت مقطعـی فرمهـاي ورود       . فعالیت مورد استفاده قرار مـی گیـرد  
جهـت ثبـت و    اي منطقـه ي اب هـا  شـرکت اطالعات توسط شرکت مدیریت منابع آب ایران و یـا  

  .یل می گرددمخازن و مدیریت سیالب طراحی و تکم برداري بهرهتحلیل اطالعات 

  اقدامات مورد نیاز - 3- 9- 4
ضرورت دارد درج مستمر مقادیر مصرف و تولید انرژي با توجه به تغییرات  احتمـالی خروجـی و    
تولید انرژي صورت پذیرد و در این راستا می بایست فرمهاي مدونی در این خصوص طراحـی و  

  .مورد استفاده قرار گیرد



 
  

 

  از صدور پیش آگاهی تا پایان سیالب) ب  مدیریت مخزن -4
 

 112از  78صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: تاریخ صدور

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404نیرو  برنامه راهبردي وزارت

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 9- 4
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  سئول اقدامم

  مرکز مدیریت نیروگاههاي برقابی و 
  

برداري از تأسیسات تأمین آب  دفتر بهره
  اي هاي آب منطقه و  شرکت

  



 
  

 

  از صدور پیش آگاهی تا پایان سیالب) ب  مدیریت مخزن -4
 

 112از  79صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: تاریخ صدور

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404نیرو  برنامه راهبردي وزارت

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

بـر اسـاس اطالعـات پـیش بینـی،      (ارائه و بهنگام سازي مستمر سناریوي آبگیري و خروجی سـد   - 10- 4
تسکین سیل، محـدودیت هـاي تولیـد انـرژي برقـابی، نیازهـاي آبـی         محدودیت هاي ایمنی، ظرفیت

  )مصرف، محدودیت هاي ایمنی باالدست و رودخانه پایین دست

  شرح اقدام - 1- 10- 4
سناریوهاي برنامه در زمان سیالب  با بهره گیري از پیش بینی کوتـاه مـدت شـرایط اقلیمـی و تعیـین      

اسی و دفاتر مطالعـات پایـه و تعیـین مقـادیر     مقادیر ورودي به سدها  با کمک اطالعات سازمان هواشن
خروجی با درنظر گرفتن کلیه محدودیتها و در راستاي بهینه نمودن تولید انرژي، ذخیره سـازي مطمـئن   

  .آب و ایمینی باالدست و پایین دست تدوین می گردد

  وضعیت موجود - 2- 10- 4
گـی سـیالب و   در حال حاضر تدوین و ارزیابی سناریوهاي آبگیري و خروجی سد بـر اسـاس بزر  

با توجه به پیش بینـی هـاي کوتـاه مـدت و اخطارهـاي سـازمان هواشناسـی         برداري بهرهتجارب 
  .صورت می گیرد که داراي دقت باالیی نمی باشد

  اقدامات مورد نیاز - 3- 10- 4
هـاي باالدسـت و پـایین دسـت و فنـی و       پیش بینی هاي کوتاه مدت، شـناخت دقیـق محـدودیت   

بــرداري و جریانــات ورودي و ارائــه  از آمــار ســاعتی بهـره  اي، پــایش، تحلیــل و اسـتفاده  سـازه 
  .سناریوهاي به هنگام می بایست صورت پذیرد

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 10- 4
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام

  اي هاي آب منطقه شرکت
  

برداري از تأسیسات تأمین آب  دفتر بهره
  هاي برقابی نیروگاه و مرکز مدیریت

  



 
  

 

  از صدور پیش آگاهی تا پایان سیالب) ب  مدیریت مخزن -4
 

 112از  80صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: تاریخ صدور

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404نیرو  برنامه راهبردي وزارت

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

  هماهنگی با دیسپاچینگ برق براي تنظیم خروجی ها و تداوم تولید برق - 11- 4

  شرح اقدام - 1- 11- 4
با مدیریت شبکه برق ایران جهت تولیـد    پایش انرژي تولیدي با توجه به دبی خروجی و هماهنگی

  و انتقال انرژي

  وضعیت موجود - 2- 11- 4
  .ردپذی انجام می برق در حال حاضر تولید از طریق بازار

  اقدامات مورد نیاز - 3- 11- 4
هاي بازار و همـاهنگی بـا    ابراز انرژي مورد نیاز در بازار برق جهت تولید انرژي با توجه به رویه

  از نیروگاهها برداري بهرهدیسپاچینگ ملی جهت 

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 11- 4
  اي ي آب منطقهها شرکتآبی و  هاي برق مرکز مدیریت نیروگاه

  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  اممسئول اقد
    اي هاي آب منطقه شرکت  آبی  هاي برق مرکز مدیریت نیروگاه



 
  

 

  از صدور پیش آگاهی تا پایان سیالب) ب  مدیریت مخزن -4
 

 112از  81صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: تاریخ صدور

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404نیرو  برنامه راهبردي وزارت

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

  و تخلیه جریان غلیظ با مانور تجهیزات مرتبط برداري بهره - 12- 4

  شرح اقدام - 1- 12- 4
با توجه به آنکه جریانات سیالبی حجم عمده اي از آورد رسوب به مخازن سدها را تشـکیل مـی   

ذا الزم است این جریانات با بکارگیري روشهاي مناسب و فنی در هنگام بـروز سـیالب از   دهند ل
  .مجاري خروجی سد ها تخلیه گردند

  وضعیت موجود - 2- 12- 4
به دلیل احتمال وقوع خشکسالی و عدم پذیرش ریسک هـاي مربوطـه و نداشـتن مطالعـات فنـی      

  .تخلیه جریان غلیظ در مواقع سیالبی صورت نمی گیرد

  رد نیازاقدامات مو - 3- 12- 4
در زمینه انجام مطالعـات مربوطـه در سـدهاي اولویـت      برداري بهرهتهیه ضوابط فنی و مدیریتی 

  دار 

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 12- 4
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام

  برداري از تأسیسات تأمین آب دفتر بهره    اي هاي آب منطقه شرکت

  



 
  

 

  پس از فروکش کردن سیل) ج  مدیریت مخزن -4
 

 112از  82صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: تاریخ صدور

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404برنامه راهبردي وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

  سازي و تهیه گزارشهاي تحلیلی مدیریت مخزن و ارزیابی عملکردهامستند - 13- 4

  شرح اقدام - 1- 13- 4
 بـرداري  بهرهو ارائه گزارش و تحلیل فرایند  برداري بهرهالزم است تدقیق و تحلیل آمار ثبت شده 

به هنگام در زمان سیالب انجام شده و مقایسه آن با دستورالعمل هاي موجود  صورت پـذیرد، در  
  .ندسازي تجارب گذشته از اهمیت باالیی برخوردار استاین راستا مست

  موجود وضعیت - 2- 13- 4
مستند سازي بصورت مدون و ساختار مند انجام نمی شود و در حال حاضر گزارشات تهیـه شـده   

  .بصورت موردي و داراي برخی ابهامات و مشکالت تهیه می شود

  اقدامات مورد نیاز - 3- 13- 4
کوتاه مدت مخازن تهیه و تـدوین   برداري بهرهنیاز است سرفصل ها و فرمتهاي گزارش سیالب و 

