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vvمقدمهمقدمه
vvبالیاي طبیعی با تاکید بر موضوع سیلبالیاي طبیعی با تاکید بر موضوع سیل
vvضرورت توجه ویژه به موضوع کاهش خسارات سیلضرورت توجه ویژه به موضوع کاهش خسارات سیل
vvروشهاي کلی کاهش خسارات سیلروشهاي کلی کاهش خسارات سیل
vv 44معرفی سامانه هاي پیش بینی سیل نسل معرفی سامانه هاي پیش بینی سیل نسل
vvتوسعه سامانه هاي پیش بینی سیل جنوب غرب و غرب کشورتوسعه سامانه هاي پیش بینی سیل جنوب غرب و غرب کشور
vv ،فرایند تکامل سامانه هاي پیش بینی سیل در حوضه کارون ، دز، فرایند تکامل سامانه هاي پیش بینی سیل در حوضه کارون ، دز

کرخه کرخه 
vv ارزیابی سامانه پیش بینی سیل حوضه کارون، دز و کرخه ارزیابی سامانه پیش بینی سیل حوضه کارون، دز و کرخه
vvجمع بندي و نتیجه گیريجمع بندي و نتیجه گیري

عناوین 



در قرن بیست و یکم     
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زیانبار گفته می شود، که      زیانبار گفته می شود، که      حوادثحوادث، به مجموعه اي از     ، به مجموعه اي از     بالیاي طبیعی بالیاي طبیعی 
این حوادث بعضا از مدتی قبل قابل پیش بینی هستند و        این حوادث بعضا از مدتی قبل قابل پیش بینی هستند و        . . ندارند ندارند انسانیانسانیمنشاءمنشاء

. . می توان وقوع آنها را پیش بینی نمود      می توان وقوع آنها را پیش بینی نمود      

به نظر می رسد، ولی      به نظر می رسد، ولی      خارج از کنترل انسان  خارج از کنترل انسان   اغلب بالیاي طبیعی      اغلب بالیاي طبیعی      وقوع  وقوع با آنکه  با آنکه  
این  این  .  .  است است بطور چشمگیري قابل کنترل        بطور چشمگیري قابل کنترل        ،  ،  خسارات و آسیب هاي ناشی از آنها     خسارات و آسیب هاي ناشی از آنها     

براي  براي  . . عملیات پیش گیرانه دارد   عملیات پیش گیرانه دارد   پیش بینی و اجراي     پیش بینی و اجراي     موضوع ارتباط مستقیمی با   موضوع ارتباط مستقیمی با   
جهت کاهش خسارات ناشی   جهت کاهش خسارات ناشی   سدهاسدهامثال ایجاد پوشش گیاهی و ساخت بندها و مثال ایجاد پوشش گیاهی و ساخت بندها و 

))سد عباسی در طبس  سد عباسی در طبس  .(.(استاست  از سیل، از جمله موارد پیش گیرانه       از سیل، از جمله موارد پیش گیرانه       
    همچنین عکس العمل صحیح و اصولی نیز می تواند در کاهش آسیب هاي ناشی         همچنین عکس العمل صحیح و اصولی نیز می تواند در کاهش آسیب هاي ناشی         

.  .  از بالیاي طبیعی مؤثر باشد   از بالیاي طبیعی مؤثر باشد   
آموزش آموزش . . تتیکی دیگر از راه هاي کاهش آثار مخرب بالیاي طبیعی، آموزش اس            یکی دیگر از راه هاي کاهش آثار مخرب بالیاي طبیعی، آموزش اس            

. .  کند کندهمچنین می تواند به کاهش اثرات روانی منفی در بالیاي طبیعی نیز کمک            همچنین می تواند به کاهش اثرات روانی منفی در بالیاي طبیعی نیز کمک            
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  25سد عباسی در   
کیلومتري طبس  
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::آمار بانک جهانی نشان می  دهد  آمار بانک جهانی نشان می  دهد  : : گلوبال ریسک گلوبال ریسک 
oo       درصد تولید     درصد تولید    1010 زیان هایی بالغ بر    زیان هایی بالغ بر   20122012 تا   تا  19901990بالیاي طبیعی بین سال هاي     بالیاي طبیعی بین سال هاي 

