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 سیل چیست؟

1تعریف رویدادهای  اتکایی اهدافسیل برای  خسارت   

 

  

                                                             
در فارسی رویداد را توانستیم از واژه رخداد هم استفاده کنیم اما میاست.  قرارگرفته مورداستفادهرویداد فارسی معادل  Occurrence برایدر این ترجمه،  1

 .گیریمیمو ناشی از طبیعت میدانیم؛ ولی رخداد را پیشآمد، غیرطبیعی و ناشی از عمل انسان در نظر  یرانسانیغپیامد، 
اشاره به وقوع چیزی مهم، جالب و و  شدهترجمه حادثهی به در فارساست که  Event آن اول واژه به های مشابه و نزدیکمطابق فرهنگ لغات النگمن واژه

  زمانی وقوع یک اتفاق است. یهابازهکاربرد دارد متمرکز بر  انگلیسی که در زبان رسمی و اداری Occurrence اما روح واژه؛ غیرمعمولی دارد
به دلیل دیرفهم بودن آن  معموالا چیزی که  عنوانبه Phenomenon ،مهم اجتماعی اتفاقیک  عنوانبه Occasion به توانیمواژه مشابه دیگر  سهاز 

 ناخوشایند و غیرمعمول است نام برد. غالباا دارد که ی احادثه اشاره به یکی از چندینکه  Incident و گیردیمقرار  موردمطالعه
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 ساززمینه

 

در بازار  در حال حاضرکه  یخسارت ادرویدکلوزهای که دیگر نشان داد  باریکدر مرکز اروپا  2002های آگوست سیل
گران اتکایی مهیب گران مستقیم وبیمه. دهندینمارائه گری بیمه اهدافبرای  تعریف واضحی از سیلگیرند ار میقر مورداستفاده

مشخص  یک خط   ،در یک پرونده این رویدادهات سیل و تعداد خسار رویدادهایبر روی این موضوع که کجا باید بین  معموالا 
یچیده جوی شرایط پزمین شناسان و هواشناسان در تالش برای تعیین رویدادهای خسارت مجزا،  توافق ندارند. باهم رسم کنند؛

وقتی موضوع سیل پیش  هرحالبهاما ؛ کنندیم وتحلیلیهتجز فشارکم هاییستمساز پارامترهای هواشناسی مثل را با استفاده 
 همچنان پابرجاست. ینانیاطمنا آیدیم

 اگرنه)حداقل تا حد زیادی  هایییتموقعتا از همچین کرده  نویسیشپمونیخ ری کلوزی را برای خطر سیل طراحی و  یجهدرنت
2برقراری اصل امنیت حقوقی در اینجا اصلییری کند. موضوع کامل( پیشگ  تطبیقدر اتکایی است.  گریمهبمستقیم و  گریمهببین  

چطور  ،ی شدن قراردادیاز زمان نها که کنندیمبر روی این موضوع توافق با موقعیت فعلی تفاوت در اینجاست که طرفین قرارداد 
 .شدخواهد  وفصلحل بین دو طرف ،گریاهداف بیمهبرای سیل  خسارت رویداد مسئله

  

                                                             
2 Legal certainty :اتکا باشد.، شفاف و قابلیرپذ بینییشپدارد سیستم حقوقی/قضایی باید اصل امنیت حقوقی اصلی در حقوق است که بیان می 

 )مترجم(
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 :2002درسدن  شهر

 .آلمان است نددرس شهر کاخ زینگر و اپرای سمپر دراین تصویری از  .وجود نداشتسیل آگوست  یهاآباز  فراری هم تاریخی بناهای برای حتی
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یف -خسارت رویدادسیل تا  از علت  مشکل تعر

 چیست؟ مفقودهخسارت: حلقه اتصال  رویداد -علت

 

آمیز، کلوزهای ساعت هستند. برای نمونه های حوادث فاجعهدر پوشش خصوصبهخسارت  رویدادترین کلوزهای متعارف
 (.cو NMA2244 b, (a  )و یا در آمریکا  LPO98aهای متفاوت نسخه

3«آمیزفاجعهحادثه »یک  یماا مستقای است که رویداد خسارت برآمده از خسارات جداگانه همان حادثه موجب ایجاد  صرفاا و  
اینکه چطور  همو  اندکردهنرا تعریف  «آمیزفاجعهحادثه یک »ارت بدقیق ع ایمعن همکلوزهای ساعت آن خسارات بوده است. 

 حوادثاست که  شدهیرفتهپذدر عمل، عموماا  محدود و مشخص شود. ،باید تعریف به معنای دقیق کلمهخسارت  رویدادیک 
 مسیر این خطرات را هم دنبال کنیماگر  چراکه شوندخسارات ناشی از خطراتی مثل طوفان یا زلزله تعریف  با معیارآمیز فاجعه

 .شودیمبا کلوز ساعت محدود  ، یک رویداد خسارت،عالوه بر این هستند. فشارکممعموالا ناشی از یک علت واحد مثل سیستم 

 چراکهنظر وجود دارد ند اتفاقنیستآل برای تعریف رویداد خسارت بر روی این موضوع که این کلوزها یک روش ایده
 شوند.یمباشد تبدیل به کلوزهایی مبهم  درمیانالخصوص وقتی پای سیل یعل

ساعت  168قاعده  بایل، به ستساب نقابل ا ، بلکه رویدادهای خسارت  کنندینم نگاهیک خطر مجزا  عنوانبهسیل  این کلوزها به
 (.باال " با هر ماهیتی.... اشاره نشده است در.....ساعت متوالی... 168") شوندیمو رسیدگی مدیریت تجمیعی 

های از جبهه دین سریچن در صورت وجود. شوندهوایی متفاوتی ایجاد وآب هایسیستم یلهوسبه توانندیمها ، سیلهرحالبه
روش مفیدی برای تنهایی به، کلوزهای ساعت یجهدرنت .خواهد شدمشکل  مجزا فشار  کمتفکیک بین مناطق  معموالا  ،هوایی بد

 تعریف رویداد خسارت نخواهند بود.