  .گردد

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 13- 4
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام

    اي هاي آب منطقه شرکت  برداري از تأسیسات تأمین آب دفتر بهره

  



 
  

 

  پس از فروکش کردن سیل) ج  مدیریت مخزن -4
 

 112از  83صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: تاریخ صدور

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404برنامه راهبردي وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

  برداري تدقیق اطالعات و مدل هاي بهره - 14- 4

  شرح اقدام - 1- 14- 4
در پایـان سـیالب و بـه روز رسـانی مـدلها و سـناریوهاي        برداري بهرهتدقیق اطالعات تحلیل و 

با درنظر داشتن احتماالت با کمک مدلهاي پیش بینی کوتاه مدت و بلنـد مـدت مـی     برداري بهره
  .بایست صورت پذیرد

  موجود وضعیت - 2- 14- 4
ی پـذیرد و  در حال حاضر تدقیق اطالعات از طریق پایش سامانه هاي اطالعات سدها صـورت مـ  

  .برنامه ها نیز در بستر هاي نرم افزاري موجود متناسبا مورد بازنگري و اصالح قرار می گیرد

  اقدامات مورد نیاز - 3- 14- 4
کوتـاه مـدت از مخـازن تـدوین و بـه هنگـام سـازي برنامـه هـا           برداري بهرهالزم است مدلهاي 

  .بصورت پویا صورت پذیرد

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 14- 4
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  ول اقداممسئ

  اي هاي آب منطقه شرکت
  

برداري از تأسیسات تـأمین آب   دفتر بهره  
  شرکت مدیریت منابع آب

  



 
  

 

  پس از فروکش کردن سیل) ج  مدیریت مخزن -4
 

 112از  84صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: تاریخ صدور

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404برنامه راهبردي وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

رسانی دستورالعمل ها و ارزیابی تخلیه جریان غلیظ و رسوبات همـراه بـا    روز  بهتهیه و  - 15- 4
  سیالب

  شرح اقدام - 1- 15- 4
گی و ابعاد سیالب اتفـاق افتـاده درمخـازن سـدها، دسـتورالعمل تخلیـه       الزم است با توجه به بزر

  .جریان غلیظ و رسوبات ورودي به مخزن در زمان پس از سیالب به هنگام سازي شود

  موجود وضعیت - 2- 15- 4
در اکثر سدها دستورالعملی در خصوص نحوه تخلیه جریـان غلـیظ و تخلیـه رسـوبات ورودي در     

  .هنگام سیالب وجود ندارد

  مورد نیاز اقدامات - 3- 15- 4
  تهیه دستورالعمل تخلیه جریان غلیظ و مانور دوره اي مخزن جهت تخلیه رسوبات 

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 15- 4
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام

  اي هاي آب منطقه شرکت
  

برداري از تأسیسات تـأمین آب   دفتر بهره  
  شرکت مدیریت منابع آب



 
  

 

  پس از فروکش کردن سیل) ج  مدیریت مخزن -4
 

 112از  85صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: تاریخ صدور

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404برنامه راهبردي وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

ارزیابی کیفی منابع آب مخازن سدها پس از رخداد سیل با اولویت مخازن تـأمین کننـده    - 16- 4
  رسانی دستورالعملهاروز  بهآب شرب و تهیه و 

  شرح اقدام - 1- 16- 4
انجام فرایند پایش کیفی مخازن تامین کننـده آب شـرب در قالـب چـک لیسـت و دسـتورالعملی       

رامترهـاي کیفـی را تبیـین نمـوده و     است که چگونگی بازرسی به صورت چشمی و اسـتخراج پا 
  .  ماهانه صورت می پذیرد

  موجود وضعیت - 2- 16- 4
در برخی مخازن سدهایی که داراي ابزار پـایش کیفـی مناسـب هسـتند و یـا طـرف قـرارداد بـا         

ي مهندسین مشاور ذیصالح هستند، تکمیل و ارسال چـک لیسـت هـا بصـورت مسـتمر      ها شرکت
مدون و ساختار مند انجام نمی شود و در موارد خـاص   ارزیابی ها بصورت. ماهانه انجام می شود

  .صورت می پذیرد

  اقدامات مورد نیاز - 3- 16- 4
کیفی و سیستم پایش و تحلیـل و ارزیـابی پارامترهـا و     کنترل سدهاي اولویت دار به ابزار تجهیز
  اطالعات کیفی ارتقا 

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 16- 4
  واحد یا واحدهاي ناظر  رواحد یا واحدهاي همکا  مسئول اقدام

  اي هاي آب منطقه شرکت

5-   
برداري از تأسیسات تـأمین آب   دفتر بهره  

  شرکت مدیریت منابع آب

  



 
  

 

  قبل از صدور پیش آگاهی) الف  هماهنگی و مدیریت بحران -5
 

 112از  86صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: تاریخ صدور

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404برنامه راهبردي وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

  بانک اطالعات سیالب کشوراز  برداري بهرهطراحی، پیاده سازي و  - 1- 5

  شرح فعالیت - 1- 1- 5
ي هـا  مستندسازي و ایجاد بانک اطالعاتی سیالب شـامل آمـار و اطالعـات ثبـت شـده ایسـتگاه      

هیدرومتري، ایستگاه هاي بـاران سـنجی، تاریخچـه سـیالب در دوره بازگشـت هـاي مختلـف و        
  خسارات ناشی از وقوع سیالب در حوزه وزارت نیرو

  وضعیت موجود - 2- 1- 5
  .در حوزه وزارت نیرو به صورت متمرکز و مدون وجود ندارد سیالب کشوربانک اطالعاتی 

  اقدامات الزم - 3- 1- 5
دهـی،   العـاتی و تهیـه و ابـالغ چـارچوب و نحـوه گـزارش      استخراج اقـالم و سـاختار بانـک اط   

  آوري اطالعات و آمار ایستگاه هاي بارش، سامانه هاي هشدارسیل، نرم افزار هاي موجود، جمع

   واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 1- 5
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام

عامل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر 
  شرکت مدیریت منابع آب ایران

دفتر مهندسی رودخانه و سواحل، دفتـر  
  مطالعات پایه

دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامـل  
  وزارت نیرو



 
  

 

  قبل از صدور پیش آگاهی) الف  هماهنگی و مدیریت بحران -5
 

 112از  87صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: تاریخ صدور

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404برنامه راهبردي وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

  هاي آبخیزداري  پیگیري انجام مطالعات و اجراي طرح - 2- 5

  شرح فعالیت - 1- 2- 5
ان تمرکـز  به منظور تثبیت خاك و کاهش حجم رسوبات ورودي به تاسیسات آبی و افـزایش زمـ  

سیالب اجـراي طـرح هـاي آبخیـزداري و آبخـوان داري در حوضـه هـاي آبریـز داراي اولویـت          
هدف از اجراي این بند، تعامل، همکاري و پیگیـري در انجـام مطالعـات و اجـراي     . ضروري است

این طرحها از طریق سازمان جنگل ها، مراتـع و آبخیـزداري وزارت جهـاد کشـاورزي ضـروري      
  .باشد می

  موجود وضعیت - 2- 2- 5
  .خیز، اجرا نشده است هاي آبریز سیل طرح هاي آبخیزداري در اکثر حوضه