..به بار آورده اند  به بار آورده اند  ) ) مستقیم و غیر مستقیممستقیم و غیر مستقیم(( را   را  20102010ناخالص جهان در سال  ناخالص جهان در سال  
oo        ران  ران   بیشتر این زیان ها در کشورهاي داراي اقتصاد نوظهور حادث شده که دو         بیشتر این زیان ها در کشورهاي داراي اقتصاد نوظهور حادث شده که دو

گذاشتند   گذاشتند   گسترش سریع دارایی هاي ملی، زیربنایی و سرمایه گذاري را پشت سر می           گسترش سریع دارایی هاي ملی، زیربنایی و سرمایه گذاري را پشت سر می           
.  .  و آماده مدیریت پیامدهاي ناشی از این حوادث نبوده اند     و آماده مدیریت پیامدهاي ناشی از این حوادث نبوده اند     

oo  جان باختگان    جان باختگان   ، ، بالیا چهار برابر، آسیب دیدگان پنج برابر    بالیا چهار برابر، آسیب دیدگان پنج برابر    تکرار وقوع تکرار وقوع بر اساس آمار  بر اساس آمار 
..هفت برابر، و خسارت هاي مالی سی و هشت برابر شده اند        هفت برابر، و خسارت هاي مالی سی و هشت برابر شده اند        

oo     میلیون نفر در اثر بالیاي طبیعی      میلیون نفر در اثر بالیاي طبیعی     44بر اساس آمار طی چهل سال گذشته ، حدود     بر اساس آمار طی چهل سال گذشته ، حدود 
 میلیون نفر مصدوم،  بی         میلیون نفر مصدوم،  بی        200200جان خود را از دست داده اند و بیش از سه میلیارد و             جان خود را از دست داده اند و بیش از سه میلیارد و             

مرگ و میر انسان ها یکی از       مرگ و میر انسان ها یکی از       . . خانمان یا به نقاط دیگر جهان مهاجرت کرده اند      خانمان یا به نقاط دیگر جهان مهاجرت کرده اند      
..شاخص هاي مهم براي سنجش اثرات مخرب بالیاي طبیعی بر حیات آدمی است        شاخص هاي مهم براي سنجش اثرات مخرب بالیاي طبیعی بر حیات آدمی است        
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رتبه کشور هاي جهان در حوادث طبیعیرتبه کشور هاي جهان در حوادث طبیعی
 کشور اول جهان  کشور اول جهان 1010سازمان هواشناسی انگلیس با انتشار گزارشی، فهرست سازمان هواشناسی انگلیس با انتشار گزارشی، فهرست 

را که بیشترین حوادث طبیعی در آن ها رخ داده است، به شرح زیر  را که بیشترین حوادث طبیعی در آن ها رخ داده است، به شرح زیر  
..منتشر کردمنتشر کرد

ستان و ستان و هند، بنگالدش، اندونزي، فیلیپین، آمریکا، ژاپن، نیجریه، برزیل، پاک  هند، بنگالدش، اندونزي، فیلیپین، آمریکا، ژاپن، نیجریه، برزیل، پاک  
ایرانایران

جنگ، شورش و فساد مالی مهم ترین چالش هاي مبارزه با بالیاي طبیعی   جنگ، شورش و فساد مالی مهم ترین چالش هاي مبارزه با بالیاي طبیعی   
است که توانایی یک کشور را در زمینه رسیدگی به این حوادث تضعیف  است که توانایی یک کشور را در زمینه رسیدگی به این حوادث تضعیف  

..می کندمی کند
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انواع بالیاي طبیعیانواع بالیاي طبیعی
براساس شواهد و براساس شواهد و . .  بالي طبیعی در دنیا شناخته شده است بالي طبیعی در دنیا شناخته شده است4141

