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Abstract
In recent decades, a growing concern has emerged about the
effectiveness of flood control programs due to accelerated rate
of damages and casualties worldwide. The present paper aimed
to investigate the issue of floods from the perspective of
governance and its associated challenges and to come up with
insights to enhance the flood risk governance in Iran. It is
evident that the flood damages will not be reduced merely by
structural practices. Thus, the paper seeked to answer the
question that how the flood damages and casualties can be
reduced in the country. Adopting a qualitative content analysis
of the institutional documents and the reports and information
associated to the national inquiry committee of 2019 Floods in
Iran, this paper assessed the flood risk governance in Iran by
analyzing the three dimensions of policy arrangement,
including rules, actors and their associated resources, and
discourses through five flood risk strategies including
prevention, defense, mitigation, preparation, and recovery. The
results showed that the flood risk governance in Iran suffers
from critical challenges such as ignoring the river bodies in
urban planning and designing infrastructures, lack of
appropriate institutional responses, interference of different
management approaches during the crisis situation, low
efficiency in utilizing the available resources, and insisting in
managing governmentally to control the flood, It was shown
that diversity, unity and integrity are limited in the programs
and actions associated with the flood risk management
strategies. Furthermore, it was observed that among the five
strategies of flood risk management, the defense and
preparation strategies are more embodied in the national flood
management plans.

 به دلیل افزایش تلفات جانی و مالی در دنیا نگرانیهاي،در چند دهه اخیر
 لذا.زیادي در مورد عملکرد برنامههاي مواجهه با سیل به وجود آمده است
هدف این مقاله توجه به مسأله سیل از نگاه حکمرانی و بررسی و تحلیل
چالشها ي سیستم حکمرانی سیل کشور و ارائه راهبردها و راهکارهاي
 کاهش خسارات.اجرایی براي تقویت حکمرانی ریسک سیل در ایران است
 مقاله حاضر درصدد.ناشی از سیل لزوماً فقط در گرو اقدامات سازهاي نیست
پاسخگویی به این سؤال است که با انجام چه اقدامات و برنامههایی میتوان
 در، ازاینرو.تلفات جانی و خسارات مالی ناشی از سیل را در ایران کاهش داد
پژوهش حاضر با رویکرد تحلیل کیفی قواعد و گزارشها و اطالعات دریافتی
بر مبناي گزارشهاي هیأت ویژه سیالب ریاست جمهوري براي سیلهاي
 و گفتمان متناظر با، کنشگران و منابع آنها، ابعاد قواعد،1931  و1931
 آمادگی و، کاهشی، دفاعی،رویکرد تدابیر سیاستی در پنج راهبرد پیشگیري
 مدیریت ریسک سیل براي تحلیل سیستم حکمرانی ریسک سیل در،بازیابی
ایران به کار گرفته شد و در آخر راهکارهاي اولویتدار براي اصالح آن ارائه
 نتایج حاصل نشاندهنده این است که حکمرانی ریسک سیل ایران.گردید
داراي چالشهاي فراوانی از جمله عدم توجه و اهمیت به رودخانه در
 عدم انجام صحیح و بهموقع مسئولیتهاي،شهرسازي و طراحی زیرساختها
 عدم استفاده کارآمد از، تداخل ساختارهاي مدیریتی در شرایط بحران،نهادي
 در، به عالوه.منابع موجود و تأکید بر مدیریت دولتمحور سیل میباشد
 همبستگی و همسویی،برنامهها و اقدامات راهبردهاي مدیریت سیل تنوع
 دو راهبرد دفاعی و آمادگی نسبت به دیگر، همچنین.کمرنگ است
.راهبردهاي پنجگانه طرحهاي مدیریت سیل نهادینهتر هستند
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بینالمللی قابل تشریح است ( .)Hegger et al., 2014مدیریت ریسک
سیل به ترکیبی از سیاستها و برنامهها اطالق میگردد که به
فعالیتهاي ناظر بر تحلیل و ارزیابی ریسک سیل و همچنین شناسایی
و اجراي اقدامات به منظور کاهش ریسک سیل مربوط میباشند
( .)Wood et al., 2012مدیریت ریسک سیل فرایند یافتن مشکل و
اتخاذ تدابیر الزم براي شناسایی ،ارزیابی ،انتخاب ،اجرا ،نظارت و بهبود
اقدامات انجام شده براي تغییر سطح ریسک در هنگام جاري شدن
سیالب است (.)Larrue et al., 2013

 -7مقدمه
سیل یکی از پدیدههاي طبیعی است که در مقیاسهاي بزرگ و کوچک
به صورت روزمره در جهان رخ میدهد ( .)Yin et al., 2021ریسک
سیل در کشورهاي جهان به دلیل حداقل یکی از سه عامل شهرنشینی
در مناطق مستعد سیل ،تغییر اقلیم و همچنین افزایش رشد اقتصادي
در مناطق داراي پتانسیل ریسک و آسیب بالقوه رو به افزایش است
( .)Matczak et al., 2018هرساله ایران با سیلهاي کوچک و بزرگ
مواجه است .این پدیده طبیعی یکی از متداولترین و مخربترین
پدیدههاي طبیعی است که همواره تلفات جانی و مالی و همچنین
پیامدهاي اجتماعی ،اقتصادي و محیطزیستی در بستر جامعه بر جاي
میگذارد (.)Abdeshahi et al., 2020; Karbasi et al., 2019

پژوهشهاي مختلفی درباره حکمرانی ریسک سیل در سطح جهان
صورت گرفته است .در تحقیقی Latif and Arshad (2014) ،به
بررسی چارچوب حکمرانی ریسک سیل کشور مالزي و مقایسه آن با
استرالیا ،پاکستان و تایلند پرداختند .در این تحقیق کشورها از پنج منظر
سطوح تصمیمگیري ،کنشگران درگیر ،نقش حاکمیت ،قواعد ،و سیستم
اطالعاتی موجود مورد بررسی قرار گرفتند .آنها دریافتند عمده چالش
حکمرانی ریسک سیل کشور مالزي در عدم هماهنگی مناسب سطوح
مختلف تصمیمگیري و فقدان رویکرد مشخص در انتقال دادهها و
اطالعات است .در پژوهش دیگر ) Plummer et al. (2018به
بررسی و مقایسه ادراک و اهداف گروداران حکمرانی ریسک سیل در
کشورهاي کانادا ،هلند ،سوئد ،ایتالیا و استرالیا پرداختند .پژوهشگران با
بررسی این بخش از حکمرانی ریسک سیل کشورهاي فوق دریافتند
که آنها در این خصوص در یک دوره گذار قرار دارند .ازاینرو ،در میان
کنشگران حکمرانی ریسک سیل این کشورها اجماع نسبی در
تصمیمات و اقدامات وجود ندارد .لذا ،از همین رو ،به سیاستمداران
پیشنهاد شد که به طراحی فرایندهاي حکمرانی مشارکتی بپردازند .در
تحقیق دیگر ) Ceddia et al. (2017به بررسی ظرفیت سازگاري از
طریق شبکههاي حکمرانی برنامه مدیریت ریسک سیل اتریش
پرداختند .آنها دریافتند این حکمرانی بیش از حد متمرکز و دولتی است.
لذا ،تغییر ساختار را با مشارکت کنشگران غیر دولتی ازجمله شرکتهاي
خصوصی و سازمانهاي مردمنهاد به منظور حکمرانی و سازگاري بهتر
پیشنهاد کردند .در پژوهش دیگري Raadgever and Hegger
) (2018این موضوع را در بلژیک ،فرانسه ،هلند ،لهستان ،سوئد و
انگلیس مورد بررسی قرار دادند .هدف اصلی این پروژه ،شناسایی،
تحلیل روند و ارزیابی نقاط قوت و ضعف حکمرانی ریسک سیل و ارائه
پیشنهاد براي تقویت آن در کشورهاي فوق بود .از نکات قابل توجه در
این پژوهش استفاده از رویکرد تدابیر سیاستی و روش  SWOTو تعیین
فرصتها ،تهدیدها ،ضعفها و قوتهاي حکمرانی ریسک سیل هر
کشور براي مدیران و سیاستگذاران درگیر آن بود.

با افزایش این نگرانیها درباره تنگناهاي مدیریت سنتی سیل در جهان،
مفهوم مدیریت نوین سیل پررنگ شده است (.)Hegger et al., 2014
مدیریت نوین بالیاي طبیعی از جمله سیل داراي پنج راهبرد پیشگیري،
دفاعی ،کاهشی ،آمادگی و بازیابی است .این رویکرد برخالف مدیریت
سنتی سیل ،صرفاً بر راهبردهاي دفاعی به منظور دور نگه داشتن سیل
از جوامع آن هم عمدتاً با انجام اقدامات سازهاي تمرکز نمیکند
( .)Matczak et al., 2015بهعالوه این نوع مدیریت ،برخالف
مدیریت سنتی ،به دنبال کنترل و مهار سیل نبوده ،بلکه بر رویکرد
تابآوري در مواجهه با آن تأکید میکند .تابآوري توانایی یک سیستم
اکولوژیکی -اجتماعی بـراي جذب اختالالت و بازتـوانی مجدد آن
است به گونهاي که عملکرد ،ساختار و هویت آن حفظ شود
( .)Morrison et al., 2018مدیریت نوین سیل به این امر توجه دارد
که براي مدیریت بهتر ریسک آن باید راهبردهاي متنوع ،هماهنگ و
همسویی را اتخاذ نمود تا جامعه را تابآورتر کرد و از آسیبپذیري آن
کاست (.)Alexander et al., 2016
در راستاي موارد فوق ،مفهوم حکمرانی ریسک سیل ،به عنوان بخشی
از حکمرانی منابع آب ،به طور خاص برجسته میشود .حکمرانی منابع
آب را مجموعهاي از قواعد ،رویهها و فرایندها (رسمی و غیررسمی)
میدانند که از طریق آنها تصمیمات با لحاظ منافع ذينفعان اتخاذ و
اجرا میشوند ،و مجریان ملزم به پاسخگویی میشوند ( OECD,
 .)2015حکمرانی ریسک سیل را میتوان بهصورت شبکهاي از نهادها
و تعامالت مربوط در حوزه مدیریت ریسک سیل؛ ازجمله برنامهریزي
فضایی ،مدیریت آب ،مدیریت بحران و غیره تعریف نمود ( Ek et al.,
 .)2016; Hegger et al., 2016به عبارتی دیگر ،حکمرانی ریسک
سیل بر اساس گفتمانهاي غالب ،قواعد رسمی و غیررسمی ،قدرت،
منابع و کنشگران درگیر در سطوح مختلف محلی ،منطقهاي ،ملی و
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در ایران ،عمده پژوهشهاي صورت گرفته در مورد مسأله سیل بر
مباحث مدلسازي ،همچون شبیهسازي بارش -رواناب و پهنهبندي،
متمرکز بوده است ( Damadi et al., 2020; Gholami et al.,

 -7-8رويکرد تدابیر سیاستی

رویکرد تدابیر سیاستی یک تحلیل کیفی بر اساس چهار بعد قدرت و
منابع ،کنشگران و ائتالفهاي آنها ،گفتمانهاي غالب ،و قواعد رسمی
و غیررسمی است ( .)Gralepois et al., 2016این رویکرد بهعنوان
"تثبیت موقت محتوایی و سازمانی یک حوزه سیاستی" تعریف میشود
( .)Gunderson and Holling, 2016با بررسی توسط این رویکرد
میتوان روند و عوامل تأثیرگذار بر ثبات و تغییر سیاستهاي حوزه
خاص و چگونگی اجراي راهبردهاي مختلف را در طول زمان تحلیل
نمود ( .)Mees et al., 2016; Wiering and Arts, 2006تغییرات
در راهبردهاي مدیریت ریسک سیل شامل تغییراتی در تدابیر حکمرانی
ریسک سیل ،از جمله تغییر در نقشهاي کنشگران و قدرت آنها ،تغییر
در قواعد موجود ،تغییر در گفتمانها و تغییر در تخصیص و کارایی
منابع میباشد (.)Mees et al., 2016

2020; Hatami Nejad et al., 2017; Rad et al., 2018; Talebi
)et al., 2019؛ لذا کمتر از نگاه حکمرانی به آن توجه شده است.

ازاینرو ،هدف این مقاله شناسایی و بررسی راهبردهاي مدیریت ریسک
سیل براي درک بهتر سیستم حکمرانی ریسک سیل ایران و
پاسخگویی به این سؤال است که با انجام چه اقدامات و برنامههایی
می توان تلفات جانی و خسارات مالی ناشی از سیل را در ایران کاهش
داد .در این خصوص ،از رویکرد تدابیر سیاستی و ماتریس قدرت و
منفعت براي ارزیابی سیستم حکمرانی ریسک سیل کشور کمک گرفته
شده است .براي این بررسی رخدادهاي سیل اسفند  1931و فروردین
 1931مورد توجه قرار گرفتند .مراجع اصلی مورد استناد براي این
سیلها ،عالوه بر قوانین و آییننامههاي کشوري ،گزارشهاي
کارگروههاي تخصصی هیأت ویژه سیالبهاي ریاست جمهوري بوده
است.

در این تحقیق براي بررسی منفعت کنشگران دو بعد کنشگران ،و منابع
و قدرت آنها با هم دیده شده است .همچنین ،براي شناسایی موقعیت
کنشگران حکمرانی ریسک سیل از ماتریس قدرت و منفعت (شکل )3
و شاخص ابداعی شناسایی موقعیت آنها در حکمرانی ریسک سیل
استفاده گردید (جدول  .)1ماتریس قدرت و منفعت تکنیک سیستماتیک
جمعآوري و تحلیل اطالعات در راستاي تعیین کنشگرانی است که باید
در سیستم حکمرانی ،به حساب آورده شوند (.)Johnson et al., 2009

 -8روش تحقیق
براي تحلیل حکمرانی ریسک سیل ایران از مدل مفهومی نشان داده
شده در شکل  1استفاده شده است .در این مدل مفهومی براي تحلیل
راهبردهاي مدیریت ریسک سیل )FRMS ( 1رویکرد تدابیر سیاستی3
مورد استفاده قرار گرفته است ( .)Mees et al., 2016در ادامه به
تشریح این مفاهیم پرداخته میشود.

