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مخازن چاه نیمه و مدیریت جامع سیالب رودخانه هیرمند
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حوضه آبریز هیرمند
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تصویر ماهواره مخازن چاه نیمه
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:سیستانرودانشعابازقبلدرهیرمندرودخانهجریانساله67آمارازبررسیحاصلنتایج
مکعبمکعبمترمترمیلیاردمیلیارد66ازازبیشتربیشتر(1369ازقبلتاوقوع،سال15سیالبیسیالبیهايدورهتعداد(
مترمکعبمترمکعبمیلیاردمیلیارد66تاتا44بینبین(1376درسالیکو1369ازقبلتاوقوع،سال19ترسالیترسالیهايدورهتعداد(
مکعبمکعبمترمترمیلیاردمیلیارد44تاتا22بینبین(سال16نرمالنرمالهايدورهتعداد(
مکعبمکعبمترمترمیلیاردمیلیارد22تاتا11(1371ازبعدسالهايبهمربوطسال5آبیآبیکمکمهايدورهتعداد(
مترمترمیلیاردمیلیارد11ازازکمترکمتر(1371ازبعدهايسالبهمربوطآندوره10کهسال12خشکسالیخشکسالیهايدورهتعداد

)مکعبمکعب
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جریان ساالنھ ھیرمند قبل از انشعاب رود سیستان
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اقدامات قبل از وقوع سیالب



پیش بینی هاي هیدرولوژیکی



استفاده از مدل هاي عددي پیش بینی سیالب از مراجع و  
سایت هاي معتبر تخصصی
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استفاده از تصاویر ماهواره اي سطح پوشش برف حوضه آبریز رودخانه هیرمند 
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تجربیات کنترل سیالب در دشت سیستان  



بتنیهايسازهاحداثازقبلسیالبکنترل-الف
بابطوریکهگرفتهمیصورتانسانیبزرگاجتماعاتتوسطسیالبکنترلگذشتهدر-

گزيبندهايکلیهجریانافزایشباومهارراسیالبازاندکیبخشگزيبندهايبستن
مجبورمردمکهبطورگرفتهمیقرارآبطغیانهجوممورددشت،پستمناطقوتخریب

.شدندمیمنطقهبلندمناطقدراسکانبه
زهکوکهکسدهايسازهاجرايازپسسیالبکنترل- ب

شدهمیمدیریتوکنترلزهکوکهکسدهايدریچهمانورباسیالبایامایندر-
طاهريوشهرنهرتوسطنیزوآذرنهرتوسطآببلنداراضیآبتامینهمچنین.است

سیالبجملهازبزرگهايسیالبرخداددلیلبهایامایندر.استگرفتهمیصورت
درسیستاندشتازمناطقیوتخریبسیستانرودخانههايدیوارهازبخشی،69-70سال

کنترلجهتراستاایندر.پیوستوقوعبهفراوانیخسارتوگرفتقرارسیالبطغیان
.گردیدمطرحسیستانسیلکنترلطرح،سیالب

بتنیهايسازهاحداثازقبلسیالبکنترل-الف
بابطوریکهگرفتهمیصورتانسانیبزرگاجتماعاتتوسطسیالبکنترلگذشتهدر-

گزيبندهايکلیهجریانافزایشباومهارراسیالبازاندکیبخشگزيبندهايبستن
مجبورمردمکهبطورگرفتهمیقرارآبطغیانهجوممورددشت،پستمناطقوتخریب

.شدندمیمنطقهبلندمناطقدراسکانبه
زهکوکهکسدهايسازهاجرايازپسسیالبکنترل- ب
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کنترلجهتراستاایندر.پیوستوقوعبهفراوانیخسارتوگرفتقرارسیالبطغیان
.گردیدمطرحسیستانسیلکنترلطرح،سیالب



رسوبات بادي در کانالهارسوبات بادي در کانالها



سیستانسیلکنترلطرحاجراي-ج
تعیینمجاريدرآنهدایتهمچنینوسیالبحداکثريکنترلهدفبا،طرحاین

.گردیداجراومطالعهزیرشرحبهشده
هدایتهدفبانیاتکبرسیلوسیستانرودخانهطرفدوهايدایکاجراي-