اطالعات تاریخی، حوادث طبیعی رخداده در سده هاي اخیر نشان اطالعات تاریخی، حوادث طبیعی رخداده در سده هاي اخیر نشان 
 نوع  نوع 4141و از و از .. کشور بالخیز دنیا است کشور بالخیز دنیا است1010می دهد که ایران یکی از می دهد که ایران یکی از 

 نوع آن در ایران مشاهده  نوع آن در ایران مشاهده 3131, , بالي طبیعی شناخته شده در جهانبالي طبیعی شناخته شده در جهان
 درصد جمعیت کشور در معرض خطرات ناشی از    درصد جمعیت کشور در معرض خطرات ناشی از   9090. . شده استشده است

با این حجم حوادث ایران از نظر آمار وقوع    با این حجم حوادث ایران از نظر آمار وقوع    . . حوادث طبیعی استحوادث طبیعی است
شناسایی حوادث شناسایی حوادث ..حوادث طبیعی در مقام ششم جهان قرار می گیردحوادث طبیعی در مقام ششم جهان قرار می گیرد

حوادث حوادث . . غیر مترقبه طبیعی رکن اساسی در مدیریت بحران استغیر مترقبه طبیعی رکن اساسی در مدیریت بحران است
غیر مترقبه طبیعی گرچه در یک منطقه نادر باشند و دوره بازگشت غیر مترقبه طبیعی گرچه در یک منطقه نادر باشند و دوره بازگشت 

. . صد ساله داشته باشند، نیاز به بررسی و تحلیل دارندصد ساله داشته باشند، نیاز به بررسی و تحلیل دارند
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oسیلFloods and flash floods 
o    بارش شدید باران یا برفHeavy rain 

or Snow 
o    بادهاي شدیدStrong winds 
o   توفان شنSandstorms      یا گرد و

 Dust stormsخاك   
o   مهFog 
o سقوط بهمنAvalanches 
o   هاریکن ها    یا چرخندهاي حاره اي

Tropical Cyclones 
  Hurricanes 

o  خشکسالیDrought 
o   آلودگی هواAir pollution 

o         خشک شدن دریاچه ها و رودخانه هاي
دائمی

o    باال آمدن آب دریا
o    موج گرماThermal Eextreams
o        رعد و برق شدیدSevere 

thunderstorms 
o  تگرگHailstorms 
o    تورنادوTornadoes 
o    رانش زمین و حرکت سطح

Landslides/mudslides 
o          آتش سوزي جنگل و مزارع و زمین ها

Forest or wild land fire 
o    طغیان ملخ هاي بیابانیDesert locust 

plagues 
o  موج دریاییStorm surge 
o   توفان یخIce storms 

::بالیاي طبیعی که منشأ آب و هوایی دارند عبارتند از    بالیاي طبیعی که منشأ آب و هوایی دارند عبارتند از    
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اجتناب از بالیاي طبیعی غیر ممکن است ولی امکان   اجتناب از بالیاي طبیعی غیر ممکن است ولی امکان   
پیشگیري و یا کاهش تلفات و خسارات وجود  پیشگیري و یا کاهش تلفات و خسارات وجود  

سرمایه گذاري یک واحد پولی در امر کاهش  سرمایه گذاري یک واحد پولی در امر کاهش  ..دارددارد
آسیب پذیري از بالیاي طبیعی در جامعه، می تواند از  آسیب پذیري از بالیاي طبیعی در جامعه، می تواند از  
خسارتی معادل حداقل پنج تا بیش از ده واحد پولی  خسارتی معادل حداقل پنج تا بیش از ده واحد پولی  

 که بسته به میزان توسعه    که بسته به میزان توسعه   به آن جامعه جلوگیري کند به آن جامعه جلوگیري کند 
..یافتگی کشورها کشورها دارد  یافتگی کشورها کشورها دارد  
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روشهاي کلی مدیریت و کاهش خسارات سیالبروشهاي کلی مدیریت و کاهش خسارات سیالب

مخزن، انحراف سیالب، مدیریت حوزه مخزن، انحراف سیالب، مدیریت حوزه ((  =>=>کاهش خساراتکاهش خسارات  =>=>کاهش دبی کاهش دبی 1.1.
) ) آبریزآبریز

))اصالح بستر رودخانهاصالح بستر رودخانه((  =>=>کاهش خساراتکاهش خسارات  =>=>کاهش تراز کاهش تراز 2.2.

