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تاسوِ تؼالی

بياويه اوجمه علمی سيستمهاي سطوح آبگير باران ايران
در ارتباط با سيالب هاي اخير
لثل اص ّش چیض ایي اًجوي ّوذسدی خَد سا تا ّوِ تاصهاًذگاى ٍ خساست دیذگاى
سیالبّای اخیش ٍ کلیِ هشدم ضشیف ایشاى اػالم ًوَدُ ٍ تَجِ ّوگاى سا تِ هَاسد صیش
جلة هیًوایین:
 -3ایي سیل یک تاس دیگش ًطاى داد کِ ػلیسغن حادثِ خیض تَدى کطَس دس تسیاسی اص
جْات (هاًٌذ صلضلِ ،سیل ٍ سیضگشد) ،آهادگی کافی تشای اهذاد سساًی ٍ سفغ هطكالت
ًاضی اص آى ٍجَد ًذاسد.
 -9ایي ٍالؼیت اثثات ضذ کِ صشف الذاهات ساصُای ٍلَ دس تؼذاد ٍ حجن صیاد (هاًٌذ سذ
ساصی) ًویتَاًذ هاًغ اص خساسات ًاضی اص سیالب تا دٍسُ تاصگطت تاال تاضذ ٍ لزا ضشٍسی
است تا ػالٍُ تش آهادگی تشای کوک سساًی ،الذاهات پیطگیشاًِ هاًٌذ هذیشیت جاهغ حَصُ
آتخیض دس اٍلَیت لشاس گیشد.
 -1تا تَجِ تِ جٌثِّای هختلف هَثش دس ٍلَع سیالب ٍ خساسات ًاضی اص آى (اػن اص
ضشایط طثیؼی ٍ دخالتّای اًساًی) ،الصم است تا یک گضاسش هلی اص کلیِ فشایٌذّای
دخیل دس ایجاد سیل ،تلفات جاًی ٍ خساستّای هالی ًاضی اص آى ٍ ًیض ًحَُ کوک
سساًی تِ آسیة دیذگاى ،تَسط ًْادّای کاهال تیطشف ٍ غیش اًتصاتی ًظیش اًجويّای
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ػلوی ریشتط تْیِ ٍ جْت تشآٍسد کاسایی ًظام دس هؼشض لضاٍت ػوَهی لشاس گیشدً .تایج
ایي گضاسش هیتَاًذ هثٌایی جْت اسصیاتی سٍشّای تكاس گشفتِ ضذُ ٍ اصالح آًْا تاضذ.
 -4لثل اص اًجام تشسسیّای دلیك ًسثت تِ اتؼاد حَادث اخیش اػن اص تاثیش هسائل
اللیوی ،ضشایط حَصُّای آتخیض ،سیستنّای پیصتیٌی ٍ ّطذاس تاسش ٍ سیالب ،ػولكشد
ساصُّای کٌتشلی ،تاسیسات حفاظتی ،ساصهاىّای اهذادی ٍ ًیض حشکتّای هشدهی،
ًثایستی الذام تِ هطالثِ گشی اػتثاسی ٍ الذاهات پش ّضیٌِ ٍ یا هحكَهیت ٍ دفاع اص
ساختاسّا ٍ یا تطكیالت هشتثط تا هَضَع پشداخت ٍ ّشگًَِ تصوین گیشی دس ایي ساتطِ
سا تایذ تِ تْیِ گضاسش هلی فَق الزکش هَکَل ًوَد.
دس پایاى اص کلیِ دست اًذسکاساى اػن اص ًظاهی ،سپاّی ،دٍلتی ٍ هشدهی کِ تِ ّش ضكلی
ًسثت تِ کوک سساًی تِ آسیة دیذگاى سیل ٍ دلجَیی ٍ جثشاى خساسات ٍاسدُ هَثش
تَدُاًذ ،لذسداًی هیضَد ٍ تِ آًْا خذالَت ٍ دست هشیضاد ػشض هیًوایین.
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