 زنجیره علت علمی: آیا کافی است؟

4مشترکعلل  برحسب خسارت رویدادیک تعریف  منظوربه وجلوتر رفته  خسارت رویدادکلوزهای سایر   طول  ، ی()زنجیره عل   
خسارت را یک مرحله  رویداد. این رویکرد تعریف دهندیمقرار بر روی ابعاد علمی خود را تمرکز  آن،وقوع  و مکانرویداد  دوره

کاربرد این کلوزها برای رخدادهایی که توسط سیل به  اگرچهشود. یک پیشرفت مثبت محسوب میبه معنای دقیق جلوتر برده و 

                                                             
 ایم.آمیز استفاده کردهدر این متن از اصطالح حادثه فاجعه Catastrophe برای واژه 3
 است. قرارگرفته مورداستفادهعلت متفاوت در راستای رسیدن به یک هدف است که در اینجا علل مشترک  به مفهوم common cause اصطالح 4
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توان یک ارتباط قطعی بین جنبه علمی به این دلیل است که همیشه نمیاین  ؛ واست ماندهیباقکننده اند همچنان گیجوجود آمده
 خسارت ایجاد کرد. رویدادو 

 

 آیا عملیاتی است؟ -علت هواشناسی

، هرحالبهولی  .دعلل معمول هواشناسی بو برحسبل خسارت سی رویدادری به دنبال تعریف مونیخشرکت در ابتدا 
 است. شدهاثباتبینیم که در ادامه می طورهمان حلبخش نبودن این راهیترضا

غیرمستقیم با بارش باران و یا  و چهمستقیم چه  ،هستند هاکه نتیجه فعال شدن سیل های آبیآسیب، یک قاعده کلی عنوانبه
 شرایط جوی پیچیده در هرحالبهفشار هستند. پرفشار یا کم هایسیستم عملکرد آیند که خود از آثارها به وجود میفشدن برآب

تعداد  کردن دقیق  مجزا و مشخص  خسارت   رویدادهایتفکیک بین  ،سریع جایگزینیفشار پشت سر هم و با های کمسیستمو 
است.  حیاتیالخصوص رطوبت محتوای آن بسیار علی ،شرایط خاک بعالوه. خواهد شد تبدیل سختی به کار این رویدادها

که بوده ها این سیستمفشار باعث فعال شدن سیل شده است؟ آیا این فقط یکی از چگونه باید تصمیم بگیریم کدام سیستم کم
5آبخیس   باعث شده تا خاک،وانگهی و  باعث اولین آسیب سیل شده فشاری که نهایتاا منجر به سرریزشدن یا آن سیستم کم ؟شود 

 شود؟است علت آسیب در نظر گرفته می شده رود یا دریاچه

ای و منجر به وقوع خسارت سیل بر روی مناطق گسترده بودهفشار در حال حرکت های کممشکل دیگر این است که سیستم
6سیل رودخانه هایموج ،هابعد از بارششوند. در حقیقت در بعضی موارد می و منجر  یداکردهپروزها ادامه  ولیها هفته اگرنه، 

تواند منجر به باال فشار جداگانه میشوند. به همین نحو، دو سیستم کممکانی کامالا متفاوتی می یهاپهنهبه وقوع خسارت در 
نتیجه چه  ؛ وشوندها به همدیگر مینزدیک شدن امتداد رودخانهدر رودخانه شده که در بعضی از نقاط منجر به  آبآمدن سطح 

7دستیینپاها در هایی که ناشی از تالقی رودخانهخواهد بود؟ سیل آیا این رود یک رویداد خسارت را تشکیل  دیگر است. باهم 
 دهد؟ یا دو رویداد خسارت؟می

  

                                                             
5 Waterlogged 
6 lood wavesf River 

7 Confluence of river: ها به رود های رود و ریز آبای که شاخهمعموالا به نقطه دیگریانببهشود. عنوان نقطه تالقی دو یا چند رودخانه تعریف میبه
 شود.نام جدیدی هم داده می ،شود ولی در بعضی مواقع به رود جدیدشود. عموماا به این رود اصلی همان نام رود قبلی اطالق میپیوندند اطالق میاصلی می
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Are of precipitation                    

 

دست، انگلستان شدند. شرایط پیچیده اتمسفری ازاین فشار )اورایتا و نیکول( به دنبال هم و با جایگزینی سریع منجر به وقوع سیل در، دو سیستم کم2000در سال 
د خسارت سیل شده است فشار باعث ایجاکشی بین رویدادهای خسارت را مشکل کرد؛ چراکه مشخص کردن قطعی این موضوع که کدام سیستم کمکشیدن خط

  غیرممکن بود.
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یف نو رهیافت  سیل خسارت رویداد گریبه تعر

 

9، سیالب برفابی8کنندهیرگغافلآسا و برق سیل  ، جویپیچیده متنوع و گسترده است )شرایط  چنانخطر سیل آن نتایجعلل و  و  
 بسیار مشکل است.گوی تمامی حوادث محتمل باشد پاسخخسارت که  رویداد ی ازمند کردن تعریفقاعده کهغیره( 