  اقدامات مورد نیاز - 3- 2- 5
تعامـل و همکـاري    انجـام مطالعـات و  تشکیل کارگروه مشترك با ارگان هاي ذیربط و پیگیـري  

هـا، مراتـع و    ن جنگـل سـازما از  هـاي آبریـز کشـور    هاي آبخیزداري در حوضـه  اجراي طرح براي
  بندي و به ترتیب اولویت زمان  ي کشور بر اساس برنامهآبخیزدار

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 2- 5
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام

دفترمدیریت بحران و پدافند غیر عامـل  
  شرکت مدیریت منابع آب ایران

  

دفاتر مهندسی رودخانه و سواحل و مطالعات 
آب شـرکت مـدیریت منـابع آب     پایه منـابع 

سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداري وزارت 
  جهاد کشاورزي

  

  



 
  

 

  قبل از صدور پیش آگاهی) الف  هماهنگی و مدیریت بحران -5
 

 112از  88صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: تاریخ صدور

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404برنامه راهبردي وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

 برنامه ریزي و برگزاري کارگاه هاي آموزشی و انجام مانور سیالب  - 3- 5

  شرح فعالیت - 1- 3- 5
به منظور پیشگیري و آمادگی  در مقابله با سیالب نیاز به برگـزاري کارگـاه هـاي تخصصـی آمـوزش بـه       

 .هیه و تدوین سناریو و انجام مانور سیالب می باشدصورت مستمر و ت

  وضعیت موجود - 2- 3- 5
کارگاه هاي تخصصی به صورت مستمر با موضوعات مختلف در دست انجام می باشد و نیـاز بـه برگـزاري    
کارگاه هاي مدیریت سیالب و مانور سیالب با رویکرد بررسی تجربیات و رفع مشکالت مـدیریت سـیالب   

    .ی باشدگذشته به صورت مستقل م

  اقدامات مورد نیاز - 3- 3- 5
ابالغ دستورالعمل تهیه سناریو و مانور، تعیین اساتید خبره مدیریت سیالب، پیگیري برنامه ریزي و اجـراي   

 ي زیرمجموعه ها شرکتدوره هاي آموزشی مدون در سطوح مختلف از مدیران ستادي تا کارشناس ذیربط 

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 3- 5
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  ل اقداممسئو

دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامـل  
  شرکت مدیریت منابع آب ایران

دفاتر مهندسی رودخانه و سواحل و مطالعـات پایـه   
  منابع آب شرکت مدیریت منابع آب 

  

 

  



 
  

 

  قبل از صدور پیش آگاهی) الف  هماهنگی و مدیریت بحران -5
 

 112از  89صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: تاریخ صدور

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404برنامه راهبردي وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

 پیگیري اجرایی شدن بیمه حوادث تأسیسات آبی - 4- 5

  شرح فعالیت - 1- 4- 5
مات بیمه حوادث تأسیسات آبی بـه منظـور کـاهش آسـیب پـذیري و مـدیریت ریسـک و        گسترش نظا

 .بهینه براي کلیه تاسیسات آبی ضروري می باشد برداري بهرهمکانیسم موثر جبران خسارت ها در 

  وضعیت موجود - 2- 4- 5
ر بیمه مسئولیت مدنی کارفرما و بیمه کارگاهی پیمانکاران  در طرح هاي اجرایی انجام می گردد ولـی د 

ي زیـر مجموعـه بیمـه    هـا  شـرکت به صورت موردي و بر اسـاس نیـاز    برداري بهرهطرح هاي در دست 
 . صورت می پذیرد

  اقدامات مورد نیاز - 3- 4- 5
شناسایی و طبقه بندي تاسیسات آبی حساس و تعیین تهدیدات متصوره و میزان آسیب پذیري ناشـی از  

تهیه شرح خـدمات و عقـد قراردادهـاي     حوادث و اخذ مشاور ذیصالح جهت تنظیم ساختار مناسب براي
اي با موضوعات بیمه حوادث ناشی از شکست سدها،آلودگی آب، غرق شدگی در تاسیسـات آبـی،    بیمه

ریزش سنگ، صـاعقه، سـرقت و   (برداري ناشی از عوامل مختلف  خسارت به تأسیسات و تجهیزات بهره
 .از جمله اقدامات مورد نیاز می باشد...) 

  واحد ناظر/ احد همکار و/ مسئول اقدام  - 4- 4- 5
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام

دفترمدیریت بحران و پدافند غیر عامل 
شـرکت مـدیریت منـابع آب ایـران بــا     

  همکاري 

ــت حفاظــت و   ــت طــرح و توســعه و معاون معاون
بـرداري و دفتـر حقـوقی و دفتـر بازرسـی  و       بهره

  منابع آبارزیابی عملکرد شرکت مدیریت 

  

 

  



 
  

 

  قبل از صدور پیش آگاهی) الف  هماهنگی و مدیریت بحران -5
 

 112از  90صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: تاریخ صدور

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404برنامه راهبردي وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

 تهیه و تدوین پیش نویس دستورالعمل ها، قوانین و آیین نامه هاي بیمه سیالب - 5- 5

  شرح فعالیت - 1- 5- 5
تدوین دستورالعمل، قوانین و آیین نامه هاي بیمه سیالب متناسب با قوانین موجود بیمه کشور با توجـه  

 . به اهمیت تامین و توزیع پایدار آب شرب مردم  امري ضروري می باشد

  عیت موجودوض - 2- 5- 5
 .دستورالعمل ، قانون و آیین نامه اي در موضوع بیمه سیالب موجود نمی باشد

  اقدامات مورد نیاز - 3- 5- 5
شناسایی و طبقه بندي تاسیسات آبی حساس و تعیین تهدیدات متصوره و میزان آسـیب پـذیري ناشـی    
ــه شــرح خــدمات و     ــراي تهی از حــوادث و اخــذ مشــاور ذیصــالح جهــت تنظــیم ســاختار مناســب ب

 اي  قدقراردادهاي بیمهع

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 5- 5
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام

دفتر مدیریت بحران و پدافندغیرعامل شرکت 
  مدیریت منابع آب ایران

بـرداري و دفتـر    معـاون حفاظـت و بهـره   
  مطالعات پایه شرکت مدیریت منابع آب

  

  

 

  



 
  

 

  قبل از صدور پیش آگاهی) الف  هماهنگی و مدیریت بحران -5
 

 112از  91صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: تاریخ صدور

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404برنامه راهبردي وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

   سیل منابع قرضه وتجهیزات در امور اماکن، ماشین آالت، پرسنل، اطالعاتی بانک ایجاد - 6- 5

  شرح فعالیت - 1- 6- 5
تجهیزات به صورت مسـتند در قالـب یـک نـرم افـزار جـامع بـا         اماکن، پرسنل، اطالعاتی بانک ایجاد

  .ي زیر مجموعه گره گشاي خال اطالعاتی حین سیالب می باشدها شرکتقابلیت دسترسی 

  وضعیت موجود - 2- 6- 5
 سـایر  و تجهیزات اماکن، پرسنل، به صورت پراکنده در دفاتر مختلف ستاد و زیرمجموعه اطالعاتی از

