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ارزيابی وضعیت حکمرانی ريسک سیل در ايران بر 

 اساس رويکرد تدابیر سیاستی
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 چکیده

ي هاینگرانمالی در دنیا  در چند دهه اخیر، به دلیل افزایش تلفات جانی و
. لذا آمده است به وجودي مواجهه با سیل هابرنامهزیادي در مورد عملکرد 

له سیل از نگاه حکمرانی و بررسی و تحلیل هدف این مقاله توجه به مسأ
ي سیستم حکمرانی سیل کشور و ارائه راهبردها و راهکارهاي هاچالش

یران است. کاهش خسارات اجرایی براي تقویت حکمرانی ریسک سیل در ا
 صدددراي نیست. مقاله حاضر ناشی از سیل لزوماً فقط در گرو اقدامات سازه

توان هایی میاست که با انجام چه اقدامات و برنامه سؤالپاسخگویی به این 
، در رونیازاتلفات جانی و خسارات مالی ناشی از سیل را در ایران کاهش داد. 

ی ها و اطالعات دریافتلیل کیفی قواعد و گزارشپژوهش حاضر با رویکرد تح
 هايهاي هیأت ویژه سیالب ریاست جمهوري براي سیلبر مبناي گزارش

متناظر با  ها، و گفتمانآن منابعو  کنشگران قواعد،، ابعاد 1931و  1931
و  یآمادگ ،یکاهش ،یدفاع ،يریشگیراهبرد پ پنج در یاستیس ریتداب کردیرو
 در لیسسک ری یحکمران ستمیس لیتحل يبرا لیس سکیر تیریمد ی،ابیباز

 هارائ آن اصالح يبرا دارتیاولو يراهکارها آخر در و شد گرفته کار به رانیا
 رانیا لیسریسک  یاست که حکمران نیدهنده احاصل نشان جینتا. دیگرد
به رودخانه در  تیتوجه و اهم عدماز جمله  یفراوان يهاچالش يدارا

 يهاتیموقع مسئولو به حیعدم انجام صح ها،رساختیز یو طراح يشهرساز
بحران، عدم استفاده کارآمد از  طیدر شرا یتیریمد يساختارهاتداخل  ،ينهاد

ر د عالوه، به. باشدیم لیمحور سدولت تیریبر مد دیمنابع موجود و تأک
 ییو همسو یتنوع، همبستگ لیس تیریمد يراهبردهاها و اقدامات برنامه

 گرینسبت به د یو آمادگ یدو راهبرد دفاع ،نیکمرنگ است. همچن
 .هستند ترنهینهاد لیس تیریمد يهاگانه طرحپنج يراهبردها
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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. 
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 مقدمه  -7

وچک و ک بزرگهاي یاسمقهاي طبیعی است که در یدهپدسیل یکی از 
 ریسک .(Yin et al., 2021) دهدروزمره در جهان رخ می صورت به

سیل در کشورهاي جهان به دلیل حداقل یکی از سه عامل شهرنشینی 
ي همچنین افزایش رشد اقتصاد و، تغییر اقلیم لیسدر مناطق مستعد 

 و آسیب بالقوه رو به افزایش است ریسکدر مناطق داراي پتانسیل 
(Matczak et al., 2018) ي کوچک و بزرگ هالیس با. هرساله ایران

 نیترو مخرب ینترمتداولاین پدیده طبیعی یکی از مواجه است. 
طبیعی است که همواره تلفات جانی و مالی و همچنین  هايدهیپد

ی در بستر جامعه بر جاي ستیزطیمح و پیامدهاي اجتماعی، اقتصادي
 .(Abdeshahi et al., 2020; Karbasi et al., 2019) گذاردیم
 

هان، مدیریت سنتی سیل در ج گناهاينت درباره هاینگرانبا افزایش این 
. (Hegger et al., 2014) نگ شده استمدیریت نوین سیل پررمفهوم 

، یشگیريپسیل داراي پنج راهبرد بالیاي طبیعی از جمله مدیریت نوین 
ت برخالف مدیری . این رویکرداست بازیابیو  آمادگی، کاهشی، دفاعی

ن سیل داشت نگه دور منظور بهراهبردهاي دفاعی  رب صرفاً ،سنتی سیل
کند نمیي تمرکز اسازهبا انجام اقدامات عمدتاً  آن هماز جوامع 

(Matczak et al., 2015) .برخالف نوع مدیریت،  عالوه اینهب
ر رویکرد ب بلکه نبوده، به دنبال کنترل و مهار سیل ،مدیریت سنتی

 ستمیس کی ییآوري تواناتابکند. می دیتأک آن باي در مواجهه آورتاب
 آنمجدد وانی ـبازتجذب اختالالت و  يراـب اجتماعی -اکولوژیکی

 آن حفظ شود تیعملکرد، ساختار و هو ي کهاگونه است به
(, 2018.Morrison et al) . مدیریت نوین سیل به این امر توجه دارد

 هماهنگ وآن باید راهبردهاي متنوع،  ریسککه براي مدیریت بهتر 
ن آي ریپذبیآساز و  تر کردآورتابجامعه را تا را اتخاذ نمود همسویی 

 (.Alexander et al., 2016کاست )
 

سیل، به عنوان بخشی ریسک  حکمرانیمفهوم در راستاي موارد فوق، 
ع حکمرانی مناب. شوداز حکمرانی منابع آب، به طور خاص برجسته می

 (یررسمیغیندها )رسمی و فراها و یهروي از قواعد، امجموعهرا  آب
 نفعان اتخاذ وات با لحاظ منافع ذيیمتصم هاآندانند که از طریق می

 ,OECDشوند )می یپاسخگویمجریان ملزم به ، و شوندمیاجرا 

 ادهاهني از اشبکه صورتبهتوان یم راسیل ریسک . حکمرانی (2015
ي یزربرنامه ازجمله ؛سیل ریسکمدیریت  در حوزهت مربوط تعامال و

 ,.Ek et al) تعریف نمود و غیره مدیریت بحران ،فضایی، مدیریت آب

2016; Hegger et al., 2016) . ،ریسک حکمرانیبه عبارتی دیگر 
 ،ي غالب، قواعد رسمی و غیررسمی، قدرتهاگفتمان بر اساسسیل 

و  ي، ملیامنطقهمنابع و کنشگران درگیر در سطوح مختلف محلی، 

 ریسکمدیریت  .(Hegger et al., 2014قابل تشریح است )المللی ینب
 هگردد که بها اطالق میها و برنامهسیل به ترکیبی از سیاست

ناسایی همچنین ش سیل و ریسکهاي ناظر بر تحلیل و ارزیابی فعالیت
 باشندسیل مربوط می ریسککاهش  به منظورو اجراي اقدامات 

(, 2012.Wood et al). و  لمشک یافتن فرایند سیل ریسک مدیریت
 بهبود و نظارت انتخاب، اجرا، ارزیابی، شناسایی، براي تدابیر الزم اتخاذ

در هنگام جاري شدن  ریسک سطح تغییر براي شدهانجام  اقدامات
 .(Larrue et al., 2013) است سیالب

 
 سطح جهان در سیلریسک  حکمرانی درباره مختلفی يهاپژوهش
به  Latif and Arshad (2014) ،در تحقیقی .است گرفته صورت

سیل کشور مالزي و مقایسه آن با  ریسک حکمرانی بررسی چارچوب
استرالیا، پاکستان و تایلند پرداختند. در این تحقیق کشورها از پنج منظر 

ي، کنشگران درگیر، نقش حاکمیت، قواعد، و سیستم ریگمیتصمسطوح 
دریافتند عمده چالش  هاآناطالعاتی موجود مورد بررسی قرار گرفتند. 

ر مالزي در عدم هماهنگی مناسب سطوح سیل کشوریسک حکمرانی 
 و هادادهگیري و فقدان رویکرد مشخص در انتقال مختلف تصمیم

به  Plummer et al. (2018) اطالعات است. در پژوهش دیگر 
سیل در  ریسک گروداران حکمرانیاهداف بررسی و مقایسه ادراک و 

کشورهاي کانادا، هلند، سوئد، ایتالیا و استرالیا پرداختند. پژوهشگران با 
سیل کشورهاي فوق دریافتند ریسک بررسی این بخش از حکمرانی 

، در میان رونیازایک دوره گذار قرار دارند. این خصوص در در آنها که 
کشورها اجماع نسبی در  این سیل ریسک کنشگران حکمرانی

 مداراناستیسبه لذا، از همین رو، و اقدامات وجود ندارد.  تصمیمات
به طراحی فرایندهاي حکمرانی مشارکتی بپردازند. در  شد کهپیشنهاد 

به بررسی ظرفیت سازگاري از  Ceddia et al. (2017)تحقیق دیگر 
سیل اتریش  ریسکحکمرانی برنامه مدیریت  يهاشبکهطریق 

است.  یو دولت متمرکزبیش از حد کمرانی حاین دریافتند  نهاآپرداختند. 
هاي رکتش ازجملهغیر دولتی کنشگران تغییر ساختار را با مشارکت ، لذا

به منظور حکمرانی و سازگاري بهتر نهاد مردم يهاسازمانخصوصی و 
 Raadgever and Hegger پژوهش دیگري . درپیشنهاد کردند

در بلژیک، فرانسه، هلند، لهستان، سوئد و این موضوع را  2018)(
 ،شناسایی ،این پروژه اصلی هدف. مورد بررسی قرار دادندانگلیس 

و ارائه  سیل ریسک حکمرانینقاط قوت و ضعف و ارزیابی  تحلیل روند
ه در از نکات قابل توجبود.  در کشورهاي فوقآن تقویت پیشنهاد براي 
و تعیین  SWOTروش  سیاستی و استفاده از رویکرد تدابیراین پژوهش 

سیل هر ریسک حکمرانی  هايو قوت ها، ضعفها، تهدیدهافرصت
  .آن بوددرگیر  گذاراناستیسمدیران و  رايکشور ب
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سیل بر  مسألهي صورت گرفته در مورد هاپژوهشدر ایران، عمده 
 ي،بندپهنهرواناب و  -بارش يسازهیشبهمچون  ي،سازمدلمباحث 

 ,.Damadi et al., 2020; Gholami et al) متمرکز بوده است

2020; Hatami Nejad et al., 2017; Rad et al., 2018; Talebi 

et al., 2019توجه شده است.به آن لذا کمتر از نگاه حکمرانی  (؛ 
سک ریشناسایی و بررسی راهبردهاي مدیریت مقاله  نیهدف ا، رونیازا

و  سیل ایرانریسک  سیل براي درک بهتر سیستم حکمرانی
ی هایاست که با انجام چه اقدامات و برنامه سؤالپاسخگویی به این 

توان تلفات جانی و خسارات مالی ناشی از سیل را در ایران کاهش می
داد. در این خصوص، از رویکرد تدابیر سیاستی و ماتریس قدرت و 

 گرفته سیل کشور کمکریسک سیستم حکمرانی ارزیابی براي  منفعت
 نیفرورد و 1931 اسفند لیس يرخدادها یبررس نیا يبرا است. شده

مراجع اصلی مورد استناد براي این  .گرفتند قرار توجه مورد 1931
هاي هاي کشوري، گزارشنامهها، عالوه بر قوانین و آیینسیل

هاي ریاست جمهوري بوده هاي تخصصی هیأت ویژه سیالبکارگروه
 است.

 

 روش تحقیق -8

مدل مفهومی نشان داده سیل ایران از ریسک براي تحلیل حکمرانی 
استفاده شده است. در این مدل مفهومی براي تحلیل  1شده در شکل 

 3رویکرد تدابیر سیاستی( FRMS) 1راهبردهاي مدیریت ریسک سیل

در ادامه به . (Mees et al.2016 ,) است قرار گرفته استفاده مورد
 شود.پرداخته میتشریح این مفاهیم 

 یاستیس ریباتد کرديرو -8-7

عد قدرت و ب چهاریک تحلیل کیفی بر اساس  تدابیر سیاستیرویکرد 
 ي غالب، و قواعد رسمیهاگفتمان، هاآني هاائتالفمنابع، کنشگران و 
عنوان به این رویکرد. (Gralepois et al., 2016) و غیررسمی است

د شویمف تعری "یحوزه سیاست کی یو سازمان ییموقت محتوا تیتثب"
(, 2016Gunderson and Holling). توسط این رویکرد  یبا بررس
وزه هاي حاستیسو تغییر  یرگذار بر ثباتتأثروند و عوامل  توانیم

 لیتحل در طول زمان را مختلف يهاراهبرد ياجرا یگچگون و  خاص

تغییرات  .(2006Wiering and Arts ;, 2016.Mees et al ,) نمود

 مرانیتدابیر حکسیل شامل تغییراتی در  ریسک مدیریت يهادر راهبرد
تغییر  ،آنها کنشگران و قدرت يهانقش در تغییر از جمله سیل، ریسک

ی و کارای تخصیصتغییر در ها و گفتمانتغییر در ، در قواعد موجود
  .(Mees et al., 2016)باشد میمنابع 

 
ن، و منابع کنشگرابررسی منفعت کنشگران دو بعد در این تحقیق براي 

براي شناسایی موقعیت  ،همچنینو قدرت آنها با هم دیده شده است. 
( 3کل )ش منفعتسیل از ماتریس قدرت و ریسک کنشگران حکمرانی 

ل سی ریسکدر حکمرانی آنها شناسایی موقعیت  ابداعی و شاخص
ک تکنیک سیستماتی تقدرت و منفع (. ماتریس1استفاده گردید )جدول 

ه باید است ک کنشگرانیآوري و تحلیل اطالعات در راستاي تعیین جمع
  .(Johnson et al.2009 ,) شوند ، به حساب آوردهسیستم حکمرانیدر 

 

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

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

 (Johnson et al., 2009ماتريس قدرت و منفعت ) -8شکل 

 
Table 1- Indices for identifying the relative positions of the actors in flood risk governance 

 شاخص شناسايی موقعیت نسبی كنشگران در حکمرانی ريسک سیل -7جدول 
Index definition Level Index 

 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. 

High 

Power 
 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. 
Low 

 The activity of the actor has a great impact on the stability of that actor. 

 The actor enjoys high economic or social benefits. High 
Interest 

 The activities of this actor have less effects on the stability and change. 