آبجریان
هانیمهچاهمخازنبهآبحداکثريجریانهدایتهدفباطرحاجراي-
مشتركپریانرودخانهاطرافهايدایکطرحاجراي-
بهدستیابیهدفباکیلومتر102طولبهدریاچهاطرافهايدایکطرحاجراي-

.هامونتاالبدرمکعبمترمیلیارد13حداکثرو8حداقلسازيذخیره
سرشیلهسدطرحاجراي-

سیستانسیلکنترلطرحاجراي-ج
تعیینمجاريدرآنهدایتهمچنینوسیالبحداکثريکنترلهدفبا،طرحاین

.گردیداجراومطالعهزیرشرحبهشده
هدایتهدفبانیاتکبرسیلوسیستانرودخانهطرفدوهايدایکاجراي-

آبجریان
هانیمهچاهمخازنبهآبحداکثريجریانهدایتهدفباطرحاجراي-
مشتركپریانرودخانهاطرافهايدایکطرحاجراي-
بهدستیابیهدفباکیلومتر102طولبهدریاچهاطرافهايدایکطرحاجراي-

.هامونتاالبدرمکعبمترمیلیارد13حداکثرو8حداقلسازيذخیره
سرشیلهسدطرحاجراي-





سد سیستان



سد زهکسد زهک



، انشعابات و شبکه آبیارينقشه موقعیت رودخانه سیستان



سیستانمحدود کننده کنترل و هدایت جریان سیالب در دشت عوامل 

درموجودهايروانابوهواشناسیهايدادهازاطالعاتیبانکوپایشسیستمنبود-الف
.آبریزحوضهباالدست

.مدرنهايشبکهورودخانهمسیردرآبیتاسیساتدرفنینواقصوجود- ب
برداريبهرهوجويعواملاثردربرسیلورودخانهطرفدوهايدایکفرسایشوتخریب-ج
.اصولیغیر

سیالبورودخانهطبیعیجریانازبرداريبهرهبمنظورفنیغیرومجازغیرهايشکافایجاد-د
.برسیلورودخانهطرفدوهايدایکدر
.رودخانهآبجریانمسیردرفرسایشیهايقوساصالحعدم-ذ
.استشدهآبجریانمسیرانسدادباعثکهرودخانهحریموبسترازاصولیغیراستفاده-ر
مسیرکاملبازگشاییوزداییرسوبوالیروبیبمنظورکافیونیازمورداعتباراتتامینعدم-ز

.نیاتکبرسیلوسیستانرودخانهدرجریان
مخازنبهآبجریانحداکثرهدایتهدفباکهککافردمبرايجایگزینیطرحاجرايعدم-م

.آببلنداراضیآبتامینهمچنینوسیالبکنترل،نیمهچاه

درموجودهايروانابوهواشناسیهايدادهازاطالعاتیبانکوپایشسیستمنبود-الف
.آبریزحوضهباالدست

.مدرنهايشبکهورودخانهمسیردرآبیتاسیساتدرفنینواقصوجود- ب
برداريبهرهوجويعواملاثردربرسیلورودخانهطرفدوهايدایکفرسایشوتخریب-ج
.اصولیغیر

سیالبورودخانهطبیعیجریانازبرداريبهرهبمنظورفنیغیرومجازغیرهايشکافایجاد-د
.برسیلورودخانهطرفدوهايدایکدر
.رودخانهآبجریانمسیردرفرسایشیهايقوساصالحعدم-ذ
.استشدهآبجریانمسیرانسدادباعثکهرودخانهحریموبسترازاصولیغیراستفاده-ر
مسیرکاملبازگشاییوزداییرسوبوالیروبیبمنظورکافیونیازمورداعتباراتتامینعدم-ز

.نیاتکبرسیلوسیستانرودخانهدرجریان
مخازنبهآبجریانحداکثرهدایتهدفباکهککافردمبرايجایگزینیطرحاجرايعدم-م