  امکانات موجود می باشد 

  اقدامات مورد نیاز - 3- 6- 5
اماکن، ماشین آالت، منـابع قرضـه    پرسنل، جمع آوري، بررسی، تحلیل و رفع نقص و آرشیو اطالعاتی

 .نرم افزارامکانات در قالب تهیه  سایر و تجهیزات و 

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 6- 5
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام

دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت 
  مدیریت منابع آب ایران

کلیه واحـد هـاي تخصصـی و ذیـربط شـرکت      
  مدیریت منابع آب ایران

  

 

  



 
  

 

  قبل از صدور پیش آگاهی) الف  هماهنگی و مدیریت بحران -5
 

 112از  92صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: تاریخ صدور

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404برنامه راهبردي وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

  ن و جانشین و تهیه دستورالعمل هاي مرتبط در مواقع اضطراريهاي معی هماهنگی و تعیین استان - 7- 5

  شرح فعالیت - 1- 7- 5
هاي اجرایـی اسـتان    هاي گسترده که توان مقابله ارگان هاي معین در مواقع بحران جانشین و استان  استان

مورد حادثه، دچار خسارت شدید گردیده است، موظفند در زمینـه انجـام عملیـات مقابلـه و تـالش در      
  . بازگرداندن شرایط به حالت نرمال اقدامات الزم را ملحوظ نمایندراستاي 

  وضعیت موجود - 2- 7- 5
هاي معین در کشور توسط سازمان مدیریت بحـران وزارت کشـور تعیـین شـده      جانشین و استان  استان

  . نیز در مواقع بحران به وظایف تعیین شده عمل می نمایند اي منطقهي آب ها شرکتاند که متناسب آن 

  ات مورد نیازاقدام - 3- 7- 5
برگزاري جلسه کمیته مدیریت بحران، انجام هماهنگی مدیران عامل، انتقـال اطالعـات مـورد نیـاز بـه      

ها و تاسیسات مهم و کلیدي بصورت محرمانه از اسـتان مـورد بازدیـد و تحویـل بـه       سازه  همراه نقشه
  برداري در مواقع ضروري استان جانشین جهت نگهداري و بهره

  واحد ناظر/ واحد همکار  /مسئول اقدام  - 4- 7- 5
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام

ــرکت    ــدغیرعامل ش ــران و پدافن ــدیریت بح دفترم
  مدیریت منابع آب ایران 

    اي هاي آب منطقه شرکت

  



 
  

 

  قبل از صدور پیش آگاهی) الف  هماهنگی و مدیریت بحران -5
 

 112از  93صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: تاریخ صدور

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404برنامه راهبردي وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

 ها و سیاست هاي مرتبط با سیالب العمل تجمیع و ابالغ دستور - 8- 5

  شرح فعالیت - 1- 8- 5
نها معیار ابالغ هشدار به استان ها می باشد و ساز و کار معین وقـانونی در  پیش بینی هاي هواشناسی ت

نظامنامـه  . روند پیش بینی ها و محدوده تعیین هشدار سیالب در حوضه هاي آبریز کشور وجود نـدارد 
ي زیرمجموعه ابالغ گردید که نیازمند تهیه آیین نامـه اجرایـی مـی    ها شرکتمدیریت ریسک به تمام 

  .باشد

  موجود وضعیت - 2- 8- 5
  .بینی و هشدار سیل دستورالعمل کاربردي مشخصی وجود ندارد در خصوص پیش

  اقدامات مورد نیاز - 3- 8- 5
بینی و هشدار سیل وپیگیري تـدوین آیـین نامـه     تهیه پیش نویس دستورالعمل سیاست هاي کالن پیش

  اجرایی نظامنامه مدیریت ریسک

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 8- 5
  واحد یا واحدهاي ناظر  د یا واحدهاي همکارواح  مسئول اقدام

دفتر مدیریت بحران و پدافنـدغیرعامل  
  شرکت مدیریت منابع آب ایران 

دفاتر مهندسی رودخانـه و سـواحل و مطالعـات    
  پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب 

دفتر مدیریت بحران و پدافنـدغیرعامل  
  وزارت نیرو 

 

  



 
  

 

  قبل از صدور پیش آگاهی) الف  هماهنگی و مدیریت بحران -5
 

 112از  94صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: تاریخ صدور

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404برنامه راهبردي وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

 بکار بودن سیستم هاي اطالعاتی، ارتباطی و اعالم هشدار شناسایی و اطمینان از آماده  - 9- 5

  شرح فعالیت - 1- 9- 5

و تجهیـز آن هـا  بـا     هـا  شـرکت شناسایی سیستم هاي اطالعاتی، ارتبـاطی و اعـالم هشـدار موجـود     
مـی   بـرداري  بهـره هماهنگی و همکاري دفتر فناوري اطالعات و مطالعات پایه و معاونـت حفاظـت و   

 .باشد

  وضعیت موجود - 2- 9- 5
هاي اطالعاتی، ارتباطی و اعالم هشدار به صورت پراکنده اطالعـات وجـود دارد کـه مـی      از سیستم

 .بایست شناسایی و جمع بندي گردد

  اقدامات مورد نیاز - 3- 9- 5
استعالم وضعیت  موجود زیرسـاختی ارتبـاطی و سـامانه هـاي اعـالم هشـدار کشـور و جمـع آوري         

  اطالعات در بانک اطالعاتی امور سیل 

  واحد ناظر/ حد همکار وا/ مسئول اقدام  - 4- 9- 5
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام

دفتر مـدیریت بحـران و پدافنـدغیرعامل    
  شرکت مدیریت منابع آب ایران

دفتــــر مــــدیریت بحــــران و      دفاترتخصصی شرکت مدیریت منابع آب ایران
  پدافندغیرعامل وزارت نیرو 

 

  



 
  

 

  قبل از صدور پیش آگاهی) الف  هماهنگی و مدیریت بحران -5
 

 112از  95صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: تاریخ صدور

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404برنامه راهبردي وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

  ان ایجاد و تجهیز اتاق مدیریت بحر - 10- 5

  شرح فعالیت - 1- 10- 5
ایجاد اتاق بحران با قابلیت هاي دسترسی به تجهیزات، نیـروي انسـانی و اطالعـات مـورد نیـاز جهـت       

ي مـادر تخصصـی و   ها شرکتمدیریت کارآمد بحران سیالب در سطوح مختلف در ستاد وزارت نیرو و 
  .ي تابع حسب مورد شرایط استان ها  ضروري استها شرکتنیز 

  وضعیت موجود - 2- 10- 5
مدیریت بحران به صورت مجهز وجود ندارد و بـه صـورت تجربـی و اسـتانی در مواقـع سـیالب       اتاق 

 .فرماندهی سانحه صورت می پذیرد

  اقدامات مورد نیاز - 3- 10- 5
تعیـین محـل ایجـاد اتـاق بحـران،      : تهیه و تجهیز اتاق بحران و راه اندازي سامانه مدیریت بحران شامل

ی، تجهیـز اتـاق بحـران، تـدوین دسـتورالعمل و شـرح       اختصاص ساختارتشکیالتی وتامین نیروي انسان
  وظایف اتاق بحران،  بکارگیري سامانه هاي اطالعاتی تدوین شده