 The actor is present voluntarily. Low 

 لیس سکير تيريمد یهاراهبرد -8-8

عنوان به توانیرا م( FRMS) سیل ریسکهاي مدیریت راهبرد
 سیل تعریف کرد ي ناشی ازهاریسکبا  مواجهه براي ییهاروش

(et al., 2014 Hegger.)  سیل داراي پنج راهبرد  ریسکمدیریت
ت. ساپیشگیري، دفاعی، کاهش اثرات، آمادگی براي مواجهه، و بازیابی 

  (:et al., 2015 Matczak) باشندیمشرح زیر  بهها این راهبردتوضیح 

قبل  رانهیشگیپ يهايزیربرنامهبر سیل  یریشگیپراهبرد  -1

 توانیمي پیشگیرانه سیل هاتیفعال . ازجملهدارد دیتأکاز سیل 
 (يبندپهنه) نیاستفاده از زم يهااستیو س يزیربرنامه هب

 نموداشاره  از سیالب یناش هايریسکاز  يریمنظور جلوگبه
 (.3 جدول)

سیل متمرکز وقوع بر کاهش احتمال  سیل یدفاعراهبرد  -3

ا، هدایک ساختی از قبیل احداثانواع مختلف اقدامات زیراست. 
ین ا .رندیگیها براي این منظور مورداستفاده قرار مسدها، کانال

در زیاد  يگذارهیروش جذب سرما نیترراهبرد محبوب
 (.3 جدول) باشدمی هارساختیز

بر کاهش بزرگی یا پیامدهاي جاري شدن ، یكاهش راهبرد -9

 تمرکز ریپذبیدر مناطق آس کاهشی اقداماتسیالب از طریق 
است. در  سیالب نگهداري ،اقدام نیتردر این رابطه مهم .دارد

ه با استفاد توانیرا م ناشی از رخداد سیل يامدهایپ این راهبرد،
 و هاي مبتنی بر طبیعتهاي شهري، فعالیتطراحی زیرساختاز 

 (.3 جدول)کاهش داد  غیره
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در شرایط حین بحران  سیالببا  بر مواجهه یآمادگراهبرد  -4

 ه،یلتخ يهاهشداردهنده، برنامهبینی و پیش هاياز قبیل سامانه
 (.3 جدولدارد ) دیتأک رهیبحران و غ تیریمد ختارسا

قوع بعد از و از سیالب یعواقب ناش رسیل ب یابيبازراهبرد  -5

، بیمه و جبران خسارات ،يبازساز ان،یکمک به قربان حادثه، شامل
 (.3 جدولدارد ) دیتأک و غیره وکارتداوم کسب

 

 مورد استفادهی اطالعات منابع -8-3

مبتنی هستند که  4قواعد رسمی کشورمنابع اطالعاتی تحقیق عمدتاً بر 
توزیع  (، قانون1994) هاقانون شهرداريمهمترین آنها عبارتند از: 

و  1961) نیروهاي مسلح ، اساسنامه تشکیل(1961) عادالنه آب
 هاها، انهار و مسیلمربوط به بستر و حریم رودخانهنامه (، آیین1961

قانون تشکیل  (،1913طرح جامع امداد و نجات کشور ) ،(1913)
مقررات ملی  ،(1916) نامه اجرایی آنسازمان مدیریت بحران و آیین

مدیریت  (، قانون1935نامه مدیریت سیالب )نظام، (1933) ساختمان
. عالوه بر این، براي نحوه قواعد مرتبط دیگر و (1931بحران کشور )

ویژه  هیأتمختلف  هايکارگروه هاياجراي قوانین کشور گزارش
نیز مورد  1931-31 سیالب ریاست جمهوري در مورد رخدادهاي سیل

ا ا افراد مرتبط بــمصاحبه باستفاده قرار گرفتند. همچنین، تعدادي 
ر ها، با حضوصورت گرفت. عالوه بر ایندر سطح کشور  سیل مسأله

ویژه رخداد سیل  هیأتمختلف  هايکارگروهکارشناسی ات جلسدر 
 .، بخشی از اطالعات مورد نظر به دست آمد31-1931
 

 نتايج -3

اي هو بخصوص آرایش کارگروه در باال ذکرشدهبراساس بررسی منابع 
ر دحکمرانی سیل هایی که در مؤلفهابتدا نماي  ،هیئت ویژه سیالب

گردد که مالحظه می. شودارائه می 9شکل مؤثر هستند، مطابق  ایران
مؤلفه را شامل بیمه سیل، بیمه محصوالت کشاورزي و  11توان می

دامی، جبران خسارت توسط دولت، بازسازي و نوسازي، کنترل و مهار 
یت ساخت و ریزي کاربري اراضی و محدودآب، مدیریت بحران، برنامه

ار، رسانی و هشدبینی و اطالعساز، ارائه خدمات حیاتی و درمانی، پیش
داري و راهکارهاي مبتنی بر طبیعت، طراحی آبخیزداري، آبخوان

ي هاهاي سازمانها و چهار مؤلفه غیر مستقیم شامل واکنشزیرساخت
مردم نهاد، نیروهاي داوطلب و مردمی، نیروهاي مسلح، و نیروهاي 

و  بخشیها بخوبی مدیریت چندگاهی مشخص نمود. این مؤلفهدانش
ها از آندر مرحله بعد، هر یک از کنند. سطحی سیل را تبیین میچند

پیشگیري، دفاعی،  شامل راهبردهاي مدیریت ریسک سیل،منظر 
اي هشوند. سپس، مؤلفهبندي میدسته ،و بازیابی آمادگیکاهشی، 

 ،اعدقوو چهار بعد آن، شامل رویکرد تدابیر سیاستی مزبور براساس 
رار قبررسی مورد  ،ي غالبهاگفتمانو آنها،  و منابع قدرت ،کنشگران

شود در این بخش، دو بعد کنشگران، و قدرت خاطرنشان می .گیرندمی
 و منابع آنها با هم دیده شدند.

 

بررسی حکمرانی ريسک سیل ايران با رويکرد تدابیر  -3-7

 استیسی

 راهبرد پیشگیری -3-7-7

  قواعد راهبرد پیشگیری 

ی در دوره زمان رانهیشگیپ يهايزیرو برنامه هاتیراهبرد به فعال نیا
راهبرد در جهان،  اشاره دارد. بالیشدن س يقبل از جار طوالنی

اقدامات راهبرد است.  داراي اقدامات سیاست محور عمدتاًي ریشگیپ
. گرددیو بستر خالصه م میدر اقدامات مربوط به حر رانیدر ا پیشگیري

گذاري بخش حریم و بستر را در راهبرد پیشگیري ، سیر قاعده4شکل 
دهد.نمایش می

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

  (et al., 2015 Matczak) و نمونه اقدامات سیل ريسکهای مديريت راهبرد -8جدول 

Strategies Purpose Measures  
Prevention Keep people away from water Spatial planning, Zoning, etc. 

Defense Keep water away from people Dikes, dams, embankments, sluices, relief channels, etc. 

Mitigation 
 

Floods do happen. Reduce 

flood risk 

Urban infrastructure, Flood storage, etc. 

Preparation 
Flood forecasting, warning structures, evacuation plans, crisis 

management structures, etc. 

Recovery Reconstruction, insurance, etc. 
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Fig. 3- Flood risk governance arrangements in Iran 

 رانيادر  لیريسک س یحکمرانتدابیر  -3شکل 

 

 يریگشیو بستر راهبرد پ میمرتبط با بخش حر قواعد رسمی نیترمهم
 1ماده  ،(1961توزیع عادالنه آب )قانون  3سیل ماده  ریسک تیریمد
ها، انهار، مسیل ،هارودخانهنامه مربوط به بستر و حریم آیین 3و 

، (1913) ی و زهکشیرسانهاي آبهاي طبیعی و شبکهها، برکهمرداب
  .باشدمی (1935نامه مدیریت سیالب )و همچنین نظام
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Fig. 4- Legislative process associated to the restricted zones of rivers corresponding to the prevention 

strategy 
 ی بخش حريم و بستر در راهبرد پیشگیریگذارقاعدهسیر  -6شکل 

 
 نییتع توان به مواردي مانندمی يریشگیراهبرد پ از جمله اقدامات در

وساز، سلب ساخت تیفرد، ممنوعصورت منحصربه هر آبراه به میحر
 يهاتوسعه در دشت يهااستیس ای ژهیو یمکان يزیربرنامه ت،یمالک

متناظر با این هاي مشاهده شده نواقص و ضعف. اشاره کرد ریگلیس
 از: اندعبارتراهبرد در کشور 

 
 هاامهـنآیینها و ه کمبود و نقائص دستورالعملــمسائل مربوط ب -1

ي توسعه و عمران هاطرحریزي فقدان الزامات و ضوابطی براي طرح
ین ادر جهت مدیریت یکپارچه آب و سیل به صورتی که  هاسکونتگاه

ي باالیی باشند، مشهود است. آورتابدر مواجهه با سیل داراي مناطق 
ي بازگشت هادوره بر اساسي که بندپهنهعالوه بر این، نبود یک 

 ،ها را روشن کند و ابعاد حقوقی الزم را نیز ببیندتلف تکلیف کاربريمخ
نامه آیین 1ماده بر اساس  اصوالًشود خاطرنشان می .شودحس می

 هايها، برکهها، مردابانهار، مسیل ،هارودخانهمربوط به بستر و حریم 
ها تعیین بستر آبراه( 1913) ی و زهکشیرسانهاي آبطبیعی و شبکه

سال یا در مناطقی  35کشور برمبناي حدود سیل با دوره بازگشت در 
تعیین سال  35که ضرورت انتخاب دوره بازگشت کمتر یا بیشتر از 

ک بلکه این موضوع ی ،براي پیشگیري از سیل نبوده است ،گرددمی
 کندها را مشخص میامر حاکمیتی است که تکلیف مالکیت رودخانه

(Legislative Working Group, 2020) لذا، مالک دوره بازگشت .
سال ربطی به راهبرد پیشگیري از سیل ندارد و همچنین در مورد  35

لوگیري بیشتر هدف ج ،حریم نیز ضمن تعیین تکلیف نحوه مالکیت آن
بنابراین، براي اهداف سیل همچنان ؛ باشدیم هارودخانهاز آلودگی 

ر ي دبندپهنهزیري هانقشهتهیه  منظوربهي انامهوهیشجاي خالی 
هاي بازگشت مختلف در نظام شهري و غیرشهري با دوره هايمحدوده

 سیل ایران بسیار مشهود است. ریسک حکمرانی
 

 يوسازهاساخت فیتکل نییتع يبرا يزیردر برنامه مناسب قانون ءخال
 و قواعد رسمینکته دیگري است که در بررسی  هاآبراه میواقع در حر

خود به دو  مسألهراهبرد مشهود بوده است. این این  هايگزارش
د. ی اشاره دارررسمیغهاي گاههاي رسمی و سکونتموضوع سکونتگاه

قانون توزیع عادالنه  3ماده  9بر اساس قواعد موجود همچون تبصره 
در محدوده حریم با اجازه وزارت نیرو بالمانع  وسازساخت( 1961آب )

نامه مربوط به حریم و بستر آیین 6الی  3است و همچنین طبق مواد 
ي استانی وظیفه تعیین تکلیف امنطقههاي آب ( شرکت1913ها )آبراه

می انتظا يحد بستر و حریم و همچنین وظیفه ابالغ مراتب به نیرو
حریم و بستر را دارند. عالوه بر  براي جلوگیري از تجاوز اشخاص به

(، 1995ها )قانون شهرداري 36ماده  6طبق تبصره  ،نــای

تا برای صدور پروانه  باشندیمی هر منطقه موظف هایشهردار

ی آب هاشرکتاز  هاآبراهدر محدوده شهری و حریم  وسازساخت

 وسازساختای استعالمات الزم را اخذ نمایند و هرگونه منطقه

جاز را در این احاریم تخلف محسوب نمایند و بر اساس ماده غیرم

در  را به کمیسیون مربوطه ارجاع دهند. هاآناین قانون  011

ت ي رسمی تعلق داشهاسکونتگاه بهاکثر تلفات  1931-31سیل رخداد 
 داشتندبودند و مجوز رسمی ساخت  شده واقعکه در محدوده حریم 

(Infrastructures Working Group, 2020) در بخش .
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ه به این نوع انگارانی حاکمیت نگاه جرم ررسمیغهاي سکونتگاه
 Urban Planning, Architecture and) دارد هاسکونتگاه

Cultural Heritage Working Group, 2020) . این نوع نگاه باعث
ها در حوادثی مانند سیل از شود که مسایل این سکونتگاهمی

ها و اقدامات دولت حذف شوند. حذف این مسایل به معنی ریزيبرنامه
از بین رفتن آنها نیست و در هر صورت مردم ساکن در این مناطق 

بنابراین، ضرورت برقراري درگیر مسایل ناشی از سیل خواهند شد. 
ي واقع در حریم وسازهاساختمناسب براي تعیین تکلیف  ايقاعده
حکمرانی  در نظامی ررسمیغمی و ي رسهاسکونتگاهها اعم از آبراه

 سیل مشهود است.ریسک 
 

رعایت حریم اکولوژیک منابع اي مناسب براي قاعده نبودچالش دیگر، 
اي براي موظف نمودن کنشگري خاص فقدان قاعده آب و همچنین

ین امر است. ا زیخلیسي سیل در مناطق بندپهنهي هانقشه براي تهیه
د. در حریم منابع آب ساخته شون ساتیتأسباعث گردیده است تا برخی 

ر د در هنگام رخداد سیل، به دلیل جانمایی نامناسب، ساتیتأساین 
ناشی از آن  يهاخسارتبعضی از مواقع باعث تشدید رخداد سیل و 

به عنوان مصادیقی  1931سیل لرستان و سیل شیراز در سال  شوند.می
 River and Hydraulic Structures) روندبه شمار می مسألهاز این 

Engineering Working Group, 2020) م وجودعد. لذا 
و  هادر حریم آبراه ساتیتأسبررسی مجدد جانمایی که به ي انامهوهیش

یل سریسک در سیستم حکمرانی همچنین مسأله ظرفیت سازگاري 
 شود.محسوب می ءیک خالبپردازد کشور 

 

 توسعه يهااستیمسائل مربوط به س -3

 هايها و برنامهگذاريسیاستریسک سیل در  سازي مدیریتجاري
. در ایران باشدیافته کامالً در دستور کار میکشورهاي توسعهتوسعه 

 ،ندالحاظ شده استانی ملی و صورتدو توسعه به  و  اسناد هااستیس
 تیریمدبه مالحظات توسعه پایدار، خالء توجه ها اما در این سیاست

ي فضایی در زیربرنامه آمایش سرزمین و و همچنین لیس ریسک
ي فوق در رهایمتغ، چون رونیازا. مشهود است زیخلیسمناطق 

 فقدان استفاده از علوم اندنشدهنظر گرفته ي دراتوسعهي هااستیس
 در کنترل ییایاطالعات جغراف ستمیازدور و سسنجشهمچون  روزبه

ي چندکاربري براي توسعه مناطق هايزیربرنامهی و اراض يکاربر
وري ي کشاتوسعهي هااستیسمشهود است. عالوه بر این، در  زیخلیس

مناطق  يبندپهنهسیل و  مدیریت ریسک و استانی رویکرد یکپارچه
اط نمود این نتیجه را استنب توانیمنیز لحاظ نشده است. لذا  ریپذبیآس

اي پیوندي را با مدیریت ي توسعههااستیسدر  گذاراناستیسکه 

و  زیخلیسسیل در مناطق  ریسکو مدیریت  ،رودخانه و سیل
 .اندنگرفتهدرنظر  هاسکونتگاه

 
  در راهبرد پیشگیری   هاآنكنشگران و منابع 

یازده کنشگر شامل وزارت نیرو و  راهبرد نیا در، 5شکل  طبق
ها، اي، سازمان برنامه و بودجه، شهرداريهاي آب منطقهشرکت

سازمان ثبت اسناد و امالک، دادگستري، نیروي انتظامی، استانداري و 
 زیست زیست و ادارات کل محیط فرمانداري، سازمان حفاظت از محیط

بان در بستر و صاح هاي خدماتی دولتی، کشاورزان واقعاستانی، شرکت
 3ماده  .کنندیم فاینقش اعرصه و اعیانی در محدوده حریم و بستر 

مربوط به  نامهنییآ 6الی  3مواد ( و 1961عادالنه آب ) عیتوزقانون 
 و یعیطب يهاها، برکهها، مردابلیانهار، مس ،هارودخانه میبستر و حر

