
 هاپیوست حکم ریاست هیأت ویژه گزارش ملی سیالب

 

 شناسیعرصه هواشناسی و اقلیم

 های گذشته در ایران، چه وضعیتی داشته است؟های جوی اخیر در مقایسه با ریزشریزش -۱

های اخیر چگونه برداری قبل و حین سیالبهای دادهتجهیزات سنجش متغیرهای هواشناسی و دیگر سیستم -۲
 اند؟کردهعمل 

و قبل از وقوع سیالب چه  ۱۳۹۷-۹۸ها و هشدارهای سازمان هواشناسی کشوری طی سال آبی بینیپیش -۳
 کیفیتی داشته است؟

های اجرایی بینی هواشناسی کشور تا چه اندازه متناسب با نیاز دستگاههای پایش و پیشتوانمندی سامانه -۴
 است؟

رسانی، و محتوا و بینی و اخطار، بازه زمانی اطالع ، اعم از دقت پیشهای سازمان هواشناسیکیفیت گزارش -۵
 های کشور در سیالب داشته است؟رسانی چه تأثیری بر عملکرد دستگاهزبان اطالع

بینی و اخطار افزاری سازمان هواشناسی برای پیشافزاری و نرمهای سختمنابع مالی، تجهیزات دانش و قابلیت -۶
 تا چه اندازه برای مدیریت سیالب در ایران مناسب است؟سیالب در کشور 

ها و آینده چیست؟ تغییر اقلیم چه تأثیری بر بارش ۱۳۹۷ -۱۳۹۸های شدید و ترسالی در سال آبی علت بارش -۷
 کند؟ها در این سال آبی، ضرورت تغییراتی در نظام مدیریت منابع آب کشور ایجاد میآبی ایران دارد؟ آیا کمیت بارش

 های سیالب برای سازمان هواشناسی کشور چیست؟آموختهدرس -۸

ها برای ارتقای کیفیت عملکردی آن ضروری چه اصالحاتی در سازمان هواشناسی و تعامل آن با سایر دستگاه -۹
 است؟

  

 های آبی و مدیریت منابع آبعرصه هیدرولوژی، سازه

های بزرگ گذشته در ایران چیست؟ و چه تأثیری بر کل رخداد های اخیر با سیالبهای سیالبها و شباهتتفاوت -۱
 سیالب و مدیریت آن باقی گذاشته است؟



برداری قبل و حین سیالب چگونه بوده های دادهتجهیزات سنجش متغیرهای هیدرولوژیک و دیگر سیستم -۲
 است؟

یل آن به اقدامات مدیریتی چگونه بوده رسانی درباره سیالب و ساختار آن در وزارت نیرو و نحوه تبدنحوه اطالع -۳
 است؟

بندها و...) های آبی (نظیر مدیریت سدها، سیلهای مسئول در زمینه مدیریت منابع آب و سازهعملکرد سازمان -۴
 و بعد از آن برای مدیریت سیالب چگونه بوده است؟ ۱۳۹۷در پاییز و زمستان 

های آبی به هشدارها و اخطارهای سیالب ت منابع آب و سازههای متولی مدیریکمیت و کیفیت واکنش سازمان -۵
 سازمان هواشناسی چگونه بوده است؟

 اند؟های آبی مرتبط با سیالب چه نقشی در تشدید یا مدیریت و تعدیل سیالب داشتهسدها و سایر سازه -۶

اند در توانستهتا چه اندازه میهای آبی (مخازن سدها و...) در بهترین عملکرد ها چقدر بوده و سازهحجم بارش -۷
 تسکین سیالب نقش داشته باشند و چه میزان سیالب ناگزیر بوده است؟

سازی و...) چگونه بر انجام شدن یا نشدن عملیات مهندسی رودخانه صحیح (الیروبی، حفظ جرایم، دیواره -۸
 سیالب اثر گذاشته است؟

ها (جلوگیری از دخل و تصرفات، حفظ حریم، برداشت رودخانهمشکالت قانونی و ساختاری در مدیریت بستر  -۹
 شن و ماسه، تخلیه نخاله و...) چیست؟

ای در کشور، چه اثری بر حادثه سیل و های غیررودخانهجایگاه مهندسی رودخانه کشور در مقایسه با پروژه -۱۰
 خسارات آن باقی گذاشته است؟