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 10- 5
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام

ــدغیرعامل     ــران و پدافن ــدیریت بح ــر م دفت
  شرکت مدیریت منابع آب ایران

کلیه دفاتر تخصصی شرکت مـدیریت منـابع آب و   
  اي هاي آب منطقه شرکت

  

  
 



 
  

 

  قبل از صدور پیش آگاهی) الف  هماهنگی و مدیریت بحران -5
 

 112از  96صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: تاریخ صدور

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404برنامه راهبردي وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

اطالع رسانی و انتشار عمومی دستورالعمل ها و نقشه هاي پهنه بندي سیل و نقاط امـن و راه هـاي    - 11- 5
 رارف

  شرح فعالیت - 1- 11- 5
 فتـر توسـط د نقشه هاي پهنه بندي سیل تهیه شـده  نقاط امن و راه هاي فرار در مواقع بحرانی بر اساس 

 . مهندسی رودخانه و سواحل دراختیار مرکز فرماندهی جهت انتشار و ابالغ قرار می گیرد

  وضعیت موجود - 2- 11- 5
با توجه به نداشتن نقشه پهنه بندي سیالب در دوره هاي بازگشت مختلف براي رودخانـه هـاي کشـور    

 .امکان تدوین دستورالعمل و اعالن نقاط امن و راه هاي فرار وجود ندارد

  مورد نیاز اقدامات - 3- 5-11
باشـد کـه نیازمنـد تعیـین نقشـه خطـر       مـی  فرماندهی  موضوع این فعالیت یکی از پیش نیازهاي مرکز

پذیري سیل در کلیه رودخانه هاي کشور و در نتیجه تهیه نقشه پهنه بندي سیالب می باشـد و پـس از   
 .آن اطالع رسانی و اعالن عمومی با ساز و کار مشخص در دستور کار قرار می گیرد

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 11- 5
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام

دفتر مدیریت بحـران و پدافنـدغیرعامل   
  شرکت مدیریت منابع آب ایران 

کلیه دفاتر تخصصی شرکت مدیریت منابع آب 
  اي هاي آب منطقه و شرکت

دفتر مدیریت بحران و پدافنـدغیرعامل  
  ت نیرووزار

 



 
  

 

  قبل از صدور پیش آگاهی) الف  هماهنگی و مدیریت بحران -5
 

 112از  97صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: تاریخ صدور

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404برنامه راهبردي وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

  توسط وزارت کشورپذیري سیالب  خطرپیگیري و هماهنگی براي انجام مطالعات طرح جامع  - 12- 5

  شرح اقدام - 1- 12- 5
با تلفیق نقشه هاي پهنه بندي سیالب و ارزیابی و تحلیل اقتصادي میزان خسارت در پهنه هاي آبگیـر   

عـالوه بـر احتمـال وقـوع      هـا  پذیري سیالب و همچنین با تحلیل این نقشه هاي خطر نسبت به تهیه نقشه
  . خسارت به تعیین میزان خسارت نیز می توان دست یافت

  وضع موجود  - 2- 12- 5
توسـط   94در سـال   "شرح خـدمات طـرح جـامع خطـر پـذیري سـیالب       "علی رغم تصویب و ابالغ 

وزارت نیـرو و سـایر    وزارت کشور تا زمان حاضر مطالعات مشخصـی بـا همکـاري وزارت کشـور و    
ر این زمینه صورت نگرفته است و هنوز مطالعات خاتمه یافته مشخصی در سـطح  ها ي مرتبط ددستگاه

  .کشور در این خصوص واصل نگردیده است

  اقدامات مورد نیاز  - 3- 12- 5
شناسایی اولویت هاي کاري و تعیین متولی انجام مطالعـات بـر مبنـاي شـرح خـدمات و تـامین منـابع        

  .الیت می باشداعتباري مورد نیاز از اهم اقدامات مورد نیاز این فع

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 12- 5
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام

دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامـل  
  شرکت مدیریت منابع آب

ها و سـواحل شـرکت مـدیریت     دفتر مهندسی رودخانه
  منابع آب و سازمان مدیریت بحران کشور

  

 

  



 
  

 

  قبل از صدور پیش آگاهی) الف  هماهنگی و مدیریت بحران -5
 

 112از  98صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: تاریخ صدور

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404برنامه راهبردي وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

جلسات دوره اي کمیته مدیریت بحران شرکت مدیریت منابع آب بـراي همـاهنگی و   برگزاري  - 13- 5
  برنامه ریزي بر اساس نظام نامه مصوب

 شرح فعالیت - 1- 13- 5

ي مادرتخصصـی  ها شرکتنظامنامه مدیریت بحران و پدافندغیرعامل وزارت نیرو  1-7-5مطابق بند   
ستور جلسه، انضـمام اسـناد، مـدارك    موظف می باشند با دعوت از اعضاي کمیته به جلسه ضمن تهیه د

و صورتجلسات، پیگیري حسن اجراي مصوبات را نیز داشته باشـد کـه بـر اسـاس نظامنامـه مـدیریت       
  .سیالب نیز این برنامه ریزي صورت می پذیرد

  وضعیت موجود - 2- 13- 5
  .دبیرخانه به صورت موردي در مواقع سیالب بر اساس دستور رئیس کمیته تشکیل جلسه می دهد

  مورد نیازاقدامات  - 3- 13- 5
برنامه ریزي مـدون برگـزاري دوره اي جلسـات و تهیـه شـرح وظـایف تعیـین شـده در نظامنامـه              

  مدیریت سیالب براي اعضاي کمیته و پیگیري اجرا شدن مصوبات 

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 13- 5
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام

اعضــاي کمیتــه مــدیریت بحــران و پدافنــدغیرعامل   ان و پدافند غیر عاملدفتر مدیریت بحر
  شرکت مدیریت منابع آب

  

  

 

  



 
  

 

  از پیش آگاهی تا پایان سیالب )ب  هماهنگی و مدیریت بحران -5
 

 112از  99صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: تاریخ صدور

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404ي وزارت نیرو برنامه راهبرد

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

 اطالع رسانی و پایش مدیریت سیالب - 14- 5

  شرح فعالیت - 1- 14- 5
پس از پیش بینی و اعالم رخداد سیالب از مراجع ذیربط اطالع رسانی به کلیه عوامل دسـت انـدرکار   

یت سـیالب بسـته بـه گسـتردگی و سـطح آن بـا همـاهنگی        تقا فرماندهی صورت می پذیرد و مدیررا
  .درگیر سیالب پایش می گردد اي منطقهي آب ها شرکت

  وضعیت موجود - 2- 14- 5
دفتر مهندسی رودخانه و سواحل شرکت به جهت آمـادگی، اطـالع رسـانی سـیالب را پـس از اعـالم       

اسـتان درگیـر    اي منطقـه ي آب ها شرکتسازمان هواشناسی کشور به صورت کلی به  یا هشدار اخطار
با هماهنگی مـدیریت بحـران اسـتانداري در کمیتـه هـاي مربوطـه        ها شرکتسیالب ابالغ می نماید و 
  .  مطرح و شرکت می نمایند