 حالیندرعداشته باشد؛  درخورها پاسخی برای همه سناریوها که برای بیشتر آن اگرنهحلی بودیم که بنابراین، ما به دنبال یافتن راه
 یک گستره ،سازی کار. برای سادهدادقرار  مورداستفاده نیز المللیدر قراردادهای بین آن را پیچیده نباشد و بتوان هم چنانآن

1سیل مصداقی 0 را که  a98 LPOما کلوز نمونه،  عنوانبه. شود یختهآمدرهمخسارت  رویدادبا کلوزهای فعلی  شد تاطراحی  
 .یمداد قرارمبنا  عنوانبه گیردیمقرار  مورداستفادهاروپا جاافتاده و گسترده در  صورتبه

بازه زمانی  که در یک منطقه جغرافیایی مشخص و در یک های سیلایده اصلی این است که تمام خسارت، اساسا  
منطقه  )زمان مشخص و هایتمحدود. مجموع خسارات سیل با توجه به این گردندآوری جمع شوندمشخص واقع می

 .شوندیمرویداد خسارت در نظر گرفته  عنوانبهو در این کلوز خسارت تجمیعی را به وجود آورده  جغرافیایی مشخص(

 

 جزئیات کلوز

 [دازیدنگاهی بین d، قسمت 10صفحه به با جزئیات ]

1هر خسارت آبی ،خسارت رویدادیک  - 1 در  ها باشدبرف شدنآبکه ناشی از علل طبیعی مثل باران یا  هر آنجاتا  را 
1سد شدنشکستهطبیعی مثل رکه مستقیماا توسط دالیل غی را ت آبی، این کلوز خساراینباوجودا. گیردیبرم 2 یا  

1شکافیلوله 3  168تحت قاعده  ،گذشتهمثل  یخسارت همچین ،درجایی که الزم باشد .گیردیبرنمدر ، اندیجادشدها 
خسارات ناشی از آن  بهبند به خاطر سیل شکسته شود، اگر سد یا آب .خواهد گرفتپوشش قرار تحت (fبند ) ساعت

 شود.می رسیدگی dبه بند جدید کلوز در قسمت با توجه 
                                                             

8 Flash floods 
9 snowmelt 

1 0 Flood extension : شناسی به معنی توصیف مفاهیم با استفاده از مصادیق متعدد است )مترجم(.در زبانگستره مصداقی 
1 1 Water loss 
1 2 Bursting of the dam 
1 3 Bursting of the pipe :طور خالصه به اصالح و بازسازی تأسیسات زیربنایی شبکه آب و فاضالب با استفاده از تجهیزات و امکانات شکافی بهلوله

 گردد.میمهندسی اطالق 
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توسط که  هاییتخسار. نخواهد آمد حساببهمرتبط دیگر  منجر شودطبیعی که به فعال شدن خسارت سیل  حادثه -
تا  شدهجمع  باهمتوانند می ،اندیجادشدهاشده و در محدوده مشخص مشخص در بازه زمانی شدهواقع هایسیل تمام
 دهند.تشکیل را جزا مخسارت  رویدادیک 

1موج طوفان یجهدرنتخساراتی که شامل این تجمیع خواهند شد و تنها خسارات آبی  - 4 شامل این تجمیع  اندیجادشدها 
 سایر خسارات   مانندبهشوند )مثل طوفان( ترکیب سیل و سایر خطرات واقع می یجهدرنتخساراتی که  نخواهند شد. به

بند  گری جدید  رویداد خسارت قرار نخواهند گرفت.و در تعریف ساعت 72یعنی کلوز  ؛شودمی رسیدگی( eبند )
(e ) خطر که نام آن 2خسارت نتیجه حداقل  رویداد کهیوقتفقط( ها در قسمتa( و )bآورده شده باشد اجرا می ) شود

 شود.می «دو یا بیشتر»های شامل واژه به همین دلیلو 

  

                                                             
1 4 Storm surge 
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یف  رویداد خسارت:  گریتعر
 برای سیل LPO 98 A بهبودبخشی

توسط  یماا مستقو  آمیز باشدیک حادثه فاجعه ازناشی خواهد بود که  مجزاییبه معنای تمام خسارات « رویداد خسارت»عبارت 
 حدود به:م شدهیفتعر« رویداد خسارت  »مدت و گستره هر  اگرچه باشد. یجاد شدهاآن 

a) 72  1طوفان شدید مناطق حارهدر مورد یک ساعت متوالی 5 1چرخند استوایی،  6 1تندباد،  7 1تگرگطوفان ،  8  و یا تورنادو 
b) 72  ،1دریاییزلزله ساعت متوالی در مورد زلزله 2، امواج جزر و مدی9 0 2یفشانآتشیا فوران   1  
c) 72  و در محدوده یک شهر، شهرستان یا دهستان در مورد خسارات شورش، آشوب و بلواساعت متوالی 
d)  ناشی از که  شودیمگرفته  در نظرمجزایی جموع تمام خسارات م عنوانبه «رویداد خسارت»عبارت  ،سیل مورددر

2موارد طغیان آبتمام  2  طور)همان متناظر از مناطق   یکیدرزمانی زیر و  یهادورهاز  یکیدرتوسط آن  یماا مستقبوده و  
و نه به هر نحو  یماا مستقمشروط به اینکه این موارد نه  باشد؛ یجادشدهاو توسط خطرات طبیعی  که تعریف خواهد شد(

 است به وجود نیامده باشند. شده اشاره هاآندر باال به  cو  aیا هر خطر دیگری که در بخش  موج  طوفاندیگری توسط 
 1شماره  یبندپهنهجغرافیایی  یهامحدوده، رودآبریزحوضه1شماره  بندیپهنه داخلدر ساعت متوالی و  168 -

