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 (ششم)بخش گیري شهرها و روشهاي مقابله با آنسیل

 هاي شهريهاي مقابله با سیالبروش

 روشهاي مذيريتی مقابله با سیالب

 هقررات ساختواًی
ضًَذ. ایٌگًَِ ّای دٍلتی ٍضغ هیستگاُای اص ضَاتط ٍ هقشساتی است کِ هؼوَالً تَسط دایي هقشسات ضاهل هجوَػِ

ّای ایوٌی، تْذاضتی ٍ سفاّی هشدم تلقی ّا تا ػٌایت تِ جٌثِهقشسات، استاًذاسدّایی تشای احذاث اًَاع ساختواى ٍ ساصُ
ب ّایی سا کِ دس سیالّا ٍ ساصُتَاًذ خساست سیالب تش ساختواىضَد ٍ چٌاًچِ تخَتی تذٍیي ضَد ٍ تِ اجشا دسآیذ، هیهی

 ضًَذ، تِ طشص هَثشی هْاس ًوَد یا کاّص داد. دضتْا احذاث هی
 

  رٍشْای هخصَص اراضی شْری
ّای ًاضی اص تاسًذگی دس سطح ضْش سا آٍسی، اًتقال ٍ دفغ سیالبسٍّای ضْشی کِ ٍظیفِ جوغػالٍُ تش ضثکِ سیالب

ّای ضْشی هَسد ا ٍ یا کاّص ضذت آتذّی سیالبّّای فٌی صیش ًیض تشای تقلیل سٍاًابتِ ػْذُ داسًذ، تاسیسات ٍ ساصُ
 گیشًذ:استفادُ قشاس هی

 .ّای ضْشی ٍ تؼذیل ضذت آىاصسیالبّا یا استخشّای تاخیشی تشای رخیشُ هَقت تخطی حَضچِ -1

ّای ضْشی ٍ تغزیِ ّای سایج تشای ًفَر دادى آب تاساى تِ داخل صهیي تِ هٌظَس کاّص حجن سٍاًاباًَاع سٍش -2
 تَاى تِ ضشح صیش خالصِ کشد:ّای هضتَس سا هیْای صیش صهیٌی کِ سٍشهصٌَػی آت

 ّا یا استخشّای تغزیِ هصٌَػی.استفادُ اص حَضچِ -1-2
 سٍّا، پاسکیٌگ ٍ غیشُ. ّای تتٌی ٍ آسفالت تشای پیادُّای ًفَرپزیش تِ جای سٍکصاستفادُ اص سٍکص -2-2
 ّای صیش صهیٌی.ْشی تِ الیِّای ضاستفادُ اص چاُ تشای تضسیق سیالب -3-2
ّا تِ ًقاط ّا ٍ ّذایت جشیاى ًاٍداىّای هٌاسة تشای ایجاد تاخیش دس صّکطی تام ساختواىاستفادُ اص طشح -4-2

 ًفَرپزیش.
 ضَد. حفش تشاًطِ کِ تا هَاد دسضت داًِ پش هی -5-2
 ّای ًفَر حفش گَدال -6-2

-تَاًین گسیٌِّای هقاتلِ تا آى عٌَاى گردیذ، هیرٍشتِ هطالثی کِ تاکٌَى درتارُ سیل ٍ  تَجِتا 

 تٌذی کٌین: ّای هقاتلِ تا سیالب را از ًظر زهاًی در سِ گرٍُ زیر تقسین

 ّای کَتاُ هذتّا ٍ فعالیتاقذام -1

 گیشتٌذّا ٍ سذّای سیلساخت سیل -

 تٌذ تشای پیطگیشی ٍ حفاظت اص خطش سیالبساخت خاکشیضّا ٍ دیَاسّای سیل -

و روستاهاي اسالمی شهر ها و شوراهايها، دهیاريويژه کارکنان شهرداري  
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 ّای صّکطی دسٍى ضْشی ٍ تْثَد ّشچِ تیطتش جشیاى صّکطی کاًال تجذیذ -

 تٌذّای سیلّای هْن خاکشیضّا ٍ دیَاسُهشهت ٍ ًگْذاسی تخص -

 ّای هیاى هذتّا ٍ فعالیتاقذام -2

 ّای پش جوؼیتتْثَد هجوَػِ هحلی اساضی غیش هسکَى ٍ تَسؼِ خذهات، ضاهل: تْثَد ٍ اصالح هحلِ -

 اًگی ّای خساخت ٍ ًصة پوپ -

 ّای هحیطی تشًاهِ آهَصش ّوگاًی دس خصَظ ًحَُ استفادُ اص اساضی غیش هسکًَی ٍ افضایص آگاّی -

 ّای تلٌذ هذتّا ٍ فعالیتاقذام -3

ّای الصم تیٌیًگشی، پیصضَد، الصم است تا دیذ آیٌذُّای کَتاُ ٍ هیاى هذت اجشا هیّا ٍ اقذامّوچٌاى کِ سیاست
 هذت ًیض تِ اجشا دسآیذ. ّای تلٌذ تِ صَست تشًاهِ

 کٌذ: طشح هذیشیت هحیطی هشکة تِ ػٌَاى یک چاسچَب کاهل، سیاست تخطی تِ ضشح صیش سا هطشح هی

ّایی جْت ساٌّوایی ٍ پیطٌْاد کاستشی صهیي ٍ تصَیة تٌظین ٍ تِ کاس تشدى سیاست هذیریت کارتری زهیي: -1

 استاًذاسدّای هٌاسة جْت تَسؼِ؛

ٍ تِ کاس تشدى قَاًیي ٍ استاًذاسدّایی تشای ساٌّوایی ٍ کٌتشل کاستشدّای هحیطی تٌظین  هقررات هحیطی: -2

 ّای کاستشی صهیي ضاهل هذیشیت اساضی تایش ٍ غیشهسکًَی؛فؼالیت

ّای ساختاسی جْت جلَگیشی اص سیضی ٍ تؼییي اقذامطشاحی هٌاسة، تشًاهِ ترل سیالب:ٌزّکشی ٍ ترًاهِ ک -3

 سیالب؛

ّای تْذاضتی، ضثکِ صّکطی، اهکاًات ّا، اقذامضاهل پٌاّگاُ ّای شلَغ:الح هحلِّای تْثَد ٍ اصترًاهِ -4

 ٍ تسْیالت سفاّی؛

 ّای کَتاُ هذت ٍ هیاى هذت اجشا ضَد.ّای تلٌذ هذت، تشًاهِتْتش است قثل اص اًجام تشًاهِ
ّای ساختواًی کٌتشل ای سٍشیگاًِ گضیٌِ اقتصادی تشای هْاس سیالب دس ًَاحی پش تشاکن ضْشی، تِ کاس تشدى ٍ اجش

ّای هقاتلِ تا سیالب ٍ تؼذیل ٍ تخفیف پیاهذّای سیالب است. اصطشفی هسالِ پزیشش ػوَهی ٍ هقثَلیت اجتواػی تشًاهِ
 گزاسد. ّا تاثیش هیآهیض تشًاهِتشداسی هَفقیتّا حائض اّویت است ٍ دس اجشا ٍ تْشُّا ٍ تشًاهِصیست هحیطی ایٌگًَِ اقذام

 
 

 
ssafta.imo.org.ir                           