 نیا در قواعد حاضر نیترمهم (1913) یهکشزو  یرسانآب يهاشبکه
 ییاجرا يهامختلف دستگاه يهاتیولؤمس هاآن در که باشندیراهبرد م

 يدیعملکرد کنشگران کل یشده است. با بررس مشخصمنابع آب  يبرا
راهبرد  نیکنشگران ا یبخش نیچالش تعامالت ب سه ي،ریشگیراهبرد پ

در  کنشگرانمیان  یوجود هماهنگ عدمبر . مورد اول دشویم انینما
ماده  رای؛ زحکایت دارد لیس منیتفاوت حد بستر با پهنه ا تیاهم درک

 ها،لیها، انهار، مسرودخانه میمربوط به بستر و حر نامهنییآ 1
 یو زهکش ياریآب ،یرسانآب يهاو شبکه یعیطب يهاها، برکهمرداب

 ایبستر رودخانه، نهر  نییتع يبرارا  سال 35 بازگشت دوره(، 1913)
 نیا .کرده است ها اشارهدولت بر رودخانه تیمالک نییهدف تع با لیمس

 يراب يانامهوهیلذا وجود ش .است تفاوتم لیس منیمسأله با پهنه ا
 ي،رشهریو غ يشهر يهادر محدوده لیس منینقشه پهنه ا هیته

 سال 35 بازگشت دوره مقابل در مسأله نیا تفاوت میتفه نیهمچن
 ینابعاستفاده از م ،راهبرد نیا کنشگران به هاآبراه بستر نییتع يبرا

 يحورم کنشگرانتخاب  نیزو  ،منطقه هردر  انینیشیهمچون تجربه پ
 یسکرتحت مناطق  نییتع تیولؤمس نمودن محول ياتکا برا و قابل

 عدم ،چالش دوم مهم است. يریشگیدر راهبرد پ لیس يبندپهنهریزو 
 یرودخانه در طراح رسته مشاور نیمهندس تخصص از استفاده

 تیتوجه به ماه با .است هاآبراه میحر در يارودخانه ریغ يهاسازه
 دیها بااهسکونتگ نیبر ا لیس راتیتأث وگیر در پهنه سیلوساز ساخت
 شبخ نیا درکنشگر  یک عنوان رودخانه بهرسته مشاور  نیمهندس
. گرددیراهبرد محسوب م نیدر ا ییکنشگر خأل نیو نبود ا دنشو اضافه

انند م ییکردهایرو از کنشگران استفاده عدم راهبرد نیا در چالش سوم
 رد ژهیو یمکان يزیربرنامه ت،یسلب مالک ،وسازساخت تیممنوع
 .است هاآبراه اطراف
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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 
 یریشگیراهبرد پها متناظر با در حريم و بستر رودخانه هاآن ینسب یهاتیو موقع یدینقشه كنشگران كل -0شکل 

 
   گفتمان موجود در راهبرد پیشگیری 

ز ا شده استخراجهاي غالب یکی از گفتمان ی،خشکسالگفتمان 
 1931-31ویژه رخداد سیالب  هیأتمختلف  هايکارگروه هايگزارش

 Social, Cultural and Media) در راهبرد پیشگیري است

Working Group, 2020) چندساله. کشور به دلیل کاهش بارش در 
و  کردهعادت ی خشکسال، به پارادایم 1931در سال  ژهیوبهگذشته و 

ی تنظیم خشکسال مسألهو مدیران براي مقابله با  گذاراناستیسرویکرد 
نگاه به  1931-31، در برهه زمانی قبل از سیل رونیاگردیده بود. از 

 يهاهبرنامو  هااستیسردید تا باعث گ مسألهسیل کمرنگ بود. این 
در جهت افزایش میزان تجاوزات  کنشگران حاکمیتی و دولتی ذیربط

 شدهراجاستخند. گفتمان بعدي نسوق پیدا ک هاآبراهبه بستر و احاریم 
-31ویژه رخداد سیالب  هیأتمختلف  هايکارگروه هايگزارشاز 

ه ارانِانگجرم  دربرخوو  ي غیررسمیهاسکونتگاهنادیده گرفتن ، 1931
 ,Urban Planning) است هاآبراهي واقع در حاشیه هاسکونتگاهبا 

Architecture and Cultural Heritage Working Group, 

ها (، بستر آبراه1961قانون توزیع عادالنه آب ) 3بر اساس ماده . (2020
در مالکیت حکومت جمهوري اسالمی است و همچنین بر اساس تبصره 

ایجاد هر نوع اعیانی و حفاري و دخل و تصرف در این قانون  3ه ماد 9
 ها و مردابهاي عمومی و مسیلطبیعی و کانال ها و انهاربستر رودخانه

قانونی سواحل دریاها و  طبیعی و همچنین در حریم هايو برکه
 .طبیعی و مخزنی مگر با اجازه وزارت نیرو ممنوع استها اعم از دریاچه

(، 1994ها )قانون شهرداري 36ماده  6ر اساس تبصره همچنین، ب
غیرمجاز تشخیص داده شده توسط  وسازساختهرگونه  هايشهردار
ها تخلف محسوب آبراه هايحریماي را در هاي آب منطقهشرکت

 144کنند و بر اساس ماده صادر نمی وسازساختنمایند و پروانه می
اس دهند. بر اسمیبوطه ارجاع این قانون متخلفین را به کمیسیون مر

هاي مختلف هیأت ویژه سیالب هاي کارگروههاي گزارشبررسی
اکثر افراد حاضر  1931-31 جمهوري در مورد رخدادهاي سیل ریاست

در  اقتصادينامناسب هاي غیررسمی به دلیل شرایط در سکونتگاه
له محآباد در شهر گنبدکاووس یا مناطق پرریسک مانند محله افغان

-Urban Planningآباد سکونت داشتند )کرگانه در شهر خرم

Architecture and Cultural Heritage Working Group, 

نبال و به د گیردنادیده میها را دولت این سکونتگاه ( متأسفانه2020
 جاي مدیریت و جابجایی آنهاست.ه ب هاگاهسکونتتخریب این 
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در اقدامات  آب و سیل جامعت فقدان گفتمان مدیریچالش دیگر، 
ي و عمران شهري و اتوسعهي هااستیسراهبرد پیشگیري مانند 

 River and Hydraulic Structures Engineering) روستایی است

Working Group, 2020) هايکارگروه هايگزارشی بررس. با 
این نکته استنباط  1931-31ویژه رخداد سیالب  هیأتمختلف 

یل آب و س که الزامی در لحاظ کردن رویکرد مدیریت یکپارچه گرددیم
ي توسعه و عمرانی استانی، شهري و روستایی وجود ندارد. هاطرحدر 

است  هاي گفتمانییکی دیگر از چالش ریسکفقدان گفتمان مدیریت 
-31ویژه رخداد سیالب  هیأتمختلف  هايکارگروه هايگزارشکه از 
د استخراج گردید. این خالءگفتمانی از عدم مرتبط با این راهبر 1931

ري هاي توسعه شهتوجه کافی و الزم به اقدامات پیشگیرانه در برنامه
 ,Crisis Management Working Group) گردداستنباط می

2020; Risk Management and Insurance Working Group, 

 مناطقشده در هاي ساخته. این موضوع از تخریب سکونتگاه(2020
هاي مازندران، گلستان، خوزستان و لرستان شهرهاي استان ریسکپر

شود که نشانه آشکاري استنباط می 1931-31هاي در مجموعه سیل
 ی در نظام حکمرانیطورکلبهاست.  ریسکتوجهی به مدیریت در بی

سیل ایران به راهبرد پیشگیري و اقدامات زیرمجموعه این ریسک 
توان گفت راهبرد نشده است. لذا میمبذول کافی راهبرد توجه الزم و 

 سیل ایران نهادینه نشده است.ریسک پیشگیري در حکمرانی 
 

 یدفاع راهبرد -3-7-8

  قواعد راهبرد دفاعی 

سیل، راهبرد دفاعی است. این راهبرد ریسک دومین راهبرد مدیریت 
بر کاهش احتمال وقوع سیل تمرکز دارد. راهبرد دفاعی اغلب به 

اي و اقدامات مهندسی رودخانه مانند الیروبی ها و اقدامات سازهفعالیت
ارد. اشاره د برداري از معادن شن و ماسه در بستر و احاریمبهرهکنترل  و

سیل در ایران در بخش  ریسکقانون و مقررات راهبرد دفاعی مدیریت 
گذاري بخش ، سیر قاعده6شکل . گرددیمکنترل و مهار آب خالصه 

 دهد. کنترل و مهار آب را در راهبرد دفاعی نمایش می
 

محول شده  فیوظا "رویوزارت ن سیتأس"، طبق قانون 1959در سال 
. دیمحول گرد رویبه وزارت ن 1943 سال به وزارت آب و برق مصوب

توسعه  يبرا یلیانجام مطالعات تفص"قانون  نیا 1بر اساس ماده 
 یسطح يهاو مهار کردن آب ینیرزمیاز منابع آب ز يبرداربهره

احداث  ،ییاجرا يهاطرح هیو ته ازین مورد ساتیمنظور احداث تأسبه
از  يبردارها، کنترل بهرهاز آن يبردارمربوط به آب و بهره ساتیتأس

 قاتیشدن آن، انجام تحق یقانون آب و نحوه مل يمنابع آب و اجرا
 یو فن یعلم دیجد يهاالزم درباره مسائل آب و به کار بردن روش

. در "است رویوزارت ن هو بهتر منابع آب بر عهد شتریب يوربهره يبرا
 1961در سال  "عادالنه آب عیتوز"موجب قانون  به ن،یقوان ریادامه س

به  "(1941)  شدن آن یآب و نحوه مل"که بر اساس قانون  یفیوظا
 ه. بدیمحول گرد رویوزارت آب و برق محول شده بود، به وزارت ن

آب  نمودن رهیو ذخ هالیقانون، مهار کردن س نیا 33موجب ماده 
 وریوزارت ن فیاز وظا یکی ینیرزمیز ای یها در مخازن سطحرودخانه

 قلمداد شده است.
 

ششم  یاول ال يهابرنامهبه  توانیماز قواعد مهم دیگر این راهبرد 
ن ي کشور ایاتوسعهي هابرنامهاشاره نمود. با بررسی توسعه کشور 

منابع  اختصاص به شدهبیکه غالب مواد تصو گرددیمنتیجه استنباط 
ر د .باشدمحدود میکنترل و مهار آب ي هابرنامه يبرا ازین مورد یمال

ر به اهداف متصو دنیرس يبرا رانیا نیز مشابهجهان  يکشورهاسایر 
ساخت سدهاي  ازجملهی ها و اقدامات مشابهراهبرد برنامهدر این 
ها در برنامه نیا یتفاوت اصللذا  د.شومیانجام  و غیره زیرخاکعظیم، 

 . گرددیم تحلیلکنشگران  بعددر  شتریها نهفته است که بآن تیریمد
 

 رد ي مبحث الیروبیهادستورالعملدر بخش نقائص  مسألهین ترمهم
 ها وبستر آبراهمستمر ي سازپاکجامع راهبرد دفاعی، نبود برنامه 

مخزن سدها است. با توجه به اینکه در قواعد مختلف از الیروبی 
 مقدماتیکارهاي ها سخن به میان آمده است و ي بستر آبراهسازپاک
است، اما مشکالت متعددي در این راستا  شده انجامدر راستاي آن نیز 

ي بستر سازپاکي جامع در مورد ابرنامهوجود دارد. لذا لزوم تدوین 
 گردد.یمها احساس آبراه

 
  در راهبرد دفاعی  هاآنكنشگران و منابع 

هفت کنشگر شامل وزارت نیرو و  راهبرد نیا در، 1شکل  مطابق
اي، سازمان برنامه و بودجه، نمایندگان مجلس هاي آب منطقهشرکت

هاي تابعه مانند استانداري و شوراي اسالمی، وزارت کشور و سازمان
 نقشزیست، و بخش خصوصی فرمانداري، سازمان حفاظت از محیط

اراي د رانیا لیسریسک  یحکمران یراهبرد دفاع. کنندیم فایا
ر اساس ب رایز ؛صورت متمرکز استو به باشدینم ياریکنشگران بس

(، 1959) رویوزارت ن سیتأسقانون  1ماده  رینظ رانیا یقواعد رسم
اساسنامه شرکت  1ماده (، 1961عادالنه آب ) عیقانون توز 33ماده 

اساسنامه  1ماده  و (،1911) رانیمنابع آب ا تیریمد یمادر تخصص
مربوط به  ساتی( احداث تأس1913) ياآب منطقه یسهام يهاشرکت

 يهاو شرکت رویها بر عهده وزارت ناز آن يبردارو بهره و سیل آب
 تابعه آن در سطح استان است. 
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Fig. 6- Legislative process associated to flood control corresponding to the defense strategy 

 ی بخش كنترل و مهار آب در راهبرد دفاعیگذارقاعدهسیر  -4شکل 
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 سدها حیصح تیریعدم مد يادر اقدامات سازه دیعمده چالش و ترد
هاي موجود در چالشبه  توانیمثال م عنوان است. به لیس طیشرا در

-31 لیگلستان در رخداد س خوزستان وهاي استان در سدها عملکرد
 ,Crisis Management Working Group) اشاره نمود 1931

2020). 
 