ها، بخش کشاورزی، سازمان محیط زیست، ها (شهرداریدخانهتعارضات نهادی / سازمانی در مدیریت رو -۱۱
 وزارت راه و شهرسازی، صنعت معدن تجارت، بخش خصوصی...) چگونه بر سیل و خسارات آن مؤثر بوده است؟

ها در چه مقیاسی و با اتکا به چه ساز و کارهایی صورت گرفته و چگونه بر سیالب تجاوز به حریم و بستر رودخانه -۱۲
 ارات آن اثر گذاشته است؟و خس

 انجام شدن یا نشدن آبخیزداری چگونه و در چه مقیاسی بر سیالب و خسارات آن تأثیر گذاشته است؟ -۱۳

ای مدیریت منابع آب چگونه بر سیالب و خسارات کمیت و کیفیت استفاده یا عدم استفاده از عملیات غیرسازه -۱۴
 آن تأثیر گذاشته است؟



ها و اقدامات در نظام مدیریت منابع آب کشور ها، برنامهبندی سیاستو بلندمدت و اولویت رویکردهای کالن -۱۵
 چگونه بر بروز و خسارات سیالب اثر گذاشته است؟

های آبی های مختلف درگیر در مدیریت منابع آب و سازهتعامالت میان سطوح (سطح ملی و محلی) و سازمان  -۱۶
ها و...) چگونه بر مدیریت سیالب اثر گذاشته تابعه، وزارت جهاد کشاورزی، استانداریهای (وزارت نیرو و شرکت

 است؟

 گذارد؟سیالب چه تأثیرات مثبتی بر منابع آب ایران باقی می -۱۷

 های آبی کشور چیست؟های سیالب برای مدیریت منابع آب و سازهآموختهدرس -۱۸

آوری در مقابل سیالب، مستلزم چه بی کشور برای افزایش تابهای آارتقای سطح مدیریت منابع و سازه -۱۹
 اصالحاتی است؟

  

 عرصه مدیریت بحران

ها، بودجه نیروی انسانی، اختیارات و وظایف ستاد مدیریت بحران کشور چگونه بر کمیت و کیفیت ساختار، رویه -۱
 عملکرد این سازمان در مدیریت سیالب اثر گذاشته است؟

های مدیریت بحران در بندی، میزان استاندارد بودن و تطابق داشتن با پروتکلهماهنگی، زمان کمیت، کیفیت، -۲
 های درگیر در مدیریت بحران سیالب، چگونه بر خسارات حادثه اثر گذاشته است؟عملکرد کلیه سازمان

بع مالی، کیفیت افزارها، نظام ارتباطی، مناهای سازمانی، تجهیزات، سختوضعیت کشور از نظر آمادگی -۳
 های نیروی انسانی برای مقابله با سیالب چگونه است؟فرماندهی و توانمندی

 اند؟های مختلف بر اثر چه فرآیندهایی اتخاذ شدهتصمیمات نادرست در مدیریت بحران سیالب در استان -۴

نه است؟ میزان عمل به های مدیریت بحران سیالب در کشور چگوها، استانداردها و دستورالعملوضعیت رویه -۵
 ها چقدر است؟ها و دستورالعملاین استانداردها، رویه

 مدیریت بحران در کشور چیست؟ های سیالب برای ارتقای سطح توانمندیآموختهدرس -۶

چه اصالحاتی در ساختار ستاد و نظام مدیریت بحران کشور برای بهبود و ارتقای مدیریت بحران سیالب ضروری  -۷
 است؟

  



 عرصه امداد و نجات

 کمیت عملیات امداد و نجات صورت گرفته در بازه زمانی شروع تا پایان سیالب چقدر بوده است؟ -۱

 های عملیات امداد و نجات چه بوده و از چه عواملی تأثیرپذیرفته است؟کاستی -۲

چیست؟ آنها به چه اندازه در های امداد و نجات در کشور ها و دستورالعملکمیت و کیفیت راهنماها، پروتکل -۳
 اند؟جریان سیالب عملیاتی شده

فرماندهی عملیات امداد و نجات و کیفیت هماهنگی بین سازمانی در این عملیات چگونه بر خسارات جانی اثر  -۴
 گذاشته است؟