کاهش خساراتکاهش خسارات  =>=>کاهش پتانسیل آسیب پذیري در مناطق توسعه یافته موجود کاهش پتانسیل آسیب پذیري در مناطق توسعه یافته موجود 3.3.
قعیت قعیت خاکریز یا سیالب بند، مقاوم سازي سازه ها در مقابل سیالب، تغییر موخاکریز یا سیالب بند، مقاوم سازي سازه ها در مقابل سیالب، تغییر مو((  =>=>

) ) هشدار سیل و برنامه ریزي پیشگیرانه  هشدار سیل و برنامه ریزي پیشگیرانه  مراکز خسارت زا،  مراکز خسارت زا،  
کاهش خساراتکاهش خسارات  =>=>کاهش پتانسیل آسیب پذیري در مناطق تحت توسعه آتی کاهش پتانسیل آسیب پذیري در مناطق تحت توسعه آتی 4.4.

تغییر کاربري اراضی، جلوگیري از ساخت و ساز، تغییر دارایی ها و تغییر کاربري اراضی، جلوگیري از ساخت و ساز، تغییر دارایی ها و ((  =>=>
مستحدثات در سیالبدشت هاي در معرض خطر سیلمستحدثات در سیالبدشت هاي در معرض خطر سیل
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 پیش بینی سیل در پایین دست بر اساس اطالعات سیل در باال دست پیش بینی سیل در پایین دست بر اساس اطالعات سیل در باال دست--11••
))حداکثر چند ساعت حداکثر چند ساعت ((زمان عبور سیل زمان عبور سیل = = زمان پیش هشدار زمان پیش هشدار ••

 پیش بینی سیل بر اساس اطالعات ثبت شده بارش و دما  پیش بینی سیل بر اساس اطالعات ثبت شده بارش و دما --22  ••
)) روز روز22حداکثر تا حداکثر تا ((زمان تمرکززمان تمرکز+ + زمان عبور سیلزمان عبور سیل= = زمان پیش هشدار زمان پیش هشدار ••

 پیش بینی سیل براساس پیش بینی سینوپتیکی کمیت هاي بارش و  دما  پیش بینی سیل براساس پیش بینی سینوپتیکی کمیت هاي بارش و  دما --33••
 روز روز22حداکثر تا حداکثر تا ==زمان پیش هشدار زمان پیش هشدار ••

یدرولوژي، مخزن، یدرولوژي، مخزن،  پیش بینی سیل با جفت کردن و رانش همزمان مدلهاي عددي هواشناسی و ه پیش بینی سیل با جفت کردن و رانش همزمان مدلهاي عددي هواشناسی و ه--44  ••
GISGISهیدرولیک رودخانه در محیط هیدرولیک رودخانه در محیط 

)) روز روز66حداکثر تا حداکثر تا ((زمان تمرکززمان تمرکز+ + زمان عبور سیلزمان عبور سیل= = زمان پیش هشدار زمان پیش هشدار ••

اختالف اساسی در مدت زمان پیش هشدار و دقت پیش     اختالف اساسی در مدت زمان پیش هشدار و دقت پیش     
بینیبینی

سیستم هاي  پیش بینی سیل سیستم هاي  پیش بینی سیل 
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پیش بینی سیل با اجراي مدلهاي عددي هواشناسی و هیدرولوژي            پیش بینی سیل با اجراي مدلهاي عددي هواشناسی و هیدرولوژي            
زمان عبور موج سیل   زمان عبور موج سیل   ++زمان تمرکز  زمان تمرکز  ++زمان پیش بینی    زمان پیش بینی    =  =  زمان پیش هشدار   زمان پیش هشدار   