قانون برنامه ششم  93قانون اساسی جمهوري اسالمی و ماده  44اصل 
( 1935) رانیا یاسالم يجمهور یفرهنگ ،یاجتماع ،توسعه اقتصادي

ی خش خصوصکه باعث ورود کنشگران ب باشندیمقواعد مهم دیگري 
بخش خصوصی با دارا بودن منابعی  .اندهبه بخش منابع آب ایران گردید

ی هاي آبمانند منابع مالی، تجهیزات و تخصص کافی در ساخت سازه
کنند. بنابراین، مانند سدها براي کسب منافع مالی مشارکت می

 9زیاد و قدرت کم در بخش  منفعتکنشگران بخش خصوصی با 
 .(Badesar et al., 2020) گیرندقرار می فعتمنماتریس قدرت و 

 

ي از معادن شن و ماسه، وزارت نیرو برداربهرهدر مبحث واگذاري و 
ضوابط  واحده ماده 1قانون توزیع عادالنه آب و بند  41ماده  موجببه

( 1913ي از معادن شن و ماسه و خاک رس )برداربهرهنظارت فنی بر 
ي از برداربهرهي یا واگذاري برداربهرهدر مبحث اجازه وزیران  هیأت

ها و حریم ها، انهار و مسیلرودخانهمعادن شن و ماسه از بستر و حریم 
 به ،گرددیمکنشگر اصلی محسوب  هاسواحل دریاها و دریاچه قانونی

ي یا واگذاري این برداربهرهبر اساس دو قاعده فوق اجازه  کهيطور
 .استشده وزارت نیرو منوط  ازبه کسب موافقت قبلی معادن 

 
ها و به دو بخش الیروبی آبراه موضوع الیروبی در راهبرد دفاعی

خود  هاآبراهالیروبی در ایران گردد. از طرفی الیروبی سدها تفکیک می
از هاي موجود در محدوده شهري و خارج به دو بخش الیروبی آبراه

قانون  56و  55. بر اساس مواد شودیمري تقسیم محدوده شه
 تنظیف، گرید عبارتبهالیروبی یا  تیمسؤول( 1994) هايشهردار

ها و فاضالب و ومی و مجاري آبنگهداري و تسطیح معابر و انهار عم
ها است.در حدود مصوب شهري بر عهده شهرداري غیره

 
Fig. 7- Map of key actors and their relative positions in flood control corresponding to the defense strategy 

 یراهبرد دفاعمتناظر با  در كنترل و مهار سیل هاآن ینسب یهاتیو موقعی دیقشه كنشگران كلن -7شکل 
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قرار  منفعتها در قسمت اول ماتریس قدرت و ، شهرداريرونیازا
گذاري هیچ اشاره مستقیمی به مبحث الیروبی گیرند. در سیر قاعدهمی
یکی از وظایف وزارت نیرو نشده است. اما بر اساس کلیت  عنوان به

(، قانون توزیع 1959وزارت نیرو ) سیتأسقوانین همچون قانون 
(، اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع 1961عادالنه آب )

( 1913ي )امنطقههاي سهامی آب (، اساسنامه شرکت1911آب ایران )
ع این موضو ،دارندعهدهي از منابع آب را بر برداربهرهکه وظیفه حفظ و 

ي هاتشرکالیروبی بر عهده وزارت نیرو و  فهیوظکه  گرددیم استنباط
بر گذار قانوناست. عالوه بر این،  هااستاني در سطح امنطقهآب 

(، 1963ي مرزي )هارودخانهثبیت کناره و بستر اساس قانون حفظ و ت
صالح ا اناًیاحي مرزي و هارودخانهوظیفه حفظ و تثبیت کناره و بستر 

قانون اساسی کشور بر عهده وزارت  11را در چارچوب اصل  هاآنمسیر 
نیرو گذاشته است. این موضوع بیانگر این امر است که الیروبی یکی 

ي تابعه این وزارتخانه در محدوده هاشرکتاز وظایف وزارت نیرو و 
 است. غیرشهري 

 
ها اهآبر يصورت متناوب برابه  دیکه با است یجزو اقدامات یروبیال

 تیریبر اساس اطالعات واصله از شرکت مد رانیا در. رندیصورت بگ
 146444شرکت در ده سال گذشته هرساله از  نیا رانیمنابع آب ا

ها ( از آن34/4)% لومتریک 954 یروبیدر کشور به ال آبراه لومتریک
 River and Hydraulic Structures Engineering) پرداخته است

Working Group, 2020)نکته  نیها، اآبراه یروبی. در موضوع ال
 البیس ریدرگ يهااستان ياآب منطقه يهاقابل ذکر است که شرکت

ها در طول سال در اکثر آبراه ریمس تمام یروبیال يجاهب 31-1931
 یستوسط اداره هواشنا نیسهمگ يهایبارندگ ینیبشیاوقات هنگام پ

 را ساسح نقاط یبرخ یروبیال اتیعمل فقط لیس سکیرکاهش  يبرا
و  رویاز آن است که وزارت ن یمسأله حاک نیا. نداددیم انجام

 يجد نقصان دچار خود تیمسؤول يفایا در ياآب منطقه يهاشرکت
 امر نیا لیشده دالانجام يهایبر اساس بررس نی. همچنباشندیم

 و یروبیال اتیانجام عمل يو بودجه الزم برا یکاف يرویکمبود ن
 River) اندبرده شده نام یروبیال يهابرنامه تیعدم اولو نیهمچن

and Hydraulic Structures Engineering Working Group, 

 در ییهاچالش زین هاسد یروبیال خصوص در گر،ید. از طرف (2020
 تانگلس و خوزستان مانند ییهااستان در خصوصبه ریدرگ يهااستان
 644جمع شده در پشت سدها باعث کاهش  يهارسوب. داشت وجود

 خوزستان دردز  سد یمترمکعب اردیلیم 9/9 تیمترمکعب از ظرف ونیلیم
ه ب دانشمند و ریوشمگ گلستان، سد سه تیظرف کاهش نیهمچنو 
 ونیلیم 16و  91، 49مترمکعب به  ونیلیم 99و  13، 16از  بیترت

 ,Crisis Management Working Group) بود شدهمترمکعب 

2020; Hydrology and Water Resources Working Group, 

زن مخ یروبیال انجام عدم و رسوبات انباشت لیامر به دل نی. ا(2020
 Crisis Management Working) بود هاآن سیسدها از زمان تأس

Group, 2020; River and Hydraulic Structures 

Engineering Working Group, 2020)در  ی. لذا برنامه مشخص
 البیقبل از س بخشی انباشت رسوبات در مخازن سدها عالج خصوص

هاي شربر اساس بررسی گزا .نداشتسدها وجود  يبرا 31-1931
هاي هیات ویژه سیالب به دلیل اینکه کشور چندین سال با کارگروه

آمد به شمار نمی بود، این مساله اولویتها مواجه مشکل کاهش بارش
(Hydrology and Water Resources Working Group, 

2020; River and Hydraulic Structures Engineering 

Working Group, 2020). 
 

یل ایران س ریسکبا بررسی فعالیت کنشگران راهبرد دفاعی مدیریت 
 هانآکنشگران این بخش نقصان عملکرد  مسألهیابیم که عمده درمی

ي سازمانی محول شده مانند نقصان در مدیریت هاتیمسؤولدر انجام 
 مانند سدها، دیوارهاي حفاظتی و غیرهدفاعی  هايو نگهداري از سازه

ي جامع که باعث از بین رفتن ابرنامه. لذا ضرورت تمهید باشدمی
 رددــگیمود بین کنشگران شود، احساس ـوجــناهماهنگی م

(Legislative Working Group, 2020.)  
 

چالش دیگري که قسمت کنشگران راهبرد دفاعی نظام حکمرانی سیل 
با آن مواجه است، عدم هماهنگی کنشگران در صدور مجوز 

ر ها است. ببرداشت شن، ماسه و خاک رس از بستر آبراه و يبرداربهره
، عدم نظارت و پیگیري دقیق کارگروه شده انجامي هایبررساساس 

و و کشور و همچنین معاون سازمان متشکل از معاونین وزارت نیر
ي شن، ماسه و خاک رس در مسیر برداربهرهاز  ستیزطیمححفاظت 

ر ها باعث تغییر مسیر و فرسایش بیشتها، این امر در بعضی از آبراهآبراه
شده است. لذا عدم نظارت و پیگیري این کارگروه  ها و غیرهف آبراهاطرا

ف که با انجام وظای گرددیمسیل مشکالتی در هنگام رخداد بروز باعث 
ضوابط نظارت فنی بر محول شده به این کارگروه بر اساس قاعده 

رود ( انتظار می1913ي از معادن شن و ماسه و خاک رس )برداربهره
. عالوه بر این، در راهبرد دفاعی نقصان گردداین مشکل برطرف 

ها و اهعملکرد و عدم توجه به مبحث الیروبی شامل الیروبی آبر
الیروبی سدها توسط کنشگران در این مبحث مشهود است. لذا تفهیم 

 ها و همچنینهاي الیروبی آبراهمسئولیت نهادي در خصوص فعالیت
 وردمدر مورد الیروبی سدها به کنشگران یکی از مباحث  یبخشعالج
 در راهبرد دفاعی است. اشاره
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  گفتمان موجود در راهبرد دفاعی 

مربوط به سیل، راهبرد دفاعی  هايگزارشبر اساس تحلیل 
ر است. تمرکز ب ي مدیریت سیلهاراهبردراهبرد در بین  نیترنهینهاد

ي مانند احداث سدهاي اسازهکنترل و مهار سیل با انجام اقدامات 
در قواعد رسمی کشور و دیدگاه  و غیره دارندهنگههاي بزرگ، دیواره

اهبرد بسیار پررنگ است. موافقان این نوع تفکر کنشگران رسمی این ر
ه کشور باید ک انددهیعقها بر این باشند. آنپیرو مدیریت سنتی سیل می

اي مانند ساخت سدهاي عظیم براي تمرکز خود را فقط بر اقدامات سازه
 Social, Cultural and Media) بگذارد کنترل و مهار سیل

Working Group, 2020 .)این، پیروان این تفکر اعتقاد  عالوه بر
اده سیل باید با استف ریسکدارند توسعه شهرها و روستاهاي در معرض 

 هاکانالها و بندها، دیوارهي مانند احداث سیلاسازهاز اقدامات 
 Urban Planning, Architecture and Culturalمحافظت شوند )

Heritage Working Group, 2020 .) این دیدگاه در کشور با
 ترپررنگ هالیس باي در مقابله اسازههاي عملکرد مثبت زیرساخت

ي زیادي هاچالشتردیدها و  هاآنبا عملکرد منفی  . در مقابلگرددیم
. تثبیت و نهادینه دیآیم به وجودي در کشور اسازهدر مورد اقدامات 

اي در مدیریت سیل کشور باعث عدم سازه نگريگفتمان بخشیشدن 
ده سیل کشور گردیریسک هاي دیگر در نظام حکمرانی توجه به راهبرد

 است.
 

 یراهبرد كاهش -3-7-3

  ی راهبرد كاهشقواعد 

اهبرد ر نیاست. ا لیس ریسک تیریراهبرد مد نیسوم ،یکاهش راهبرد
شدن  يقبل از جاربعد از بارش و  يهايزیرو برنامه هاتیبه فعال

 رانیدر ا لیس ریسک تیریمد یاشاره دارد. قواعد راهبرد کاهش بالیس
ي و دارآبخوانبخش آبخیزداري و شامل دو بخش قواعد مربوط به 

 طراحیقواعد مربوط به همچنین و  راهکارهاي مبتنی بر طبیعت،
 .گرددیم تقسیم هارساختیز

 و راهکارهاي مبتنی بر  يدارآبخوانخیزداري و بخش آب
 طبیعت

 هاي سبز،در این بخش، اقدامات متنوعی همچون استفاده از ساختمان
 کاهش تبخیر،سازي سیل، باران، مناطق ذخیره آوريایجاد سطوح جمع

و همچنین مدیریت طبیعی سیل  و قدیمی هاي فصلیاستفاده از آبراه
اي و زي، حاشیه رودخانهخشکیي هامثل احیاي اکوسیستم

راهبرد کاهشی در جهان صورت  ، ایجاد تاالب در راستايايرودخانه
گذاري بخش ، سیر قاعده1شکل . (Driessen et al., 2018) ردیگیم

و راهکارهاي مبتنی بر طبیعت را در راهبرد  يدارآبخوانآبخیزداري و 
 دهد. کاهشی نشان می

 

و  يدارآبخوانمسائل آبخیزداري،  در مورددر ایران، قواعد زیادي 
مشکل قواعد این بخش  نیتربزرگاما  ،دنزیست وجود دارمحیط

مبتنی بر پوشش گیاهی و بهترین  ايتوجهی به الزامات غیرسازهکم
در کاهش اثرات مخرب سیل در قواعد  5(BMPاقدامات مدیریتی )

 Agriculture and Natural Resources) رسمی کشور است

Working Group, 2020; Environment Working Group, 

که اقدامات  شودمیاستنباط  انجام شدههاي یبررس. با (2020
 . در مقابل،ي و اثرات آن در کشور هنوز نهادینه نشده استاسازهیرغ

ي به دالیل مختلف همچون ملموس بودن منافع آن اسازهاقدامات 
ینه دنهادر کشور پررنگ و الن، بویژه مسؤو ،براي کنشگران مختلف

 Agriculture and Natural Resources Working) شده است

Group, 2020; River and Hydraulic Structures 

Engineering Working Group, 2020)کنار مغفول  . نکته دیگر در
بخشی ي، نبود مقررات الزم براي اولویتاسازهماندن اقدامات غیر
یعی هاي طبگودال و همچنین استفاده از بیولوژیکاستفاده از اقدامات 

هاي قدیمی در جهت هاي فصلی و مسیلمسیل و انسان ساخت،
 Agriculture) باشدهاي اصلی میکاهش حجم سیالب در رودخانه

and Natural Resources Working Group, 2020; River and 

Hydraulic Structures Engineering Working Group, 

ن ی و توجه به ایبخشتیاولویی که باعث هابرنامه. لذا قواعد و (2020
عالوه بر این،  سازي را فراهم خواهند آورد.ادینهشود، زمینه نهبخش 

اصل بر استفاده از  يزداریآبخمبحث در الزم به ذکر است که 
نفوذ آب در  زانیرواناب، م بیاست که درجا با کاهش ضر ییهاروش

 انیرج شیو افزا یآب يهاسفره هیبا تغذ تیدر نها ،داده شیخاک را افزا
 حوضه ستمیکل س اریدر اخترا باالتر  تیفیرودخانه، آب سالم و با ک هیپا

به نام  کهیدرصورت ،رونیازا .دهدقرار  دستنییجمله پا از آبخیز
آبخیزداري یا هر عملیات دیگري مخازن ذخیره آب در باالدست احداث 

عی( ي جوامع انسانی و طبیازهاین) دستنییپاشود اگر با رعایت حق آبه 
ابل ق با اصول مدیریت آب منافات دارد وهمراه نباشد قابل دفاع نبوده، 

ط با هاي مرتبتوصیه نیست. بر همین اساس تصویب قواعد و برنامه
ي باشد که تمامی جوانب کل سیستم سنجیده اگونهبهآبخیزداري باید 

 شده، انتخاب به صورت صحیح و در حد ضرورت صورت گیرد.

 هاطراحی زیرساخت 
ها، اقدامات متنوعی همچون ساخت در بخش طراحی زیرساخت

 وگیر با دوره بازگشت مشخص، ها باالتر از سطح سیلگاهسکونت
انجام  هاآنآوري بیشتر براي تاب ساتیتأسبازنگري در طراحی بناها و 

گذاري بخش ، سیر قاعده3شکل . (Matczak et al., 2015شود )می
دهدرا در راهبرد کاهشی نمایش می هاطراحی زیرساخت
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Fig. 8- Legislative process associated to watershed management and aquifer management corresponding to 

the Mitigation strategy 

 كاهشی در راهبرد طبیعت بر مبتنی راهکارهای و داریآبخوان و آبخیزداری ی بخشگذارقاعدهسیر  -2شکل 
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Fig. 9- Legislative process associated to Infrastructures design corresponding to the Mitigation strategy 

 كاهشی در راهبرد هاطراحی زيرساخت ی بخشگذارقاعدهسیر  -7شکل 

 
 در تهیه ضوابط گردد کهیماستنباط  شده انجامهاي در ایران، با بررسی

تر بیشهاي کشور، ي طراحی و ساخت زیرساختهادستورالعملفنی و 
است و به مفهوم  قرارگرفتهمبناي طراحی  «سازيمقاوم»موضوع 

 Urban) ها هیچ توجهی نشده استزیرساخت «آوريتاب»

Planning, Architecture and Cultural Heritage Working 

Group, 2020) .موجود در  مسألهین ترمهمین و تربزرگرو، ینازا
آوري در ضوابط طراحی و قواعد این بخش عدم توجه به مفهوم تاب

هاي محافظتی ا، سازههها، راهها، پلها مانند ساختمانساخت زیرساخت
یزي، اجرا ربرنامهیت مسؤولیین قانونی تبدوم، عدم  مسألهاست.  و غیره

ها هاي غیرمسکونی در محدوده حریم رودخانهو نگهداري زیرساخت
 ,Hydrology and Water Resources Working Group) است

2020; River and Hydraulic Structures Engineering 

Working Group, 2020; Urban Planning-Architecture 

and Cultural Heritage Working Group, 2020) .مثال  طوربه
هاي حفاظتی در قوانین یوارهدچون متولی اصلی براي نگهداري 

ها بین کنشگران هماهنگی مشخص نشده است، در محدوده سکونتگاه
، الزم است براي بازدید و نگهداري این دسته از رویناارد. از ندوجود 
ها تیرساخزسوم در مورد بخش  مسألهاي تدوین شود. نامهیوهشابنیه 

 ها دربراي زیرساخت ریسکدر راهبرد کاهشی، فقدان برنامه کاهش 
 Urban Planning, Architecture and) دار استیتاولوشهرهاي 

Cultural Heritage Working Group, 2020) . فقدان چنین
سیل کشور به دلیل مشکالت و  ریسک ي در نظام حکمرانیابرنامه

پیامدهایی که در مدیریت شرایط بحرانی در هنگام رخداد سیل و 

د، وشیرمسکونی کشور ایجاد میغهاي مسکونی و یرساختزتخریب 
 مشهود است. 