 .اندشدهیفتعر 1 شماره در ضمیمهآبریز  هایضهحو
 2ی شماره بندپهنهی جغرافیایی هامحدوده، رودآبریزحوضه2بندی شماره پهنه داخلدر ساعت متوالی و  504 -

 .اندشدهیفتعر 2آبریز در ضمیمه شماره  هایضهحو
اطقی است که یک کشور" به معنای مندر باقیمانده  نواحی "یک کشور، در باقیمانده  در نواحیساعت متوالی و  168 -

ملی یک کشور  قلمروبه  محصورهمچین مناطقی باید نیستند. رود آبریزهایحوضه 2و  1بندی شماره متعلق به پهنه
 .باشد

e) 72  از  ناشیآن رویداد، شامل خسارت یا خسارات مجزایی است که " که یخسارت رویداد"هر  مورددر ساعت متوالی
 .است شدهاشاره dو  a، b، c بندهایدر  هاآنعناوین  به وقوع دو یا چندین خطر است و

                                                             
1 5 Hurricane 
1 6 Typhoon 
1 7 windstorm 
1 8 Hailstorm 
1 9 seaquake 
2 0 Tidal wave 
2 1 Volcanic eruption 
2 2 inundation 
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f) 168  شده خطرات اشاره از هرکداماز ی یا خسارات مجزا تکه خسار با هر ماهیترویداد خسارتی" "هر ساعت متوالی از
 .شودینمرا شامل باال  dو  a، b، cبندهای در 

اد روید»در آن  وقوع بپیوندد،های زمانی بهو این بازهو هیچ خسارت مجزا از هیچ خطر مورد بیمه که خارج از این مناطق 
 گرفته نخواهد شد. در نظر« خسارت

آمیزی فاجعه حادثهو اگر هر  نمایدانتخاب  شودیمآغاز  از آن نقطه همچین ساعات متوالیتاریخ و زمانی را که  تواندیمشرکت 
دو یا چند "رویداد خسارت" تقسیم آمیز را به آن حادثه فاجعه تواندیمشرکت به طول بینجامد،  شدهاشاره یهازمانبیشتر از 

کدام از هیچتاریخ آغاز  طورینهمهمپوشانی نداشته باشند و  با هم هیچ دو بازه زمانیاین تقسیم مشروط بر این است که ، نماید
 باشد.نآمیز آن شرکت در آن حادثه فاجعه شدهثبت مجزای زودتر از تاریخ و زمان  وقوع اولین خسارت   های زمانیبازهاین 

 

 GRDCهایی است که توسط ها بر اساس دادهشده است. گستره جغرافیایی آن فهرستهای آبریز هضحو 2و  1های شماره بندیام پهنهتم 1در ضمیمه 
(Global Runoff Data Center) ها منتشر شده است. آن سایتارائه و در وبGRDC  تحت حمایت سازمان جهانی هواشناسیWMO 
(World Meteorological Organization) شناسی آلمان و در انستیتو ملی آبBFG (German Federal Institute of 

Hydrology) کرده است. این قلمروها برای استفاده  تبدیل " خسارتتراکمجغرافیایی را به قلمروهای " شدهیفتعرهای آبریز هری حوضمونیخکند. فعالیت می
 باشند.یمدر دسترس  www.munichre.com/floodeventری و در آدرس یت مونیخساوبآور هستند و در در این کلوز الزام

  دهد.را نشان می 404توضیح مترجم: این آدرس در حال حاضر خطای 
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یف  های جغرافیایی و زمانیمحدودیت گریتعر

زمانی و جغرافیایی  هاییتمحدودخود موضوع  شودیمایجاد  مجزاهای کردن خسارتکه با ترکیبرویداد خسارت  -
 .گیردقرار می

بستگی منطقه  اندازهبه شدهاعمال نیهای متفاوت زمامحدودیت .شوندیمتقسیم  بندیپهنهسه  در هایتمحدوداین  -
 .شده استو سایر مناطق ترسیم  های آبریز بزرگههای آبریز متوسط، حوضی بین حوضهتمایز .دارند

آوری جمع GRDCتوسط سازمان  هاآنهای مکانی آبریز رود در سرتاسر دنیا و محدودیت یهاهضحوموضوع  یهاداده -
ت در سایه حمای GRDC(. https://www.bafg.de)این سازمان موجود است  یتساوبو اطالعات آن در  شوندیم

WMO  درBfG یگذارنامی آبریز رود به دنبال رود اصل یهاهضحو. کندیمهواشناسی آلمان فدرال فعالیت  یتوانست 
 .شوندیم

د و رود قرار دارن km2000,30با مساحت بیشتر از  یامنطقههستند که در  ییهاهضحو موردنظرآبریز  یهاهضحو -
 .ریزدمیدریاچه یک دریا و یا  یک به هاآناصلی 

 km2000,100تا  km2000,30یعنی از : سایز متوسط گیرندیمقرار  بندیپهنهآبریز بین یکی از این دو  یهاهضحو -
2ه آبریز پومثل حوض 3 2و یا گارونه  4 2ه آبریز راینمثل حوضاست  2km000,100که باالتر از  بزرگ. سایز  5 2و دانوب  6 . 