)Fig. 1- Conceptual model used in the research (Mees et al., 2016

شکل  -7مدل مفهومی استفاده شده در تحقیق ()Mees et al., 2016
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)Fig. 2- Power and Interest Matrix (Johnson et al., 2009

شکل  -8ماتريس قدرت و منفعت ()Johnson et al., 2009
Table 1- Indices for identifying the relative positions of the actors in flood risk governance

جدول  -7شاخص شناسايی موقعیت نسبی كنشگران در حکمرانی ريسک سیل
Index definition
The actor has a high ability to make decisions and policies on the issue based on the
rules.
According to the rules, a task is clearly assigned to the actor.
It is possible to perform the activity with the permission and order of the actor.
The actor does not have much ability to make decisions and policies due to legal
documents.
According to the rules, no task has been assigned to the actor in a transparent manner.
The activity of the actor has a great impact on the stability of that actor.
The actor enjoys high economic or social benefits.
The activities of this actor have less effects on the stability and change.
The actor is present voluntarily.

Level

Index






High
Power
Low



High


Low


Interest

 -3راهبرد دفاعی سیل بر کاهش احتمال وقوع سیل متمرکز
است .انواع مختلف اقدامات زیرساختی از قبیل احداث دایکها،
سدها ،کانالها براي این منظور مورداستفاده قرار میگیرند .این
راهبرد محبوبترین روش جذب سرمایهگذاري زیاد در
زیرساختها میباشد (جدول .)3
 -9راهبرد كاهشی ،بر کاهش بزرگی یا پیامدهاي جاري شدن
سیالب از طریق اقدامات کاهشی در مناطق آسیبپذیر تمرکز
دارد .در این رابطه مهمترین اقدام ،نگهداري سیالب است .در
این راهبرد ،پیامدهاي ناشی از رخداد سیل را میتوان با استفاده
از طراحی زیرساختهاي شهري ،فعالیتهاي مبتنی بر طبیعت و
غیره کاهش داد (جدول .)3

 -8-8راهبردهای مديريت ريسک سیل

راهبردهاي مدیریت ریسک سیل ( )FRMSرا میتوان بهعنوان
روشهایی براي مواجهه با ریسکهاي ناشی از سیل تعریف کرد
( .)Hegger et al., 2014مدیریت ریسک سیل داراي پنج راهبرد
پیشگیري ،دفاعی ،کاهش اثرات ،آمادگی براي مواجهه ،و بازیابی است.
توضیح این راهبردها به شرح زیر میباشند (:)Matczak et al., 2015
 -1راهبرد پیشگیری سیل بر برنامهریزيهاي پیشگیرانه قبل
از سیل تأکید دارد .ازجمله فعالیتهاي پیشگیرانه سیل میتوان
به برنامهریزي و سیاستهاي استفاده از زمین (پهنهبندي)
بهمنظور جلوگیري از ریسکهاي ناشی از سیالب اشاره نمود
(جدول .)3
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ایران مؤثر هستند ،مطابق شکل  9ارائه میشود .مالحظه میگردد که
میتوان  11مؤلفه را شامل بیمه سیل ،بیمه محصوالت کشاورزي و
دامی ،جبران خسارت توسط دولت ،بازسازي و نوسازي ،کنترل و مهار
آب ،مدیریت بحران ،برنامهریزي کاربري اراضی و محدودیت ساخت و
ساز ،ارائه خدمات حیاتی و درمانی ،پیشبینی و اطالعرسانی و هشدار،
آبخیزداري ،آبخوانداري و راهکارهاي مبتنی بر طبیعت ،طراحی
زیرساختها و چهار مؤلفه غیر مستقیم شامل واکنشهاي سازمانهاي
مردم نهاد ،نیروهاي داوطلب و مردمی ،نیروهاي مسلح ،و نیروهاي
دانشگاهی مشخص نمود .این مؤلفهها بخوبی مدیریت چندبخشی و
چندسطحی سیل را تبیین میکنند .در مرحله بعد ،هر یک از آنها از
منظر راهبردهاي مدیریت ریسک سیل ،شامل پیشگیري ،دفاعی،
کاهشی ،آمادگی و بازیابی ،دستهبندي میشوند .سپس ،مؤلفههاي
مزبور براساس رویکرد تدابیر سیاستی و چهار بعد آن ،شامل قواعد،
کنشگران ،قدرت و منابع آنها ،و گفتمانهاي غالب ،مورد بررسی قرار
میگیرند .خاطرنشان میشود در این بخش ،دو بعد کنشگران ،و قدرت
و منابع آنها با هم دیده شدند.

 -4راهبرد آمادگی بر مواجهه با سیالب در شرایط حین بحران
از قبیل سامانههاي پیشبینی و هشداردهنده ،برنامههاي تخلیه،
ساختار مدیریت بحران و غیره تأکید دارد (جدول .)3
 -5راهبرد بازيابی سیل بر عواقب ناشی از سیالب بعد از وقوع
حادثه ،شامل کمک به قربانیان ،بازسازي ،بیمه و جبران خسارات،
تداوم کسبوکار و غیره تأکید دارد (جدول .)3
 -3-8منابع اطالعاتی مورد استفاده

منابع اطالعاتی تحقیق عمدتاً بر قواعد رسمی کشور 4مبتنی هستند که
مهمترین آنها عبارتند از :قانون شهرداريها ( ،)1994قانون توزیع
عادالنه آب ( ،)1961اساسنامه تشکیل نیروهاي مسلح ( 1961و
 ،)1961آییننامه مربوط به بستر و حریم رودخانهها ،انهار و مسیلها
( ،)1913طرح جامع امداد و نجات کشور ( ،)1913قانون تشکیل
سازمان مدیریت بحران و آییننامه اجرایی آن ( ،)1916مقررات ملی
ساختمان ( ،)1933نظامنامه مدیریت سیالب ( ،)1935قانون مدیریت
بحران کشور ( )1931و قواعد مرتبط دیگر .عالوه بر این ،براي نحوه
اجراي قوانین کشور گزارشهاي کارگروههاي مختلف هیأت ویژه
سیالب ریاست جمهوري در مورد رخدادهاي سیل  1931-31نیز مورد
استفاده قرار گرفتند .همچنین ،تعدادي مصاحبه بــا افراد مرتبط با
مسأله سیل در سطح کشور صورت گرفت .عالوه بر اینها ،با حضور
در جلسات کارشناسی کارگروههاي مختلف هیأت ویژه رخداد سیل
 ،1931-31بخشی از اطالعات مورد نظر به دست آمد.

 -7-3بررسی حکمرانی ريسک سیل ايران با رويکرد تدابیر
سیاستی
 -7-7-3راهبرد پیشگیری


قواعد راهبرد پیشگیری

این راهبرد به فعالیتها و برنامهریزيهاي پیشگیرانه در دوره زمانی
طوالنی قبل از جاري شدن سیالب اشاره دارد .در جهان ،راهبرد
پیشگیري عمدتاً داراي اقدامات سیاست محور است .اقدامات راهبرد
پیشگیري در ایران در اقدامات مربوط به حریم و بستر خالصه میگردد.
شکل  ،4سیر قاعدهگذاري بخش حریم و بستر را در راهبرد پیشگیري
نمایش میدهد.

 -3نتايج
براساس بررسی منابع ذکرشده در باال و بخصوص آرایش کارگروههاي
هیئت ویژه سیالب ،ابتدا نماي مؤلفههایی که در حکمرانی سیل در

)Table 2- Flood risk management strategies and exemplary measures (Matczak et al., 2015

جدول  -8راهبردهای مديريت ريسک سیل و نمونه اقدامات ()Matczak et al., 2015
Purpose

Measures

Strategies

Spatial planning, Zoning, etc.

Keep people away from water

Prevention

Dikes, dams, embankments, sluices, relief channels, etc.

Keep water away from people

Defense
Mitigation

Urban infrastructure, Flood storage, etc.
Flood forecasting, warning structures, evacuation plans, crisis
management structures, etc.

Floods do happen. Reduce

Reconstruction, insurance, etc.

تحقیقات منابع آب ايران ،سال هفدهم ،شماره  ،3پايیز 7655
)Volume 17, No. 3, Fall 2021 (IR-WRR

63

flood risk

Preparation
Recovery

Fig. 3- Flood risk governance arrangements in Iran

شکل  -3تدابیر حکمرانی ريسک سیل در ايران

مردابها ،برکههاي طبیعی و شبکههاي آبرسانی و زهکشی (،)1913
و همچنین نظامنامه مدیریت سیالب ( )1935میباشد.

مهمترین قواعد رسمی مرتبط با بخش حریم و بستر راهبرد پیشگیري
مدیریت ریسک سیل ماده  3قانون توزیع عادالنه آب ( ،)1961ماده 1
و  3آییننامه مربوط به بستر و حریم رودخانهها ،انهار ،مسیلها،
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Fig. 4- Legislative process associated to the restricted zones of rivers corresponding to the prevention
strategy

شکل  -6سیر قاعدهگذاری بخش حريم و بستر در راهبرد پیشگیری

جاي خالی شیوهنامهاي بهمنظور تهیه نقشههاي ریزپهنهبندي در
محدودههاي شهري و غیرشهري با دورههاي بازگشت مختلف در نظام
حکمرانی ریسک سیل ایران بسیار مشهود است.

از جمله اقدامات در راهبرد پیشگیري میتوان به مواردي مانند تعیین
حریم هر آبراه به صورت منحصربهفرد ،ممنوعیت ساختوساز ،سلب
مالکیت ،برنامهریزي مکانی ویژه یا سیاستهاي توسعه در دشتهاي
سیلگیر اشاره کرد .نواقص و ضعفهاي مشاهده شده متناظر با این
راهبرد در کشور عبارتاند از:

خالء قانون مناسب در برنامهریزي براي تعیین تکلیف ساختوسازهاي
واقع در حریم آبراهها نکته دیگري است که در بررسی قواعد رسمی و
گزارشهاي این راهبرد مشهود بوده است .این مسأله خود به دو
موضوع سکونتگاههاي رسمی و سکونتگاههاي غیررسمی اشاره دارد.
بر اساس قواعد موجود همچون تبصره  9ماده  3قانون توزیع عادالنه
آب ( )1961ساختوساز در محدوده حریم با اجازه وزارت نیرو بالمانع
است و همچنین طبق مواد  3الی  6آییننامه مربوط به حریم و بستر
آبراهها ( )1913شرکتهاي آب منطقهاي استانی وظیفه تعیین تکلیف
حد بستر و حریم و همچنین وظیفه ابالغ مراتب به نیروي انتظامی
براي جلوگیري از تجاوز اشخاص به حریم و بستر را دارند .عالوه بر
ایــن ،طبق تبصره  6ماده  36قانون شهرداريها (،)1995
شهرداریهای هر منطقه موظف میباشند تا برای صدور پروانه
ساختوساز در محدوده شهری و حریم آبراهها از شرکتهای آب
منطقهای استعالمات الزم را اخذ نمایند و هرگونه ساختوساز
غیرمجاز را در این احاریم تخلف محسوب نمایند و بر اساس ماده
 011این قانون آنها را به کمیسیون مربوطه ارجاع دهند .در
رخداد سیل  1931-31اکثر تلفات به سکونتگاههاي رسمی تعلق داشت
که در محدوده حریم واقع شده بودند و مجوز رسمی ساخت داشتند
( .)Infrastructures Working Group, 2020در بخش

 -1مسائل مربوط بــه کمبود و نقائص دستورالعملها و آییننـامهها
فقدان الزامات و ضوابطی براي طرحریزي طرحهاي توسعه و عمران
سکونتگاهها در جهت مدیریت یکپارچه آب و سیل به صورتی که این
مناطق در مواجهه با سیل داراي تابآوري باالیی باشند ،مشهود است.
عالوه بر این ،نبود یک پهنهبندي که بر اساس دورههاي بازگشت
مختلف تکلیف کاربريها را روشن کند و ابعاد حقوقی الزم را نیز ببیند،
حس میشود .خاطرنشان میشود اصوالً بر اساس ماده  1آییننامه
مربوط به بستر و حریم رودخانهها ،انهار ،مسیلها ،مردابها ،برکههاي
طبیعی و شبکههاي آبرسانی و زهکشی ( )1913تعیین بستر آبراهها
در کشور برمبناي حدود سیل با دوره بازگشت  35سال یا در مناطقی
که ضرورت انتخاب دوره بازگشت کمتر یا بیشتر از  35سال تعیین
میگردد ،براي پیشگیري از سیل نبوده است ،بلکه این موضوع یک
امر حاکمیتی است که تکلیف مالکیت رودخانهها را مشخص میکند
( .)Legislative Working Group, 2020لذا ،مالک دوره بازگشت
 35سال ربطی به راهبرد پیشگیري از سیل ندارد و همچنین در مورد
حریم نیز ضمن تعیین تکلیف نحوه مالکیت آن ،بیشتر هدف جلوگیري
از آلودگی رودخانهها میباشد؛ بنابراین ،براي اهداف سیل همچنان
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رودخانه و سیل ،و مدیریت ریسک سیل در مناطق سیلخیز و
سکونتگاهها درنظر نگرفتهاند.

سکونتگاههاي غیررسمی حاکمیت نگاه جرم انگارانه به این نوع
سکونتگاهها دارد ( Urban Planning, Architecture and
 .)Cultural Heritage Working Group, 2020این نوع نگاه باعث
میشود که مسایل این سکونتگاهها در حوادثی مانند سیل از
برنامهریزيها و اقدامات دولت حذف شوند .حذف این مسایل به معنی
از بین رفتن آنها نیست و در هر صورت مردم ساکن در این مناطق
درگیر مسایل ناشی از سیل خواهند شد .بنابراین ،ضرورت برقراري
قاعدهاي مناسب براي تعیین تکلیف ساختوسازهاي واقع در حریم
آبراهها اعم از سکونتگاههاي رسمی و غیررسمی در نظام حکمرانی
ریسک سیل مشهود است.



