
 

  خالصه مذاكرات جلسات مجازی

 

 2  از  1 صفحه: 
 ارزیابي سيالبكميته تخصصي 

 

                                           88تیر  تا پايان 89اسفند  :زمان                21/40/99  تاريخ:         9904شماره جلسه:  

 دستور جلسه:

 

ویروس کرونا، بحث ها و تبااد   لزوم توجه و مراقبت های بهداشتی در برابر با توجه به شرایط خاص کشور و 
 زی جایگزین بحث ها حضوری و شرکت در جلسه ماهیانه شده است.   نظر در فضای مجا

ها  اندیشای درخصاوص    در اغلب اوقات به دلیل وجود وقت کافی برای تباد  نظر و تفکر بر روی مطالاب،  
 از بهره وری بیشتری برخوردار است.مباحث 

 

 :اعضای فعال

 

 و ... خانم ها: استادی، صدری، یزدانی

سیاری،  مجید سوری نژاد، علی دکتر  معالی زعفرانی زاده، درودیان،چهرزاد، انسانیت، امد نیما حدکتر آقایان: 

سیدعلیرضا مطهری،  ،فدائی فردمصطفی طالب بیدختی، محمود غالمی، واثقی، دکتر سیامک عبایی، هاشم فردوسی، 

 و ... موسوی، امید همتیدکتر معتق، دکتر
 

 و تصمیمات:  الصه مذاكراتخ

1 

شنهاد ریاست محترم کمیته سیالب، در تداوم فعالیت های کمیته سیالب و تعامل فیمابین اعضای محترم، باا  حسب پی
توجه به شرایط خاص کشور و نیاز به اقدامات ویژه مراقبتی و بهداشتی در رویارویی با ویاروس کروناا، مرارر شاد در     

فضای مجازی جایگزین شود. بر اسااس نظارات   شرایط عدم برگزاری جلسات حضوری ماهیانه، بحث و تباد  نظر در 
دریافتی از اعضای محترم، رویکرد جدید ه  اندیشی در فضای مجازی به دلیل داشتن وقت کافی برای تبااد  نظار و   

نظارات و پیشانهادات   طرح کلیه  همچنین و بوده برخورداراالتری تفکر بر روی مطالب، در اغلب اوقات از بهره وری ب
به منظور شروع بحث اقای مهندس فدایی فرد مباحث ذیل  .وقت مناسب و کافی را فراه  آورده است دوستان با تخصیص

 را برای اعضای گروه مطرح نمودند:

 بررسی امکان افزایش اثربخشی کاهش خسارات ناشی از مانورهای سدهای مخزنی -

 تاثیر عدم الیروبی مسیر سیالب و رودخانه بر افزایش خسارت سیالب -

 کان پذیری آزادسازی زمین و حریم بستر رودخانهبررسی ام -

 تاثیر افزایش اشتغال آب محور بر افزایش خسارت سیالب -
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مورد بحث و  1991ی برای بررسی رخداد سیالب در سال گزارش ها و اخبار هیئت ویژه ریاست جمهوردر طول این مدت 

تهیه گزارش مامور هیئت ویژه ای را  91فروردین  22تبادل نظر قرار گرفت. ریاست محترم جمهوری طی حکمی در تاریخ 

کارگروه تخصصی  19 مقرر گردید بر این اساسنمود تا ابعاد و زوایای سیالب این سال مورد بررسی قرار گیرد. ملی سیالب 

عنوان  تحتاین هیئت  گزارش های مربوطه را تهیه نمایند. گزارش اولبررسی های الزم را انجام داده و طی مدت شش ماه 

با حضور نمایندگانی از هیئت و برخی از اعضای کمیته  1991طی جلسه ای حضوری در مرداد ماه  و تهیه شد روایت سيالب

شده  سوال مطرح شده از سوی ریاست جمهوری ارائه 114گزارش دوم به منظور ارائه پاسخ به سیالب مورد نقد قرار گرفت. 