در مناطق باقیمانده  نیستند هابندیپهنهاز این  کدامیچهبه متعلق که  ییهاخسارتشود که یمطور فرض ینا
را شامل تمام یک کشور  تواندیمچنین مناطقی باید در محدوده مرزهای ملی یک کشور باشند. این منطقه اند. شدهواقع
 نباشند. )پیوسته( جوارآن هم زدهیلسمناطق حتی اگر  شود

2همبستگی باالیی بین درازای رود اصلی معموالا  - 7  بندیپهنهدر هر  هاوده آبریز وجود دارد. درازای جریان رضو اندازه حو 
2با سرعت موج سیل  مخصوص به خود ،خاص 8 خسارت  هایزمانی برای رویداد هاییتمحدودتا  شودیممقایسه  

زمانی که برای تجمیع  هاییتمحدودمدل،  عنوانبهدر بازار  شدهشناختهساعت  هایبازهبا استفاده از ایجاد شود. 
ساعت برای  504آبریز متوسط،  یهاهضحوساعت برای  168: گرددیمتعریف  ترتیبینابه شدهوضعخسارات سیل 

 ساعت برای مناطق باقیمانده. 168آبریز بزرگ و  یهاهضحو

                                                             
23 Po 
24 Garonne 
25 Rhine 
26 Danube 
27 Flow length of main river 
28 ypical flood wave speedT 
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قرار در چارچوب تعریف رویداد خسارت  کهیمادامجنبه نوآورانه این کلوز در این است که حوادث طبیعی آغازگر خسارت، 
های در محدودهکه های سیل تمامی خسارتمجموع  آوردندستبا بهخواهند شد. نمرتبط با خسارت در نظر گرفته  نگیرند،

 دهد.اند، جنبه نوآورانه کلوز در موضوع سیل خود را نشان میبه وقوع پیوستهشده تعریفزمانی و جغرافیایی از پیش 

 
 

 زمانی و جغرافیایی هاییتمحدود -رویداد خسارت

 زمانی                                                                             جغرافیایی                                                           محدودیت

 ساعت km2000,100                     168تا  km2000,30یعنی از  متوسط اندازهآبریز با  یهاهضحو                                  1بندی پهنه

                                                                                                                                             ساعت km2000,100                                           504 از تربزرگیعنی  بزرگ اندازهآبریز با  یهاهضحو                                 2بندی پهنه

 ساعت 168                                                                     مناطق در محدوده مرزهای ملی یک کشورسایر                                   3بندی پهنه
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 هایی برای نشان دادن کاربست کلوزمثال

A. 2آبریز البه هایهحوضهای کلوز جدید، سیل بر اساس 9 3( و دانوب2بندی پهنه)  0  20تا  12در تاریخ  (2بندی پهنه) 
عامل آن فشار )ایلسه( اگرچه تنها یک سیستم کم، شوندیمگرفته  در نظردو رویداد خسارت  عنوانبه 2002آگوست 

این سیل هم  چراکهآگوست هم یک رویداد خسارت مجزا نیست؛  11سیالب در جنوب غربی رومانی در . ه استبود
 به وقوع پیوسته بود. شدهینمعساعت   504آبریز دانوب و در بازه  هدر حوض

B.  ه آبریز حوضبه وقوع پیوست.  یزمانهمهای در اسکاتلند و جنوب انگلستان سیل 2000اکتبر  11تا  9در بازه زمانی
س 3تام  1  کدامیچههای کاربردی مالک وسعت داشت 2km000,30کمتر از  ازآنجاکهقرار گرفت اما  یرتأثتحت هم  

بودند که تا  شده واقعای ماندهبنابراین، هر یک از خسارات در مناطق باقی .ه آبریز را نداشتهای حوضبندیاز پهنه
 قرارگرفته یرتأثتحت ناهمجواری() ییمجزاگسترش یافته بود. اگرچه مناطق جغرافیایی مرزهای سرزمینی بریتانیای کبیر 

 گردید. ساعت 168خسارت کل تابع قاعده شدند. ها باید به یک رویداد نسبت داده میبود، سیل
C. فشار دو سیستم کم ند.جدید را تشکیل داد حادثهد یک ندبو آغازشدهدر انگلستان و  2000اکتبر  28هایی که سیل

3اوراتیا 2 3و نیکول  3 این تعریف جدید رویداد خسارت مدنظر باشد،  کهییجاتا  اما ها بودنداین سیل گرایجادعامل  
3بعدی یعنی ربکافشار سیستم کم. عوامل خارج از موضوع هستند 4 نوامبر گسترش  10 تاوقفه را دامنه زمانی سیل بدون 

به طول انجامیده ساعت(  168)نوامبر  3اکتبر تا  28از  حادثه، اولین وجود داشت حادثهدو  بنابراین در این موقعیت .داد
 نوامبر آغاز شده بود. 4از روز  حادثهو دومین  بود

D. 3گیر در امتداد تیسامنجر به خسارت چشمآسا در شرق فنالند باران سیل 1999 مارسآغاز  در 5 و دانوب شد. چند روز  
در  یرفتهاثر پذآلمان منجر به وقوع سیل در راستای رودخانه دانوب شد. تمام مناطق در بعد وقوع یک سیالب برفابی 

ساعت به وقوع پیوسته بودند. این  504در بازه زمانی و خسارات هم ( 2 یبندپهنهه آبریز رود دانوب قرار داشتند )حوض
 ها هم تجمیع گردید.دهنده یک رویداد خسارت بود و خسارتموضوع تشکیل

                                                             
29  Elbe به زبان چکی Labe جمهوری های اصلی اروپای مرکزی است از شمال غربی رودخانه که یکی از آبراه . ایناروپای مرکزیای است در نام رودخانه