كنشگران و منابع آنها در راهبرد پیشگیری

طبق شکل  ،5در این راهبرد یازده کنشگر شامل وزارت نیرو و
شرکتهاي آب منطقهاي ،سازمان برنامه و بودجه ،شهرداريها،
سازمان ثبت اسناد و امالک ،دادگستري ،نیروي انتظامی ،استانداري و
فرمانداري ،سازمان حفاظت از محیط زیست و ادارات کل محیط زیست
استانی ،شرکتهاي خدماتی دولتی ،کشاورزان واقع در بستر و صاحبان
عرصه و اعیانی در محدوده حریم و بستر نقش ایفا میکنند .ماده 3
قانون توزیع عادالنه آب ( )1961و مواد  3الی  6آییننامه مربوط به
بستر و حریم رودخانهها ،انهار ،مسیلها ،مردابها ،برکههاي طبیعی و
شبکههاي آبرسانی و زهکشی ( )1913مهمترین قواعد حاضر در این
راهبرد میباشند که در آنها مسؤولیتهاي مختلف دستگاههاي اجرایی
براي منابع آب مشخص شده است .با بررسی عملکرد کنشگران کلیدي
راهبرد پیشگیري ،سه چالش تعامالت بین بخشی کنشگران این راهبرد
نمایان میشود .مورد اول بر عدم وجود هماهنگی میان کنشگران در
درک اهمیت تفاوت حد بستر با پهنه ایمن سیل حکایت دارد؛ زیرا ماده
 1آییننامه مربوط به بستر و حریم رودخانهها ،انهار ،مسیلها،
مردابها ،برکههاي طبیعی و شبکههاي آبرسانی ،آبیاري و زهکشی
( ،)1913دوره بازگشت  35سال را براي تعیین بستر رودخانه ،نهر یا
مسیل با هدف تعیین مالکیت دولت بر رودخانهها اشاره کرده است .این
مسأله با پهنه ایمن سیل متفاوت است .لذا وجود شیوهنامهاي براي
تهیه نقشه پهنه ایمن سیل در محدودههاي شهري و غیرشهري،
همچنین تفهیم تفاوت این مسأله در مقابل دوره بازگشت  35سال
براي تعیین بستر آبراهها به کنشگران این راهبرد ،استفاده از منابعی
همچون تجربه پیشینیان در هر منطقه ،و نیز انتخاب کنشگر محوري
و قابل اتکا براي محول نمودن مسؤولیت تعیین مناطق تحت ریسک
و ریزپهنهبندي سیل در راهبرد پیشگیري مهم است .چالش دوم ،عدم
استفاده از تخصص مهندسین مشاور رسته رودخانه در طراحی
سازههاي غیر رودخانهاي در حریم آبراهها است .با توجه به ماهیت
ساختوساز در پهنه سیلگیر و تأثیرات سیل بر این سکونتگاهها باید
مهندسین مشاور رسته رودخانه به عنوان یک کنشگر در این بخش
اضافه شوند و نبود این کنشگر خألیی در این راهبرد محسوب میگردد.
چالش سوم در این راهبرد عدم استفاده کنشگران از رویکردهایی مانند
ممنوعیت ساختوساز ،سلب مالکیت ،برنامهریزي مکانی ویژه در
اطراف آبراهها است.

چالش دیگر ،نبود قاعدهاي مناسب براي رعایت حریم اکولوژیک منابع
آب و همچنین فقدان قاعدهاي براي موظف نمودن کنشگري خاص
براي تهیه نقشههاي پهنهبندي سیل در مناطق سیلخیز است .این امر
باعث گردیده است تا برخی تأسیسات در حریم منابع آب ساخته شوند.
این تأسیسات در هنگام رخداد سیل ،به دلیل جانمایی نامناسب ،در
بعضی از مواقع باعث تشدید رخداد سیل و خسارتهاي ناشی از آن
میشوند .سیل لرستان و سیل شیراز در سال  1931به عنوان مصادیقی
از این مسأله به شمار میروند ( River and Hydraulic Structures
 .)Engineering Working Group, 2020لذا عدم وجود
شیوهنامهاي که به بررسی مجدد جانمایی تأسیسات در حریم آبراهها و
همچنین مسأله ظرفیت سازگاري در سیستم حکمرانی ریسک سیل
کشور بپردازد یک خالء محسوب میشود.
 -3مسائل مربوط به سیاستهاي توسعه
جاريسازي مدیریت ریسک سیل در سیاستگذاريها و برنامههاي
توسعه کشورهاي توسعهیافته کامالً در دستور کار میباشد .در ایران
سیاستها و اسناد توسعه به دو صورت ملی و استانی لحاظ شدهاند،
اما در این سیاستها خالء توجه به مالحظات توسعه پایدار ،مدیریت
ریسک سیل و همچنین آمایش سرزمین و برنامهریزي فضایی در
مناطق سیلخیز مشهود است .ازاینرو ،چون متغیرهاي فوق در
سیاستهاي توسعهاي درنظر گرفته نشدهاند فقدان استفاده از علوم
بهروز همچون سنجشازدور و سیستم اطالعات جغرافیایی در کنترل
کاربري اراضی و برنامهریزيهاي چندکاربري براي توسعه مناطق
سیلخیز مشهود است .عالوه بر این ،در سیاستهاي توسعهاي کشوري
و استانی رویکرد یکپارچه مدیریت ریسک سیل و پهنهبندي مناطق
آسیبپذیر نیز لحاظ نشده است .لذا میتوان این نتیجه را استنباط نمود
که سیاستگذاران در سیاستهاي توسعهاي پیوندي را با مدیریت
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Fig. 5- Map of key actors and their relative positions in the restricted zones of rivers corresponding to the
prevention strategy

شکل  -0نقشه كنشگران كلیدی و موقعیتهای نسبی آنها در حريم و بستر رودخانهها متناظر با راهبرد پیشگیری


گفتمان خشکسالی ،یکی از گفتمانهاي غالب استخراج شده از
گزارشهاي کارگروههاي مختلف هیأت ویژه رخداد سیالب 1931-31
در راهبرد پیشگیري است ( Social, Cultural and Media
 .)Working Group, 2020کشور به دلیل کاهش بارش در چندساله
گذشته و بهویژه در سال  ،1931به پارادایم خشکسالی عادت کرده و
رویکرد سیاستگذاران و مدیران براي مقابله با مسأله خشکسالی تنظیم
گردیده بود .از اینرو ،در برهه زمانی قبل از سیل  1931-31نگاه به
سیل کمرنگ بود .این مسأله باعث گردید تا سیاستها و برنامههاي
کنشگران حاکمیتی و دولتی ذیربط در جهت افزایش میزان تجاوزات
به بستر و احاریم آبراهها سوق پیدا کنند .گفتمان بعدي استخراجشده
از گزارشهاي کارگروههاي مختلف هیأت ویژه رخداد سیالب -31
 ،1931نادیده گرفتن سکونتگاههاي غیررسمی و برخورد جرم انگارانِه
با سکونتگاههاي واقع در حاشیه آبراهها است ( Urban Planning,

 9ماده  3این قانون ایجاد هر نوع اعیانی و حفاري و دخل و تصرف در
بستر رودخانهها و انهار طبیعی و کانالهاي عمومی و مسیلها و مرداب
و برکههاي طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و
دریاچهها اعم از طبیعی و مخزنی مگر با اجازه وزارت نیرو ممنوع است.
همچنین ،بر اساس تبصره  6ماده  36قانون شهرداريها (،)1994
شهرداريها هرگونه ساختوساز غیرمجاز تشخیص داده شده توسط
شرکتهاي آب منطقهاي را در حریمهاي آبراهها تخلف محسوب
مینمایند و پروانه ساختوساز صادر نمیکنند و بر اساس ماده 144
این قانون متخلفین را به کمیسیون مربوطه ارجاع میدهند .بر اساس
بررسیهاي گزارشهاي کارگروههاي مختلف هیأت ویژه سیالب
ریاست جمهوري در مورد رخدادهاي سیل  1931-31اکثر افراد حاضر
در سکونتگاههاي غیررسمی به دلیل شرایط نامناسب اقتصادي در
مناطق پرریسک مانند محله افغانآباد در شهر گنبدکاووس یا محله
کرگانه در شهر خرمآباد سکونت داشتند (Urban Planning-

Architecture and Cultural Heritage Working Group,
 .)2020بر اساس ماده  3قانون توزیع عادالنه آب ( ،)1961بستر آبراهها

Architecture and Cultural Heritage Working Group,
 )2020متأسفانه دولت این سکونتگاهها را نادیده میگیرد و به دنبال

در مالکیت حکومت جمهوري اسالمی است و همچنین بر اساس تبصره

تخریب این سکونتگاهها به جاي مدیریت و جابجایی آنهاست.

گفتمان موجود در راهبرد پیشگیری
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براي بهرهوري بیشتر و بهتر منابع آب بر عهده وزارت نیرو است" .در
ادامه سیر قوانین ،به موجب قانون "توزیع عادالنه آب" در سال 1961
وظایفی که بر اساس قانون "آب و نحوه ملی شدن آن ( ")1941به
وزارت آب و برق محول شده بود ،به وزارت نیرو محول گردید .به
موجب ماده  33این قانون ،مهار کردن سیلها و ذخیره نمودن آب
رودخانهها در مخازن سطحی یا زیرزمینی یکی از وظایف وزارت نیرو
قلمداد شده است.

چالش دیگر ،فقدان گفتمان مدیریت جامع آب و سیل در اقدامات
راهبرد پیشگیري مانند سیاستهاي توسعهاي و عمران شهري و
روستایی است ( River and Hydraulic Structures Engineering
 .)Working Group, 2020با بررسی گزارشهاي کارگروههاي
مختلف هیأت ویژه رخداد سیالب  1931-31این نکته استنباط
میگردد که الزامی در لحاظ کردن رویکرد مدیریت یکپارچه آب و سیل
در طرحهاي توسعه و عمرانی استانی ،شهري و روستایی وجود ندارد.
فقدان گفتمان مدیریت ریسک یکی دیگر از چالشهاي گفتمانی است
که از گزارشهاي کارگروههاي مختلف هیأت ویژه رخداد سیالب -31
 1931مرتبط با این راهبرد استخراج گردید .این خالءگفتمانی از عدم
توجه کافی و الزم به اقدامات پیشگیرانه در برنامههاي توسعه شهري
استنباط میگردد ( Crisis Management Working Group,

از قواعد مهم دیگر این راهبرد میتوان به برنامههاي اول الی ششم
توسعه کشور اشاره نمود .با بررسی برنامههاي توسعهاي کشور این
نتیجه استنباط میگردد که غالب مواد تصویبشده به اختصاص منابع
مالی مورد نیاز براي برنامههاي کنترل و مهار آب محدود میباشد .در
سایر کشورهاي جهان نیز مشابه ایران براي رسیدن به اهداف متصور
در این راهبرد برنامهها و اقدامات مشابهی ازجمله ساخت سدهاي
عظیم ،خاکریز و غیره انجام میشود .لذا تفاوت اصلی این برنامهها در
مدیریت آنها نهفته است که بیشتر در بعد کنشگران تحلیل میگردد.

2020; Risk Management and Insurance Working Group,
 .)2020این موضوع از تخریب سکونتگاههاي ساختهشده در مناطق

پرریسک شهرهاي استانهاي مازندران ،گلستان ،خوزستان و لرستان
در مجموعه سیلهاي  1931-31استنباط میشود که نشانه آشکاري
در بیتوجهی به مدیریت ریسک است .بهطورکلی در نظام حکمرانی
ریسک سیل ایران به راهبرد پیشگیري و اقدامات زیرمجموعه این
راهبرد توجه الزم و کافی مبذول نشده است .لذا میتوان گفت راهبرد
پیشگیري در حکمرانی ریسک سیل ایران نهادینه نشده است.

مهمترین مسأله در بخش نقائص دستورالعملهاي مبحث الیروبی در
راهبرد دفاعی ،نبود برنامه جامع پاکسازي مستمر بستر آبراهها و
الیروبی مخزن سدها است .با توجه به اینکه در قواعد مختلف از
پاکسازي بستر آبراهها سخن به میان آمده است و کارهاي مقدماتی
نیز در راستاي آن انجام شده است ،اما مشکالت متعددي در این راستا
وجود دارد .لذا لزوم تدوین برنامهاي جامع در مورد پاکسازي بستر
آبراهها احساس میگردد.

 -8-7-3راهبرد دفاعی


قواعد راهبرد دفاعی

دومین راهبرد مدیریت ریسک سیل ،راهبرد دفاعی است .این راهبرد
بر کاهش احتمال وقوع سیل تمرکز دارد .راهبرد دفاعی اغلب به
فعالیتها و اقدامات سازهاي و اقدامات مهندسی رودخانه مانند الیروبی
و کنترل بهرهبرداري از معادن شن و ماسه در بستر و احاریم اشاره دارد.
قانون و مقررات راهبرد دفاعی مدیریت ریسک سیل در ایران در بخش
کنترل و مهار آب خالصه میگردد .شکل  ،6سیر قاعدهگذاري بخش
کنترل و مهار آب را در راهبرد دفاعی نمایش میدهد.



كنشگران و منابع آنها در راهبرد دفاعی

مطابق شکل  ،1در این راهبرد هفت کنشگر شامل وزارت نیرو و
شرکتهاي آب منطقهاي ،سازمان برنامه و بودجه ،نمایندگان مجلس
شوراي اسالمی ،وزارت کشور و سازمانهاي تابعه مانند استانداري و
فرمانداري ،سازمان حفاظت از محیطزیست ،و بخش خصوصی نقش
ایفا میکنند .راهبرد دفاعی حکمرانی ریسک سیل ایران داراي
کنشگران بسیاري نمیباشد و بهصورت متمرکز است؛ زیرا بر اساس
قواعد رسمی ایران نظیر ماده  1قانون تأسیس وزارت نیرو (،)1959
ماده  33قانون توزیع عادالنه آب ( ،)1961ماده  1اساسنامه شرکت
مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ( ،)1911و ماده  1اساسنامه
شرکتهاي سهامی آب منطقهاي ( )1913احداث تأسیسات مربوط به
آب و سیل و بهرهبرداري از آنها بر عهده وزارت نیرو و شرکتهاي
تابعه آن در سطح استان است.

در سال  ،1959طبق قانون "تأسیس وزارت نیرو" وظایف محول شده
به وزارت آب و برق مصوب سال  1943به وزارت نیرو محول گردید.
بر اساس ماده  1این قانون "انجام مطالعات تفصیلی براي توسعه
بهرهبرداري از منابع آب زیرزمینی و مهار کردن آبهاي سطحی
بهمنظور احداث تأسیسات مورد نیاز و تهیه طرحهاي اجرایی ،احداث
تأسیسات مربوط به آب و بهرهبرداري از آنها ،کنترل بهرهبرداري از
منابع آب و اجراي قانون آب و نحوه ملی شدن آن ،انجام تحقیقات
الزم درباره مسائل آب و به کار بردن روشهاي جدید علمی و فنی
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Fig. 6- Legislative process associated to flood control corresponding to the defense strategy
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در مبحث واگذاري و بهرهبرداري از معادن شن و ماسه ،وزارت نیرو
بهموجب ماده  41قانون توزیع عادالنه آب و بند  1ماده واحده ضوابط
نظارت فنی بر بهرهبرداري از معادن شن و ماسه و خاک رس ()1913
هیأت وزیران در مبحث اجازه بهرهبرداري یا واگذاري بهرهبرداري از
معادن شن و ماسه از بستر و حریم رودخانهها ،انهار و مسیلها و حریم
قانونی سواحل دریاها و دریاچهها کنشگر اصلی محسوب میگردد ،به
طوريکه بر اساس دو قاعده فوق اجازه بهرهبرداري یا واگذاري این
معادن به کسب موافقت قبلی از وزارت نیرو منوط شده است.