  اقدامات مورد نیاز - 3- 14- 5
ایجاد اتاق بحران با امکانات و تجهیزات پایش و اطالع رسانی و تدوین ساختار اطالع رسانی و نحـوه  

  وح مختلف مطابق نظامنامه مدیریت سیالب وزارت نیرو پایش مدیریت سییالب در سط

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 14- 5
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام

دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل 
  شرکت مدیریت منابع آب

اعضاي کمیته مدیریت بحران و پدافندغیرعامل شـرکت  
  ع آبمدیریت مناب

  

 

  

  



 
  

 

  از پیش آگاهی تا پایان سیالب )ب  هماهنگی و مدیریت بحران -5
 

 112از  100صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: تاریخ صدور

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404ي وزارت نیرو برنامه راهبرد

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

دریافت مستمر اطالعات از مناطق عملیاتی و سیل زده و ارائه گـزارش هـاي اولیـه و تکمیلـی       - 15- 5
 سیالب 

  شرح فعالیت - 1- 15- 5
دفتر مدیریت بحران و پدافندغیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گزارش هاي اولیـه و تکمیلـی بـر    

ي زیرمجموعـه  هـا  شـرکت ه بحـران و  اساس اطالعات وگزارش هاي تحلیلی دریافتی از دفاتر عضو کمیت
  .جمع بندي و گزارش تکمیلی را به مراجع ذیربط ارسال می نماید

  وضعیت موجود - 2- 15- 5
  .دفاتر به تفکیک بر اساس تخصص و عملکرد حوزه تخصصی  گزارش ارائه می نمایند

  اقدامات مورد نیاز - 3- 15- 5
 .زیر مجموعه  يها شرکتتعیین ساز و کار و فرم واحد در ارائه گزارش اولیه سیالب توسط  •

 تحلیل گزارش هاي اولیه سیالب توسط دفاتر مطالعات پایه و مهندسی رودخانه •

 جمع بندي گزارش در فرم مصوب و ارسال به مراجع ذیربط •

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 15- 5
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام

عامـل  دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر
  شرکت مدیریت منابع آب

  اعضاي کمیته مدیریت بحران و پدافندغیرعامل
دفاتر مهندسی رودخانه و سواحل، مطالعـات پایـه و   

مـدیریت   مرکـز برداري تاسیسات تـامین آب و   بهره
  برق آبینیروگاه هاي 

  

 

  



 
  

 

  از پیش آگاهی تا پایان سیالب )ب  هماهنگی و مدیریت بحران -5
 

 112از  101صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: تاریخ صدور

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404ي وزارت نیرو برنامه راهبرد

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

  مدیریت افکار عمومی و ارتباط با رسانه ها  - 16- 5

  شرح فعالیت - 1- 16- 5
در مواقع بحران، اطالع رسانی دقیق و موثق از منابع آگاه و مسئول و اطالع رسـانی بموقـع سـهم بـه     

  . سزایی در مدیریت سیالب خواهد داشت

  وضعیت موجود - 2- 16- 5
می و رسـانه هـا وجـود نـدارد و     ساز وکار از پیش تعیین شـده اي جهـت اطـالع رسـانی افکـار عمـو      

از طریق مصاحبه با افراد غیر مسئول در مواقع سیالب افکار عمـومی را تحـت تـاثیر     "خبرنگاران غالبا
  . قرار می دهند

  اقدامات مورد نیاز - 3- 16- 5
تعیین مسئول و سخنگوي مدیریت بحران سیل در سامانه فرماندهی و معرفی بـه ارگـان هـاي ذیـربط،     

  صدا و سیما جهت همکاري رسانه در مواقع اضطراري تفاهم نامه با سازمان

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 16- 5
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام

  اعضاي کمیته مدیریت بحران و پدافندغیرعامل  دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل 
  دفاتر روابط عمومی
  سازمان صدا و سیما

  

 

  

 

 



 
  

 

  از پیش آگاهی تا پایان سیالب )ب  هماهنگی و مدیریت بحران -5
 

 112از  102صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: تاریخ صدور

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404ي وزارت نیرو برنامه راهبرد

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

 متولی مدیریت سیالب در سطح ملی اطالع رسانی و هماهنگی، تعامل با سایر نهاد هاي  - 17- 5

  شرح فعالیت - 1- 17- 5
جهت کاهش آسیب پذیري و جلـوگیري از سـاخت و سـاز غیـر مجـاز در بسـتر حـریم رودخانـه هـا،          

هاي جریان رودخانه و نقشه پهنه بندي سیالب و نقـاط آسـیب پـذیر توسـط دفتـر مهندسـی        روندیابی
  .ودخانه و سواحل تهیه و خالصه نتایج آن به مراجع ذیربط و مردم ابالغ می گرددر

  وضعیت موجود - 2- 17- 5
دفتــر مهندســی رودخانــه در حــال حاضــر متــولی مهندســی و ســاماندهی رودخانــه هــا مــی باشــد و  

  .ي زیرمجموعه انجام می دهدها شرکترسانی و هشدارهاي عمومی الزم را از طریق  اطالع

  ازاقدامات مورد نی - 3- 17- 5
  تعیین ساز وکار اطالع رسانی و هشدارهاي عمومی الزم به نهاد هاي متولی

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 17- 5
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام

  اعضاي کمیته مدیریت بحران و پدافندغیرعامل   دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل 
ودخانه و سواحل و مطالعـات پایـه   دفاتر مهندسی ر

  شرکت مدیریت منابع آب

  

 

  

  



 
  

 

  از پیش آگاهی تا پایان سیالب )ب  هماهنگی و مدیریت بحران -5
 

 112از  103صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: تاریخ صدور

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404ي وزارت نیرو برنامه راهبرد

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

 بحران بسته به سطح سیالب با مقابله هاي اکیپ و عملکرد ارزیابی هاي گروه اعزام - 18- 5

  شرح فعالیت - 1- 18- 5
به جهت ضرورت احصاء خسارت هـاي سـیالب، برنامـه ریـزي بـراي تـامین منـابع مـالی و اعتبـاري          

عضاي ارزیاب عملکرد و اکیپ هاي مقابله و تعیین معیـار هـاي   بمنظورجبران خسارت ها ضمن تعیین ا
  .ارزیابی ، با توجه به سطح سیالب گروه ارزیاب به منطقه اعزام می گردند

  وضعیت موجود - 2- 18- 5
برنامه مدونی جهت اعزام گروه ارزیاب با برنامه مشخص تعیین شده از جانب کمیتـه مـدیریت بحـران    

  .ن هاي حین و پس از سیالب کارشناس اعزام می نمایندوجود ندارد و دفاتر حسب نیاز در زما

  اقدامات مورد نیاز - 3- 18- 5
ي زیـر  هـا  شـرکت تعیین گروه ارزیاب عملکرد و اکیپ مقابله بـا بحـران و ابـالغ حکـم و معرفـی بـه       

 مجموعه، تهیه دستورالعمل ارزیابی عملکرد مدیریت سیالب در چارچوب نظامنامـه مـدیریت سـیالب،   
  عملکرد مطابق دستورالعمل ابالغی بیارزیا هاي گروه اعزام

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 18- 5
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام

دفتر مدیریت بحران و پدافنـدغیرعامل  
  شرکت مدیریت منابع آب

    اعضاي کمیته مدیریت بحران و پدافندغیرعامل 

 