 . )مترجم(ریزدمی دریای شمالبه  آلمانسرچشمه گرفته پس از گذر از کشور  چک

 )مترجم( .ریزدمی دریای سیاهبه  رومانیدر کشور  دلتای دانوبگیرد و در ناحیٔه سرچشمه می آلماندر  جنگل سیاهکه از  اروپادانوب رودی است در  30
31 Thames 
32 Oratia 
33 Nicole 
34 Rebecca 
به طول  صربستانو  مجارستان، رومانیگیرد و با عبور از کشورهای سرچشمه می اوکرایناست. این رود از کشور  اروپاهای اصلی مرکزی تیسا یکی از رودخانه 35

 )مترجم( .ریزدبه رود دانوب می صربستاندر  ستاری سالنکامنکیلومتر در روستای  ۱۵۶٬۰۸۷و مساحت حدود  کیلومتر ۹۶۵

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%DA%86%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%DA%86%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%DA%86%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86


 

15 | P a g e 

 

E.  های آبریز رودهای هد. عالوه بر حوضهایی در آلمان، فرانسه، لوکزامبورگ، بلژیک و هلند به راه افتاسیل 1995در ژانویه
3راین 6 ریخته  دو رود کدام از اینبه هیچ هاآنشدند که آب از  متأثرها هلند و بلژیک از این سیل و دانوب، مناطقی از 

 4حداقل  خود هواییوب این سیل بود؛ اما این الگوی آبهوایی اصلی مسبو. اگرچه تنها یک الگوی آبشدینم
ساعت( و  168)و مناطق باقیمانده بلژیک  ساعت( 504)ساعت(، دانوب  504را ایجاد کرد: راین ) اییمهبخسارت 

 ساعت(. 168)هلند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 فرانسه، آلمان، سوئیساز کشورهای  آلپهای ترین رودهای اروپاست که با سرچشمه گرفتن از کوهترین و مهملومتر درازا یکی از طویلکی ۳۲۰٬۱رود راین با  36

 )مترجم( .است شدهگرفتهبه معنی آنچه روان و جاری است )رونده(  (Renos) کند. نام این رود از ریشه سلتی رنوسعبور می اتریشو  لیختن شتاینو  هلندو 

   

Loss area 
Countri es af f ected 

Fl ooded Ri vers 

 

 

 

  

  

 قرار داد. یرحت تأثترا  های البه و دانوبهضحو 2002اروپای مرکزی، سیل آگوست در 
 اسایی شدند.دو رویداد خسارت شن ترتیباینبهمطابق با کاربست کلوز جدید، 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%BE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%BE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4
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یف  :بهبودیافته رویداد خسارت   گریمزایای تعر

 سیل ناچاراا  هایباشد، خسارت ادامه داشتهرویداد خسارت  گریدر مورد تعریف کنونی هایاطمینانی ناتا زمانی که  -
 ،تمام مالحظات گرفتن ردر نظبا خواهد شد که  هاآنگزاران بین بیمه گران اتکایی و بیمه یدارکش مباحثمنجر به 

رویداد  گریتعریفمزیت  ،LPO 98a کنونی کلوز گریدر مقایسه با تعریف .نیستبخش رضایتنتایج آن همیشه 
 یگذارناممشخص  طوربه را سیل خطرات  این است که هم شده است، خطر سیل، گسترده در برگرفتن  باکه خسارت 
 .کرده استو تعریف 

با استفاده از آن گستره رویداد خسارتی  تا دهدیم ارائه هاآنگزاران گران اتکایی و بیمهبه بیمه حدود واقعی را کلوز جدید -
 .نماندو دیگر جایی برای تفاسیر متفاوت باقی  شودبوده است مشخص  خطرات سیل که علت آن

 نیزخسارت دهنده نواحی تراکم تشکیل زمانهمباقیمانده است که  مناطقیا  ه آبریز رودمناطق حوضمبتنی بر کلوز  -
 گزارانیمهبگران اتکایی و برای بیمههم سناریو خسارت را  یسازمدلخسارت و  تراکم این رویکرد، ارزیابی. هستند

 نماید.تسهیل می هاآن
نخواهند دید. اینکه این کلوز به نفع یکی از طرفین گزار اتکایی خود را در وضعیت گرفتاری گر اتکایی و نه بیمهنه بیمه -

 موردنظر دارد. یپرتفوهوایی و توزیع جغرافیایی  غالبباشد بستگی به شرایط 
 باشد، شدهیینتعهای جغرافیایی و زمانی از پیش در محدوده های آبیآنکه خسارت شرطبه ،1سناریو بنابراین، در 

 ها را خواهند داشت.گران امکان تجمیع این خسارتبیمه
های جداگانه با هم جمع شده و یک رویداد خسارت تکی را دیگر این امکان وجود ندارد که خسارت ،2سناریو در 

 اطق باقیمانده هستند.ه آبریز رود و مندربردارنده چندین حوضآمیخته و همها دراین خسارت چراکهتشکیل دهند 
 هم بسیار مناسب است. المللیینبقراردادهای که برای ای در قراردادهای منطقهاعمال برای  تنهانهاین کلوز  -
ان یک سازم یلهوسبههای آبریز اصلی هکنند. پایگاه داده حوضگذاری میزباقیمانده را مرمناطق  دقتبهمرزهای ملی  -

 .گرددیماداره  المللیینب طرف  شده، مستقل و بیشناخته

 :بر روی تقاضا و برنامه اتکایینتایج کلوز 

 ری توسعه داده شده است نتایج خود را در سه بعد نشان خواهد داد:مونیخاستفاده از این کلوز که بیشتر توسط ، اساساا 