 وضعیت آمادگی کشور برای عملیات امداد و نجات چگونه و در چه سطحی است؟ -۵

 نقشی در عملیات امداد و نجات ایفا کرده است؟ های مردمی چهکمک -۶

 های کشورهای خارجی چه اثری بر عملیات امداد و نجات داشته است؟کمک -۷

های امداد و نجات کشور (دولتی، غیردولتی، مدنی) در جریان سیالب چگونه کمیت و کیفیت عملکرد سازمان -۸
 بوده است؟

 داد و نجات کشور در آینده چیست؟های سیالب برای عملیات امآموختهدرس -۹

 های کشور در زمینه امداد و نجات سیالب چیست؟اصالحات مؤثر به منظور ارتقای آمادگی -۱۰

  

 عرصه مدیریت ریسک و بیمه

 کیفیت قوانین مربوط به بیمه در مقابل سیالب در ایران چگونه است؟ -۱

 هایی است؟ها و قوتضعفصنعت بیمه کشور در زمینه بیمه سیالب دارای چه  -۲

ای در معرض سیالب ها و سایر اقدامات توسعهها، زیرساختجایگاه مدیریت ریسک در توسعه سکونتگاه -۳
 چیست؟

زدگان به جریان عادی های مدیریت ریسک و بیمه در جریان سیل چگونه بر بروز خسارات و بازگشت سیلضعف -۴
 زندگی اثر گذاشته است؟

 اند، چگونه است؟هایی که در معرض سیالب قرار گرفتهیرساختوضعیت بیمه ز -۵



هایی داشته های ذیربط در مقوله سیالب با صنعت مدیریت ریسک و بیمه، چه نقصانکیفیت تعامل همه دستگاه -۶
 و چگونه بر بروز خسارات سیالب اثرگذار بوده است؟

یمه، چه تأثیری بر مدیریت سیالب و تشدید خسارات نسبت نظام فنی و اجرایی کشور با مدیریت ریسک و صنعت ب -۷
 باقی گذاشته است؟

 های سیالب برای مدیریت ریسک و بیمه سیالب در کشور چیست؟آموختهدرس -۸

 اصالحاتی که باید در صنعت مدیریت ریسک و بیمه کشور در زمینه سیالب صورت گیرد، چیست؟ -۹

  

 هاعرصه زیرساخت

ها چه میزان یب شده بر اثر سیالب چیست و میزان خسارات وارد شده به زیرساختهای تخرکمیت زیرساخت -۱
 است؟

بندها، تأسیسات فنی آب و ها، سیلها، خطوط ریلی، ساختمانها، پلهای کشور (جادهآوری زیرساختتاب -۲
 ها، تأسیسات بهداشتی و درمانی و...) در مقابل سیالب چگونه بوده است؟برق، فرودگاه

اند چه هایی که در معرض سیالب قرار گرفتهآور در مقابل سیل در زیرساخترعایت استانداردهای طراحی تاب -۳
 اندازه بوده است؟

های اند و باالخص زیرساختهایی که در معرض سیالب قرار گرفتهکیفیت اجرا و نظارت بر اجرای زیرساخت -۴
 تخریب شده چگونه بوده است؟

ها و نظام فنی و اجرایی کشور چگونه بر ریزی، اجرا و نظارت بر ساخت زیرساختی، بودجهگیرساختار تصمیم -۵
 ها در مقابل سیالب اثر گذاشته است؟آوری زیرساختکیفیت و تاب

ها، اراضی کشاورزی، و ها در برابر سیالب، چگونه و تا چه اندازه بر بروز خسارات در سکونتگاهتخریب زیرساخت -۶
 تی اثر گذاشته است؟تأسیسات صنع

ریزی، ساخت و ریزی، طراحی، بودجههای سیالب برای نظام فنی و اجرایی کشور در زمینه برنامهآموختهدرس -۷
 ها چیست؟نظارت بر ساخت زیرساخت

 های کشور در مقابل سیالب چیست؟آوری زیرساختاصالحات ضروری برای ارتقای کیفیت و تاب -۸

  



 یعرصه شهرسازی و معمار

آور در مقابل سیالب، های شهری و روستایی و رعایت نکردن استانداردهای شهرسازی تابشیوه توسعه سکونتگاه -۱
 ها تأثیر گذاشته است؟چگونه بر بروز خسارات به سکونتگاه