عمده چالش و تردید در اقدامات سازهاي عدم مدیریت صحیح سدها
در شرایط سیل است .به عنوان مثال میتوان به چالشهاي موجود در
عملکرد سدها در استانهاي خوزستان و گلستان در رخداد سیل -31
 1931اشاره نمود ( Crisis Management Working Group,
.)2020
اصل  44قانون اساسی جمهوري اسالمی و ماده  93قانون برنامه ششم
توسعه اقتصادي ،اجتماعی ،فرهنگی جمهوري اسالمی ایران ()1935
قواعد مهم دیگري میباشند که باعث ورود کنشگران بخش خصوصی
به بخش منابع آب ایران گردیدهاند .بخش خصوصی با دارا بودن منابعی
مانند منابع مالی ،تجهیزات و تخصص کافی در ساخت سازههاي آبی
مانند سدها براي کسب منافع مالی مشارکت میکنند .بنابراین،
کنشگران بخش خصوصی با منفعت زیاد و قدرت کم در بخش 9
ماتریس قدرت و منفعت قرار میگیرند (.)Badesar et al., 2020

موضوع الیروبی در راهبرد دفاعی به دو بخش الیروبی آبراهها و
الیروبی سدها تفکیک میگردد .از طرفی در ایران الیروبی آبراهها خود
به دو بخش الیروبی آبراههاي موجود در محدوده شهري و خارج از
محدوده شهري تقسیم میشود .بر اساس مواد  55و  56قانون
شهرداريها ( )1994مسؤولیت الیروبی یا بهعبارت دیگر تنظیف،
نگهداري و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاري آبها و فاضالب و
غیره در حدود مصوب شهري بر عهده شهرداريها است.
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Fig. 7- Map of key actors and their relative positions in flood control corresponding to the defense strategy

شکل  -7نقشه كنشگران كلیدی و موقعیتهای نسبی آنها در كنترل و مهار سیل متناظر با راهبرد دفاعی
تحقیقات منابع آب ايران ،سال هفدهم ،شماره  ،3پايیز 7655
)Volume 17, No. 3, Fall 2021 (IR-WRR

16

 .)2020این امر به دلیل انباشت رسوبات و عدم انجام الیروبی مخزن
سدها از زمان تأسیس آنها بود ( Crisis Management Working

ازاینرو ،شهرداريها در قسمت اول ماتریس قدرت و منفعت قرار
میگیرند .در سیر قاعدهگذاري هیچ اشاره مستقیمی به مبحث الیروبی
به عنوان یکی از وظایف وزارت نیرو نشده است .اما بر اساس کلیت
قوانین همچون قانون تأسیس وزارت نیرو ( ،)1959قانون توزیع
عادالنه آب ( ،)1961اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع
آب ایران ( ،)1911اساسنامه شرکتهاي سهامی آب منطقهاي ()1913
که وظیفه حفظ و بهرهبرداري از منابع آب را بر عهدهدارند ،این موضوع
استنباط میگردد که وظیفه الیروبی بر عهده وزارت نیرو و شرکتهاي
آب منطقهاي در سطح استانها است .عالوه بر این ،قانونگذار بر
اساس قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانههاي مرزي (،)1963
وظیفه حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانههاي مرزي و احیاناً اصالح
مسیر آنها را در چارچوب اصل  11قانون اساسی کشور بر عهده وزارت
نیرو گذاشته است .این موضوع بیانگر این امر است که الیروبی یکی
از وظایف وزارت نیرو و شرکتهاي تابعه این وزارتخانه در محدوده
غیرشهري است.

Structures

Hydraulic

and

River

;2020

Group,

 .)Engineering Working Group, 2020لذا برنامه مشخصی در
خصوص عالجبخشی انباشت رسوبات در مخازن سدها قبل از سیالب
 1931-31براي سدها وجود نداشت .بر اساس بررسی گزارشهاي
کارگروههاي هیات ویژه سیالب به دلیل اینکه کشور چندین سال با
مشکل کاهش بارشها مواجه بود ،این مساله اولویت به شمار نمیآمد
( Hydrology and Water Resources Working Group,
2020; River and Hydraulic Structures Engineering
.)Working Group, 2020

با بررسی فعالیت کنشگران راهبرد دفاعی مدیریت ریسک سیل ایران
درمییابیم که عمده مسأله کنشگران این بخش نقصان عملکرد آنها
در انجام مسؤولیتهاي سازمانی محول شده مانند نقصان در مدیریت
و نگهداري از سازههاي دفاعی مانند سدها ،دیوارهاي حفاظتی و غیره
میباشد .لذا ضرورت تمهید برنامهاي جامع که باعث از بین رفتن
ناهماهنگی مــوجـود بین کنشگران شود ،احساس میگــردد
(.)Legislative Working Group, 2020

الیروبی جزو اقداماتی است که باید به صورت متناوب براي آبراهها
صورت بگیرند .در ایران بر اساس اطالعات واصله از شرکت مدیریت
منابع آب ایران این شرکت در ده سال گذشته هرساله از 146444
کیلومتر آبراه در کشور به الیروبی  954کیلومتر ( )4/34%از آنها
پرداخته است ( River and Hydraulic Structures Engineering
 .)Working Group, 2020در موضوع الیروبی آبراهها ،این نکته
قابل ذکر است که شرکتهاي آب منطقهاي استانهاي درگیر سیالب
 1931-31بهجاي الیروبی تمام مسیر آبراهها در طول سال در اکثر
اوقات هنگام پیشبینی بارندگیهاي سهمگین توسط اداره هواشناسی
براي کاهش ریسک سیل فقط عملیات الیروبی برخی نقاط حساس را
انجام میدادند .این مسأله حاکی از آن است که وزارت نیرو و
شرکتهاي آب منطقهاي در ایفاي مسؤولیت خود دچار نقصان جدي
میباشند .همچنین بر اساس بررسیهاي انجامشده دالیل این امر
کمبود نیروي کافی و بودجه الزم براي انجام عملیات الیروبی و
همچنین عدم اولویت برنامههاي الیروبی نام برده شدهاند ( River

چالش دیگري که قسمت کنشگران راهبرد دفاعی نظام حکمرانی سیل
با آن مواجه است ،عدم هماهنگی کنشگران در صدور مجوز
بهرهبرداري و برداشت شن ،ماسه و خاک رس از بستر آبراهها است .بر
اساس بررسیهاي انجام شده ،عدم نظارت و پیگیري دقیق کارگروه
متشکل از معاونین وزارت نیرو و کشور و همچنین معاون سازمان
حفاظت محیطزیست از بهرهبرداري شن ،ماسه و خاک رس در مسیر
آبراهها ،این امر در بعضی از آبراهها باعث تغییر مسیر و فرسایش بیشتر
اطراف آبراهها و غیره شده است .لذا عدم نظارت و پیگیري این کارگروه
باعث بروز مشکالتی در هنگام رخداد سیل میگردد که با انجام وظایف
محول شده به این کارگروه بر اساس قاعده ضوابط نظارت فنی بر
بهرهبرداري از معادن شن و ماسه و خاک رس ( )1913انتظار میرود
این مشکل برطرف گردد .عالوه بر این ،در راهبرد دفاعی نقصان
عملکرد و عدم توجه به مبحث الیروبی شامل الیروبی آبراهها و
الیروبی سدها توسط کنشگران در این مبحث مشهود است .لذا تفهیم
مسئولیت نهادي در خصوص فعالیتهاي الیروبی آبراهها و همچنین
عالجبخشی در مورد الیروبی سدها به کنشگران یکی از مباحث مورد
اشاره در راهبرد دفاعی است.

and Hydraulic Structures Engineering Working Group,
 .)2020از طرف دیگر ،در خصوص الیروبی سدها نیز چالشهایی در

استانهاي درگیر بهخصوص در استانهایی مانند خوزستان و گلستان
وجود داشت .رسوبهاي جمع شده در پشت سدها باعث کاهش 644
میلیون مترمکعب از ظرفیت  9/9میلیارد مترمکعبی سد دز در خوزستان
و همچنین کاهش ظرفیت سه سد گلستان ،وشمگیر و دانشمند به
ترتیب از  13 ،16و  99میلیون مترمکعب به  91 ،49و  16میلیون
مترمکعب شده بود ( Crisis Management Working Group,
2020; Hydrology and Water Resources Working Group,
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گفتمان موجود در راهبرد دفاعی

در ایران ،قواعد زیادي در مورد مسائل آبخیزداري ،آبخوانداري و
محیطزیست وجود دارند ،اما بزرگترین مشکل قواعد این بخش
کمتوجهی به الزامات غیرسازهاي مبتنی بر پوشش گیاهی و بهترین
اقدامات مدیریتی ( 5)BMPدر کاهش اثرات مخرب سیل در قواعد
رسمی کشور است ( Agriculture and Natural Resources

بر اساس تحلیل گزارشهاي مربوط به سیل ،راهبرد دفاعی
نهادینهترین راهبرد در بین راهبردهاي مدیریت سیل است .تمرکز بر
کنترل و مهار سیل با انجام اقدامات سازهاي مانند احداث سدهاي
بزرگ ،دیوارههاي نگهدارنده و غیره در قواعد رسمی کشور و دیدگاه
کنشگران رسمی این راهبرد بسیار پررنگ است .موافقان این نوع تفکر
پیرو مدیریت سنتی سیل میباشند .آنها بر این عقیدهاند که کشور باید
تمرکز خود را فقط بر اقدامات سازهاي مانند ساخت سدهاي عظیم براي
کنترل و مهار سیل بگذارد ( Social, Cultural and Media
 .)Working Group, 2020عالوه بر این ،پیروان این تفکر اعتقاد
دارند توسعه شهرها و روستاهاي در معرض ریسک سیل باید با استفاده
از اقدامات سازهاي مانند احداث سیلبندها ،دیوارهها و کانالها
محافظت شوند ( Urban Planning, Architecture and Cultural
 .)Heritage Working Group, 2020این دیدگاه در کشور با
عملکرد مثبت زیرساختهاي سازهاي در مقابله با سیلها پررنگتر
میگردد .در مقابل با عملکرد منفی آنها تردیدها و چالشهاي زیادي
در مورد اقدامات سازهاي در کشور به وجود میآید .تثبیت و نهادینه
شدن گفتمان بخشینگري سازهاي در مدیریت سیل کشور باعث عدم
توجه به راهبردهاي دیگر در نظام حکمرانی ریسک سیل کشور گردیده
است.

Working Group, 2020; Environment Working Group,

 .)2020با بررسیهاي انجام شده استنباط میشود که اقدامات
غیرسازهاي و اثرات آن در کشور هنوز نهادینه نشده است .در مقابل،
اقدامات سازهاي به دالیل مختلف همچون ملموس بودن منافع آن
براي کنشگران مختلف ،بویژه مسؤوالن ،در کشور پررنگ و نهادینه
شده است ( Agriculture and Natural Resources Working
;2020

River and Hydraulic Structures
 .)Engineering Working Group, 2020نکته دیگر در کنار مغفول

ماندن اقدامات غیرسازهاي ،نبود مقررات الزم براي اولویتبخشی
استفاده از اقدامات بیولوژیک و همچنین استفاده از گودالهاي طبیعی
و انسان ساخت ،مسیلهاي فصلی و مسیلهاي قدیمی در جهت
کاهش حجم سیالب در رودخانههاي اصلی میباشد ( Agriculture
and Natural Resources Working Group, 2020; River and
Hydraulic Structures Engineering Working Group,
 .)2020لذا قواعد و برنامههایی که باعث اولویتبخشی و توجه به این

بخش شود ،زمینه نهادینهسازي را فراهم خواهند آورد .عالوه بر این،
الزم به ذکر است که در مبحث آبخیزداري اصل بر استفاده از
روشهایی است که درجا با کاهش ضریب رواناب ،میزان نفوذ آب در
خاک را افزایش داده ،در نهایت با تغذیه سفرههاي آبی و افزایش جریان
پایه رودخانه ،آب سالم و با کیفیت باالتر را در اختیار کل سیستم حوضه
آبخیز از جمله پاییندست قرار دهد .ازاینرو ،درصورتیکه به نام
آبخیزداري یا هر عملیات دیگري مخازن ذخیره آب در باالدست احداث
شود اگر با رعایت حق آبه پاییندست (نیازهاي جوامع انسانی و طبیعی)
همراه نباشد قابل دفاع نبوده ،با اصول مدیریت آب منافات دارد و قابل
توصیه نیست .بر همین اساس تصویب قواعد و برنامههاي مرتبط با
آبخیزداري باید بهگونهاي باشد که تمامی جوانب کل سیستم سنجیده
شده ،انتخاب به صورت صحیح و در حد ضرورت صورت گیرد.
 طراحی زیرساختها
در بخش طراحی زیرساختها ،اقدامات متنوعی همچون ساخت
سکونتگاهها باالتر از سطح سیلگیر با دوره بازگشت مشخص ،و
بازنگري در طراحی بناها و تأسیسات براي تابآوري بیشتر آنها انجام
میشود ( .)Matczak et al., 2015شکل  ،3سیر قاعدهگذاري بخش
طراحی زیرساختها را در راهبرد کاهشی نمایش میدهد

 -3-7-3راهبرد كاهشی


Group,

قواعد راهبرد كاهشی

راهبرد کاهشی ،سومین راهبرد مدیریت ریسک سیل است .این راهبرد
به فعالیتها و برنامهریزيهاي بعد از بارش و قبل از جاري شدن
سیالب اشاره دارد .قواعد راهبرد کاهشی مدیریت ریسک سیل در ایران
شامل دو بخش قواعد مربوط به بخش آبخیزداري و آبخوانداري و
راهکارهاي مبتنی بر طبیعت ،و همچنین قواعد مربوط به طراحی
زیرساختها تقسیم میگردد.
 بخش آبخیزداري و آبخوانداري و راهکارهاي مبتنی بر
طبیعت
در این بخش ،اقدامات متنوعی همچون استفاده از ساختمانهاي سبز،
ایجاد سطوح جمعآوري باران ،مناطق ذخیرهسازي سیل ،کاهش تبخیر،
استفاده از آبراههاي فصلی و قدیمی و همچنین مدیریت طبیعی سیل
مثل احیاي اکوسیستمهاي خشکیزي ،حاشیه رودخانهاي و
رودخانهاي ،ایجاد تاالب در راستاي راهبرد کاهشی در جهان صورت
میگیرد ( .)Driessen et al., 2018شکل  ،1سیر قاعدهگذاري بخش
آبخیزداري و آبخوانداري و راهکارهاي مبتنی بر طبیعت را در راهبرد
کاهشی نشان میدهد.