3گراولویت سطوح نگهداری بیمهتواند بر روی می مسئله. این بخشدمیا بهبود گران ربیمه PMLصحت محاسبات  - 7  
 آمیز را افزایش دهد.گذاشته و تقاضا برای پوشش فاجعه یرتأث

                                                             
37 Priority Levels 
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های جغرافیایی، بر روی تعداد و محدودیتهای زمانی گستره دورهگرفتن  در نظربا  های بیمهشرکتگران اتکایی و بیمه -
3برقراری مجدد پوشش 8  خواهند رسید.به توافق  

 یازموردنبه همراه زمان وقوع های دقیق اطالعات اضافی خسارات را فراهم کنند. مکانگران خواسته خواهد شد از بیمه -
 جغرافیایی و زمانی مناسب اختصاص داد. هایبندیاست تا بتوان خسارات جداگانه را به پهنه

 اجرای کلوز:

برای . شودیممنتشر  GRDCکه توسط  باشدیم GISهای های آبریز رود در اصل بر مبنای دادههگستره حوض -
تبدیل خطر  تراکم نواحیهای دادهبه را  اروپامربوط به های وز دادهری تا به امر، مونیخهای بیمه گری و اتکاییاستفاده

 کرده است.
3بندی جغرافیاییبا استفاده از شبکه - 9 4، مثل کرستاکنندیم ثبترا و زلزله  طوفانهای در معرض خطر دادهکه   0 یا مناطق  

ها ها و برای اختصاص دقیق خسارتبرای تولید مدل هاداده نتایجتعریف خواهند شد. های آبریز رود هحوض ،پستیکد
 د گرفت.خواهقرار  مورداستفادهبه رویدادها 

اند و اند در ضمیمه کلوز فهرست شدههای آبریز رود اختصاص داده شدههضاز حو هرکدامکه به تراکم خسارت  نواحی -
و مبنای مستقل خود را حفظ  در دسترس است بلندمدتبرای اطمینان از اینکه این پایگاه داده در االجرا هستند. الزم
 .اندشدهمنتشر  www.munichre.com/floodeventکند کلوز و ضمایم آن در آدرس اینترنتی می

 خالصه:

های آبریز ایجاد هرا اروپا به دلیل تعداد زیاد حوض گرفتاری ینتربزرگفعلی است.  هایینانیاطمناهدف مونیخ ری برطرف کردن 
 ینابا  گران اتکایی مانند هم آماده استفاده حداکثری از منافع مفهوم جدید هستند.گران و بیمهاست که بیمه جایییناو کرده 

دانش گسترده تولید و تبدیل داشتن  ری باقرار گیرد. مونیخ مورداستفادهالمللی هم در قراردادهای بین تواندیماین کلوز  ،وصف
4ارزیابی در معرض خطربرای خسارت را دارد و بنابراین  تراکم نواحیهای آبریز به ه، تخصص الزم برای تقسیم حوضهاداده 1  

کلی  صورتبهبه بازار  طورینهمهایمان و دادن این خدمات به مشتریاختیار قرارهدف ما در . دهدمی الزم را ارائه پشتیبانی
در انگلستان  هاآنسیل برای  PMLدهیم تدارک و ارائه محاسبات هایمان ارائه میاکنون به مشتریاست. خدمات بیشتری که هم

مطالب بیشتری بدانید، خوشحال خواهیم شد تا کاربست آن را  مسئلهاگر تمایل دارید تا درباره رویکرد ما در این  و آلمان است.
  های مناسب را ارائه دهیم.موردنیاز تشریح کنیم و به شما راهنمایی یهادادهو برای ساختار اتکایی 

                                                             
38 reinstatement Number of 
39 Geographical Grid :  مترجم(). شوندیمو مجزا  بندییمتقسدر این روش مناطق با استفاده از طول و عرض جغرافیایی 
40 CRESTA 
41 assessment Exposure 
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1–7 6700 8 33098      3–6      10–12 
9–10 6708 54–55 33100       20–36 
12–

19 

6710 57 33102       39–42 
21–

22 

6712–6714 67–68 33104       47–69 
25–

26 

6721 88 33106   
 6731  33142   
 6733  33154   
 6741  33165   
 6751–6752  33175   
 6754  …   
 6762  44879   
 6771  44892   
 6773–6774  44894   
 6780  45127–45128   
 6787  45130–45131   
 6791  45133–45134   
 6793–6794  45136   
 6800  45138–45139   
 usw.  usw.   

  

 

 

 
 

 

  

 چه درو دهد و بستگی به این دارد که کدام سیستم برای ارزیابی تراکم ریسک نشان می هاآن یکد پستاین گرافیک حوضه آبریز دو رود راین و موز را در مناطق کرستا و در مناطق 
 .اندشدهخالصهدر جدول زیر  اندقرارگرفتهاین دو رود . مناطقی که در نواحی قرار گیرد مورداستفاده یکشور

ریزد. حوضٔه آبریز این می دریای شمالدر پایان به  هلندو  بلژیکو پس از گذشتن از  آغازشدهکه از فرانسه  اروپاستکیلومتر در  ۹۲۵رودی مهم به طول موز رود : توضیح مترجم
 .مساحت دارد یلومترمربعک ۳۶٬۰۰۰رود 

ا  ل اتریش یکد پست سوئیسکرست ا     اشتاینلیختن ک ل آلمان یکد پست فرانسهکرست ا   لوکزامبورگ ک ا         بلژیککرست  هلندکرست

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%DA%98%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%DA%98%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
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یز رودلیست حوضه  :های آبر
 نشان داده نشده است. تقسیم به نواحی تراکم خسارت