  

 



 
  

 

  از پیش آگاهی تا پایان سیالب )ب  هماهنگی و مدیریت بحران -5
 

 112از  104صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: تاریخ صدور

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404ي وزارت نیرو برنامه راهبرد

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

 سیل امور در جانشین و پشتیبان معین، هاي نسازما مدیریت و هماهنگی با - 19- 5

  شرح فعالیت - 1- 19- 5
استان هاي معین و جانشین مطابق ابالغ وزارت کشور تعیین شده است و از طریق کمیته هاي مـدیریت  

  .بحران استانداري ها در سطوح باالي حادثه سیالب وارد عمل می گردند

  وضعیت موجود - 2- 19- 5
ع بحـران هـاي سـیالب بـا اسـتان هـاي معـین و جانشـین         این هماهنگی از طریق استانداري ها در مواق

 .ي زیر مجموعه نیز استان هاي معین و جانشین مشخص شده استها شرکتو در . صورت می پذیرد

  اقدامات مورد نیاز - 3- 19- 5
کـارگروه اصـلی   سـیل توسـط    امـور  در جانشـین  و پشـتیبان  معـین،  هاي سازمانتعیین شرح وظایف 

تعیین و ابالغ گردد و پیگیري ابالغ دسـتورالعمل اسـتان هـاي     تخصصی سیل، مخاطرات دریایی و آب
 ي زیر مجموعه ها شرکتمعین و جانشین از وزارت کشور و اجرایی نمودن آن در 

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 19- 5
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام

ت مدیریت دفاتر مدیریت بحران و پدافندغیرعامل شرک
  منابع آب و شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

دفتر مدیریت بحران و پدافند غیـر عامـل     
  وزارت نیرو

 

  

  



 
  

 

  از پیش آگاهی تا پایان سیالب )ب  هماهنگی و مدیریت بحران -5
 

 112از  105صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: تاریخ صدور

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404ي وزارت نیرو برنامه راهبرد

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

  تشکیل جلسات کمیته مدیریت بحران و نشست مدیران بسته به گستردگی و سطح سیالب - 20- 5

 شرح فعالیت - 1- 20- 5

دیران ذیـربط و  با توجه به سطح سیالب جلسه فوق العاده کمیته مدیریت بحران با حضور کلیه م
تعیین شده در نظامنامه تشکیل می گردد و پایش وضعیت و بررسـی گـزارش هـاي دریـافتی از     

ي درگیر سیالب صـورت  ها شرکتمنطقه و در صورت لزوم تصمیم گیري و تصمیم سازي براي 
  . می پذیرد

  وضعیت موجود - 2- 20- 5
قع سیالب تشـکیل  کمیته مدیریت بحران  به صورت موردي بنا به تشخیص رئیس کمیته، در موا

  .جلسه می دهد

  اقدامات مورد نیاز - 3- 20- 5
تعیین محل اتاق بحران جهت برگزاري جلسات دوره اي و فوق العـاده و تعیـین اعضـاي تصـمیم     
گیردر مدیریت سیالب مطابق شرح وظایف تعیین شده در نظامنامه مدیریت سـیالب و پیگیـري   

  اجرا شدن مصوبات 

  ظرواحد نا/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 20- 5
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام

ــران و     دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل ــدیریت بحـ ــه مـ ــاي کمیتـ اعضـ
  پدافندغیرعامل شرکت مدیریت منابع آب

  



 
  

 

  پس از فروکش کردن سیل) ج  هماهنگی و مدیریت بحران -5
 

 112از  106صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: تاریخ صدور

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404برنامه راهبردي وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

 اعالم پایان شرایط سیالبی  - 21- 5

  شرح فعالیت - 1- 21- 5
یریت بحران استان می باشد کـه  پایان وضعیت سیالب در وزارت نیرو محدود به اعالن کمیته هاي مد

ي زیرمجموعـه پـس از فـروکش کـردن     هـا  شـرکت به منظور هماهنگی و ساماندهی به فعالیت هـاي  
  .پایان وضعیت اضطراري می گردد مرکز فرماندهی اعالن سیالب از طریق 

  وضعیت موجود - 2- 21- 5
ـ  ه الگـو و  پایان وضعیت سیالب  در حال حاضر روش مدون و تعریف شده اي نداشته و طبق هیچگون

  .فرمت مشخصی انجام نمی شود

  اقدامات مورد نیاز - 3- 21- 5
و تعیین فرآیند هاي پس از وقـوع سـیالب، تهیـه فـرم هـاي مربوطـه،        کمیته مدیریت بحرانتشکیل 

   . تکمیل و اطالع رسانی مناسب و تعیین سازو کار اعالن پایان شرایط سیالبی

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 21- 5
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام

دفتر مدیریت بحـران و پدافنـدغیرعامل   
  شرکت مدیریت منابع آب ایران

دفتر مطالعـات پایـه منـابع آب شـرکت     
  مدیریت منابع آب

  

 

  



 
  

 

  پس از فروکش کردن سیل) ج  هماهنگی و مدیریت بحران -5
 

 112از  107صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: تاریخ صدور

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404برنامه راهبردي وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

 برگزاري کارگاه و سمینار براي انتقال تجربیات و تحلیل عملکرد - 22- 5

  شرح فعالیت - 1- 22- 5
نش اضطراري و مانورهاي مدیریت سیالب منجربه کسـب تجربـه و   برگزاري دوره هاي آموزشی واک

ارتقاء سطح آگاهی نیروهاي عملیاتی و ستادي همراه با بهـره گیـري از تجربیـات عوامـل و متصـدیان      
  .پرداخت. مواجه با سیالب در نقاط مختلف کشور خواهد بود

  وضعیت موجود - 2- 22- 5
نتهی ضرورت تدوین سـناریو و انجـام   دوره عمومی مصوب جهت مدیریت بحران برگزار می گردد، م

  . مانور خاص مدیریت سیالب وجود ندارد

  اقدامات مورد نیاز - 3- 22- 5
تدوین دوره هاي آموزشی مصـوب و کـد دار مـدیریت سـیالب، تعیـین اسـاتید متخصـص و مجـرب         

  مدیریت سیالب، تهیه و تدوین سناریو خاص مدیریت سیالب و انجام مانور هاي مدیریت سیالب

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 22- 5
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام

دفتر مدیریت بحـران و پدافنـدغیرعامل   
  شرکت مدیریت منابع آب ایران 

دفاتر تخصصی ذیـربط در شـرکت مـادر تخصصـی     
  مدیریت منابع آب

  

 

  



 
  

 

  پس از فروکش کردن سیل) ج  هماهنگی و مدیریت بحران -5
 

 112از  108صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: تاریخ صدور

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404برنامه راهبردي وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

 رسانی بانک اطالعات جامع سیالب کشور  روز  به - 23- 5

  شرح فعالیت - 1- 23- 5
گردد کـه پـس از    مستند سازي و ایجاد بانک اطالعاتی جامع سیالب ایجاد می ،قبل از وقوع سیالب 

هر سیالب مستندات و اطالعات مربوط به آن در بانک اطالعاتی با رویکرد مدیریت دانش و امکـان  
  .دسترسی به تجارب گذشته تکمیل می گردد