تحقیقات منابع آب ايران ،سال هفدهم ،شماره  ،3پايیز 7655
)Volume 17, No. 3, Fall 2021 (IR-WRR

11

Fig. 8- Legislative process associated to watershed management and aquifer management corresponding to
the Mitigation strategy
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Fig. 9- Legislative process associated to Infrastructures design corresponding to the Mitigation strategy

شکل  -7سیر قاعدهگذاری بخش طراحی زيرساختها در راهبرد كاهشی

تخریب زیرساختهاي مسکونی و غیرمسکونی کشور ایجاد میشود،
مشهود است.

در ایران ،با بررسیهاي انجام شده استنباط میگردد که در تهیه ضوابط
فنی و دستورالعملهاي طراحی و ساخت زیرساختهاي کشور ،بیشتر
موضوع «مقاومسازي» مبناي طراحی قرارگرفته است و به مفهوم
«تابآوري» زیرساختها هیچ توجهی نشده است ( Urban

از چالشهاي دیگر میتوان به مبانی طراحی پلها و آبروها اشاره نمود
( River and Hydraulic Structures Engineering Working
 .)Group, 2020در فصل  14آییننامه طرح هندسی راههاي ایران
( )1931انتخاب دوره بازگشت پلها و آبروها بر اساس نوع راه  35تا
 144سال یا بزرگترین دوره بازگشت ثبتشده ذکر شده است ،اما
الزامی در انتخاب بزرگترین دوره بازگشت ثبتشده در انتخاب دوره
بازگشت براي پلها و آبروها وجود ندارد.

Planning, Architecture and Cultural Heritage Working
 .)Group, 2020ازاینرو ،بزرگترین و مهمترین مسأله موجود در

قواعد این بخش عدم توجه به مفهوم تابآوري در ضوابط طراحی و
ساخت زیرساختها مانند ساختمانها ،پلها ،راهها ،سازههاي محافظتی
و غیره است .مسأله دوم ،عدم تبیین قانونی مسؤولیت برنامهریزي ،اجرا
و نگهداري زیرساختهاي غیرمسکونی در محدوده حریم رودخانهها
است ( Hydrology and Water Resources Working Group,
2020; River and Hydraulic Structures Engineering
Working Group, 2020; Urban Planning-Architecture
 .)and Cultural Heritage Working Group, 2020بهطور مثال

 كنشگران و منابع آنها در راهبرد كاهشی

این راهبرد در ایران به دو بخش برنامههاي مربوط به آبخیزداري و
آبخوانداري و راهکارهاي مبتنی بر طبیعت ،و طراحی زیرساختها
تفکیک میگردد .این دو بخش هرکدام داراي مجموعهاي از کنشگران
درگیر میباشد که هرکدام منابع مختلفی را در اختیار دارند و بر اساس
آن به ایفاي نقش میپردازند.
 آبخیزداري و آبخوانداري و راهکارهاي مبتنی بر طبیعت
بر اساس شکل  ،14پنج کنشگر سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداري،
وزارت نیرو ،سازمان برنامه و بودجه ،سازمان حفاظت از محیطزیست و
ادارات کل محیطزیست استانی ،و وزارت راه و شهرسازي کنشگران
کلیدي این بخش میباشند .مسؤولیت اصلی آبخیزداري و آبخوانداري

چون متولی اصلی براي نگهداري دیوارههاي حفاظتی در قوانین
مشخص نشده است ،در محدوده سکونتگاهها بین کنشگران هماهنگی
وجود ندارد .از اینرو ،الزم است براي بازدید و نگهداري این دسته از
ابنیه شیوهنامهاي تدوین شود .مسأله سوم در مورد بخش زیرساختها
در راهبرد کاهشی ،فقدان برنامه کاهش ریسک براي زیرساختها در
شهرهاي اولویتدار است ( Urban Planning, Architecture and
 .)Cultural Heritage Working Group, 2020فقدان چنین
برنامهاي در نظام حکمرانی ریسک سیل کشور به دلیل مشکالت و
پیامدهایی که در مدیریت شرایط بحرانی در هنگام رخداد سیل و
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آبخیزداري ،حفاظت آبوخاک ،حفظ و احیاي تاالبها ،استفاده از
مسیلهاي قدیمی و فصلی و عدم نهادینه شدن تأثیرات مثبت
برنامههاي غیرسازهاي به طور خاص میباشد.

کشور با سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداري و وزارت نیرو است.
علیرغم اینکه این موضوع یک موضوع چندبخشی است ،اما بر اساس
مصوبات شوراي عالی اداري ( )1911کلیديترین کنشگر در فضاي
اجرایی این بخش سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداري از سازمانهاي
زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزي میباشد .این سازمان بعد از
مجموعه سیلهاي سال  1931-31سه دلیل چراي دام ،بهرهبرداري
غیرقانونی ،و خشکسالیهاي چند سال گذشته را مهمترین چالش
آبخیزداري کشور نام برده است ( Agriculture and Natural
 .)Resources Working Group, 2020عالوه بر این ،سازمان
جنگلها ،مراتع و آبخیزداري به این موضوع واقف است که در وظایف
محول شده بهدرستی عمل نکرده است و دلیل کندي فعالیتها را عدم
تخصیص بهموقع اعتبارات الزم نام برده است ( Agriculture and
 .)Natural Resources Working Group, 2020با بررسی فعالیت
کنشگران این بخش در راهبرد کاهشی مدیریت ریسک سیل ایران
درمییابیم که عمده مسأله کنشگران این بخش شامل نبود مدیریت
جامع آبخیزها به طور عام و عدم اجراي کافی عملیات اصولی

 طراحی زیرساختها
طبق شکل  ،11طراحی زیرساختها در حکمرانی سیل به دو بخش
زیرساختهاي ساختمانی مانند سکونتگاهها ،مدارس ،بیمارستانها و
غیره و سایر ابنیه مانند راههاي جادهاي و ریلی ،فرودگاهها ،تأسیسات
آبی و نفتی و غیره تفکیک میگردد .در بخش زیرساختهاي ساختمانی
چهار کنشگر اصلی با نام سازمان برنامهوبودجه ،وزارت راه و
شهرسازي ،و سازمان نظام مهندسی ،و شهرداريها وجود دارند .هر
چهار کنشگر با کمک یکدیگر و بر اساس منابع قانونی همچون
آییننامه نظام فنی و اجرایی کشور ( )1915و آییننامه اجرایی قانون
نظام مهندسی و کنترل ساختمان ( )1915و مقررات ملی ساختمان
( ،)1933دستورالعملها و ضوابط فنی مورد نیاز را تهیه و تصویب
مینمایند و در مبحث نظارت و ارزیابی پروژهها نقش ایفا میکنند.
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Fig. 10- Map of key actors and their relative positions in watershed management and aquifer management
corresponding to the Mitigation strategy
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سازه در برابر نیروهاي وارده یا عوامل محیطی مانند سیل میباشند و
به مفهوم «تابآوري در برابر سیل» به عنوان قابلیت یا توانایی
زیرساختها در جذب یا تحمل سیل بهگونهاي که زیرساخت مورد نظر
در همان رژیم اولیه خود باقی بماند و اساساً ساختار و کارکردهاي خود
را حفظ کند ،توجه نشده است .لذا عدم توجه به تابآوري زیرساختها
یک نکته جدي محسوب میگردد .از چالشهاي دیگر میتوان به تأخیر
در اختصاص بودجه براي نظارت و نگهداري زیرساختهاي دولتی این
سازهها ،نادیده گرفتن نقش برخی از کنشگران مانند مهندسین مشاور
با رتبه رودخانه در طراحی سازههاي غیررودخانهاي در حریم ،مشارکت
ناکافی بخش خصوصی ،عمومی و سازمانهاي مردمنهاد ،عدم
اولویتدهی به برخی پروژههاي مرتبط با سیل در بودجههاي شهري
مانند پروژههاي جمعآوري آبهاي سطحی و همچنین عدم توجه به
مطالعات هیدرولوژیکی و ویژگیهاي هر منطقه براي طراحی
زیرساختها اشاره نمود.

با بررسی قواعد رسمی موجود مرتبط با طراحی زیرساختهاي مسکونی
فقط در یک قسمت از مبحث  6مقررات ملی ساختمان در مورد بارهاي
وارد بر ستون و دیوارهها از سیل که مربوط به مقاومسازي است ،سخن
به میان آورده میشود .از سوي دیگر ،در مورد سایر ابنیه دستورالعملها
و ضوابط فنی طراحی این زیرساختها که عموماً از سوي معاونت فنی
سازمان برنامهوبودجه با همکاري وزارتخانه مربوطه مانند وزارت نیرو،
نفت ،جهاد کشاورزي ،ارتباطات و فناوري ارتباطات ،آموزش و پرورش،
وزارت علوم تحقیقات و فناوري ،وزارت بهداشت درمان و آموزش
پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست با توجه به شرایط خاص
زیرساختهاي هر وزارتخانه تهیه و ابالغ میگردد .ازاینرو ،این
وزارتخانهها داراي یک سطح از قدرت و منافع میباشند.
با بررسی مقررات ملی ساختمان و گزارشهاي مربوط به طراحی
زیرساختها استنباط میگردد که تمام ضوابط مربوط به طراحی
زیرساختها فقط مبتنی بر «مقاومسازي» یا باالبردن مقاومت یک
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Fig. 11- Map of key actors and their relative positions in infrastructures design corresponding to the
Mitigation strategy
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سازههاي بومی مناطق سیلخیز ایران تفکر تابآوري قابل مشاهده
است ،از جمله میتوان به نمونههاي زیر اشاره کرد :ساخت خانههاي
بومی بر سکویی باالتر از سطح زمین در آققال گلستان و همچنین
ساخت خانههاي حصیري سنتی در خوزستان که از مصالح سبک و
کمهزینه ساخته میشدند تا بتوان آنها را با هزینه کم در موقع تخریب
بازسازي کرد (.)Infrastructures Working Group, 2020

گفتمان موجود در راهبرد كاهشی

 آبخیزداري و آبخوانداري و راهکارهاي مبتنی بر طبیعت
نهادینه نشدن اقدامات غیرسازهاي در حکمرانی ریسک سیل ایران
یکی از گفتمانهاي این بخش است که هنوز غالب نشده ولی در جامعه
متخصصان مربوط رایج شده است .این امر دالیل مختلفی از قبیل
پررنگ بودن دیدگاه سازهاي و قدرت طرفداران این دیدگاه را دارد
( .)Social, Cultural and Media Working Group, 2020چون
نتایج اقدامات سازهاي از منظر جامعه و حاکمیت ملموس است منابع
مالی و نگاهها به سمت آن جلب میشود و در مقابل نقش فعالیتهاي
غیر سازهاي مانند احیاي جنگلها و مراتع ،تعیین مناطق پخش سیل،
اتخاذ اقداماتی براي استفاده از سیل در تغذیه آبخوان و غیره کمرنگ
نشان داده میشوند .دلیل دوم ،نوع نگاه حاکمیت و جامعه به منابع
طبیعی است .زیرا جامعه و حاکمیت بیشتر به دنبال بهرهبرداري از منابع
طبیعی به جاي حفظ و نگهداري از آنها است ( Agriculture and

پویا نبودن مباحث فنی در مبحث سیل ،خأل گفتمانی است که میتوان
به آن اشاره کرد .در چندین دهه گذشته تأسیسات و سکونتگاههاي
زیادي براثر سیل خسارتدیدهاند و از بین رفتهاند؛ اما در
دستورالعملهاي ساختوساز کشور از تجربیات گذشته استفاده نشده
است .خأل گفتمانی دیگر فقدان رویکرد مدیریت یکپارچه سیل شهري
در راهبرد کاهشی است .با بررسیهاي انجام شده استنباط گردید که
وضعیت شبکه فاضالب شهري و شبکه هدایت آبهاي سطحی از
یکدیگر تفکیک نشدهاند یا اینکه یکی از این دو شبکه در سطح
شهرهاي ایران اصال وجود ندارد ( Urban Planning, Architecture
 .)and Cultural Heritage Working Group, 2020ازاینرو،
شهرها در مواقع سیل نمیتوانند کارایی الزم را براي تابآوري در
مواجهه با سیالب از خود نشان دهند.

Natural Resources Working Group, 2020; Environment

 .)Working Group, 2020با توجه به اهمیت فعالیتهاي آبخیزداري
و آبخوانداري در کنترل روانابهاي ناشی از بارش ،عدم اجراي کافی
عملیات اصولی حفاظت آب ،خاک ،جنگل ،زمین و محیط بیولوژیک
در باالدست و پاییندست حوضهها یکی از موانع تحقق تثبیت راهبرد
کاهشی مدیریت سیل است .گفتمان دیگر غلبه گفتمان خشکسالی در
مبحث الیروبی و بهرهبرداري از معادن شن و ماسه در حریم و بستر
آبراهها است ( Agriculture and Natural Resources Working
 .)Group, 2020; Environment Working Group, 2020این
گفتمان به دلیل تصور اشتباه به دلیل وجود چندین سال بارش کم در
ایران به وجود آمده است.
 طراحی زیرساختها
گفتمان مقاومسازي زیرساختها ،اصلیترین گفتمانی است که در
طراحی و اجراي تمام زیرساختهاي کشور وجود دارد؛ در مقابل در
قواعد رسمی کشور مفهوم تابآوري به هیچ عنوان لحاظ نشده است.
در نظام فنی و اجرایی کشور بر این باور میباشند که زیرساختها اعم
از ساختمانهاي مسکونی ،بیمارستانها ،مدارس و غیره و سایر ابنیه
مانند پلها ،جادهها ،ریلها و غیره باید بهگونهاي طراحی شوند که
حتی با بزرگترین فشارهاي وارده بر این زیرساختها مقاومت الزم را
داشته باشند و دچار مشکل یا تخریب نگردند .به این ترتیب ،فقدان
تفکر تابآوري در طراحی و ساخت زیرساختهاي عمرانی مشهود
است .بهطور مثال درگذشته پایه پلهاي تاریخی طوري طراحی
میشدند که کمترین مزاحمت را در برابر سیل داشته باشند و همچنین
رسوبگذاري کمی را ایجاد کنند .این طراحی باعث ماندگاري و
سهولت در نگهداري بهتر آثار تاریخی شده است .در طراحی و ساخت

 -6-7-3راهبرد آمادگی


قواعد راهبرد آمادگی

راهبرد آمادگی ،چهارمین راهبرد مدیریت ریسک سیل است .این راهبرد
به فعالیتها و برنامهریزيهاي پیشگیرانه قبل از و حین جاري شدن
سیالب اشاره دارد .قواعد راهبرد آمادگی مدیریت ریسک سیل در ایران
شامل دو بخش قواعد مربوط به مدیریت بحران و امداد و نجات ،و
قواعد مربوط به پیشبینی و صدور اطالعیه میشود.
 مدیریت بحران و امداد و نجات
شکل  ،13سیر قاعدهگذاري بخش مدیریت بحران و امداد و نجات را
در راهبرد کاهشی نمایش میدهد .کاستی قواعد موجود در بخش
مدیریت بحران در قواعد رسمی نظام حکمرانی سیل کشور در
بخشهاي مختلفی همچون تعیین فرماندهی ،استفاده از ظرفیتهاي
موجود ،چگونگی توزیع اقالم امدادي و همچنین فعالیتهاي عملیاتی
شرایط اضطراري مشهود است .بهطور مثال ،بر اساس قواعد رسمی
کشور مدیریت بحران استان و شهرستان بر عهده استاندار و فرماندار
است ،اما کنشگران دیگر چون خود داراي منافع و منابع مختلفی هستند
خارج از شوراي هماهنگی مدیریت بحران فعالیت انجام میدهند
( .)Crisis Management Working Group, 2020لذا باید در
آییننامه مدیریت بحران براي این مسأله چارهاندیشی گردد.
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Fig. 12- Legislative process associated to crisis management corresponding to the Preparation strategy
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 پیشبینی و اطالعرسانی و هشدار
شکل  ،19سیر قاعدهگذاري بخش پیشبینی و اطالعرسانی و هشدار
را در راهبرد آمادگی نمایش میدهد .بر اساس بررسی موجود در بخش
پیشبینی و صدور اطالعیه در راهبرد آمادگی مدیریت ریسک سیل،
این بخش از نظام قاعدهگذاري حکمرانی ریسک سیل کشور فقدان
پروتکلهاي هشدار متناسب با سطح مخاطره بارش و سیل در
اطالعیهها میباشد .با بررسیهاي انجام شده در فعالیتهاي سازمان
هواشناسی کشور در رخداد سیلهاي گذشته و سیل  1931-31خأل
پروتکل مشخص و متناسب با سطح مخاطره بارش و سیل موجود در
اطالعیههاي صادر شده در این بخش مشهود است ( Meteorology
 .)and Climatology Working Group, 2020لذا وجود
دستورالعملی که سطح مخاطره رخداد جوي را نمایان کند و همچنین
در هر سطح مشخص کند که آن هشدار به چه کنشگرانی ارسال شود،
حیاتی است.