آوری جمع GRDCتوسط سازمان  هاآنهای مکانی ی آبریز رود در سرتاسر دنیا و محدودیتهاهضحوی موضوع هاداده
و در انستیتو ملی  WMO (World Meteorological Organization)تحت حمایت سازمان جهانی هواشناسی  GRDC شوند.یم

 کند.فعالیت می BFG (German Federal Institute of Hydrology)شناسی آلمان آب

 اروپا

 
  k2)  000,100 ≤  ( 2 بندیپهنه                                                                        k2)  000,100تا  000,30) 1بندی پهنه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Guadalquivir 19. Narva 
2. Guadiana 21. Dniestr 
3. Tejo 22. Southern Bug  
4 .Douro 23. Sakarya 
5 .Ebro 24. Kizilirmak 
6. Garonne 25. Kuban 
8. Seine 31. Vuoksi 
9. Rhone 32. Kymijoki 

10. Po 33. Gloma 
12. Weser 34. Vaenern-Goeta 
17. Neman  
18. Western Dvina  

7. Loire 
11. Rhine-Maas 
13. Elbe 
14 .Oder 
15 .Danube 
16. Wisla 
20. Dniepr 
26. Don 
27. Ural 
28. Volga 
29. Nothern Dvina 
30. Neva 
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یقا  آفر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  k2)  000,100 ≤ ( 2  بندیپهنه                                                             k2)  000,100تا  000,30) 1بندی پهنه

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Gambia 
15. Tugela 
16. Maputo 

17 .Incomati 

1. Senegal 11. Ogooue 
3. Niger 12. Zambezi 
4 .Volta 13. Okavango 
5 .Sanaga 14. Orange 
6. Lake Chad 18. Limpopo 
7. Nile 19. Save 
8. Shebelle  
9. Rufiji  

10. Congo  
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 و استرالیا آسیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 k2)  000,100 ≤  ( 2 بندیپهنه                                              k2)  000,100تا  000,30) 1بندی پهنه             

 استرالیا                                                                                                آسیا                                                                         آسیا                   

  

 

                                                                

      

 

 

 

10 .Luan He 

19 .Mahi River 

20 .Narmada 

21 .Tapti River 

24 .Cauvery River 

25 .Penner River 

27.Brahmani River (Bhahmani) 
28 .Damodar River 

31 .Sittang River 

37 .Bei Jiang (Pearl R. North) 
38 .Dong Jiang (Pearl R. East) 

1. Tigris & Euphrates   

2. Pechora  

3 .Ob 

4 .Pur 

5 .Taz 

6 .Yenisei 

7 .Lena 

8 .Amur 

9 .Liao He 
11 .Yongding He 

12 .Huang He 
13 .Huai He 
14. Chang Jiang 
15. Tarim 

16. Aral Sea 

17. Indus 

18. Ganges 

22. Godavari 

23. Krishna 

26. Mahanadi 

29. Brahmaputra 

30. Irrawaddy 

32. Salween 

33. Chao Phraya 

34. Mekong 

35. Hong (Red 

River) 

36. Xi Jiang 

39 .Burdekin 
40 .Fitzroy   

41 .Murray 
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یکای شمالی   آمر

 
  k2) 000,100 ≤  ( 2 بندیپهنه                                                      k2)  000,100تا  000,30) 1بندی پهنه         

               

 

 
  

1. Yukon River 

3 .Fraser River 

4. Mackenzie River 
5. Churchill River 
6. Nelson River 

7 .Columbia River 
11 .Bravo 
14. Colorado River 

15 .Brazos River 
16 .Colorado River 

(Caribbean Sea) 

18 .Mississippi River 

19 .St. Lawrence 
27 .Alabama River & 

Tombigbee 

33 .Caniapiscau 

37 .Grande Riviere 

39 .Nottaway 

40 . Moose  River 
41 .Albany River 

43 .Winisk River 

45 .Hayes River 
 (Trib. Hudson Bay) 

2.Skeena River 

8.Klamath River 

9.Sacramento River 
10.San Joaquin River 

12 .Yaqui 

13 .Fuerte 

17.Trinity River 
20. Apalachicola River 

 21. Altamaha River 

22 .Santee River 

23 .Pee Dee River 

24 .Potomac River 

25.Susquehanna 
26 .Hudson River 

28. Saint John River 

29. Saguenay (Riviere) 

30. Manicouagan  

31 .Churchill, Fleuve 

32.George River 

34 .Aux Melezes 

35 .Feuilles (Riviere) 

36. Arnaud 

38 .Eastmain 

42.Attawapiskat 

44 .Severn River 
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یکای جنوبی  آمر

 
  k2)  000,100 ≤  ( 2 بندیپهنه                                                       k2)  000,100تا  000,30) 1بندی پهنه

                 

 

 

3 .Cuyuni 

4. Essequibo 
5 .Corantijn 

6 .Maroni 

7 .Rio Araguari 
10 .Rio Capim 

11. Rio Gurupi 
12. Rio Pindare 
13. Rio Mearim 
14. Rio Itapecuru 
16. Rio Jaguaribe 
18 . Rio Itapicuru 
19 . Rio Paraguacu 
20. Rio De Contas 
21. Rio Prado 
22. Jequitinhonha 
23. Rio Doce 
24. Paraiba Do 

 1 .Magdalena 
2 .Orinoco 
8 .Amazonas 
9 .Tocantins 

15 .Rio Parnaiba 
17 .Sao Francisco 
25 .Parana 
26 .Uruguay 
27 .Salado 
28 .Colorado (Argentina) 

29 .Negro (Argentina) 
30 .Chubut 

 

 