 
 ها و آبروها اشاره نمودطراحی پل به مبانیتوان هاي دیگر میاز چالش

(River and Hydraulic Structures Engineering Working 

Group, 2020 .) هاي ایراننامه طرح هندسی راهآیین 14در فصل 
تا  35بر اساس نوع راه و آبروها ها ( انتخاب دوره بازگشت پل1931)

اما  ،ستذکر شده ا شدهثبتدوره بازگشت  ینتربزرگسال یا  144
ه در انتخاب دور شدهثبتدوره بازگشت  ینتربزرگالزامی در انتخاب 

 و آبروها وجود ندارد. هاپلبازگشت براي 
 
  در راهبرد كاهشی  هاآنكنشگران و منابع 

ي و زداریآبخي مربوط به هابرنامهاین راهبرد در ایران به دو بخش 
 هارساختطراحی زی، و و راهکارهاي مبتنی بر طبیعت يدارآبخوان

 اي از کنشگرانگردد. این دو بخش هرکدام داراي مجموعهتفکیک می
اساس  و بر دارند اریاختمنابع مختلفی را در  هرکدامباشد که درگیر می

 پردازند.می آن به ایفاي نقش
 و راهکارهاي مبتنی بر طبیعت يدارآبخواني و زداریآبخ 

، يزداریآبخ و مراتع ،هاجنگلسازمان  کنشگر پنج، 14اساس شکل  بر
 زیست و، سازمان برنامه و بودجه، سازمان حفاظت از محیطوزارت نیرو

 شهرسازي کنشگران زیست استانی، و وزارت راه وادارات کل محیط
 يداروانو آبخ يزداریآبخ یاصل تیمسؤول. باشندمی بخش نیا يدیکل
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 .استو وزارت نیرو  يزداریآبخ و مراتع ،هاکشور با سازمان جنگل
اس اما بر اس ،است یچندبخشموضوع  کی موضوع نیا رغم اینکهعلی

 يکنشگر در فضا نیتريدی( کل1911) يادار یعال يمصوبات شورا
 هايسازماناز  يزداریمراتع و آبخ ،هابخش سازمان جنگل نیا ییاجرا

سازمان بعد از  نیا. باشدیم يوزارت جهاد کشاورز رمجموعهیز
 يبرداردام، بهره يچرا لیسه دل 1931-31سال  يهالیمجموعه س

 چالش نیترچند سال گذشته را مهم يهایسالو خشک ،یرقانونیغ
 Agriculture and Natural) برده است کشور نام يزداریآبخ

Resources Working Group, 2020)سازمان  ،نی. عالوه بر ا
 فیوظا در کهموضوع واقف است  نیبه ا يزداریمراتع و آبخ ،هاجنگل
ا عدم ر هاتیفعال يکند لینکرده است و دل عمل یدرستبه شده محول
 Agriculture and) برده است موقع اعتبارات الزم نامبه صیتخص

Natural Resources Working Group, 2020).  با بررسی فعالیت
ن سیل ایرا ریسککنشگران این بخش در راهبرد کاهشی مدیریت 

ریت ینبود مدکنشگران این بخش شامل  مسألهیابیم که عمده درمی
عدم اجراي کافی عملیات اصولی جامع آبخیزها به طور عام و 

ها، استفاده از ، حفظ و احیاي تاالبوخاکآبآبخیزداري، حفاظت 
مثبت  راتیتأثهاي قدیمی و فصلی و عدم نهادینه شدن مسیل
 باشد. میبه طور خاص ي اسازهریغهاي برنامه

 
 هاطراحی زیرساخت 

به دو بخش  لیس یحکمراندر  هارساختیز ی، طراح11شکل  طبق
 و هامارستانیها، مدارس، بگاهمانند سکونت ساختمانی يهارساختیز

 ساتیتأس ،هافرودگاه ،یلیو ر ياجاده يهاراه مانندسایر ابنیه و  غیره
 اختمانیس يهارساختیبخش زدر . گرددیم کیتفک غیرهو  یو نفت یآب

وزارت راه و ، وبودجهبا نام سازمان برنامه یکنشگر اصل چهار
د. هر نداروجود  هاشهرداري ، ومهندسی نظامسازمان و  ي،شهرساز

 همچون یو بر اساس منابع قانون گریکدیکنشگر با کمک  چهار
 قانون ییاجرا نامهنییآ و( 1915کشور ) ییو اجرا ینظام فن نامهنییآ

 ساختمان یمل مقررات و( 1915) ساختمان کنترل و یمهندس نظام
 بیو تصو هیرا ته ازین مورد یها و ضوابط فندستورالعمل (،1933)
.دکننیم فایها نقش اپروژه یابیو در مبحث نظارت و ارز ندینمایم

 
Fig. 10- Map of key actors and their relative positions in watershed management and aquifer management 

corresponding to the Mitigation strategy 

 یراهبرد كاهشی متناظر با دارآبخوانی و زداریبخش آبخدر ها آن ینسب یهاتیو موقع یدینقشه كنشگران كل -75 شکل
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 یونمسک يهارساختیز یموجود مرتبط با طراح قواعد رسمی یبا بررس
 يساختمان در مورد بارها یمقررات مل 6 مبحث از قسمت کی در فقط

ن است، سخ يسازکه مربوط به مقاوم لیاز س هاوارهیوارد بر ستون و د
ها ملدستورالع سایر ابنیهدر مورد  گر،ید ي. از سوشودیم آورده انیبه م

 یمعاونت فن يکه عموماً از سو هارساختیز نیا یطراح یو ضوابط فن
 و،ریمربوطه مانند وزارت ن خانهوزارت يوبودجه با همکارسازمان برنامه

ارتباطات و فناوري ارتباطات، آموزش و پرورش،  ،ينفت، جهاد کشاورز
وزارت علوم تحقیقات و فناوري، وزارت بهداشت درمان و آموزش 

خاص  طیشرا توجه به با ستیز طیو سازمان حفاظت مح پزشکی
 نیا رو،نی. ازاگرددیو ابالغ م هیته خانههر وزارت يهارساختیز

 .باشندیسطح از قدرت و منافع م کی يها داراوزارتخانه
 

مربوط به طراحی  هايگزارشبا بررسی مقررات ملی ساختمان و 
گردد که تمام ضوابط مربوط به طراحی استنباط می هارساختیز
یا باالبردن مقاومت یک  «يسازمقاوم»فقط مبتنی بر  هارساختیز

و  دباشنمیسازه در برابر نیروهاي وارده یا عوامل محیطی مانند سیل 
قابلیت یا توانایی به عنوان  «در برابر سیل يآورتاب»به مفهوم 

 زیرساخت مورد نظر که ايگونهبه سیل تحمل یا جذب ها درزیرساخت
 ودخ کارکردهاي و ساختار اساساً و بماند باقی خود اولیه رژیم همان در
ها آوري زیرساختتوجه نشده است. لذا عدم توجه به تابکند،  حفظ را

 ریأختبه  توانیمي دیگر هاچالشاز . گرددیمیک نکته جدي محسوب 
هاي دولتی این در اختصاص بودجه براي نظارت و نگهداري زیرساخت

خی از کنشگران مانند مهندسین مشاور ها، نادیده گرفتن نقش برسازه
ي در حریم، مشارکت ارودخانهریغي هاسازهبا رتبه رودخانه در طراحی 

، عدم نهادمردمي هاسازمانناکافی بخش خصوصی، عمومی و 
ي شهري هابودجهي مرتبط با سیل در هاپروژهی به برخی دهتیاولو

عدم توجه به سطحی و همچنین  يهاآبآوري ي جمعهاپروژهمانند 
هاي هر منطقه براي طراحی مطالعات هیدرولوژیکی و ویژگی

 ها اشاره نمود.زیرساخت

 

 
Fig. 11- Map of key actors and their relative positions in infrastructures design corresponding to the 

Mitigation strategy 

 كاهشیراهبرد متناظر با  هادر بخش طراحی زيرساختها آن ینسب یهاتیو موقعی دینقشه كنشگران كل -77شکل 
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  گفتمان موجود در راهبرد كاهشی 

 و راهکارهاي مبتنی بر طبیعت داريآبخیزداري و آبخوان 

سیل ایران ریسک در حکمرانی  اينهادینه نشدن اقدامات غیرسازه
که هنوز غالب نشده ولی در جامعه  ي این بخش استهاگفتمانیکی از 

. این امر دالیل مختلفی از قبیل متخصصان مربوط رایج شده است
 را دارداي و قدرت طرفداران این دیدگاه پررنگ بودن دیدگاه سازه

(Social, Cultural and Media Working Group, 2020) چون .
اي از منظر جامعه و حاکمیت ملموس است منابع نتایج اقدامات سازه

هاي نقش فعالیت در مقابلشود و آن جلب میها به سمت مالی و نگاه
ها و مراتع، تعیین مناطق پخش سیل، ي مانند احیاي جنگلاسازه یرغ

رنگ کم فاده از سیل در تغذیه آبخوان و غیرهاتخاذ اقداماتی براي است
شوند. دلیل دوم، نوع نگاه حاکمیت و جامعه به منابع نشان داده می

از منابع  برداريبهرهطبیعی است. زیرا جامعه و حاکمیت بیشتر به دنبال 
 Agriculture and) است هاآن از طبیعی به جاي حفظ و نگهداري

Natural Resources Working Group, 2020; Environment 

Working Group, 2020)هاي آبخیزداري . با توجه به اهمیت فعالیت
هاي ناشی از بارش، عدم اجراي کافی رواناب داري در کنترلو آبخوان

بیولوژیک محیط عملیات اصولی حفاظت آب، خاک، جنگل، زمین و 
ها یکی از موانع تحقق تثبیت راهبرد دست حوضهدر باالدست و پایین

 در خشکسالی گفتمانگفتمان دیگر غلبه  کاهشی مدیریت سیل است.
حریم و بستر در ماسه برداري از معادن شن و مبحث الیروبی و بهره

 Agriculture and Natural Resources Working) ها استآبراه

Group, 2020; Environment Working Group, 2020) این .
گفتمان به دلیل تصور اشتباه به دلیل وجود چندین سال بارش کم در 

 آمده است. به وجودایران 
 هاطراحی زیرساخت 

ترین گفتمانی است که در ها، اصلیزیرساختسازي مقاومگفتمان 
شور وجود دارد؛ در مقابل در هاي کطراحی و اجراي تمام زیرساخت

عنوان لحاظ نشده است.  هیچ آوري بهقواعد رسمی کشور مفهوم تاب
اعم  هاباشند که زیرساختکشور بر این باور می اجراییدر نظام فنی و 

ه سایر ابنیو  ها، مدارس و غیرهبیمارستان ،مسکونی هايساختماناز 
اي طراحی شوند که گونهبه باید ها و غیرهها، ریلها، جادهپل مانند

ها مقاومت الزم را ترین فشارهاي وارده بر این زیرساختحتی با بزرگ
قدان فداشته باشند و دچار مشکل یا تخریب نگردند. به این ترتیب، 

مشهود عمرانی هاي آوري در طراحی و ساخت زیرساختتفکر تاب
طراحی طوري هاي تاریخی طور مثال درگذشته پایه پلبهاست. 

شدند که کمترین مزاحمت را در برابر سیل داشته باشند و همچنین می
گذاري کمی را ایجاد کنند. این طراحی باعث ماندگاري و رسوب

سهولت در نگهداري بهتر آثار تاریخی شده است. در طراحی و ساخت 

آوري قابل مشاهده خیز ایران تفکر تابهاي بومی مناطق سیلسازه
هاي هاي زیر اشاره کرد: ساخت خانهتوان به نمونهمیاست، از جمله 

 قال گلستان و همچنینبومی بر سکویی باالتر از سطح زمین در آق
هاي حصیري سنتی در خوزستان که از مصالح سبک و ساخت خانه

 با هزینه کم در موقع تخریبآنها را شدند تا بتوان هزینه ساخته میکم
 .(Infrastructures Working Group, 2020کرد )بازسازي 

 
توان گفتمانی است که می خأل در مبحث سیل، پویا نبودن مباحث فنی

هاي به آن اشاره کرد. در چندین دهه گذشته تأسیسات و سکونتگاه
اما در  ؛انداند و از بین رفتهدیدهزیادي براثر سیل خسارت

شده ن یات گذشته استفادهوساز کشور از تجربهاي ساختدستورالعمل
 فقدان رویکرد مدیریت یکپارچه سیل شهريگفتمانی دیگر  است. خأل

شده استنباط گردید که هاي انجام در راهبرد کاهشی است. با بررسی
هاي سطحی از وضعیت شبکه فاضالب شهري و شبکه هدایت آب

اند یا اینکه یکی از این دو شبکه در سطح یکدیگر تفکیک نشده
 Urban Planning, Architecture) د نداردوجواصال شهرهاي ایران 

and Cultural Heritage Working Group, 2020)رو، . ازاین
آوري در کارایی الزم را براي تابتوانند نمیشهرها در مواقع سیل 

 .از خود نشان دهندمواجهه با سیالب 
 

 راهبرد آمادگی -3-7-6

  قواعد راهبرد آمادگی 

برد راه نی. ااست سیل ریسکمدیریت راهبرد  چهارمین راهبرد آمادگی،
شدن  يجارو حین قبل از  رانهیشگیپ يهايزیرو برنامه هاتیبه فعال

 رانیدر ا لیس ریسک تیریراهبرد آمادگی مد قواعد اشاره دارد. بالیس
و نجات،  و مدیریت بحران و امدادمربوط به  شامل دو بخش قواعد

 .شودمی اطالعیهو صدور  ینیبشیپقواعد مربوط به 
 نجات و مدیریت بحران و امداد 
مدیریت بحران و امداد و نجات را گذاري بخش ، سیر قاعده13شکل 

کاستی قواعد موجود در بخش دهد. راهبرد کاهشی نمایش می در
مدیریت بحران در قواعد رسمی نظام حکمرانی سیل کشور در 

ي هاتیظرفي مختلفی همچون تعیین فرماندهی، استفاده از هابخش
ی ي عملیاتهاتیفعال چگونگی توزیع اقالم امدادي و همچنین موجود،

مثال، بر اساس قواعد رسمی  طوربهشرایط اضطراري مشهود است. 
کشور مدیریت بحران استان و شهرستان بر عهده استاندار و فرماندار 

ن خود داراي منافع و منابع مختلفی هستند است، اما کنشگران دیگر چو
 دهندیمخارج از شوراي هماهنگی مدیریت بحران فعالیت انجام 

(Crisis Management Working Group, 2020) لذا باید در .
 ی گردد.شیاندچاره مسألهمدیریت بحران براي این  نامهنییآ
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Fig. 12- Legislative process associated to crisis management corresponding to the Preparation strategy 

 آمادگی در راهبرد مديريت بحران و امداد و نجات ی بخشگذارقاعدهسیر  -78شکل 
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به نبود پروتکل بازدید مقامات از مناطق  توانیمبه عنوان نکته دیگر 
 ياقاعدهي اسکان موقت اشاره کرد. فقدان چنین هاکمپو  زدهلیس

بازدید نماید و صرف  دهیدبیآسهر مسؤولی از مناطق  گرددیمباعث 
ه دلیل ــبازسازي، ب اسکان و داشتن یا نداشتن در امر تیمسؤولنظر از 

ه ــیی بهاقول، هااردوگاهو  دهیدبیآسر محیط مناطق ــشرایط حاکم ب
کشور  رايـه باعث بروز مشکالتی در آینده بــبدهد ک دهیدبیآسافراد 

 و در آخر بدبینی نسبتود ــشازسازي ـا امر بـو کنشگران مرتبط ب
 Health, Relied and Rescue) دـآی ودــه وجــب آنهاه ــب

Working Group, 2020). 
 