به عنوان نکته دیگر میتوان به نبود پروتکل بازدید مقامات از مناطق
سیلزده و کمپهاي اسکان موقت اشاره کرد .فقدان چنین قاعدهاي
باعث میگردد هر مسؤولی از مناطق آسیبدیده بازدید نماید و صرف
نظر از مسؤولیت داشتن یا نداشتن در امر اسکان و بازسازي ،بــه دلیل
شرایط حاکم بــر محیط مناطق آسیبدیده و اردوگاهها ،قولهایی بــه
افراد آسیبدیده بدهد کــه باعث بروز مشکالتی در آینده بـراي کشور
و کنشگران مرتبط بـا امر بـازسازي شــود و در آخر بدبینی نسبت
بــه آنها بــه وجــود آیـد ( Health, Relied and Rescue
.)Working Group, 2020
چالش دیگر در این بخش عدم وجود قاعدهاي براي استفاده از و ورود
ظرفیتهاي اجتماعی در کمک به مدیریت هرچه بهتر عملیات مدیریت
بحران در قواعد رسمی کشور است ( Crisis Management
 .)Working Group, 2020تمهید چنین قاعدهاي میتواند به
مدیریت بهتر بحران و همچنین استفاده بهتر از منابع موجود منجر
گردد .نبود چنین قاعدهاي در بخش مدیریت بحران محسوس میباشد.



كنشگران و منابع آنها در راهبرد آمادگی

راهبرد آمادگی مدیریت ریسک سیل در ایران به دو بخش برنامههاي
مربوط به مدیریت بحران و امداد و نجات ،و پیشبینی هواشناسی اشاره
دارد.

از موارد دیگر ضعف در قواعد رسمی بخش مدیریت بحران کشور
میتوان به نبود پروتکل استاندارد توزیع اقالم امدادي و عدم وجود
دستورالعملهاي عملیاتی جامع مدیریت شرایط اضطراري اشاره نمود
(.)Health, Relied and Rescue Working Group , 2020

Fig. 13- Legislative process associated to forecasting and warning corresponding to the Preparation strategy
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اسالمی و وزارتخانههاي مختلف شامل نیرو ،کشور و ذیل آن
استانداريها و فرمانداريها ،بهداشت ،راه و شهرسازي ،امور خارجه،
آموزش و پرورش ،علوم تحقیقات و فناوري ،و سازمانهایی همچون
سازمانهاي زیر نظر نهاد رهبري ،جنگلها مراتع و آبخیزداري،
سازمانهاي مردم نهاد ،شهرداريها ،رسانهها ،نیروهاي داوطلب
مردمی و نیروهاي مسلح میباشند.

این دو بخش راهبردهاي آمادگی مدیریت ریسک سیل داراي
مجموعهاي از کنشگران درگیر در مسأله هستند که هرکدام منابع
مختلفی را در اختیار دارند و بر اساس منابع خود مشغول به ایفاي نقش
میباشند.
 مدیریت بحران و امداد و نجات
طبق شکل  ،14مبحث مدیریت بحران راهبرد آمادگی مدیریت ریسک
سیل ایران داراي کنشگران زیادي میباشد .دلیل این مسأله موضوع
نهادینه بودن حس انساندوستانه و کمک به همنوع از بستر جامعه در
زمان ایجاد بحران و همچنین مدیریت بهتر مسأله بحران است .بر
اساس قوانین مهم کشور مانند اساسنامه تشکیل سازمان امداد و نجات
هاللاحمر کشور ( ،)1961طرح جامع امداد و نجات کشور ( )1913و
قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور ( )1916و همچنین
آییننامههاي اجرایی آنها ،دو سازمان مدیریت بحران کشور و سازمان
امداد و نجات هاللاحمر متولی اصلی این بخش میباشند و کنشگران
دیگر بر اساس قواعد فوق با این دو سازمان در راستاي مدیریت بهتر
شرایط بحرانی همکاري میکنند .مطابق شکل  ،14کنشگران دیگر
این بخش شامل نهاد رهبري ،ریاست دولت ،نمایندگان مجلس شوراي

طبق قانون و آییننامه اجرایی تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور
( )1916ریاست شوراي هماهنگی مدیریت بحران در سطح ملی،
استانی و شهرستانی به ترتیب با رئیسجمهور یا معاون اول او،
استاندارها و فرماندارها میباشد و سایر مقامات دستگاههاي متناظر در
استان و شهرستان در این شوراها عضویت دارند و همچنین نمایندگان
مجلس بر آنها نظارت میکنند.
با اینکه قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران بعد از سیلهاي سال
 1931-31مـــورد بازنگري قرار گرفته است و جاي خود را به قانون
مـــدیریت بـحران کشور ( )1931داده است ،اما با گذشت دو سال از
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تاکنون در بخش مدیریت بحران و امداد و نجات ،سازمانهاي
مردمنهاد به رسمیت شناخته نشدهاند و کنشگران دیگر مانند سازمان
هاللاحمر ،سازمان مدیریت بحران و کنشگران استانی و منطقهاي،
سازمانهاي مردمنهاد را مانع انجام فعالیتها و وظایف خود میدانند
(.)Crisis Management Working Group, 2020

تصویب این قانون ،آییننامه اجرایی آن هنوز به تصویب نرسیده و به
اجرا در نیامده است .بر طبق قانون و آییننامه اجرایی تشکیل سازمان
مدیریت بحران کشور ( )1916کنشگران در قالب کارگروههاي مختلف
وظایف مشخصی را ایفا میکنند .با بررسی فعالیت کنشگران این بخش
از راهبرد آمادگی حکمرانی سیل ایران چهار چالش مهم زیر استخراج
گردید:
چالش اول :فقدان بانک اطالعاتی جامع از میزان تجهیزات ،آمار مربوط
به خدمات ارائهشده ،فقدان اطالعات قابل اتکا براي شناسایی سطح
رفاه و نیازمندي افراد خسارت دیده و همچنین ضعف اطالعات یکپارچه
عملیات امداد و نجات در سطوح مختلف مدیریتی ملی ،استانی و محلی
یکی از دالیلی است که به عدم هماهنگی کنشگران حاضر در بخش
مدیریت بحران منجر میگردد ( Crisis Management Working

از نکات دیگر در این چالش میتوان به تداخل وظایف و عدم تعامل
بین کنشگران مختلف در بخش مدیریت بحران و امداد و نجات اشاره
نمود .بهطور مثال ،میتوان به ضعف در ساختار شوراي هماهنگی
مدیریت بحران و نبود ساختار فرماندهی واحد اشاره نمود .با ورود
نیروهاي نظامی به صحنه مدیریت بحران ،ایــن فضا دچار برخـورد
دو نـوع مدیریت سلسله مراتبی از باال بــه پایین نظامی ،و مدیریت
هماهنگی افقی دولتی میگردد ( Crisis Management Working
.)Group, 2020

Group, 2020; Health, Relied and Rescue Working
.)Group, 2020

چالش دوم :فقدان برنامه نظاممند و عدم وجود فضاي کافی براي
انباشت و رشد دانش مدیران و افراد باتجربه در سطوح مختلف ملی،
استانی و محلی و تبدیل آنها به دانش بومی و دانش سازمانی براي
مدیریت بهتر بحران یکی دیگر از چالشهاي بخش مدیریت بحران
در نظام حکمرانی ریسک سیل کشور میباشد ( Training and
 .)Human Resources Working Group, 2020وجود چنین
برنامهاي میتواند باعث ادغام و همسویی تجربیات گذشته با
فعالیتهاي موجود گردد.

از نکات دیگر در این چالش میتوان به عدم تعامل کامل مدیران
دستگاههاي اجرایی با رسانهها اشاره نمود .بررسی گزارشها حکایت از
این موضوع دارد که یکی از چالشهاي موجود انبوه شایعات نادرست
در مورد مسأله سیل باالخص در مورد سد کرخه و سیل خوزستان در
سیل  1931-31بود ( Social-Cultural and Media Working
 .)Group, 2020این مسأله به دلیل خأل تعامل کافی مسئولین ذیربط
با رسانههاي رسمی کشور و همچنین ضعف اطالعرسانی و نقصان
عملکرد رسانههاي رسمی کشور در هنگام سیل بود.

چالش سوم :این چالش مربوط به ضعف در نظام حمایت روانی-
اجتماعی پس از بحران است ( Health, Relied and Rescue
 .)Working Group, 2020رخداد سیل مشکالتی را بر روان آسیب
دیدگان و حتی افراد درگیر امدادرسانی به آسیب دیدگان برجاي خواهد
گذاشت ،اما در نظام حکمرانی سیل کشور به این امر توجه ناچیزي
شده است ( Health, Relied and Rescue Working Group,
 .)2020لذا نیاز به تدوین برنامه نظاممند که به مالحظات روانی و
اجتماعی پس از رخداد سیل بپردازد ،احساس میگردد.

به عنوان نکته آخر میتوان به عدم وجود مدیریت واحد در اسکان
موقت و نیز نبود آموزشهاي رسمی در مدارس و دانشگاهها در راستاي
مدیریت سیل اشاره نمود ( Crisis Management Working
Group, 2020; Health, Relied and Rescue Working
Group, 2020; Training and Human Resources Working
.)Group, 2020

 پیشبینی و صدور اطالعیه
مطابق شکل  ،15پنج کنشگر در بخش پیشبینی و صدور اطالعیه
نقش ایفا میکنند .بر اساس قواعد رسمی کشور سازمان هواشناسی
کشور بهعنوان متولی اصلی پیشبینیهاي جوي در کشور است .این
کنشگر زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازي محسوب میگردد .این
سازمان براي اطالعرسانی از شرایط جوي اطالعیهها و اخطاریههاي
مربوط به پیشبینی هواشناسی را به بیش از  44سازمان ارسال میکند
و همچنین براي اطالعرسانی بهصورت روزانه و لحظهاي در سایت
رسمی این سازمان و نیز در صدا و سیما اطالعرسانی مینماید.

چالش چهارم :این چالش به عدم هماهنگی بین کنشگران با یکدیگر
و با افراد جامعه در فرایند مدیریت بحران سیل مربوط میشود .این
عدم هماهنگی در مباحث مختلف همچون به رسمیت نشناختن
کنشگران دیگر و عدم تعامل و تداخل وظایف با یکدیگر مشاهده
میگردد .بهطورکلی ،بر اساس گزارشهاي مرتبط با رخداد سیل یک
نگاه کلی در مقابل سازمانهاي مردمنهاد وجود دارد بهطوريکه
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Fig. 15- Map of key actors and their relative positions in forecasting and warning corresponding to the
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هواشناسی کشور و وزارت نیرو بهعنوان کنشگران رسمی در بخش
پیشبینی در زمینه تخصیص منابع مالی کافی براي تجهیز ایستگاهها
با مشکل مواجه میباشند .با بررسی فعالیت کنشگران این بخش از
راهبرد آمادگی حکمرانی سیل ایران چهار چالش زیر استخراج گردید:
 فقدان و ضعف در سامانههاي مرتبط
اولین مسأله در این چالش ضعف در سامانههاي پیشبینی هواشناسی
و فقدان مدلهاي بومی متناسب با کشور است .این ضعف به دلیل
بزرگمقیاس بودن پیشبینیهاي صورت گرفته در مقیاس جهانی و
کشوري میباشد ( Meteorology and Climatology Working
 .)Group, 2020لذا براي رفع این نقص الزم است تا از مدلهایی
استفاده شود که بتوانند پیشبینیها را در سطح محلی و با دقت باالتر
انجام دهند .ازاینرو ،با انجام این کار میتوان انتظار داشت تا محل
دقیق رخداد وقایع بارشی را پیشبینی نمود تا براي آنها تمهیداتی
اندیشید.