44سامانه هشدار سیل نسل     سامانه هشدار سیل نسل     
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نزدیکی بین نتایج خروجی هاي یک سیستم نسبت به یکدیگر          نزدیکی بین نتایج خروجی هاي یک سیستم نسبت به یکدیگر          ) ) PrecisionPrecision( ( دقت نتایج دقت نتایج 
نزدیکی بین نتایج خروجی هاي یک سیستم نسبت به داده هاي واقعی            نزدیکی بین نتایج خروجی هاي یک سیستم نسبت به داده هاي واقعی            ) ) AccuracyAccuracy( ( صحت نتایج  صحت نتایج  
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))EFORSEFORS( ( اجزاء اصلی سامانه پیش بینی سیل آب نیرو    اجزاء اصلی سامانه پیش بینی سیل آب نیرو    
 روز آینده با  روز آینده با 55 در مقیاس منطقه اي براي جنوب غرب  کشور  براي            در مقیاس منطقه اي براي جنوب غرب  کشور  براي           WRFWRF مدل   مدل  --11

 ساعت  ساعت 11 کیلومتر و زمانی  کیلومتر و زمانی 1010رزولوشن مکانی رزولوشن مکانی 

)) نقشه هاي مکانی خطر سیل نقشه هاي مکانی خطر سیل––نمودار خطر سیل نمودار خطر سیل ) ( ) ( TriggerTrigger((سامانه هشدار اولیه سامانه هشدار اولیه --22

دما و دما و سامانه نرم افزاري تولید نقشه هاي پیش بینی و سري هاي زمانی بارش،  سامانه نرم افزاري تولید نقشه هاي پیش بینی و سري هاي زمانی بارش،  --33
 و دخیره کلیه اطالعات هواشناسی    و دخیره کلیه اطالعات هواشناسی   GISGISبرف به تفکیک کلیه زیر حوضه ها در محیط   برف به تفکیک کلیه زیر حوضه ها در محیط   

HECHEC--DSSDSSدر بانک اطالعات  در بانک اطالعات  

 یا   یا  HECHEC--11( ( سامانه نرم افزاري اجراي مدل هاي شبیه سازي هیدرولوژیکی حوضه    سامانه نرم افزاري اجراي مدل هاي شبیه سازي هیدرولوژیکی حوضه    --44
HECHEC--HMSHMS(( شبیه سازي مخزن ، شبیه سازي مخزن ،))HECHEC--55 ( ( و روند یابی سیالب و روند یابی سیالب ) )HECHEC--RASRAS(( و و

بانک بانک ذخیره و بازیابی کلیه اطالعات شبیه سازي هیدرولوژیکی حوضه در محیط  ذخیره و بازیابی کلیه اطالعات شبیه سازي هیدرولوژیکی حوضه در محیط  
))HECHEC--DSSDSS((اطالعاتی  اطالعاتی  

پیش پیش دریافت و مشاهده کل نتایج پیش بینی شامل نقشه هاي هواشناسی، سیالب    دریافت و مشاهده کل نتایج پیش بینی شامل نقشه هاي هواشناسی، سیالب    --66
ا، امکان ا، امکان بینی شده در نقاط کنترل، امکان انجام تحلیل حساسیت روي عدم قطعیت هبینی شده در نقاط کنترل، امکان انجام تحلیل حساسیت روي عدم قطعیت ه

))GIGI((ایجاد انواع خروجی ها در محیط هاي مختلف  ایجاد انواع خروجی ها در محیط هاي مختلف  

 سیالب هاي اخیر       نقش سدها در مدیریت سیالب و مالحظات بهره برداري ایمن با نگاهی بر        -کارگاه تخصصی    



2016041120160411ارزیابی دقت برآورد بارش پیش بینی شده مورخ             ارزیابی دقت برآورد بارش پیش بینی شده مورخ             