و ورود از ي براي استفاده اقاعدهوجود  دیگر در این بخش عدم چالش
یت مدیر اتیعملي اجتماعی در کمک به مدیریت هرچه بهتر هاتیظرف

 Crisis Management) بحران در قواعد رسمی کشور است

Working Group, 2020) به  تواندیمي اقاعده. تمهید چنین
تر از منابع موجود منجر مدیریت بهتر بحران و همچنین استفاده به

 .اشدبیمي در بخش مدیریت بحران محسوس اقاعدهگردد. نبود چنین 
 

از موارد دیگر ضعف در قواعد رسمی بخش مدیریت بحران کشور 
به نبود پروتکل استاندارد توزیع اقالم امدادي و عدم وجود  توانیم

 مودني عملیاتی جامع مدیریت شرایط اضطراري اشاره هادستورالعمل
(Health, Relied and Rescue Working Group , 2020). 

 رسانی و هشداراطالعی و نیبشیپ 
 دارهش و یرساناطالع و ینیبشیپبخش  يگذارقاعده ری، س19 شکل

موجود در بخش  یاساس بررس بر. دهدیم شینما یرا در راهبرد آمادگ
 ل،یسریسک  تیریمد یدر راهبرد آمادگ هیو صدور اطالع ینیبشیپ
 کشور فقدان لیس ریسک یحکمران يگذاربخش از نظام قاعده نیا

در  لیهشدار متناسب با سطح مخاطره بارش و س يهاپروتکل
 سازمان يهاتیشده در فعالانجام  يهای. با بررسباشدیم هاهیاطالع

 خأل 1931-31 لیگذشته و س يهالیکشور در رخداد س یهواشناس
ر موجود د لیپروتکل مشخص و متناسب با سطح مخاطره بارش و س

 Meteorology) بخش مشهود است نیصادر شده در ا يهاهیاطالع

and Climatology Working Group, 2020) .وجود لذا 
 نیهمچن و کند انینما را يجو رخداد مخاطره سطح که یدستورالعمل

 ود،ش ارسال یکنشگران چه به هشدار آن که کند مشخص سطح هر در
 .است یاتیح
 
  در راهبرد آمادگی  هاآنكنشگران و منابع 

ي هابرنامهسیل در ایران به دو بخش  ریسکراهبرد آمادگی مدیریت 
اره بینی هواشناسی اشنجات، و پیشو مربوط به مدیریت بحران و امداد 

 دارد.

 
Fig. 13- Legislative process associated to forecasting and warning corresponding to the Preparation strategy 

 آمادگی در راهبرد رسانی و هشداربینی و اطالعپیش ی بخشگذارقاعدهسیر  -73شکل 
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سیل داراي  ریسکهاي آمادگی مدیریت این دو بخش راهبرد
منابع  هرکدامکه  هستند مسألهدرگیر در  اي از کنشگرانمجموعه

و بر اساس منابع خود مشغول به ایفاي نقش  دارند اریاختمختلفی را در 
 .باشندیم

  و نجاتمدیریت بحران و امداد 

 ریسک تیریمد یبحران راهبرد آمادگ تیریمبحث مد ،14 شکل طبق
 ضوعمو مسأله نیا لیدل. باشدیم زیاديان کنشگر يدارا رانیا لیس

 رداز بستر جامعه و کمک به همنوع  دوستانهانسان حس بودن نهینهاد
است. بر  و همچنین مدیریت بهتر مسأله بحران بحران جادیزمان ا
ات سازمان امداد و نج لیمهم کشور مانند اساسنامه تشک نیقوان اساس
( و 1913و نجات کشور )(، طرح جامع امداد 1961احمر کشور )هالل

 نی( و همچن1916بحران کشور ) تیریسازمان مد لیقانون تشک
 سازمانبحران کشور و  تیریسازمان مد دو ،هاآن ییاجرا يهانامهنییآ

ران و کنشگ باشندیبخش م نیا یاصل یاحمر متولهالل نجات و امداد
هتر ب تیریمد يدو سازمان در راستا نیبر اساس قواعد فوق با ا گرید

، کنشگران دیگر 14مطابق شکل  .کنندیم يهمکار یبحران طیشرا
این بخش شامل نهاد رهبري، ریاست دولت، نمایندگان مجلس شوراي 

ذیل آن و هاي مختلف شامل نیرو، کشور خانهاسالمی و وزارت
، بهداشت، راه و شهرسازي، امور خارجه، هاو فرمانداري هااستانداري

هایی همچون و سازمان ،علوم تحقیقات و فناوريآموزش و پرورش، 
ها مراتع و آبخیزداري، نظر نهاد رهبري، جنگل هاي زیرسازمان
ها، نیروهاي داوطلب ها، رسانههاي مردم نهاد، شهرداريسازمان

 باشند.مردمی و نیروهاي مسلح می
 

تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور ی نامه اجرایو آیینطبق قانون 
مدیریت بحران در سطح ملی، شوراي هماهنگی ( ریاست 1916)

یا معاون اول او،  جمهورسیرئاستانی و شهرستانی به ترتیب با 
ر هاي متناظر دمقامات دستگاه سایرو باشد می هافرماندارو  هااستاندار
 چنین نمایندگانو شهرستان در این شوراها عضویت دارند و هم استان

 .کنندنظارت می هاآنمجلس بر 
 

سال  هايبا اینکه قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران بعد از سیل
 ورد بازنگري قرار گرفته است و جاي خود را به قانونـــم 31-1931

سال از( داده است، اما با گذشت دو 1931مـــدیریت بـحران کشور )

 
Fig. 14- Map of key actors and their relative positions in crisis management corresponding to the 

Preparation strategy 
 آمادگیراهبرد متناظر با بحران  تيريمد درها آن ینسب یهاتیو موقع یدینقشه كنشگران كل -76 شکل
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 ی آن هنوز به تصویب نرسیده و بهنامه اجرایتصویب این قانون، آیین
مان ی تشکیل سازنامه اجرایبر طبق قانون و آیین اجرا در نیامده است.

مختلف  هايکارگروهکنشگران در قالب ( 1916مدیریت بحران کشور )
خش با بررسی فعالیت کنشگران این ب. کنندیموظایف مشخصی را ایفا 

راهبرد آمادگی حکمرانی سیل ایران چهار چالش مهم زیر استخراج از 
 گردید:

بانک اطالعاتی جامع از میزان تجهیزات، آمار مربوط  فقدان چالش اول:
 طحس شناسایی براي اتکاقابل  اطالعات ، فقدانشدهارائهبه خدمات 

دیده و همچنین ضعف اطالعات یکپارچه خسارت  افراد نیازمندي و رفاه
لیات امداد و نجات در سطوح مختلف مدیریتی ملی، استانی و محلی عم

یکی از دالیلی است که به عدم هماهنگی کنشگران حاضر در بخش 
 Crisis Management Working) دگردمدیریت بحران منجر می

Group, 2020; Health, Relied and Rescue Working 

Group, 2020.)  
 

عدم وجود فضاي کافی براي  و مندامنظچالش دوم: فقدان برنامه 
در سطوح مختلف ملی،  باتجربهانباشت و رشد دانش مدیران و افراد 

به دانش بومی و دانش سازمانی براي  هاآناستانی و محلی و تبدیل 
بخش مدیریت بحران  يهاچالشمدیریت بهتر بحران یکی دیگر از 

 Training and) باشدسیل کشور میریسک نظام حکمرانی در 

Human Resources Working Group, 2020) وجود چنین .
و همسویی تجربیات گذشته با  باعث ادغامتواند میي ابرنامه

 .گرددهاي موجود فعالیت
 

 -چالش سوم: این چالش مربوط به ضعف در نظام حمایت روانی
 Health, Relied and Rescue) اجتماعی پس از بحران است

Working Group, 2020.)  رخداد سیل مشکالتی را بر روان آسیب
به آسیب دیدگان برجاي خواهد  امدادرسانیدیدگان و حتی افراد درگیر 

اما در نظام حکمرانی سیل کشور به این امر توجه ناچیزي  ،گذاشت
 ,Health, Relied and Rescue Working Group) شده است

که به مالحظات روانی و  ندمنظام. لذا نیاز به تدوین برنامه (2020
 .گرددیماجتماعی پس از رخداد سیل بپردازد، احساس 

 
چالش چهارم: این چالش به عدم هماهنگی بین کنشگران با یکدیگر 

 شود. اینه در فرایند مدیریت بحران سیل مربوط میعو با افراد جام
عدم هماهنگی در مباحث مختلف همچون به رسمیت نشناختن 

و عدم تعامل و تداخل وظایف با یکدیگر مشاهده  کنشگران دیگر
مرتبط با رخداد سیل یک  هايگزارشی، بر اساس طورکلبه. گرددیم

 کهيطوربهوجود دارد  نهادمردمي هاسازماننگاه کلی در مقابل 

ي هاسازماندر بخش مدیریت بحران و امداد و نجات،  تاکنون
اند و کنشگران دیگر مانند سازمان به رسمیت شناخته نشده نهادمردم
، يامنطقه، سازمان مدیریت بحران و کنشگران استانی و احمرهالل

 دانندیمو وظایف خود  هاتیفعالرا مانع انجام  نهادمردمي هاسازمان
(Crisis Management Working Group, 2020). 

 
به تداخل وظایف و عدم تعامل  توانیماز نکات دیگر در این چالش 

در بخش مدیریت بحران و امداد و نجات اشاره  بین کنشگران مختلف
توان به ضعف در ساختار شوراي هماهنگی مثال، می طوربهنمود. 

مدیریت بحران و نبود ساختار فرماندهی واحد اشاره نمود. با ورود 
رد وـن فضا دچار برخــهاي نظامی به صحنه مدیریت بحران، اینیرو
ت ه پایین نظامی، و مدیریــوع مدیریت سلسله مراتبی از باال بـدو ن

 Crisis Management Working) گرددهماهنگی افقی دولتی می

Group, 2020). 
 

به عدم تعامل کامل مدیران  توانیماز نکات دیگر در این چالش 
از  ها حکایتگزارش اشاره نمود. بررسی هارسانهي اجرایی با هادستگاه

هاي موجود انبوه شایعات نادرست این موضوع دارد که یکی از چالش
سیل باالخص در مورد سد کرخه و سیل خوزستان در  مسألهدر مورد 

 Social-Cultural and Media Working) بود 1931-31سیل 

Group, 2020) بطیرذ نیمسئولتعامل کافی  خألیل به دل مسأله. این 
ی و نقصان رساناطالعهاي رسمی کشور و همچنین ضعف با رسانه
 ي رسمی کشور در هنگام سیل بود. هارسانهعملکرد 

 
به عدم وجود مدیریت واحد در اسکان  توانیمبه عنوان نکته آخر 

ها در راستاي رسمی در مدارس و دانشگاه يهاآموزشموقت و نیز نبود 
 Crisis Management Working) مدیریت سیل اشاره نمود

Group, 2020; Health, Relied and Rescue Working 

Group, 2020; Training and Human Resources Working 

Group, 2020). 
 ی و صدور اطالعیهنیبشیپ 

 هیو صدور اطالع ینیبشیکنشگر در بخش پ پنج، 15شکل  مطابق
 یکشور سازمان هواشناس ی. بر اساس قواعد رسمکنندیم فاینقش ا

 نیدر کشور است. ا يجو يهاینیبشیپ یاصل یعنوان متولکشور به
 نی. اگرددیمحسوب م يوزارت راه و شهرساز رمجموعهیکنشگر ز

 يهاهیو اخطار هاهیاطالع يجو طیاز شرا یرساناطالع يسازمان برا
 کندیسازمان ارسال م 44از  شیرا به ب یهواشناس ینیبشیپمربوط به 

 تیدر سا ياصورت روزانه و لحظهبه یرساناطالع يبرا نیو همچن
 .دنماییم یرساناطالع مایس و در صدا زیسازمان و ن نیا یرسم
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Fig. 15- Map of key actors and their relative positions in forecasting and warning corresponding to the 

Preparation strategy 
 یراهبرد آمادگ اطالعیه متناظر باو صدور  ینیبشیبخش پدر ها آن ینسب یهاتیو موقع یدینقشه كنشگران كل -70 شکل

 
 ،تحقیقات آب وزارت نیرو مؤسسهعالوه بر سازمان هواشناسی، در 

ی نیبشیپ ،براي مدیریت بهتر سدها خصوصبهبراي کارکردهاي 
تحقیقات آب وزارت نیرو وظیفه  مؤسسهاما  .ردیگیمصورت  هواشناسی

 مهناندارد و صرفا به دلیل نظامکشور  آمادگیرسمی و قانونی در راهبرد 

 است نیرو وزارت تابعه هايشرکت خاص که (1935) سیالب مدیریت

 Hydrology and Water Resources) دهدمی انجام را فعالیت این

Working Group, 2020) . یهواشناسسازمان  اطالعاتبر اساس 
در  (1931) مدیریت منابع آب ایرانشرکت و  (1931) کل کشور
هاي هواشناسی فعال سازمان هواشناسی و یستگاهاتعداد مجموع 
هیدرومتري فعال وزارت نیرو در سطح کشور به ترتیب  هايایستگاه
 Hydrology and Water) باشدایستگاه می 1611و  3333

Resources Working Group, 2020; Meteorology and 

Climatology Working Group, 2020 .) عنوانبهوزارت نیرو 
ي سازمان هواشناسی نیز هادادهمتولی اصلی مدیریت سدهاي کشور از 

. سازمان کندیمسدهاي کشور استفاده  و کنترلبراي مدیریت 

کنشگران رسمی در بخش  عنوانبههواشناسی کشور و وزارت نیرو 
ها در زمینه تخصیص منابع مالی کافی براي تجهیز ایستگاهبینی پیش

باشند. با بررسی فعالیت کنشگران این بخش از با مشکل مواجه می
 راهبرد آمادگی حکمرانی سیل ایران چهار چالش زیر استخراج گردید:

 هاي مرتبطفقدان و ضعف در سامانه 

اسی هواشنی نیبشیپهاي در این چالش ضعف در سامانه مسألهاولین 
هاي بومی متناسب با کشور است. این ضعف به دلیل و فقدان مدل

ي صورت گرفته در مقیاس جهانی و هاینیبشیپمقیاس بودن بزرگ
 Meteorology and Climatology Workingد )باشکشوري می

Group, 2020) یی هامدل. لذا براي رفع این نقص الزم است تا از
االتر را در سطح محلی و با دقت ب هاینیبشیپاستفاده شود که بتوانند 

محل  انتظار داشت تا توانیم کار نیا، با انجام رونیازاانجام دهند. 
داتی تمهی هاآنی نمود تا براي نیبشیپدقیق رخداد وقایع بارشی را 

 اندیشید.
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 ورطبهي پایش منابع آب و سیل است. هاسامانهضعف در  دوم مسأله
نمایان  مسألهاین  1931-31سیل  هايگزارشمثال، با بررسی 

ق با ی مطابسنجآبي هاستگاهیای ابیمکانکه عدم تجهیز و  گرددیم
عدم جانمایی مناسب و عدم  شرایط مورفولوژي رودخانه و همچنین

ه ي دادآورجمعي هیدرومتري کشور باعث ضعف در هاستگاهیاتجهیز 
 Meteorology and) ل شده استو اطالعات منابع آب و سی

Climatology Working Group, 2020). 
 