عالوه بر سازمان هواشناسی ،در مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو،
براي کارکردهاي بهخصوص براي مدیریت بهتر سدها ،پیشبینی
هواشناسی صورت میگیرد .اما مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو وظیفه
رسمی و قانونی در راهبرد آمادگی کشور ندارد و صرفا به دلیل نظامنامه
مدیریت سیالب ( )1935که خاص شرکتهاي تابعه وزارت نیرو است
این فعالیت را انجام میدهد ( Hydrology and Water Resources
 .)Working Group, 2020بر اساس اطالعات سازمان هواشناسی
کل کشور ( )1931و شرکت مدیریت منابع آب ایران ( )1931در
مجموع تعداد ایستگاههاي هواشناسی فعال سازمان هواشناسی و
ایستگاههاي هیدرومتري فعال وزارت نیرو در سطح کشور به ترتیب
 3333و  1611ایستگاه میباشد ( Hydrology and Water
Resources Working Group, 2020; Meteorology and
 .)Climatology Working Group, 2020وزارت نیرو بهعنوان

متولی اصلی مدیریت سدهاي کشور از دادههاي سازمان هواشناسی نیز
براي مدیریت و کنترل سدهاي کشور استفاده میکند .سازمان
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فقدان ارتباط سازمانی بین سازمانهاي درگیر در مسأله براي تبادل
داده و اطالعات پایه یکی از نقاط ضعف این بخش میباشد .با بررسی
گزارشهاي هیأت ویژه رخداد سیلهاي  1931-31سازمان هواشناسی
ارتباط ضعیفی با سازمانهاي درگیر در مسائلی همچون پیشبینی
سیل ،سالمت ،کشاورزي و غیره دارد .همچنین ،نقطه ضعف دیگر،
نبود ارتباط بین ظرفیتهاي دانشی مــوجـود در کشور مانند دانشگاهها
با کنشگران درگیر در مسأله میباشد ( Meteorology and
 .)Climatology Working Group, 2020لذا ارتقاي همکاري و
نهادینهسازي این همکاري توسط سازمان هواشناسی بهعنوان متولی
اصلی این امر در نظام حکمرانی ریسک سیل کشور با دستگاههاي
مرتبط حاضر در حکمرانی ریسک سیل پیشنهاد میگردد.

مسأله دوم ضعف در سامانههاي پایش منابع آب و سیل است .بهطور
مثال ،با بررسی گزارشهاي سیل  1931-31این مسأله نمایان
میگردد که عدم تجهیز و مکانیابی ایستگاههاي آبسنجی مطابق با
شرایط مورفولوژي رودخانه و همچنین عدم جانمایی مناسب و عدم
تجهیز ایستگاههاي هیدرومتري کشور باعث ضعف در جمعآوري داده
و اطالعات منابع آب و سیل شده است ( Meteorology and
.)Climatology Working Group, 2020
مسأله سوم ،فقدان سامانههاي هشدار سیل در شهرها باالخص
شهرهاي پرجمعیت و اولویتدار است ( Meteorology and
Climatology Working Group, 2020; Urban PlanningArchitecture and Cultural Heritage Working Group,
 .)2020فقدان چنین سامانههایی باعث میگردد تا افراد جامعه زمان

 گفتمان موجود در راهبرد آمادگی

کمی براي استقرار در مکان مناسب داشته باشند .عالوه بر این ،فقدان
چنین سامانههایی باعث میگردد تا مسئولین مرتبط با مدیریت بحران
از آمادگی کمی براي مدیریت بحران برخوردار باشند .لذا وجود
سامانههاي هشدار سیل در شهرها حائز اهمیت است.
 عدم استفاده از ظرفیتهاي اجتماعی در اطالعرسانی و
هشدار
عدم استفاده از ظرفیتهاي اجتماعی ،یکی از چالشهایی است که
نظام حکمرانی ریسک سیل کشور با آن مواجه است .بر اساس بررسی
گزارشهاي سیل  1931-31عدم توجه به ویژگیهاي جامعهشناختی
هر منطقه در رخداد سیل و همچنین عدم اجازه ورود و جلب مشارکت
اجتماعات داوطلب و شبکههاي محلی در اطالعرسانی و هشدار و
فقدان آموزش کافی توسط کنشگران مرتبط با جامعه براي درک
نشانههاي اطالعرسانی و همچنین فقدان آموزش الزم در زمینه
مالحظات فنی و اجتماعی در فرمان تخلیه ،باعث بروز پیامدهاي
اجتماعی در سیل مزبور شد ( Social, Cultural and Media
.)Working Group, 2020
 ضعف در دانش جوي کنشگران درگیر با مسأله مدیریت
بحران
یکی از چالشهاي مهم سازمان هواشناسی عدم درک یا درک نادرست
سایر دستگاهها از اطالعات و آمارهاي ارائه شده مانند مقدار بارش
توسط این سازمان در جلساتی همچون جلسات مدیریت بحران است.
سازمانهاي درگیر در مسأله مدیریت ریسک سیل دانش کاملی را از
مقدار بارش و حجم سیالبی که توسط آن تشکیل میگردد ،ندارند
( .)Crisis Management Working Group, 2020لذا تقویت
ظرفیت دانشی سازمانها براي درک این مسأله میتواند به مدیریت
بهتر بحران کمک کند.
 عدم ارتباط سازمانی کنشگران درگیر

 مدیریت بحران و امداد و نجات
در مبحث مدیریت بحران ،گفتمانهاي رایج در سطح جامعه را به سه
دسته گفتمان ناشی از دیدگاههاي کنشگران حاکمیتی و دولتی ،گفتمان
مربوط به افراد جامعه و همچنین گفتمان مربوط به سازمانهاي
مردمنهاد میتوان تقسیم کرد .بر اساس بررسی قواعد رسمی و متون
موجود ،کنشگران حاکمیتی و دولتی در شرایط بحرانی به دنبال اتخاذ
تصمیمات درست براي کاهش عدم قطعیت در تصمیمگیريها و
مدیریت شرایط بحرانی میباشند .عالوه بر این ،کنشگران حاکمیتی و
دولتی بــه دنبال بازگرداندن تعادل به جامعه و رسیدگی بــه نیاز اولیه
آسیب دیدگان از مسأله سیل میباشند ( Crisis Management
.)Working Group, 2020
در مورد سازمانهاي مردمنهاد و اجتماعات داوطلبانه دو دیدگاه وجود
دارد .دیدگاه اول گفتمان ناشی از ماهیت خود سازمانهاي مردمنهاد
است که این کنشگران گفتمان کمک به افراد آسیبدیده از مسأله
سیل را در زمینههاي مختلف مانند اهداي مواد غذایی ،بهداشتی،
امدادي و غیره بر عهده دارند ( Health, Relied and Rescue
 .)Working Group, 2020دیدگاه دوم گفتمان کنشگران حاکمیتی
و دولتی نسبت به سازمانهاي مردمنهاد است .از منظر کنشگران
حاکمیتی و دولتی تصمیمگیري در مورد مدیریت بحران سیل یک امر
حاکمیتی است و جایگاهی براي حضور سازمانهاي مردمنهاد در آن
نمیبینند .از منظر کنشگران حاکمیتی و دولتی ازآنجاییکه
سازمانهاي مردمنهاد براي این قبیل مأموریتها سازماندهی مناسبی
ندارند ممکن است در انجام مأموریت کنشگران رسمی مدیریت بحران،
و امداد و نجات تزاحم ایجاد کنند ( Training and Human
 .)Resources Working Group, 2020ازاینرو ،با بررسی

تحقیقات منابع آب ايران ،سال هفدهم ،شماره  ،3پايیز 7655
)Volume 17, No. 3, Fall 2021 (IR-WRR

13

و اجتماعات داوطلب در کمک به اطالعرسانی و هشدارها گفتمان نگاه
بدبینانه است ( ;Crisis Management Working Group, 2020

گزارشهاي موجود ،گفتمان کنشگران حاکمیتی و دولتی نسبت به
سازمانهاي مردمنهاد و اجتماعات داوطلبانه گفتمان بدبینی و
واردکردن حداقلی سازمانهاي مردمنهاد در تصمیمگیريها است.

;Health, Relied and Rescue Working Group, 2020
 .)Social-Cultural and Media Working Group, 2020وجود

چنین گفتمانی در نگاه کنشگران حاکمیتی و دولتی باعث گردید تــا
این ظرفیت اجتماعی کــه میتــواند در اطالعرسانی بهموقع در
سطوح مختلف بــه جامعه محلی کمک کند عمالً بیبهره بماند
(.)Crisis Management Working Group, 2020

بر اساس گزارشهاي هیأت ویژه سیل  1931-31گفتمان رایج در
سطح افراد جامعه مانند سازمانهاي مردمنهاد داراي دو بخش است.
دیدگاه اول ،گفتمانی است که در درون جامعه نسبت به حاکمیت و
کنشگران حاکمیتی و دولتی وجود دارد .در گفتمان اول ،افراد جامعه
کاهش ریسک و مدیریت بحران سیل را وظیفه کنشگران دولتی و
حاکمیتی میدانند و بر این باورند که این کنشگران باید تمام
سازوکارهاي مدیریت بحران سیل را اجرایی کنند و هیچ مسؤولیتی بر
گردن افراد جامعه نیست .این گفتمان مردم در کنار گفتمان بدبینی
کنشگران حاکمیتی و دولتی به اجتماعات داوطلب و سازمانهاي
مردمنهاد باعث گردیده است که شکاف در این بخش بین کنشگران
حاکمیتی و دولتی با آن کنشگران و افراد جامعه افزایش پیدا کند
( Crisis Management Working Group, 2020; Social,
 .)Cultural and Media Working Group, 2020دیدگاه دوم
مربوط به کمک افراد جامعه به یکدیگر در زمان بحران است
بهطوريکه در زمان بحران و زمان ابتدایی پس از سیل ،گفتمان
انسجام ،همبستگی و مشارکت مردمی براي کمک به یکدیگر در سطح
ملی ارتقاء مییابد ( Crisis Management Working Group,

گفتمان زبان فنی در صدور هشدارها ،گفتمان دیگري است که در
سازمان هواشناسی کشور در مورد اطالعرسانی وجود دارد .وجود چنین
گفتمانی در صدور هشدارها براي دیگر کنشگران و مردم در معرض
ریسک سیل قابل فهم نیست .عالوه بر این ،در متن هشدارهاي مرتبط
با سیل تکالیف مربوط به هر کنشگر براي مدیریت شرایط پیش رو
مشخص نمیگردد و در متن هشدارها فقط به این موضوع اشاره
میگردد که خطري در راه است ( Meteorology and Climatology
.)Working Group, 2020
 -0-7-3راهبرد بازيابی


قواعد راهبرد بازيابی

راهبرد بازیابی ،آخرین راهبرد مدیریت ریسک سیل به حساب میآید.
این راهبرد بر فعالیتها و برنامهریزيهاي معطوف به عواقب ناشی از
وقوع سیل و بعد از آن اشاره دارد .قواعد راهبرد بازیابی مدیریت ریسک
سیل در ایران به دو بخش قواعد مربوط به بیمه و قواعد مربوط به
بخش بازسازي تقسیم میگردد.
 بیمه
شکل  ،16سیر قاعدهگذاري بخش بیمه را در راهبرد بازیابی نشان
میدهد .در این بخش ،برنامهها و اقداماتی از قبیل طرحهاي مختلف
بیمهاي در بخشهاي مختلف صنعتی ،کشاورزي ،شهري و غیره ذیل
بیمههاي دولتی و خصوصی متداول است .در ایران در این بخش از
راهبرد بازیابی ،بیمههاي محصوالت کشاورزي و دامی نهادینه شده
است ،ولی در بخش بیمههاي همگانی پیشرفت خوبی به چشم
نمیخورد .عدم توجه به بیمه سیل در قواعد رسمی بیمه کشور یکی از
نواقص بخش بیمه است .در مقررات بیمهاي کشور بیشتر موضوع سیل
ذیل سرفصل زلزله و آتشسوزي قرار میگیرد ( Risk Management
 .)and Insurance Working Group, 2020لذا خالء بیمه مستقل
و اجباري سیل که بر اساس پهنهبندي ریسک باشد در نظام حکمرانی
سیل کشور مشهود است.

2020; Social, Cultural and Media Working Group,
.)2020

 پیشبینی و صدور اطالعیه
در مبحث پیشبینی و صدور اطالعیههاي جوي ،راهبرد آمادگی
کنشگران این بخش تماماً در دست کنشگران حاکمیتی و دولتی است.
نهادهاي مرتبط با بخش پیشبینی و صدور اطالعیههاي جوي گفتمان
کاهش عدم قطعیت در پیشبینیها و اطالعرسانی سریع و بهموقع به
افراد در معرض ریسک سیل را براي حفظ جان و مال آنها دارند
( ;Crisis Management Working Group, 2020
;Meteorology and Climatology Working Group, 2020
.)Social-Cultural and Media Working Group, 2020

سازمان هواشناسی به دلیل در اختیار نداشتن مدلهاي پیشبینی
ریزمقیاس بهطور کامل نتوانست مأموریتهاي خود را با موفقیت انجام
دهد ( Meteorology and Climatology Working Group,
 .)2020این امر باعث گردید تا گفتمان افراد جامعه نسبت به
پیشبینیهاي جوي سازمان هواشناسی در جهت بیاعتمادي به
هشدارها و اخطارهاي هواشناسی شکل گیرد ( Social, Cultural
 .)and Media Working Group, 2020در سوي مقابل ،گفتمان
حاکم بر کنشگران حاکمیتی و دولتی نسبت به سازمانهاي مردمنهاد
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Fig. 16- Legislative process associated to flood insurance corresponding to the Recovery strategy
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 بازسازي و نوسازي
براي بازسازي مناطق آسیبدیده از حوادث طبیعی ،برنامهها و اقدامات
مشابهی همچون صندوقهاي همبستگی و کمکهاي حاکمیتی براي
بازسازي کسبوکار و سکونتگاهها در نظر گرفته شده است
( .)Raadgever and Hegger, 2018شکل  ،11سیر قاعدهگذاري
بخش بازسازي و نوسازي را در راهبرد بازیابی نمایش میدهد .در ایران،
بر اساس بررسیهاي انجام شده در گزارشهاي رخداد سیل 1931-31
فقدان قاعدهاي براي وضع ردیف بودجه مستقل مشخص به حوادث
غیرمترقبه همچون سیل در بودجه ساالنه کشور ذکر شد ( Business

کشاورزي و بانک کشاورزي به عنوان متولی صندوق کمک به
خسارتدیدگان محصوالت کشاورزي و دامی میباشد (شکل .)11
مبحث بیمه سیل در ایران به دو بخش کلی بیمه محصوالت کشاورزي
و دامی ،و بیمه زیرساختهاي مسکونی و غیرمسکونی تقسیم میشود.
همگانیترین بیمه سیل در ایران بیمه محصوالت کشاورزي و دامی
است .شوراي عالی بیمه و سازمان بیمه مرکزي طبق قانون تأسیس
بیمه مرکزي ایران و بیمهگري ( )1954بهعنوان نهادهاي اصلی و
تنظیمگر صنعت بیمه ایران محسوب میشوند .وزارت اقتصاد و دارایی
بهعنوان نهاد تنظیمگر دیگر وظیفه ارائه راهکار براي همگانی شدن
بیمه را بر عهده دارد .همچنین بر اساس بررسی قواعد رسمی موجود
بخش بیمه سیل ،کارشناسان وزارت جهاد کشاورزي مسؤولیت ترغیب
کشاورزان و دامپروران را به بیمه کردن محصوالت و همچنین
مسؤولیت برآورد خسارات ناشی از سیل به زمینهاي کشاورزي و
دامپروران بر عهدهدارند .عالوه بر این ،بر اساس اصالحیه قانون بیمه
محصوالت کشاورزي و دامی ( )1963صندوق کمک به
خسارتدیدگان محصوالت کشاورزي و دامی براي بیمهشدگان
محصوالت کشاورزي و دامداران ذکرشده در قانون ،نزد بانک
کشاورزي تشکیل گردید تا بیمهشدگان محصوالت کشاورزي و دامی
بتوانند در هنگام خسارت از مزایاي آن استفاده کنند .از سوي دیگر،
بیمه سیل براي زیرساختهاي مسکونی و غیرمسکونی در ایران زیاد
مورد توجه جامعه نیست .در رویدادهاي گذشته سیل نیز درصد کمی از
خسارت دیدگان داراي بیمه مسکونی ،صنعتی و تجاري بودند ( Risk
.)Management and Insurance Working Group, 2020

Working Group, 2020; Economics and Finance Working
 .)Group, 2020نبود چنین قاعدهاي باعث میگردد تا دولت در

سالهایی که کشور با سیل مواجه میشود با مشکالت بودجهاي مواجه
گردد.


