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 (ومس)بخش گیري شهرها و روشهاي مقابله با آنسیل
 

 عَاهل ایجاد سیل ٍ خسارتْاي ًاشي از آى 
 
ش هشتغ تویلَه 51 3ویلَهتش هشتغ ٍ  51 3گیشًذ، هؼوَالً تضسي ٍ دس اًذاصُ تیي ًَاحی وِ تِ ٍسیلِ سیالب تحت تاثیش لشاس هی»

 ضَد:تٌذی هیّا تِ صَست صیش تمسینهؼوَل سیالباست. تغَس 

-ّای هختصش دس حَضِّای تضسي یا سیالبّای فصلی هشتَط تِ سٍدخاًِتَاًٌذ، سیثالبوِ هی :ايّاي رٍدخاًِسیالب

 ّای وَچىتش تاضٌذ؛

 ضًَذ.ای یا هذّای تلٌذ هیاسُحّای ط تِ سیلىَىّا تیطتش هشتَایي سیالب ّاي ساحلي:سیالب

 

 در ارزیابي خطر سیالب پاراهترّاي زیر باید هدًظر قرار گیرد:

 عوق سیالب، هدت سیالب، سرعت جریاى، شدت سیالب ٍ دٍرُ بازگشت.

 
ی آتخیضی ًیض خَد ّای آتخیض تستگی داسد. خصَصیات فیضیىاًذاصُ ٍ تٌاٍب سیل دس ّش هٌغمِ تِ حجن ٍ صهاى عغیاى جشیاى

تَپَگشافی  ّای جغشافیایی هاًٌذ آتخیض ٍهَاسد ضاهل جٌثِضَد هَثش است. ایي دس تؼییي اًذاصُ سیلی وِ اص یه تاسش خاظ حاصل هی
هصٌَػی هاًٌذ سذّای تضسي تاضذ. ساختاسّای ّای ّیذسٍلَطیىی هاًٌذ جلَگیشی تَسظ گیاّاى سثض، تثخیش ٍ جزب ضذى هیٍ جٌثِ
آیذ وِ استثاط دٍ جاًثِ، تیي عثیؼت ٍ ّای عثیؼی تٌْا صهاًی تِ ٍجَد هیتَاًذ دس عثیؼت سیل، تأثیش تگزاسًذ. ًاتساهاًیًیض هی
یه پذیذُ عثیؼی دس همیاس تضسي، ٍلتی دس هىاًی اتفاق تیفتذ وِ ّیچ فؼالیت تطشی ّای اًساًی ٍجَد ًذاضتِ تاضذ. حتی فؼالیت

ّای ضَد وِ اغلة هىاىخیضی هتوشوض هیایي ٍجَد، فؼالیت تطش دس هٌاعك سیلگشدد. تا هطىل ًویٍجَد ًذاضتِ تاضذ، تاػث تشٍص 
 تاضذ. هٌاسثی تشای سىًَت ٍ دیگش هطاغل الصادی هی

 

و روستاهاي اسالمی شهر ها و شوراهايها، دهیاريويژه کارکنان شهرداري  
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 طبیعي ٍ اًساًي تقسین کرد:هل اتَاى بِ دٍ گرٍُ عَعَاهل بِ ٍجَد آٍرًدُ سیالب را هي

 ضَد وِ تِ ضشح صیش ػثاستٌذ اص:ْا تاػث ٍلَع سیالب هیدس ضشایظ هؼوَلی آًػَاهلی ّستٌذ وِ تغییش عَاهل طبیعي: 

 ّاي هداٍم ٍ سٌگیي: بارًدگي -
گیشد، اتفاق ّا تؼذ اص چٌذ سٍص تاسًذگی آسام ٍ اضثاع واهل صهیي وِ هتؼالة آى یه تاسًذگی ضذیذ صَست هیتؼضی اص سیالب

دس تواهی سغَح تاضذ. تغَس ولی ّای هخشب ٍ ٍیشاًگش هیدّی تِ ٍلَع سیالبىلافتذ وِ ایي یىی اص ػَاهل سشًَضت ساص دس ضهی
صًذ. سایش ّای سغحی سا سلن هیػاهل سشػت صهاًی، تجوغ سٍاًابای سگثاسّای وَتاُ هذت تِ ػٌَاى گیش آتخیضّا، ضذت لحظِتاساى

تا ضذت سگثاسّا ّای جاسی ضًَذُ سا دس ساتغِ البوویت ٍ همذاس حجن سیگیش آتخیضّای هَلذ سیل، ضشایظ حاون تش سغَح تاساى
هاًٌذ ضیة ٍ جْات غالة اساضی، تَپَگشافی، پَضص گیاّی، ًَع ٍ ساختواى، تافت ٍ ػوك خان، ًفَر پزیشی وٌذ. ػَاهلی تؼییي هی