ي هشدار سیل در شهرها باالخص هاسامانهسوم، فقدان  مسأله
 Meteorology and) است دارتیاولوشهرهاي پرجمعیت و 

Climatology Working Group, 2020; Urban Planning-

Architecture and Cultural Heritage Working Group, 

تا افراد جامعه زمان  گرددیمهایی باعث سامانه. فقدان چنین (2020
کمی براي استقرار در مکان مناسب داشته باشند. عالوه بر این، فقدان 

حران مرتبط با مدیریت ب نیمسئولتا  گرددیمهایی باعث سامانهچنین 
از آمادگی کمی براي مدیریت بحران برخوردار باشند. لذا وجود 

 هاي هشدار سیل در شهرها حائز اهمیت است.مانهسا
 رسانی و هاي اجتماعی در اطالععدم استفاده از ظرفیت

 هشدار

هایی است که هاي اجتماعی، یکی از چالشعدم استفاده از ظرفیت
 یررسبسیل کشور با آن مواجه است. بر اساس ریسک نظام حکمرانی 

ی شناختجامعهي هایژگیوعدم توجه به  1931-31سیل  هايگزارش
هر منطقه در رخداد سیل و همچنین عدم اجازه ورود و جلب مشارکت 

ی و هشدار و رساناطالعي محلی در هاشبکهاجتماعات داوطلب و 
کافی توسط کنشگران مرتبط با جامعه براي درک  آموزشفقدان 

 نهیزم دری و همچنین فقدان آموزش الزم رساناطالعي هانشانه
باعث بروز پیامدهاي  ،ی و اجتماعی در فرمان تخلیهمالحظات فن

 Social, Cultural and Media) اجتماعی در سیل مزبور شد

Working Group, 2020). 
  مدیریت مسألهضعف در دانش جوي کنشگران درگیر با 

 بحران

 ي مهم سازمان هواشناسی عدم درک یا درک نادرستهاچالشیکی از 
مانند مقدار بارش  شده ارائهو آمارهاي  از اطالعات هاسایر دستگاه

توسط این سازمان در جلساتی همچون جلسات مدیریت بحران است. 
سیل دانش کاملی را از  ریسک مدیریت مسألهي درگیر در هاسازمان

 ندندار ،گرددیمی که توسط آن تشکیل بمقدار بارش و حجم سیال
(Crisis Management Working Group, 2020) لذا تقویت .

 به مدیریت تواندیمله براي درک این مسأ هاسازمانظرفیت دانشی 
 بهتر بحران کمک کند.

 عدم ارتباط سازمانی کنشگران درگیر 

دل براي تبا مسألههاي درگیر در فقدان ارتباط سازمانی بین سازمان
با بررسی  باشد.می یکی از نقاط ضعف این بخشداده و اطالعات پایه 

سازمان هواشناسی  1931-31هاي سیلویژه رخداد  هیأت ايهگزارش
ی نیبشیپي درگیر در مسائلی همچون هاسازمانارتباط ضعیفی با 

نقطه ضعف دیگر،  ،دارد. همچنین سیل، سالمت، کشاورزي و غیره
ها اهود در کشور مانند دانشگـوجــهاي دانشی منبود ارتباط بین ظرفیت

 Meteorology and) باشدمی مسأله در با کنشگران درگیر

Climatology Working Group, 2020) لذا ارتقاي همکاري و .
لی متو عنوانبهي این همکاري توسط سازمان هواشناسی سازنهینهاد

ي هادستگاهسیل کشور با ریسک اصلی این امر در نظام حکمرانی 
 .گرددیمسیل پیشنهاد  ریسک مرتبط حاضر در حکمرانی

 

  گفتمان موجود در راهبرد آمادگی 

 بحران و امداد و نجات مدیریت 
ه س هاي رایج در سطح جامعه را به، گفتماندر مبحث مدیریت بحران

مان هاي کنشگران حاکمیتی و دولتی، گفتگفتمان ناشی از دیدگاهدسته 
هاي مربوط به افراد جامعه و همچنین گفتمان مربوط به سازمان

ون و مت قواعد رسمی. بر اساس بررسی تقسیم کرد توانمینهاد مردم
کنشگران حاکمیتی و دولتی در شرایط بحرانی به دنبال اتخاذ  ،موجود

و  هايریگمیتصمکاهش عدم قطعیت در تصمیمات درست براي 
 . عالوه بر این، کنشگران حاکمیتی وباشندیم مدیریت شرایط بحرانی

یاز اولیه ه نــرسیدگی بو  جامعه بازگرداندن تعادل بهه دنبال ــدولتی ب
 Crisis Management) باشندسیل می مسألهاز  آسیب دیدگان

Working Group, 2020). 
 

نهاد و اجتماعات داوطلبانه دو دیدگاه وجود هاي مردمدر مورد سازمان
نهاد هاي مردمدارد. دیدگاه اول گفتمان ناشی از ماهیت خود سازمان

 سألهمدیده از کمک به افراد آسیبفتمان است که این کنشگران گ
واد غذایی، بهداشتی، هاي مختلف مانند اهداي مرا در زمینه سیل

 Health, Relied and Rescue) دارند بر عهده امدادي و غیره

Working Group, 2020) دیدگاه دوم گفتمان کنشگران حاکمیتی .
ر کنشگران نهاد است. از منظهاي مردمو دولتی نسبت به سازمان

ر رد مدیریت بحران سیل یک اموي در مریگمیتصمحاکمیتی و دولتی 
در آن  نهادمردمي هاسازمانحاکمیتی است و جایگاهی براي حضور 

 کهکنشگران حاکمیتی و دولتی ازآنجایی منظربینند. از نمی
دهی مناسبی ها سازمانبراي این قبیل مأموریت نهادمردمي هاسازمان

 ،کن است در انجام مأموریت کنشگران رسمی مدیریت بحرانندارند مم
 Training and Human) امداد و نجات تزاحم ایجاد کنند و

Resources Working Group, 2020) .با بررسی رونیازا ،



 
 

 

 

 7655، پايیز 3تحقیقات منابع آب ايران، سال هفدهم، شماره 

Volume 17, No. 3, Fall 2021 (IR-WRR) 

34 

 

موجود، گفتمان کنشگران حاکمیتی و دولتی نسبت به  هايگزارش
بدبینی و و اجتماعات داوطلبانه گفتمان  نهادمردمي هاسازمان

 است. هايریگمیتصمدر  نهادمردمي هاسازمانحداقلی  واردکردن
 

گفتمان رایج در  1931-31ویژه سیل  هیأت هايگزارشبر اساس 
نهاد داراي دو بخش است. هاي مردمسطح افراد جامعه مانند سازمان

سبت به حاکمیت و دیدگاه اول، گفتمانی است که در درون جامعه ن
کنشگران حاکمیتی و دولتی وجود دارد. در گفتمان اول، افراد جامعه 

و مدیریت بحران سیل را وظیفه کنشگران دولتی و  ریسککاهش 
دانند و بر این باورند که این کنشگران باید تمام می حاکمیتی

بر  هیچ مسؤولیتیسازوکارهاي مدیریت بحران سیل را اجرایی کنند و 
نیست. این گفتمان مردم در کنار گفتمان بدبینی  افراد جامعهگردن 

ي هاسازمانکنشگران حاکمیتی و دولتی به اجتماعات داوطلب و 
باعث گردیده است که شکاف در این بخش بین کنشگران  نهادمردم

 کنشگران و افراد جامعه افزایش پیدا کندآن حاکمیتی و دولتی با 
(Crisis Management Working Group, 2020; Social, 

Cultural and Media Working Group, 2020) دیدگاه دوم .
مربوط به کمک افراد جامعه به یکدیگر در زمان بحران است 

گفتمان  ،ی پس از سیلکه در زمان بحران و زمان ابتدایطوريبه
ر سطح دانسجام، همبستگی و مشارکت مردمی براي کمک به یکدیگر 

 ,Crisis Management Working Group) یابدمی ءملی ارتقا

2020; Social, Cultural and Media Working Group, 

2020). 
 بینی و صدور اطالعیهپیش 

 آمادگیجوي، راهبرد  هايو صدور اطالعیهبینی در مبحث پیش
دست کنشگران حاکمیتی و دولتی است.  در تماماًکنشگران این بخش 

تمان جوي گف هايبینی و صدور اطالعیهنهادهاي مرتبط با بخش پیش
به  قعموبهو  رسانی سریعاطالعو  هاینیبشیپکاهش عدم قطعیت در 

 دارندها براي حفظ جان و مال آن را سیل ریسکمعرض  درافراد 
(Crisis Management Working Group, 2020; 

Meteorology and Climatology Working Group, 2020; 

Social-Cultural and Media Working Group, 2020) .
ی نیبشیپي هامدلسازمان هواشناسی به دلیل در اختیار نداشتن 

م خود را با موفقیت انجا يهاتیمأمورکامل نتوانست  طوربهریزمقیاس 
 ,Meteorology and Climatology Working Group) دهد

. این امر باعث گردید تا گفتمان افراد جامعه نسبت به (2020
ي به اعتمادیب ي جوي سازمان هواشناسی در جهتهاینیبشیپ

 Social, Cultural) شکل گیردي هواشناسی اخطارهاهشدارها و 

and Media Working Group, 2020) در سوي مقابل، گفتمان .
نهاد ردمم يهامانساز حاکم بر کنشگران حاکمیتی و دولتی نسبت به

 گفتمان نگاه و هشدارها یرسانو اجتماعات داوطلب در کمک به اطالع
 ;Crisis Management Working Group, 2020) است نانهیبدب

Health, Relied and Rescue Working Group, 2020; 

Social-Cultural and Media Working Group, 2020) وجود .
ا ــچنین گفتمانی در نگاه کنشگران حاکمیتی و دولتی باعث گردید ت

در  موقعبهی رساناطالعدر  واندــتیمه ــظرفیت اجتماعی ک این
 بهره بماندبی عمالًه جامعه محلی کمک کند ــسطوح مختلف ب

(Crisis Management Working Group, 2020).  
 

، گفتمان دیگري است که در زبان فنی در صدور هشدارهاگفتمان 
دارد. وجود چنین  رسانی وجودسازمان هواشناسی کشور در مورد اطالع

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 

گردد و در متن هشدارها فقط به این موضوع اشاره مشخص نمی
 Meteorology and Climatologyخطري در راه است )گردد که می

Working Group, 2020.) 
 

 راهبرد بازيابی -3-7-0

  قواعد راهبرد بازيابی 

. آیدمی حساب به سیل ریسکمدیریت راهبرد  آخرین راهبرد بازیابی،
از  یعواقب ناشي معطوف به هايزیرو برنامه هاتیفعال برراهبرد  نیا

 سکری تیریمد بازیابیراهبرد  قواعد اشاره دارد.آن  از بعدو  سیلوقوع 
ه بقواعد مربوط بیمه و مربوط به  دو بخش قواعد به رانیدر ا لیس

 .گرددیم تقسیمبخش بازسازي 
 بیمه 

نشان  یابیباز راهبردرا در  مهیببخش  يگذارقاعده ری، س16 شکل
مختلف  يهاطرح لیاز قب یها و اقداماتبرنامه در این بخش،. دهدمی

 لیذ غیره و يشهر ،يکشاورز ،یمختلف صنعت يهادر بخش يامهیب
بخش از  نیدر ا رانی. در امتداول است یو خصوص یدولت يهامهیب

 هشد نهینهاد یو دام يمحصوالت کشاورز يهامهیب ،یابیراهبرد باز
 چشم به یخوب شرفتیپ یهمگان يهامهیدر بخش ب یول ،است

 از یکی کشور مهیب یرسم قواعد در لیس مهیب به توجه عدم .خوردینم
 لیس وعموض شتریب کشور يامهیب مقررات در. است مهیب بخش نواقص

 Risk Management) ردیگیم قرار يسوزآتش و زلزله سرفصل لیذ

and Insurance Working Group, 2020)مستقل  مهی. لذا خالء ب
 یمرانحک نظام در باشد سکیر يبندکه بر اساس پهنه لیس يو اجبار

 .است مشهود کشور لیس
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Fig. 16- Legislative process associated to flood insurance corresponding to the Recovery strategy 

 بازيابی در راهبرد بیمه ی بخشگذارقاعدهسیر  -74شکل 
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 بازسازي و نوسازي 

 ها و اقداماتبرنامه ،یعیاز حوادث طب دهیدبیآس مناطق يبازساز يبرا
 يبرا یتیحاکم يهاو کمک یهمبستگ يهاهمچون صندوق یمشابه
 ها در نظر گرفته شده استوکار و سکونتگاهکسب يبازساز

(Raadgever and Hegger, 2018) .يگذارقاعده ریس ،11 شکل 
 ران،یا در. دهدنمایش می یابیراهبرد باز را در ينوساز و يبازسازبخش 

 1931-31 لیرخداد س يهاشده در گزارشانجام  يهایبر اساس بررس
بودجه مستقل مشخص به حوادث  فیوضع رد يبرا ياقاعده فقدان

 Business) شد در بودجه ساالنه کشور ذکر لیهمچون س رمترقبهیغ

Working Group, 2020; Economics and Finance Working 

Group, 2020) .تا دولت در  گرددیباعث م ياقاعده نیچن نبود
 مواجه يابا مشکالت بودجه شودیم مواجه لیس که کشور با ییهاسال
 .گردد

 
  در راهبرد بازيابی  هاآنكنشگران و منابع 

ي هابرنامهسیل در ایران به دو بخش  ریسکراهبرد آمادگی مدیریت 
ی هاي بازیابمربوط به بیمه و بازسازي اشاره دارد. این دو بخش راهبرد

 لهمسأدرگیر در  اي از کنشگرانسیل داراي مجموعه ریسکمدیریت 
ود و بر اساس منابع خ دارند اریاختمنابع مختلفی را در  هرکداماست که 

 .باشندیممشغول به ایفاي نقش 
 بیمه 

امل ش یکنشگر اصل پنج يدارا لیس ریسک یحکمران مهیب بخش
شوراي عالی بیمه، بیمه مرکزي، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت جهاد 

