
 دفاع در مقابل سیل مدیریت خطرات سیل

Water Framework Directive (WFD) 
(1995) 

Floods Directive (FD) (2007):  
 اقتصادی با هدف کاهش اثرات سیل بر سالمت انسان، محیط زیست، آثار باستانی و فعالیت های 

 

 :2009تا  1998بین سال های 
 نفر  1126سیل ویرانگر که منجر به مرگ  213بیش از 

 میلیارد یورو خسارت  به نیم میلیون نفر  52  

فرانسه -هلند  
آلمان، انگلیس، اسپانیا   



 
 

3 STAGES of Floods Directive  
 

 

 

 
Stage I: Preliminary flood risk assessment 

- to review existing and readily available information on past floods and 

their adverse consequences; 

- To analyze the possibility of repetition in the future, incl. potential adverse 

 consequences; 

- To assess the possible adverse consequences of potential future floods; 

- to identify significant past and potential future floods 

گام اصلی دستورالعمل سیل 3  

 ارزیابی مقدماتی خطر سیل: گام اول

 

 مرور و بازبینی اطالعات در دسترس سیل های پیشین و عواقبی که آنها داشته اند-

 بررسی و آنالیز احتمال تکرار سیل ها -

 ارزیابی و آنالیز عواقب سیل های آینده-

 مشخص کردن سیل های قابل توجه گذشته و احتمالی آینده-



Stage II: Preparing maps 
a) Flood hazard 
 
cover the geographical areas which could be flooded according to  
the following scenarios: 

1. With a low probability (likely return period 1000 years,  unforeseeable events); 
2. With medium probability (likely return period ≥ 100 years); 
3. With high probability (likely return period ≥ 20 years).  

 تهیه نقشه ها : دومگام 

 

 نقشه خطر سیل( الف 

 :تهیه نقشه های جغراقیایی منطقه که ممکن است در خطر سیل باشند به روش ذیل

 (بازگشت هزارساله)سیل با احتمال اندک  -1

 (بازگشت صد سال)سیل با احتمال متوسط  -2

 ( سال 20بازگشت )سیل با احتمال باال  -3



 

• Stage II: Preparing maps 

• b) Flood risk 

 

 

shall show the potential adverse consequences associated with the relevant flood 
scenarios and expressed in terms of the following: 

1. the indicative number of inhabitants potentially affected 

2. type of economic activity of the area potentially affected 

3. may cause accidental pollution in case of flooding 

 تهیه نقشه ها : دومگام 

 

 نقشه خطر سیل( ب

 :تهیه نقشه های جغراقیایی منطقه که ممکن است در خطر سیل باشند به روش ذیل

 چه تعداد افراد ممکن است آسیب ببینند -1

 نوع فعالیت اقتصادی منطقه ممکن است آسیب ببیندچه  -2

 آیا احتمال آلودگی در هنگام سیل وجود دارد  -3



 

 سیل با استفاده از نقشه های خطر سیلمدیریت خطر برنامه : گام سوم

 

 احتمالییا کاهش عواقب / تدبیر برای کاهش سیل •

 (اقتصادیعواقب بالقوه ناشی از سیل برای سالمت انسان، محیط زیست، میراث فرهنگی و فعالیت کاهش )

 آماده سازی، شامل پیش بینی سیل و سیستم هشدار دهندهممانعت از سیل، حفاظت از مناطق و برای تدبیر •

  هماهنگی در کل حوضه رودخانه، از جمله کشورهای همسایه•

 رودخانهپایین دست ( برای یک کشور دیگر)بدون افزایش خطر  -از اصل همبستگی ستفاده ا•

 

روش شناسی برای ارزیابی هزینه ها و و هماهنگی فعالیت ها، فهرستی از اهداف و اقدامات مربوط به مدیریت ریسک سیل برای 

 شودمزایای اقدامات تعیین شده طراحی 

 

 سال، شامل تاثیر آب و هوا   6هر  -به روز رسانی  •
 

 

 

  
  

 
 

 

  

Measures for reduction of likelihood of flooding and/ or reduction of potential adverse consequences.  
Measures must be focused at prevention, protection, preparedness, including forecast of flooding  
and early warning system.  

Coordination throughout the whole river basin, incl. neighbor countries; 
Application of the solidarity principle – no measures, increasing the risk (for another country) below the river valley; 

Measures may include:  
 sustainable land use practices,  
 improvement of water retention as well as the,  
 controlled flooding of certain areas in the case of a flood event.  

For coordination of the activities in the country Catalog of objectives and measures for flood risk management and Methodology for assessing costs and benefits of the measures set out in PFRA is intended to be developed at national level. 
Update – every 6 years, incl. impact of climate 
 