Year Precipitation Karun Dez Karkhe
2006 30.14 25.01 27.45
2007 25.70 16.69 13.84
2008 19.78 18.08 9.48
2009 15.37 9.51 4.64
2010 13.05 9.48 8.76
2011 14.96 7.73 6.58 11.760
2012 4.17 2.25 3.57 5.460
2013 10.35 8.98 9.40 1.540
2014 10.28 9.73 4.22 2.240
2015 6.96 3.74 4.71 7.960
2016 10.06 9.31 9.67 6.340
2017 8.23 6.29 5.65 1.620

خطاي میانگین پیش بینی ها در دوره بهره برداري  خطاي میانگین پیش بینی ها در دوره بهره برداري  
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خطاي میانگین پیش بینی ها در دوره بهره برداري  خطاي میانگین پیش بینی ها در دوره بهره برداري  
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Year Precipitation Karun Dez Karkhe
2006 103.23 36.35 28.42
2007 26.04 42.90 19.05
2008 22.65 25.27 10.02
2009 20.81 12.54 4.74
2010 18.70 9.50 10.72
2011 19.85 13.36 24.43 18.66
2012 5.14 6.70 4.71 11.20
2013 21.34 23.05 11.11 2.34
2014 15.11 10.91 8.97 5.91
2015 8.46 7.69 17.86 8.50
2016 31.43 14.97 48.70 18.60
2017 10.56 6.31 6.03 2.23

خطاي حداکثر پیش بینی ها در دوره بهره برداري  خطاي حداکثر پیش بینی ها در دوره بهره برداري  
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خطاي حداکثر پیش بینی ها در دوره بهره برداري  خطاي حداکثر پیش بینی ها در دوره بهره برداري  
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11/4/2016تاریخ پیش بینی 
 ساعت 26/1/95 زمان وقوع پنجشنبه 2293 روزه 10  حجم 1218 روزه 5 حجم 6150پیک سیالب 

05:30



12/4/2016تاریخ پیش بینی 
 27/1/95 زمان وقوع جمعه 1729 روزه 10  حجم 918 روزه 5 حجم 4353پیک سیالب 

ارزیابی آخرین وقایع سیالب در کشور       -کارگاه تخصصی     11:30ساعت 



آخرین تصویر ماهواره اي 
نشان می دهد که نزدیک به 

 هکتار از اراضی در 26518
محدوده رودخانه دچار 

.آبگرفتگی شد
 8ماهواره لندست

 24/04/2016 تاریخ 
1395 اردیبهشت 5برابر با 
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Ø با دقت و صحت قابل قبولی توانایی پیش بینی سیل را در زمان 4سامانه هاي هشدار سیل نسل 
. روز قبل از وقوع سیل دارند4پیش هشدار تا 

Øدرصد و 10 تا خطاي متوسط پیش بینی بارش در این سامانه ها در منطقه جنوب غرب کشور 
. درصد می رسد30حداکثر خطاي نقطه اي آنها براي بارش هاي سیل آسا تا 

Ø درصد و حداکثر خطاي 10خطاي متوسط پیش بینی سیل در حوضه هاي کارون، دز و کرخه تا 
. درصد می رسد50نقطه اي آنها براي بارش هاي سیل آسا تا 

Øواناب، خطاي در صورت وجود وقایع مشاهداتی مناسب براي کالیبراسیون مدلهاي بارش ر
لذا دقت توجه و تاکید بر تهیه آمار به هنگام و دقیق براي . برآورد سیل قابل کاهش می باشد

 4هاي هشدار سیل نسل کالیبراسیون مدلهاي بارش رواناب از مهمترین ضرورتهاي توسعه سامانه 
.می باشد

Ø استفاده از مقادیر دسته اصالح نرخ تغییرات دما با ارتفاع بر اساس روش میانگین وزنی بارش و
براي تهیه هیدروگراف هاي احتماالتی  ) مقادیر حداکثر تا حداقل سري زمانی(بندي شده بارش 

در ) افزایش یا کاهش نسبی بارش یا دما (نتایج دقیق تري نسبت به روش هاي تحلیل حساسیت 
.برآورد بارش به همراه داشته است

نتیجه گیري
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