كنشگران و منابع آنها در راهبرد بازيابی

راهبرد آمادگی مدیریت ریسک سیل در ایران به دو بخش برنامههاي
مربوط به بیمه و بازسازي اشاره دارد .این دو بخش راهبردهاي بازیابی
مدیریت ریسک سیل داراي مجموعهاي از کنشگران درگیر در مسأله
است که هرکدام منابع مختلفی را در اختیار دارند و بر اساس منابع خود
مشغول به ایفاي نقش میباشند.
 بیمه
بخش بیمه حکمرانی ریسک سیل داراي پنج کنشگر اصلی شامل
شوراي عالی بیمه ،بیمه مرکزي ،وزارت اقتصاد و دارایی ،وزارت جهاد
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strategy

شکل  -77سیر قاعدهگذاری بخش بازسازی و نوسازی در راهبرد بازيابی
تحقیقات منابع آب ايران ،سال هفدهم ،شماره  ،3پايیز 7655
)Volume 17, No. 3, Fall 2021 (IR-WRR

33

مجلس شوراي اسالمی و نمایندگان آن و وزارتخانههاي مختلف مانند
وزارت کشور ،راه و شهرسازي ،نیرو ،نفت ،آموزش و پرورش ،جهاد
کشاورزي ،ارتباطات و فناوري اطالعات ،علوم تحقیقات و فناوري ،کار
تعاون و رفاه اجتماعی ،بهداشت درمان و آموزش پزشکی و
سازمانهایی نظیر سازمانهاي زیرنظر نهاد رهبري ،مدیریت بحران،
برنامه و بودجه ،نظام مهندسی ،بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،نیروهاي
مسلح ،شهرداري و دهیاريها ،بهزیستی ،سازمانهاي مردم نهاد ،بانک
مرکزي و دیگر بانکها و همچنین نیروهاي داوطلب مردمی حضور
دارند .بر اساس بررسی قواعد موجود مربوط به سیل ،وزارت کشور
مسؤولیت حفظ جان و مال افراد در بالیاي طبیعی را دارد .یکی از منابع
کشور براي جبران خسارت ،بازیابی و بازتوانی استفاده از صندوق توسعه
ملی است .دولت در صورت اجازه رهبري یا تصویب مجلس شوراي
اسالمی ،امکان برداشت از صندوق توسعه ملی را براي کمک به آسیب
دیدگان از سیل دارد .یکی دیگر از منابع دولت براي بازسازي ،بودجه
ساالنه کشور است ( Economics and Finance Working
.)Group, 2020

این مورد به دلیل فقدان برنامهاي جامع براي همگانی شدن بیمه سیل،
طوالنی شدن زمان پرداخت بیمه توسط شرکتهاي بیمهاي و
همچنین اختیاري بودن بیمه سیل بر اساس توافق بین بیمهگر و
بیمهگزار ،میباشد .با اینکه در قوانین توسعهاي دوم الی ششم دولت و
بهتبع آن وزارت اقتصاد و دارایی و بیمه مرکزي ایران موظف به ارائه
راهکار براي همگانی شدن صنعت بیمه در ایران شده بودند ،ولی با
بررسی تعداد خسارات تحت پوشش صنعت بیمه با خسارات ناشی از
سیل  1931-31این نتیجه استنباط میگردد که دو نهاد بیمه مرکزي
ایران و وزارت اقتصادي و دارایی نتوانستهاند در طول این چند دهه
موفق عمل کنند ( Risk Management and Insurance
 .)Working Group, 2020لذا پیشنهاد میگردد که یک بیمه مستقل
و اجباري سیل براي تمام سازهها با توجه به موقعیت هر سازه نسبت
به هر آبراهه مشخص گردد.
 بازسازي و بازتوانی
طبق شکل  ،13بخش بازسازي و بازتوانی راهبرد بازیابی مدیریت
ریسک سیل ایران یکی از بخشهایی است که داراي کنشگران
متنوعی است 34 .کنشگر این بخش شامل نهاد رهبري ،ریاست دولت،
40

High

30

- Supreme Insurance Council
- Central Insurance
- Ministry of Agriculture
- Ministry of Economic Affairs and
Finance

20

10

30

10

-20

Power

40

20

0

0

-10

-30

-40

y
-10

- Agricultural Bank ( Agricultural
)Insurance Fund

-20

Low

-30

-40

High

Interest

Low

Fig. 18- Map of key actors and their relative positions in flood insurance corresponding to the Recovery
strategy

شکل  -72نقشه كنشگران كلیدی و موقعیتهای نسبی آنها در بخش بیمه متناظر با راهبرد بازيابی
تحقیقات منابع آب ايران ،سال هفدهم ،شماره  ،3پايیز 7655
)Volume 17, No. 3, Fall 2021 (IR-WRR

39

سازمان برنامهوبودجه کشور وظیفه جابجایی در بودجه کشور و
تخصیص آن به امر بازسازي و بازتوانی آسیب دیدگان ناشی از سیل را
بر عهده دارد .مهمترین ضعف کنشگران بخش بازسازي راهبرد
بازیابی ،ضعف در سیستم ثبت اطالعات سطح رفاه افراد و آمار مربوط
به خسارات وارده و خدمات ارائه شده به افراد و خأل رویکرد مشارکتی
در بازسازي متشکل از کنشگران حاکمیتی ،سازمانهاي مردمنهاد و
داوطلبهاي مردمی دانست؛ زیرا با فقدان چنین برنامههایی در توزیع
اقالم و منابع مالی در مبحث بازسازي سکونتگاهها و کسبوکارهاي
آسیبدیده ناهماهنگی و بیعدالتی صورت میگیرد ( Business
 .)Working Group, 2020ازاینرو ،ایجاد بانک اطالعاتی براي ثبت
سطح رفاه افراد براي استفاده از آن در راهبرد بازیابی و همچنین اتخاذ
رویکرد مشارکتی براي استفاده مؤثرتر از منابع موجود ،همچون
نیروهاي انسانی حاضر درصحنه ،و منابع مالی دولتی و مردمی در بخش
بازسازي پیشنهاد میگردد.


سیل در سطح کشور است .این مسؤولیت به دلیل اتخاذ سیاستهاي
اشتباه مانند اختیاري بودن بیمه سیل و همچنین به دلیل تجربه
ناخوشایند جامعه در عدم پرداخت سریع خسارت در سایر انواع بیمهها
مانند بیمه خودرو ،بیمه آتشسوزي و غیره باعث گردید تا جامعه نسبت
به مسأله بیمه سیل در ایران بدبین گردند ( Risk Management
.)and Insurance Working Group, 2020
 بازسازي و نوسازي
مبحث بازسازي و نوسازي در راهبرد بازیابی داراي دو دیدگاه مربوط
به دیدگاه کنشگران حاکمیتی و دولتی و همچنین دیدگاه افراد جامعه
است .گفتمان حاکم بر کنشگران حاکمیتی و دولتی جبران خسارت و
احیاي دوباره شرایط زندگی آسیبدیدگان میباشد .کنشگران حاکمیتی
و دولتی مانند وزارتخانهها و نیز نهادهاي زیر نظر نهاد رهبري به
آسیبدیدگان بر اساس تخصص ،منابع مالی ،و نیروي انسانی که در
اختیار دارند ،کمک میکنند .از سوي دیگر ،از منظر افراد جامعه در این
بخش چندین گفتمان وجود دارد .اولین گفتمانی که در دیدگاه افراد
جامعه وجود دارد گفتمان بیاعتمادي به حاکمیت به دلیل دیرکرد در
پرداخت خسارتها است که این خود ناشی از تجربیات گذشته در سایر
حوادث غیرمترقبه میباشد ( Social, Cultural and Media
.)Working Group, 2020

گفتمان موجود در راهبرد بازيابی

 بیمه
بر اساس تحلیل برنامههاي توسعهاي دوم الی ششم ،گفتمان حاکم در
بخش بیمه از جانب کنشگران حاکمیتی و دولتی همگانی شدن بیمه
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سیل ایران را بر اساس رویکرد تدابیر سیاستی نشان میدهد .جدول ،4
نشاندهنده این موضوع است که براي اصالح حکمرانی ریسک سیل
کشور در هر راهبرد مدیریت ریسک سیل باید از چه نقطهاي شروع
کرد .ازاینرو ،قبل از اقدامات منفعالنه متمرکز بر اقدامات سازهاي،
استفاده از یافتههاي این پژوهش و اتخاذ آنها در تصمیمگیريهاي
موجود در پنج راهبرد مدیریت ریسک سیل کشور براي همسویی،
هماهنگی و تنوع اقدامات به دلیل ارتقاي سطح حکمرانی ریسک سیل
کشور به سیاستگذاران و مدیران پیشنهاد میگردد.

این موضوع ،بدبینی افراد آسیبدیده را از حوادث غیرمترقبه مانند سیل
نسبت به حاکمیت افزایش داده است .دومین گفتمانی که در بین افراد
جامعه وجود دارد گفتمان کمک به همنوع در هنگام مواجهه با مشکل
است .این گفتمان برخاسته از ظرفیت اجتماعی کشور است که مردم
در هنگام بروز حوادث غیرمترقبه به یکدیگر کمک میکنند .با بررسی
گفتمانها ي حاضر در دو بخش راهبرد بازیابی ،بخش بازسازي نسبت
به بخش بیمه در کشور نهادینهتر است.
 -6بحث

 -4تشکر و قدردانی

مطابق جدول  ،9بر اساس نتایج استخراج شده از پژوهش حاضر،
حکمرانی ریسک سیل ایران از منظر کنشگران و منابع آنها ،قواعد ،و
گفتمان داراي چالشهاي بسیاري است .جدول  ،9نقاط ضعف تدابیر
حکمرانی ریسک سیل ایران بر اساس رویکرد تدابیر سیاستی را نمایش
میدهد .مطابق این جدول از عمده چالشهاي موجود در ابعاد رویکرد
تدابیر سیاستی میتوان به عدم تخصیص بهموقع منابع و عدم استفاده
صحیح از منابع ازجمله دانش علمی ،دانش بومی هر منطقه،
ظرفیتهاي انسانی و منابع مالی در بخش قدرت و منابع ،و همچنین
عدم هماهنگی و همکاري بین کنشگران ،عدم تنوع در راهکارها و
اقدامات مدیریتی موجود و عدم مسؤولیتپذیري کنشگران در بخش
کنشگران و ائتالفهاي آنها اشاره نمود .در بخش قواعد کاستی و
عدم پویایی در قواعد موجود سیستم حکمرانی ریسک سیل ایران
چالش اصلی این بعد است .در بخش گفتمان ،وجود تفکرهاي غالب
متضاد در بین کنشگران بخش حاکمیتی ،بخش خصوصی و مردم
نسبت به یکدیگر حکایت از شکاف و خالأ در گفتمان ریسک سیل
ایران دارد.

مقاله حاضر برگرفته از قواعد رسمی کشور در مورد سیل ،گزارشهاي
کارگروههاي مختلف هیأت ویژه سیالب ریاست جمهوري در مورد
رخدادهاي سیل  ،1931-31مصاحبه با افراد مرتبط با مسأله سیل در
مقیاس ملی و حضور در جلسات کارشناسی کارگروههاي تخصصی
هیأت ویژه سیالب ریاست جمهوري بوده است .لذا بدینوسیله از
همکاريهاي علمی و مشاوره تمامی اعضاء تشکر و قدردانی میگردد.
اسامی افراد مصاحبهشده به ترتیب حروف الفبا در زیر آمده است:
 علی بختیاري ،مدیر روابط بینالملل سازمان مدیریت بحران
کشور
 ابوالقاسم حسینپور ،مدیرکل دفتر کنترل سیالب و
آبخوانداري سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداري کشور
 محمد علیزمانی ،رئیس گروه بازسازي و سوانح بنیاد مسکن
انقالب اسالمی کشور
 پرویز گرشاسبی ،معاونت آبخیزداري ،سازمان جنگلها،
مراتع و آبخیزداري کشور
 محمد فرید لطیفی ،مشاور رئیس سازمان مدیریت بحران
کشور
 حجت میانآبادي ،عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
و مرکز بررسیهاي استراتژیک ریاست جمهوري

 -0نتیجهگیری و پیشنهادها
در جهان ،پدیده سیل پنجره فرصت براي پویایی است .در ایران به
دلیل مجموعه رخدادهاي سیل در اواخر سال  1931و اوایل سال 1931
نگرانیهایی در مورد اقدامات مدیریت ریسک سیل در مقیاس ملی به
وجود آمده است .در پژوهش حاضر ،بر اساس قواعد رسمی کشور،
گزارشهاي مرتبط با سیل ،مصاحبه با افراد مرتبط با موضوع سیل و
همچنین حضور در جلسات کارشناسی کارگروههاي تخصصی هیأت
ویژه سیالب ،پنج راهبرد پیشگیري ،دفاعی ،کاهشی ،آمادگی و بازیابی
مدیریت ریسک سیل مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت .نتایج این
تحقیق نشان میدهد که حکمرانی ریسک سیل ایران از منظر
کنشگران و منابع آنها ،قواعد ،و گفتمان داراي چالشهاي بسیاري
است .جدول  ،4نقاط اولویتدار براي اصالح تدابیر حکمرانی ریسک

پینوشتها
1- Flood Risk Management Strategies
2- Policy Arrangements Approach
3- Flood Risk Governance Arrangement
 -4دسترسی به قواعد رسمی کشور https://rc.majlis.ir/
5-Best Management Practice
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