 مطالعات به شرح ذیل بوده است: اینو دستاوردهای  برخی از محورهااست. 
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 وری در مقابل سیالبآبررسی میزان تاب اهمیت  -

 تغییر اقلیمبررسی میزان تاثیر پذیری سیالب از  -

 در قبال پدیده سیالب ارتقای جایگاه سازمان مدیریت بحران -

 اثرات متقابل تخریب منابع طبیعی و محیط زیست و سیالب -

 شفاف سازی، تداخل قوانینلزوم  -
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نتوانسته موجبات رونق اقتصادی جوامع در کشور بعضاً حث و تبادل نظر در خصوص این موضوع که چرا احداث سدها ب

 و به این علت نقدهای زیادی بر سدسازی در کشور وارد شده است.  تحت تاثیر را فراهم آورد

 برخی از نکات مورد اشاره اعضای محترم از قرار زیر است: 

 ن حوزه های تخصصی در رسیدن به راه حل مشترک برای توسعهفیمابینداشتن تعامل  -

 سنتی.مدرن نسبت به روش های روش های در ریشه های حفظ تمدن در مناطق خشک عدم توجه کافی به بررسی  -

و شاهد ی نبوده ایم و قادر به ایجاد سیستم پایداربیشتر،  و بودجه باالتر عصر حاضر علیرغم وجود تکنولوژیدر  اینکه

، موضوعی است که بسیار جای بحث و مطالعه جمعیت از بخش هایی از جغرافیای کشور هستیم و تخلیه جرتمها

 .دارد

 طرح های توسعهبکار گرفته در فقدان خالقیت در استفاده از تکنولوژی  -

 نداشتن مطالعات پیوست فرهنگی -

 طرحها ث و بهره بردارینداشتن مطالعه ارزیابی آثار اجتماعی و اقتصادی و محیط زیست پس از احدا -

 طرحها بیگانه بودن مجریان سدها نسبت به آثار اجتماعی و اقتصادی و محیط زیست -
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، مشخص شده که واژه هایی نظیر از سوی آقای دکتر انسانیت انجام شده است طی برررسی هایی که در مراجع خارجی

. سرریز غیر کنترلی سد استفاده استبه مفهوم در موارد زیادی dam burst و ترکیدن سد  dam failureشکست سد 

شکست تعبیر به  رخی از افراد،از سوی باستفاده از این مراجع موارد متعددی در هنگام  دراهمیت این موضوع این است که 

 را اشاره داشتند.محیط مجازی نمونه مشاهده شده در  بدنه و فیزیک سد شده است. در ادامه چندین
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بولتن ارزیابی سالب ارسال شده از سوی کمیته جهانی سدهای بزرگ ایران از سوی آقای مهندس فدایی فرد و چند تن از 

اعضای محترم کمیته سیالب مورد دقت و برر سی قرار گرفت و نقطه نظرات مربوطه طی نامه شماره  ؟ برای دبیرخانه و از 

 طریق ایمیل برای کمیته جهانی ارسال گردید.
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درخصوص اهمیت و حاوی نکات بسیار جالبی  AONگزارش ارائه شده از سوی یکی از مراکز بین المللی بیمه تحت عنوان 

 در مقایسه با سایر رخدادهای خسارت زای دنیا است. 91بزرگی سیالب سال 
 
 
 
 



 

  خالصه مذاكرات جلسات مجازی

 

 2  از  9 صفحه: 
 ارزیابي سيالبكميته تخصصي 

 

 

 
 

خسارت مالی مجموع کل ه تنهایی سه درصد این سیالب که در ردیف نهم جدول در این گزارش مشاهده می شود، ب

سیالب رودخانه می سی سی پی به در این جدول عالوه بر سیالب ایران، ! خسارت حوادث دنیا را به خود اختصاص داده است

میلیارد دالر  59مجموعا سیالب  5مجموع خسارت این اشاره شده است. در کشور آمریکا، و سیالب کشورهای چین و هند 

علیرغم مقدار بسیار باالیی است. جالب است که میلیارد دالر  9/1سیالب کشور ایران  خسارت در این ببین مقداربوده که 

بوده نفر در مقایسه با سایر رخدادهای دنیا بسیاراندک  22میزان تلفات جانی آن به میزان خوشبختانه خسارت، این بزرگی 

حدود دو که توفان ژاپن و سیل در چین بوده، تی دنیا در این سال خسارمیزان خسارت هر یک از دو رویداد بزرگ  است.