ل پذیری در مقابل سیها چگونه سبب آسیبریزی، طراحی و توسعه سکونتگاهعدم رعایت قواعد و قوانین برنامه -۲
 و بروز خسارات شده است؟

ها که سبب تشدید خسارات شده است چیست و تحت ترین تخلفات صورت گرفته در توسعه سکونتگاهعمده -۳
 تأثیر چه ساز و کارهایی رخ داده است؟

زده چگونه سبب تشدید خسارات سیل شده های مناطق شهری و روستایی سیلها و دهداریعملکرد شهرداری -۴
 است؟

های شهری و روستایی ایران ریزی، طراحی و توسعه سکونتگاههای سیالب برای نظام برنامهآموختهسدر -۵
 چیست؟

های های شهری و روستایی در مقابل سیالب، مستلزم چه اصالحاتی در قوانین، رویهآوری سکونتگاهافزایش تاب -۶
 اداری، جلوگیری از تخلفات و اقدامات مدیریتی است؟

  

 ماعی و فرهنگیعرصه اجت

های مسئول آوری در برابر سیالب در کشور چه وضعیتی داشته است و دستگاههای مربوط به ارتقای تابآموزش -۱
 اند؟هایی داشتهها و ضعفآموزش و ارتقای فرهنگ عمومی ایمنی در این زمینه چه کارکردها، قوت

 اند؟داشتهرسانی در بحران سیالب چه عملکردی ها و اطالعرسانه -۲

 رسانی بحران چیست؟نگاری و اطالعهای رسمی در زمینه روزنامهمشکالت رسانه -۳

کننده به های پیش از سیالب، امداد و نجات هنگام سیالب، و کمکنهاد مرتبط با فعالیتسازمان های مردم -۴
 زدگان در کشور چه وضعیتی دارند؟احیای زندگی سیل

های حفاظتی تخلیه آب دم در مدیریت سیالب (در حوزه بسیج آنها در احداث دایکنقش همکاری و همراهی مر  -۵
 با لحاظ موارد فنی و اجتماعی) و سایر اقدامات چگونه بوده است؟



اعتماد و سرمایه اجتماعی در روزهای مدیریت بحران و امداد و نجات چه تأثیری بر عملکرد مدیریت بحران داشته  -۶
 است؟

ترین راهکارهای تعدیل و جبران خسارات برای ایشان زدگان چه بوده و مناسباعی سیالب بر سیلتأثیرات اجتم -۷
 چیست؟

 های اجتماعی ناشی از سیالب چگونه است؟های کشور در زمینه مقابله با آسیبوضعیت آمادگی -۸

آوری کشور در توسعه تابها و اقدامات اجتماعی و فرهنگی ها، برنامههای سیالب برای سیاستآموختهدرس -۹
 مقابل سیالب چیست؟

 آوری اجتماعی و فرهنگی کشور در مقابل سیالب چیست؟اصالحات ضروری برای تقویت تاب -۱۰

  

 عرصه حقوقی

 های نظام حقوقی کشور در زمینه مدیریت سیالب چیست؟ها و ضعفقوت -۱

ها، شهرسازی، مدیریت جرای زیرساختهای مختلف (از جمله اچگونه تخطی از ضوابط حقوقی در عرصه -۲
پذیری کشور در مقابل سیالب بحران، محیط زیست و منابع طبیعی، مدیریت منابع آب و...) سبب افزایش آسیب

 شده است؟

های آمدهای ناشی از آن در استانقصورها و تقصیرهای حقوقی محقق شده در جریان بروز حادثه سیالب و پی -۳
 مختلف چیست؟

 های حقوقی و قانونی سیالب چیست؟موختهآدرس -۴

آوری و افزایش ظرفیت مدیریت اصالحات ضروری برای تقویت نظام حقوقی و قانونی کشور در جهت تقویت تاب -۵
 سیالب چیست؟

  

 عرصه محیط زیست

های آبی، توسعه نقش متغیرهای محیط زیستی (وضعیت جنگل، مراتع، پوشش گیاهی، دستکاری در پیکره -۱
 اورزی، تغییر حرائم و...) در پیدایش خسارات سیالب چه بوده است؟کش