  موجود وضعیت - 2- 23- 5
ه صورت پراکنده و بـر اسـاس شـرح وظـایف و تخصـص آن      مستند سازي سیالب در دفاتر مختلف ب

  .دفتر صورت می پذیرد

  اقدامات مورد نیاز - 3- 23- 5
متمرکز نمودن مستندات سیالب در بانک اطالعـاتی جـامع سـیالب بمنظـور بـه روز رسـانی بانـک        

تعریـف رویـه هـاي واحـد بـا الگـوي مناسـب در سـطح سـتاد و           اطالعاتی با ایجاد مکانیسم کارآمد،
  .ي تابعه استانیها شرکتادر تخصصی و ي مها شرکت

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 23- 5
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام

دفتر مدیریت بحـران و پدافنـدغیرعامل   
  شرکت مدیریت منابع آب ایران

دفاتر تخصصی ذیـربط در شـرکت مـادر تخصصـی     
  مدیریت منابع آب

  

 

  



 
  

 

  پس از فروکش کردن سیل) ج  هماهنگی و مدیریت بحران -5
 

 112از  109صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: تاریخ صدور

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404برنامه راهبردي وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

 اصالحی اقدامات ائه گزارش مستند سیالب وپیشنهادتهیه و ار - 24- 5

  شرح فعالیت - 1- 24- 5
ي زیر مجموعه بر اساس فرمت هاي گـزارش  ها شرکتگزارش مدیریت سیالب واحد هاي ذیربط و 

بحران ابالغی تکمیل و مورد تحلیل قرار می گیرد و پـس از ارزیـابی عملکـرد واحـد هـا پیشـنهاد       
  .اقدامات اصالحی صورت می پذیرد

  موجودوضعیت  - 2- 24- 5
  .هر واحد بر اساس مکاتبات و تخصص دفتر موضوعی اقدام به تهیه گزارش می نماید

  اقدامات مورد نیاز - 3- 24- 5
تعیین ساز و کار تهیه گزارش هاي تخصصی توسط واحد هاي ذیربط در مدیریت سـیالب و تعیـین   

  ي زیر مجموعه در مدیریت سیالبها شرکتمعیار هاي ارزیابی عملکرد 

  واحد ناظر/ د همکار واح/ مسئول اقدام  - 4- 24- 5
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام

دفتر مدیریت بحران و پدافندغیرعامل شرکت مدیریت 
  منابع آب ایران

دفاتر تخصصی ذیربط در شـرکت مـادر   
  تخصصی مدیریت منابع آب

  

 

  



 
  

 

  پس از فروکش کردن سیل) ج  هماهنگی و مدیریت بحران -5
 

 112از  110صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: تاریخ صدور

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404برنامه راهبردي وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

 مستندسازي و تهیه گزارش تحلیلی سیل در بخش اقدام و هماهنگی - 25- 5

  فعالیت شرح - 1- 25- 5
مستند سازي سیالب شامل مشخصات سیالب، شرح اقدامات پیشگیرانه و مقابلـه بـا سـیالب بوجـود     

ارائه می گردد و سپس گزارش تحلیلی توسط دفـاتر   اي منطقهآمده و تحلیل اولیه توسط شرکت آب 
امل عضو کمیته مدیریت بحران جمع بندي و در نهایت از طریق دفتر مـدیریت بحـران و پدافنـدغیرع   

  . به مراجع ذیربط ارسال می گردد

  وضعیت موجود - 2- 25- 5
ي زیرمجموعه تعیین وحسب مورد به صورت مکتـوب بـه سـتاد اعـالم     ها شرکتگزارش کلی توسط 

  . می گردد

  اقدامات مورد نیاز - 3- 25- 5
تهیــه و تــدوین فــرم هــاي یکپارچــه گــزارش تحلیلــی ســیالب  توســط کمیتــه مــدیریت بحــران و 

  ر اساس فرم هاي گزارش تحلیل پدافندغیرعامل ستاد  و تهیه ب

  واحد ناظر/ واحد همکار / مسئول اقدام  - 4- 25- 5
  واحد یا واحدهاي ناظر  واحد یا واحدهاي همکار  مسئول اقدام

دفتر مدیریت بحران و پدافندغیرعامل شرکت مدیریت 
  منابع آب ایران

دفاتر تخصصی ذیربط در شـرکت مـادر   
  تخصصی مدیریت منابع آب

  

 



 
  

 

 

 112از  111صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: تاریخ صدور

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404برنامه راهبردي وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

   سند ر تدوینمشارکت کنندگان د

  سمت  نام و نام خانوادگی

  وزارت نیروحوزه ستادي 

  برداري و حفاظت آب و آبفا هاي بهره مدیر کل دفتر نظام جواد میبدي

  هاي مرزي مدیر کل دفتر رودخانه فدا جبار وطن

  آبی برداري از تأسیسات آب و آبفا و برق بهره راهبري و نظارت بر رئیس گروه سید محمد مهدي نوربخش

  آبی برداري از تأسیسات آب و آبفا و برق بهره راهبري و نظارت برگروه   ارسالن ذاکري افشار

  معاون دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل  جالل جهانبخشی

  هاي مرزي کارشناس دفتر رودخانه صمیمی مریم

  شرکت مدیریت منابع آب

  پدافند غیر عامل مدیر کل دفتر مدیریت بحران و آقابیگی... سیف ا

  برداري از تأسیسات تأمین آب مدیر کل دفتر بهره آرش اخوان

  مدیر دفتر مهندسی رودخانه و سواحل غزال جعفري

  مدیر کل دفتر مطالعات پایه منابع آب  رضا راعی

  کارشناس دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل علیرضا رضاپور



 
  

 

 

 112از  112صفحه 

  ن740/002/95: شماره سند
  1/8/1395: تاریخ صدور

  -: شماره بازنگري
 -: تاریخ بازنگري

  بخش آب 26راهبرد شماره  – 1404برنامه راهبردي وزارت نیرو 

 نامه مدیریت سیالب در وزارت نیرو نظام

  سمت  نام و نام خانوادگی

  لعات پایه منابع آبرئیس گروه در دفتر مطا  مجتبی سهیلی

  برداري از تأسیسات تأمین آب کارشناس دفتر بهره محمد حسین منتظریون

  دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در رئیس گروه بهزاد روزخش

  کارشناس دفتر مهندسی رودخانه و سواحل روناك اسعدي

  شرکت توسعه منابع آب و نیروي ایران

  عاونت فنیمشاور عالی م  حسام فوالدفر

  ریزي تولید مدیر امور بازار برق و برنامه  سیامک داوري نیکو

  برداري مدیر رفتارسنجی و ابزاردقیق معاون بهره  مجید حسینی

  پدافند غیر عامل و مدیریت بحران در رئیس گروه محمد نقوي

  شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

  ند غیر عاملکارشناس دفتر مدیریت بحران و پداف فرهام کرکانی

  مؤسسه تحقیقات آب

  مدیر پژوهشکده هیدرولیک سید محمد هادي مشکاتی

 


	Flood Management 1.pdf
	Flood Management 2.pdf
	Flood Management 3.pdf
	Flood instructure.pdf
	Flood Management.pdf