  است. و مجموعا نسبت به سیالب ایران، شش برابر تلفات جانی داشته برایر خسارت این سیالب بوده
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 اسفند سمیناری را تحت عنوان بکارگیری فن آوری های نوین 12آقای دکتر جواهری عضو محترم کمیته سیالب در تاریخ 

  ت و پیش بینی سیالب را در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برگزار نمودند.یدر خصوص مدیر
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در طول مدت این چهار ماه آقای مهندس فدایی فرد ریاست کمیته سیالب جلسات و سخنرانی هایی در ارتباط با موضوع 

 از جمله:داشتند. و سدسازی سیالب 

 ی گفتگو  رادیوی  شرکت در برنامه -

با حضور آقایان مهندس فدایی فرد و دکتر کامران امامی  1991بهمن  2شرکت در برنامه چالش از رادیو اقتصاد روز  -

 با عنوان چرایی ضعف زیرساختی در مواجه با سیالب و هدر رفت منابع اقتصادی 
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توسعه یافته از جمله کشورهای مصادیق محیط زیستی تخریب های ناشی از توسعه در کشورهای متمدن و درخصوص 

تا اعضا در این خصوص بیشتر بررسی  ذکر شدجالبی  اروپایی که پس از جنگ جهانی دوم صورت گرفته است نمونه های

 . نمایند
 

بحث و تبادل نظر در خصوص سواالت آقای مهندس هاشم عبایی در خصوص رویکردهای مدریتی برای کنترل و رهاسازی  01
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 مخزن در هنگام سیالب برای سرریزهای ازاد و دریچه دار سیالب و مدیریت
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 با موضوع جایزه نوآوری (ICOLD) المللی سدهای بزرگکمیسیون بین 1991خشنامه شماره در خصوص ب اطالع رسانی 

ز با توجه به موضوعات و جوایاز اعضای محترم درخواست شد اعضای محترم انجام شد.  برای استحضار و مشارکت فعال

) اول  1999مهر  14، مورد )موارد( نوآوری خود یا تیم خود اعم از علمی و فنی را تا تاریخ بسیار ارزشمند درنظر گرفته شده

ارسال تا از طریق کمیته کمیته ملی سدهای بزرگ  های بخشنامه پیوست به دبیرخانه( مطابق با شرایط و نیازمندی2424اکتبر 

 المللی ارسال شود. رخانه مرکزی کمیسیون بینملی سدهای بزرگ ایران به دبی

 تاریخ ارزیابی موارد ارسالی در جلسات هیات رئیسه .آمده است www.icold-cigb.org جزئیات بیشتر در آدرس

ICOLD  کشور فرانسه  -در شهر مارسی  2421ره در سال بیست و هفتمین کنگ در آن ارائه و  2421در ژانویه و فوریه

 .خواهد بود
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پیش تخلیه از مخازن سد، تسکین  و نقش سدها، سیالب و پیش بینی های سیالب در طول این مدت عوقایاخبار و اطالعات 

و بویراحمد، گیالن، هرمزگان، خراسان، فارس، کهگیلویه تهران، ایالم، سیستان و بلوچستان، خوزستان،  هایدر استانسیالب، 

 کرمان، گلستان،   ارائه شد.
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رویکردهای سدسازی و آبخیزداری و مکانیسم های این دو روش برای کاهش خسارت سیالب و تاثیرات مثبت درخصوص 

آثار و پیامدهای جنبی موضوع، کمبودها و چالش های موجود، تغییرات آتی در شرایط مدیریت سیالب دشت، و منفی، 

 تبادل شد.مراجعی در این ارتباط برای استفاده از اعضای محترم و  یستی و . . . بحث های مفصلی انجام شدمحیط ز
 

 
 

http://www.icold-cigb.org/