.آببلنداراضیآبتامینهمچنینوسیالبکنترل،نیمهچاه



.تهیه و اجراي طرح حفاظتی گابیون در مقاطعی از رودخانه سیستان - ب
سیستان طی  تهیه و اجراي طرح الیروبی رودخانه ها و شبکه مدرن و شبکه سنتی دشت -ج

:ازجمله.دو سال اخیر 
متر375احداث دیوار حفاظتی خرد گرگیچ بطول 

متر692طی دو سال اخیر احداث دیوار امیر نظام بطول 
در سالهایی که منطقه (94و93متر مکعب طی سالهاي 1860000الیروبی انهار و کانالها به منظور کنترل و مهار سیالب بالغ بر 

)با خشکسالی مستمر
پشت آب3و1،2الیروبی مقاطعی از کانالهاي اصلی شیب آب و پشت آب و کانالهاي 

الیروبی مقاطعی از سیلبر حسنکی ، کانال ارتباطی نیاتک ،گلمیر،شیردل و یک
28+500ملکی از - الیروبی شیردل 

از صفر مرزي تا سد زهک-الیروبی رودخانه سیستان 
ااز سد زهک تا سد سیستان-الیروبی رودخانه سیستان 
از سد سیستان تا دوراهی افضل آباد-الیروبی رودخانه سیستان 
از دوراهی افضل آباد تا تا دریاچه هامون-الیروبی رودخانه سیستان 

شاخه افضل آباد-ادامه الیروبی رودخانه سیستان 
الیروبی انهار شیردل و ملکی

صفر مرزي-الیروبی رودخانه سیستان 
قطعه اول- احیاي رودخانه پریان داخلی 
قطعه دوم- احیاي رودخانه پریان داخلی 

کانال انتقال آب شهر و طاهري
انتقال به اراضی بلند آب
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:ازجمله.دو سال اخیر 
متر375احداث دیوار حفاظتی خرد گرگیچ بطول 

متر692طی دو سال اخیر احداث دیوار امیر نظام بطول 
در سالهایی که منطقه (94و93متر مکعب طی سالهاي 1860000الیروبی انهار و کانالها به منظور کنترل و مهار سیالب بالغ بر 

)با خشکسالی مستمر
پشت آب3و1،2الیروبی مقاطعی از کانالهاي اصلی شیب آب و پشت آب و کانالهاي 

الیروبی مقاطعی از سیلبر حسنکی ، کانال ارتباطی نیاتک ،گلمیر،شیردل و یک
28+500ملکی از - الیروبی شیردل 

از صفر مرزي تا سد زهک-الیروبی رودخانه سیستان 
ااز سد زهک تا سد سیستان-الیروبی رودخانه سیستان 
از سد سیستان تا دوراهی افضل آباد-الیروبی رودخانه سیستان 
از دوراهی افضل آباد تا تا دریاچه هامون-الیروبی رودخانه سیستان 

شاخه افضل آباد-ادامه الیروبی رودخانه سیستان 
الیروبی انهار شیردل و ملکی

صفر مرزي-الیروبی رودخانه سیستان 
قطعه اول- احیاي رودخانه پریان داخلی 
قطعه دوم- احیاي رودخانه پریان داخلی 

کانال انتقال آب شهر و طاهري
انتقال به اراضی بلند آب



سیستان در سنوات گذشته اقدامات صورت گرفته جهت مهار و کنترل سیالب در مهمترین 
.)باالبهثانیهدرمکعبمتر3000-2500-1500(سیالبکنترلاضطراريطرحتدوینوتهیه-الف