کشاورزي و بانک کشاورزي به عنوان متولی صندوق کمک به 
(. 11)شکل باشد دیدگان محصوالت کشاورزي و دامی میخسارت
 يورزمحصوالت کشا مهیب یبه دو بخش کل رانیدر ا لیس مهیمبحث ب

. شودیم میتقس یرمسکونیو غ یمسکون يهارساختیز مهیو ب ،یو دام
 یامو د يمحصوالت کشاورز مهیب رانیدر ا لیس مهیب نیتریهمگان

 سیطبق قانون تأس يمرکز مهیو سازمان ب مهیب یعال ياست. شورا
و  یاصل يهاعنوان نهاد( به1954) يگرمهیو ب رانیا يمرکز مهیب

 یی. وزارت اقتصاد و داراشوندیمحسوب م رانیا مهیصنعت ب گرمیتنظ
دن ش یهمگان يارائه راهکار برا فهیوظ گرید گرمیعنوان نهاد تنظبه
موجود  قواعد رسمی یبر اساس بررس نیرا بر عهده دارد. همچن مهیب

 بیرغت تیمسؤول يکارشناسان وزارت جهاد کشاورز ل،یس مهیبخش ب
 نیهمچن و محصوالتکردن  مهیب بهرا پروران کشاورزان و دام

 و يکشاورز يهانیزم به لیاز س یبرآورد خسارات ناش تیولؤمس
 مهیقانون ب هیاساس اصالح بر ن،یدارند. عالوه بر اپروران بر عهدهدام

( صندوق کمک به 1963) یو دام يمحصوالت کشاورز
 شدگانمهیب يبرا یدام و يکشاورز محصوالت دگانیدخسارت

و دامداران ذکرشده در قانون، نزد بانک  يکشاورز محصوالت
 یو دام يمحصوالت کشاورز شدگانمهیتا ب دیگرد لیتشک يکشاورز
 گر،ید ياز سو آن استفاده کنند. يایمزا از خسارت هنگام در بتوانند

 ادیز رانیدر ا یرمسکونیو غ یمسکون يهارساختیز يبرا لیس مهیب
از  یدرصد کمنیز  لیگذشته س يدادهایدر رو .ستیتوجه جامعه ن مورد

 Risk) بودند يو تجار یصنعت ،یمسکون مهیب يدارا دگانیخسارت د

Management and Insurance Working Group, 2020). 

 
Fig. 17- Legislative process associated to reconstruction and rehabilitation corresponding to the Recovery 

strategy 
 بازيابی در راهبرد نوسازیبازسازی و  ی بخشگذارقاعدهسیر  -77شکل 
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 ل،یس مهیشدن ب یهمگان يجامع برا يافقدان برنامه لیدلمورد به  نیا
و  يامهیب يهاتوسط شرکت مهیشدن زمان پرداخت ب یطوالن
و  گرهمیب نیبر اساس توافق ب لیس مهیبودن ب ياریاخت نیهمچن

دولت و  ششم یدوم ال ياتوسعه نیدر قوان نکهیا . باباشدیم ،گزارمهیب
ه موظف به ارائ رانیا يمرکز مهیو ب ییتبع آن وزارت اقتصاد و دارابه

با  یول بودند،شده  رانیدر ا مهیشدن صنعت ب یهمگان يراهکار برا
از  یبا خسارات ناش مهیتعداد خسارات تحت پوشش صنعت ب یبررس

 يزمرک مهیکه دو نهاد ب گرددیاستنباط م جهینت نیا 1931-31 لیس
چند دهه  نیاند در طول انتوانسته ییو دارا يو وزارت اقتصاد رانیا

 Risk Management and Insurance) موفق عمل کنند

Working Group, 2020) تقل مس مهیب کیکه  گرددیم شنهادیپ. لذا
 هر سازه نسبت تیها با توجه به موقعتمام سازه يبرا لیس يو اجبار

 .گرددبه هر آبراهه مشخص 
 بازسازي و بازتوانی 

 تیریمد یابیراهبرد باز یتوانباز و يبازساز بخش، 13 شکل طبق
کنشگران  ياست که دارا ییهااز بخش یکی رانیا لیس ریسک
کنشگر این بخش شامل نهاد رهبري، ریاست دولت،  34 .است یمتنوع

هاي مختلف مانند خانهمجلس شوراي اسالمی و نمایندگان آن و وزارت
وزارت کشور، راه و شهرسازي، نیرو، نفت، آموزش و پرورش، جهاد 
کشاورزي، ارتباطات و فناوري اطالعات، علوم تحقیقات و فناوري، کار 

آموزش پزشکی و شت درمان و تعاون و رفاه اجتماعی، بهدا
هاي زیرنظر نهاد رهبري، مدیریت بحران، نظیر سازمان یهایسازمان

برنامه و بودجه، نظام مهندسی، بنیاد مسکن انقالب اسالمی، نیروهاي 
هاي مردم نهاد، بانک ها، بهزیستی، سازمانمسلح، شهرداري و دهیاري

ضور مردمی ح ها و همچنین نیروهاي داوطلبمرکزي و دیگر بانک
 زارت کشورو ،لیقواعد موجود مربوط به س یبر اساس بررس دارند.
منابع  از یکیرا دارد.  یعیطب يایحفظ جان و مال افراد در بال تیمسؤول

 توسعه وقصند از استفاده یانوو بازت یابیجبران خسارت، باز يکشور برا
 يشورا مجلس بیتصو ای يرهبر اجازه صورت در دولت. است یمل

 بیسآ به کمک يبرا را یمل توسعه صندوق از برداشت امکان ،یاسالم
 ودجهب ،يبازساز يبرا دولت منابع از گرید یکی .دارد لیس از دگانید

 Economics and Finance Working) است کشور ساالنه

Group, 2020).

 

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

strategy 
 یابيراهبرد بازمتناظر با  مهیبخش بدر ها آن ینسب یهاتیو موقع یدیقشه كنشگران كلن -72شکل 
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در بودجه کشور و  ییجابجا فهیوظوبودجه کشور سازمان برنامه
را  لیز سا یناش دگانید بیآس یانوو بازت يآن به امر بازساز صیتخص

راهبرد  يضعف کنشگران بخش بازساز نیتربر عهده دارد. مهم
ثبت اطالعات سطح رفاه افراد و آمار مربوط  ستمیضعف در س ،یابیباز

 یمشارکت کردیرو شده به افراد و خأل به خسارات وارده و خدمات ارائه
 نهاد ومردم يهاسازمان ،یتیمتشکل از کنشگران حاکم يدر بازساز
 عیدر توز ییهابرنامه نیبا فقدان چن رایزدانست؛  یمردم يهاداوطلب

 ايهوکارها و کسبسکونتگاه يدر مبحث بازساز یاقالم و منابع مال
 Business) ردیگیصورت م یعدالتیو ب یناهماهنگ دهیدبیآس

Working Group, 2020)ثبت يبرا یبانک اطالعات جادیا رو،نی. ازا 
تخاذ ا نیو همچن یابیاستفاده از آن در راهبرد باز يسطح رفاه افراد برا

همچون  ،استفاده مؤثرتر از منابع موجود يبرا یمشارکت کردیرو
 خشب در یمردم و یدولت یمال منابعو  ،حاضر درصحنه یانسان يروهاین

 .گرددیم شنهادیپ يبازساز
 
  ی ابيبازگفتمان موجود در راهبرد 

 بیمه 

اي دوم الی ششم، گفتمان حاکم در توسعه هايبر اساس تحلیل برنامه
یمه همگانی شدن ببخش بیمه از جانب کنشگران حاکمیتی و دولتی 

هاي به دلیل اتخاذ سیاست تیولؤمساست. این سیل در سطح کشور 
اشتباه مانند اختیاري بودن بیمه سیل و همچنین به دلیل تجربه 

ا هناخوشایند جامعه در عدم پرداخت سریع خسارت در سایر انواع بیمه
سبت جامعه نباعث گردید تا  سوزي و غیرهبیمه خودرو، بیمه آتشمانند 

anagement Risk M) گردندبیمه سیل در ایران بدبین  مسألهبه 

and Insurance Working Group, 2020). 
 بازسازي و نوسازي 

بازیابی داراي دو دیدگاه مربوط  راهبردمبحث بازسازي و نوسازي در 
به دیدگاه کنشگران حاکمیتی و دولتی و همچنین دیدگاه افراد جامعه 

و  ارتجبران خستی و دولتی است. گفتمان حاکم بر کنشگران حاکمی
یتی باشد. کنشگران حاکممی دیدگانآسیب احیاي دوباره شرایط زندگی

نهاد رهبري به  نظر ریزو نیز نهادهاي  هاوزارتخانهو دولتی مانند 
ر نیروي انسانی که د و دیدگان بر اساس تخصص، منابع مالی،آسیب

منظر افراد جامعه در این  از. از سوي دیگر، کنندیم، کمک دارند اریاخت
بخش چندین گفتمان وجود دارد. اولین گفتمانی که در دیدگاه افراد 

ي به حاکمیت به دلیل دیرکرد در اعتمادیبجامعه وجود دارد گفتمان 
ایر سکه این خود ناشی از تجربیات گذشته در  ستا هاخسارتپرداخت 

 Social, Cultural and Media) باشدحوادث غیرمترقبه می

Working Group, 2020).

 
Fig. 19- Map of key actors and their relative positions in reconstruction and rehabilitation corresponding to 

the Recovery strategy 
 یابيبازراهبرد متناظر با  یو بازتوان یبخش بازسازدر ها آن ینسب یهاتیو موقع یدینقشه كنشگران كل -77شکل 
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ل را از حوادث غیرمترقبه مانند سی دهیدبیآسبدبینی افراد  ،این موضوع
نسبت به حاکمیت افزایش داده است. دومین گفتمانی که در بین افراد 

در هنگام مواجهه با مشکل کمک به همنوع جامعه وجود دارد گفتمان 
از ظرفیت اجتماعی کشور است که مردم  برخاستهاست. این گفتمان 

ا بررسی . بکنندیمدر هنگام بروز حوادث غیرمترقبه به یکدیگر کمک 
 ي حاضر در دو بخش راهبرد بازیابی، بخش بازسازي نسبتهاگفتمان

 است. ترنهینهادبخش بیمه در کشور  به
 

 بحث -6

 ،از پژوهش حاضر شده استخراج، بر اساس نتایج 9مطابق جدول 
سیل ایران از منظر کنشگران و منابع آنها، قواعد، و  ریسک حکمرانی

، نقاط ضعف تدابیر 9ي بسیاري است. جدول هاچالشگفتمان داراي 
ا نمایش رحکمرانی ریسک سیل ایران بر اساس رویکرد تدابیر سیاستی 

ي موجود در ابعاد رویکرد هاچالش. مطابق این جدول از عمده دهدمی
ستفاده منابع و عدم ا موقعبهبه عدم تخصیص  توانیمتدابیر سیاستی 

دانش علمی، دانش بومی هر منطقه،  ازجملهصحیح از منابع 
ن و همچنی ،ي انسانی و منابع مالی در بخش قدرت و منابعهاتیظرف

عدم هماهنگی و همکاري بین کنشگران، عدم تنوع در راهکارها و 
ي کنشگران در بخش ریپذتیولؤمسو عدم  اقدامات مدیریتی موجود

اشاره نمود. در بخش قواعد کاستی و  هاآني هاائتالفکنشگران و 
سیل ایران  ریسک عدم پویایی در قواعد موجود سیستم حکمرانی

چالش اصلی این بعد است. در بخش گفتمان، وجود تفکرهاي غالب 
میتی، بخش خصوصی و مردم متضاد در بین کنشگران بخش حاک

یل سریسک در گفتمان  أخالنسبت به یکدیگر حکایت از شکاف و 
 ایران دارد.

 

 ی و پیشنهادهاریگجهینت -0

ه ب رانیاست. در ا ییایپو يپنجره فرصت برا لیس دهیپد ،در جهان
 1931سال  لیو اوا 1931در اواخر سال  لیس يمجموعه رخدادها لیدل

به  یمل اسیدر مق لیسریسک  تیریدر مورد اقدامات مد ییهاینگران
 کشور، یوجود آمده است. در پژوهش حاضر، بر اساس قواعد رسم

و  لیبا افراد مرتبط با موضوع س بهمصاح ل،یمرتبط با س يهاگزارش
 تأیه یتخصص يهاکارگروه یحضور در جلسات کارشناس نیهمچن

 یابیباز و یآمادگ ،یکاهش ،یدفاع ،يریشگیپنج راهبرد پ الب،یس ژهیو
ین نتایج اقرار گرفت.  لیو تحل یمورد بررس لیس سکیر تیریمد

از منظر  رانیا لیس ریسک یحکمران دهد کهتحقیق نشان می
 ياریبس يهاچالش يها، قواعد، و گفتمان داراکنشگران و منابع آن

دار براي اصالح تدابیر حکمرانی ریسک ، نقاط اولویت4جدول است. 

، 4جدول  .دهدنشان میبر اساس رویکرد تدابیر سیاستی را ل ایران سی
است که براي اصالح حکمرانی ریسک سیل  موضوعاین  دهندهنشان

ي شروع انقطهکشور در هر راهبرد مدیریت ریسک سیل باید از چه 
 ،ايقبل از اقدامات منفعالنه متمرکز بر اقدامات سازه رو،نیازا کرد.

 يهايریگمیها در تصمپژوهش و اتخاذ آن نیا يهاافتهیاستفاده از 
 ،ییهمسو يکشور برا لیس سکیر تیریموجود در پنج راهبرد مد

 لیسریسک  یسطح حکمران يارتقا لیو تنوع اقدامات به دل یهماهنگ
 .گرددیم شنهادیپ رانیو مد گذاراناستیکشور به س

 

 تشکر و قدردانی -4

 هايگزارشقواعد رسمی کشور در مورد سیل، مقاله حاضر برگرفته از 
ویژه سیالب ریاست جمهوري در مورد  هیأتمختلف  هايکارگروه

 سیل در مسأله، مصاحبه با افراد مرتبط با 1931-31 رخدادهاي سیل
هاي تخصصی حضور در جلسات کارشناسی کارگروهمقیاس ملی و 

ز ا لهیوسنیلذا بد .بوده استویژه سیالب ریاست جمهوري  هیأت
 .گرددیاعضاء تشکر و قدردانی متمامی علمی و مشاوره  يهايهمکار
 :به ترتیب حروف الفبا در زیر آمده است شدهافراد مصاحبهاسامی 

  ان سازمان مدیریت بحر المللنیبعلی بختیاري، مدیر روابط
 کشور

 مدیرکل دفتر کنترل سیالب و پور، ابوالقاسم حسین

 رکشو آبخیزداري ، مراتع وهاجنگل سازمان يدارآبخوان

 کن بنیاد مس و سوانح بازسازي گروه سیرئ، علیزمانی محمد
 کشور انقالب اسالمی

  ،هاجنگل، سازمان آبخیزداري تمعاونپرویز گرشاسبی ،

 کشور آبخیزداري مراتع و

  سازمان مدیریت بحران  سیرئمحمد فرید لطیفی، مشاور
 کشور

 علمی دانشگاه تربیت مدرس  هیأتآبادي، عضو حجت میان
 هاي استراتژیک ریاست جمهوريو مرکز بررسی
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