شػت صهاًی سغحی ٍ تغییشات حشاستی هحیظ ٍ خان ٍ ظشفیت رخیشُ ساصی سغحی ٍ غیشُ ػَاهلی ّستٌذ وِ ًمص دٍم سا دس س
ػٌَاى ًوًَِ ضیة ٍ جْت غالة اساضی دس ضْش ضیشاص اص غشب ٍ ضوال غشب تِ سوت حَضِ پست دسیاچِ ّا داسًذ. تِ تجوغ سٍاًاب

ّای آتشیض هطشف تِ ضْش ضیشاص ًیض فالذ پَضص گیاّی الصم جْت اًجام ػولیات آتخیضداسی ٍ جلَگیشی تاضذ ٍ اوثش حَضِهْاسلَ هی
 تاضٌذ. سٍاًاب هیاص فشسایص ٍ واّص 

 فرسایش خاک ًاشي از عدم ٍجَد پَشش گیاّي: -
ایي سسَتات ػثاستٌذ اص فشسایص ّا هَضَع تاس سسَتی اضافی اص جولِ هطىالت هْن است. هٌاتغ ّا ٍ سٍدخاًِتشای تیطتش هسیل

ّای ػاهل ٍضؼیت فیضیىی ٍ دخالت ّا تِ دٍٍ ًحَُ تَسؼِ ایي فشسایصّا. همذاس خان حَضِ آتشیض، فشسایص تستش ٍ وٌاسُ هسیل
گشدًذ )ًظیش عثیؼی دس ٍالغ ًیشٍّایی ّستٌذ وِ اص سَی عثیؼت ٍاسد آهذُ ٍ هَجة فشسایص هیاًساًی تستگی داسد. فاوتَسّای 

است وِ ًیض یىی اص ػَاهل عثیؼی ساصد(. صلضلِ وِ تِ ًَتِ خَد فشسایص سا آساى هییؼی عثّا دس اثش ػَاهل تاساى، تاد، تخشیة خان
افضایص سشیغ هَجة  ،ّای آتشیض هطشف تِ ضْشّا دس حَضِّا ٍ هشتغتخشیة جٌگلگشدد. ّوچٌیي تاػث ایجاد فشسایص صٍدسس هی

ّا ٍ دس ًتیجِ تْذیذ اساضی ٍ ّا ٍ هسیلفشسایص خان تِ دٍ دلیل تاػث عغیاًی ضذى سٍدخاًِگشدد. تطذیذ فشسایص خان هی
گشدد. ّای سغحی، واّص صهاى توشوض سیالب هیّای آبىِ، فشسایص خان تاػث تسشیغ دس جشیاىاٍل ایٌگشدد. ػاهل ضْشّا هی

تا چْاس ضثاًِ ّای ػٌَاى هثال تا پاًضدُ سال لثل دس اثش تاسًذگییاتٌذ. تِ جشیاًْای سیالتی ضذیذتش ٍ تا سشػت تیطتش جشیاى هیلزا 
ضوال  5331ّای ووتش اص ایي همذاس )هاًٌذ آًچِ دس جشیاى سیل سال ًذگیضذ ٍلی اوٌَى تا تاسسٍص دس ضوال وطَس سیل جاسی ًوی

ّا دٍم ایٌىِ سسَتات ًاضی اص فشسایص دس تستش ٍ هصة سٍدخاًِگیشًذ. ػاهل اتفاق افتاد( اساضی ٍ ضْشّا هَسد ّجَم لشاس هیوطَس 
ّا ٍ آب گزسّا تٌگتش ضذُ ٍ دس ًتیجِ تاػث ُ ٍ دّاًِ پلّا تاال آهذّا ٍ سٍدخاًِّا ٍ دس دّاًِ پلْا اًثاضتِ ضذُ، وف هسیلٍ هسیل

 گشدد. سشاصیش ضذى سیل تِ پٌِْ دضتْا ٍ یا اساضی هسىًَی ٍ ضْشّا هی
ّای آتشیض هطشف ٍ پیشاهًَی ضْش تِ ٍلَع ػَاهل عثیؼی ػٌَاى ضذُ فَق، تٌْا ػَاهلی ّستٌذ وِ دس صَست ٍلَع دس حَضِ

اص لثیل رٍب ضذى تشف ٍ یخ، تحشن تجوغ اتشّای هتشاون، تماسى صهاًی تا فصل صهستاى، تاال  دیگشیضَد. ػَاهل سیالب هٌجش هی
ضًَذ وِ تِ دلیل ػذم استثاط خاظ تا هَضَع اص روش ٍ تَضیح آًْا تَدى گشهای ًسثی ٍ غیشُ، هٌجش تِ ایجاد ٍ تطذیذ سیل هی

 خَدداسی ضذُ است. 
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