تانکر سوخت رسان کمرشکنلودرکمپرسی بلدوزرمکانیکی بیل نام شھرستان ردیف

415211زھک1

212111زابل2

313211ھامون3

414311نیمروز4

212211ھیرمند5

متر مکعب در ثانیه رودخانه هیرمند 1500ماشین آالت مورد نیاز جهت کنترل دبی تا 

212211ھیرمند5

155161055جمع کل

تانکر سوخت رسان کمرشکنلودرکمپرسی بلدوزربیل مکانیکی نام شھرستان ردیف

7310421زھک1

414211زابل2

526421ھامون3

728521نیمروز4

413311ھیرمند5

279311885جمع کل

متر مکعب در ثانیه رودخانه هیرمند 2500ماشین آالت مورد نیاز جهت کنترل دبی تا 



تانکر سوخت رسان کمرشکنلودرکمپرسی بلدوزربیل مکانیکی نام شهرستان ردیف

10420831زهک1

638521زابل2

7410821هامون3

9414831نیمروز4

متر مکعب در ثانیه رودخانه هیرمند 3000ماشین آالت مورد نیاز جهت کنترل دبی تا   
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):قبل از وقوع( اقدامات انجام شده براي مهار سیالب
اختیاردرراخودنقصبدونوسالمآالتوماشینتجهیزاتاجراییدستگاههايکلیه•

.دهندقرارايمنطقهابشرکت
سیستانمنطقهفرماندارانهماهنگیبااجراییدستگاههايکلیهاستانبحرانستادطریقاز•

.نماینداقدامامنمراکزبهخطردرجمعیتیمراکزجابجاییوتحکیمبهنسبت
درمردماسکانجهتالزمآمادگیگردداعالمفرماندارانبهاستانبحرانستادطریقاز•

.باشندداشتهراورزشیهايسولهومساجد
شبانهحضوروشرکتاینآالتماشینومجموعهزیرپرسنلباالزمهماهنگیانجام•

منطقهدرروزي
سیستانحوزهازمنطقهبهابوروديگزارشاتارسالبرتاکید•
.گردیدمتوقفآتیسیالببرايظرفیتایجادجهت95/1/28ازنیمهچاهآبگیري•
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به شرکت مدیریت منابع آب ایران95- 1- 23- 22- 21ارسال گزارش سیالب 



به شرکت  95- 1- 23- 22- 21ارسال گزارش کامل وضعیت سیالب 
مدیریت منابع آب ایران و وزارت نیرو



صدور اخطار به امورات منابع آب شهرستانهاي تابعه در خصوص وقوع سیالب و اخطار به متصرفین به بستر و 
حریم رودخانه ها



بازدید جناب اقاي مهندس آقا بیگی مدیر کل بحران وپدافند غیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران از 
95/2/5وضعیت و اقدامات انجام شده در سیل سیستان مورخ



سیستان پیرو اخطارهاي بعدي براي سیل 95/1/22اقدامات پس از سیالب مورخ 



گذشته در رودخانه سیستان ورودي سیالب هاي سیالب اخیر و مقایسه آن با احجام ورودي - د

ردی
حجم سیالبسال آبیف

)میلیون متر مکعب (
دبی پیک لحظه اي

)متر مکعب بر ثانیه(
دبی متوسط

)متر مکعب بر ثانیه (

170 -697235،52254573،5

مقایسه حجم دبی پیک لحظه اي و متوسط سیالب

170 -697235،52254573،5

284 -83534،4267،198

386 -85885،6539407،83

495 -941071،3624،6318،6



)   95بهار(حجم آب ورودي به تاالب هامون در سیالب اخیر

نام هاموننام رودخانهردیف

حجم آب وارده به 
)mcm(هامون 

مجموع 
حجم
mcm

متوسطعمق
)متر(

مساحت آبگیري برآورده 
)هکتار(شده 

افغانستان ایران  افغانستان ایران  افغانستانایران

1454005450.71.32100031000سابوريفراه رود1 1454005450.71.32100031000

-64000-4500.7-450هیرمندسیستان2

208508700.81.3250065000پوزكپریان مشترك3

8750096000--61512501865جمع 
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دریاچه هامون در سال جاريدریاچه هامون در سال جاري



دریاچه هامون در شرایط پر آبیدریاچه هامون در شرایط پر آبی



با تشکر از توجه شمابا تشکر از توجه شمابا تشکر از توجه شمابا تشکر از توجه شما