های محیط زیستی تشدیدکننده سیالب و ها و اقدامات مدیریتی منجر به تخریبقوانین، ساز و کارها، رویه -۲
 خسارات آن چیست؟

 ها بر محیط زیست و طبیعت ایران چیست؟آثار منفی سیالب -۳

 حیط زیست و طبیعت ایران چیست؟ها بر مآثار مثبت سیالب -۴

آوری و پایداری محیط زیست ایران های سیالب برای مدیریت محیط زیست که سبب افزایش تابآموختهدرس -۵
 شود، چیست؟

 اصالحات ضروری برای افزایش ظرفیت استفاده کشور از منابع آبی ناشی از سیالب ها چیست؟ -۶

ها و خسارات ناشی ط زیست به منظور کاستن از احتمال بروز سیالباصالحات ضروری برای بهبود کیفیت محی -۷
 ها چیست؟از آن

 

 عرصه اقتصاد سیالب و تأمین مالی

 ریزی امور مربوط به مدیریت سیالب در سالیان گذشته چگونه بوده است؟بودجه -۱

چگونه بر سیالب و خسارات های متولی در زمینه مدیریت سیالب، ریزی و مقدار بودجه دستگاهنظام بودجه -۲
 ناشی از آن تأثیر گذارده است؟

 هایی است؟مدل برآورد خسارات ناشی از سیالب در کشور چیست و در بردارنده چه نقصان -۳

 ساختارهای کلی اقتصاد ایران چگونه بر سیالب و خسارات آن اثر گذارده است؟ -۴

 تحت تأثیر اقتصاد سیالب قرار خواهد گرفت؟های آینده چگونه و سال ۱۳۹۸اقتصاد کشور در سال  -۵

 زده و اقتصاد کالن چیست؟آمدهای اقتصادی سیل برای اجتماعات حاضر در مناطق سیلپی -۶

 های سیالب برای اقتصاد ایران و تأمین مالی مدیریت سیالب چیست؟آموختهدرس -۷

 در مقابل سیالب چیست؟ آوری کشوراصالحات ضروری در بخش اقتصادی به منظور افزایش تاب -۸

  

 



 عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

 ها چیست؟اند، چقدر است؟ و میزان خسارتکمیت اراضی و منابع طبیعی که تحت تأثیر سیالب قرار گرفته -۱

 تغییر کاربری اراضی و توسعه کشت چگونه بر کمیت سیالب و خسارات ناشی از آن تأثیر گذاشته است؟ -۲

 ی کشاورزی و منابع طبیعی در مقابل سیالب مستلزم چه اصالحات و اقداماتی است؟آورافزایش تاب -۳

  

 عرصه کسب و کارها

 اند؟ میزان خسارات چقدر است؟کدام کسب و کارها از سیالب خسارت دیده -۱

 گذارد؟مدت، میان مدت و بلندمدتی بر اقتصاد کسب و کارها باقی میسیالب چه اثرات کوتاه -۲

 کند؟هایی برای توسعه کسب و کارها ایجاد میلیرغم خساراتش، چه ظرفیتسیالب ع -۳

 ها برای کمک به کسب و کارها برای آن که به حالت عادی بازگردند چیست؟ترین شیوهمناسب -۴

ها و اقدامات برای تبدیل کردن خسارت ناشی از سیالب به فرصتی برای تولید و ها، برنامهترین سیاستمناسب -۵
 اقتصادی چیست؟ رشد

  

 های تمدنیآموختهعرصه میراث فرهنگی و درس

 سیالب چگونه و به چه میزان میراث فرهنگی را در معرض خسارت قرار داده است؟ -۱

 آوری میراث فرهنگی در معرض سیالب چه میزان بوده است؟تاب -۲

 برابر در آوریتاب افزایش برای میاسال –های تاریخی و فرهنگی و شهرسازی ایرانی های سازهآموختهدرس -۳
 چیست؟ سیالب

ها و سایر تأسیسات در مقابل سیالب براساس آوری سکونتگاهاصالحات ضروری برای افزایش تاب -۴
 های تاریخی در معرض سیالب چیست؟های ناشی از ارزیابی میراث فرهنگی و بافتآموختهدرس

 


