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 :عنوان 

 بررسی سیالب  رویکردبا آوری  شهر همدان تاب

 

                  14/02/98  شنبه :برگزاریتاریخ 

  19:30الی  17:00 زمان مراسم:

  های قرآنی و بین المللی شهر همدان مرکز همایش – تاالر قرآن: برگزاریمکان 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 و پیشینه موضوع: مسئله ( طرح2

بهه ازهزایش    "پذیری آسیب"مخاطرات طبیعی تغییرات چشمگیری داشته و دیدگاه غالب از تمرکز بر کاهش مبحث امروزه نگرش به 

بیشترین خسارات و تلفات را به جوامع بشهری واردکهرده اسهت. اگرچهه      ،تغییر یازته است. مطابق آمارها، سیل و طوزان "آوری تاب"

تاکید بر ابعهاد کالبهدی روسهتاها اتخهاه شهده ولهی از م  هر          پذیری و ای اخیر در استان تدابیری با رویکرد کاهش آسیبه طی سال

ههای قابهل سهکونت    . بسهیاری از مکهان  انجام نشده استآوری در مواجهه با مخاطرات سیل، از بُعد کالبدی اقدام موثری  س جش تاب

بلکهه بایهد بها     ؛توان از بین بهرد ارند. نکته قابل تأمل آن است که مخاطرات طبیعی را نمیها در معرض مخاطرات طبیعی قرار دانسان

آوری جوامع در برابر ایهن نهوم مخهاطرات را بهبهود بخشهید. بررسهی پیشهی ه        تابی به مدیریت این پدیده پرداخت و اقدامات کاهش

و مهدیریتی  عی، تحت تاثیر عوامل اجتماعی، اقتصهادی، محیطهی   آوری ساک ین در برابر بالیای طبیدهد ارتقاء تابمطالعات نشان می

هی و تصور از خطهر  ی، آگاساختی، نهادی، سیاستزره گی، زیر های اقتصادی، اجتماعی، ب دی با استفاده از مولفه قرار دارد. معیار رتبه

طور کامهل نتوانسهته    امروزی ه وز بهترین مخاطرات طبیعی است. بشر  . سیل از مخرباستهای اجتماعی و زردی  سیالب، شایستگی

دنبال راه حلهی اسهت تها بتوانهد خطرههای ناشهی از سهیل را کهاهش و          است این پدیدۀ طبیعی را مهار ک د. به همین دلیل انسان به

ههای   دهی پدیه  شود. مخاطرات طبیعی به م زلهه  آوری نامیده می تاب هپذیری خود را در برابر آن اززایش دهد؛ این موضوم امروز تحمل

تواند تبدیل به زاجعه شود و اثرها و پیامدهای مخربی در پی داشته باشهد. بهرای کهاهش     های کاهشی می پذیر در غیاب سیستم تکرار

، بررسهی  ایهن نشسهت  . ههد  الهلی   ثرهای م فی در ن ر گرزته شده اسهت آوری مب ایی برای کاهش ا اثر بالیای طبیعی رویکرد تاب

 آوری ساک ان در برابر بالیای طبیعی است.  ی تاب ای ارتقای زیرساختی در راست مولفه

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ت:ساهداف نش -1

 های طبیعیاززایش آمادگی مدیران در زمان بروز سیالب و بحران

 :شرکت کنندگان( 3

 ؛آقای کامران گردان :سخنران ویژه -1

دبیر کل جمعیت ) علیرضا سعیدیمه دس دکتر محمدرضا عراقچیان )عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سی ا(، : انآقای :اعضای پنل  -2

 و خانم دکتر بیتا روحی )مدیر اداره مدیریت بحران شهرداری همدان(؛ ( کاهش خطرات

مردم نهاد، دانشجویان و عموم مردم های مای دگان تشکلان، الحاب رسانه، نمدیران و کارش اسان شهرداری همد ،متخصصینمخاطبین:  -3

 ؛همدان

 ها(:)سخنرانی ( گزارش کامل نشست شهر اندیشی4

 بهه  مقهدم  خیهر  ضهمن  ی اسهالمی شههر همهدان   ش اس رئیس محترم مرکز مطالعات و پژوهش های شورادکترجواد گیاه این نشست ابتدای در     

 حهوزه  در لهحی  و یکاارچهه   مهدیریت  بها  کهه  بود های اخیر در سیالب بارش پر شهر دومین همدان شهر: داشت اظهار ک  دگان شرکت و مهمانان

 بها  کهه  اسهت  گرزتهه  لهورت  سیالب حوزه لحیحی در همچ ین مطالعات ؛بگذارد سر را پشت بحران این خوبی به  ،توانسته است شهری مدیریت

 شهرمان باشیم.و خسارات در  لدمات کاهش شاهد توانیممی م اسب مدیریت

از : آوری شههر همهدان بیهان داشهت     سهیالب و همچ هین تهاب   در خصوص به ع وان سخ ران ویژه، رئیس شورای اسالمی شهر همدان در ادامه      

 مطالبهات  تها بها   گیهرد،  قرار مسئولین کشور دغدغه مدیریت بحران بایست می ؛استرا دار بحران و پذیریخطر هایپتانسیل تمامی  که ایرانآنجایی

 اسهت؛  تخصصهی  بسهیار  و خطیهر  خهاص،  مقولهه  یه   بحهران  : مدیریتیادآورشدام شده کمترین آسیب به شهر وارد شود. وی در ادامه عمومی انج

خهاطر  در ادامهه  وی  .آور داشهته باشهیم  قرار ده د تا بتوانیم شهری تاب دآوری را در دستور کار خوب ابراین تمامی ادارات باید مدیریت بحران و تاب

 های الزم در خصوص مدیریت بحران انجام شود. آموزش باید کرد: به زراخور هر شهرنشان

 

 

 

 

 



 

 
 

 ه های همدان ارائه دادند:همچ ین رودخان وخانم دکتر روحی مدیر اداره بحران شهرداری همدان توضیحی پیرامون شهر همدان در ادامه نشست 

 همهدان  مرکهزی  بخش در که رود سیمی ه رودخانه است متر 3574 دریا سط  از آن ارتفام و دارد قرار دالون کوهستان دام ه در همدان، شهر     

 شهر   و شهمال  ارتفاعات و الوند شمالی های دره از که است بارندگی مواقع در آب دارای هایی آبراهه و کوچ  های رودخانه مجموعه از  شده واقع

 کوریجهان  روسهتای  حوالی در و همدان شهرستان شرقی ج وب انتهای در رودخانه این. است شده تشکیل ؛گیرند می سرچشمه همدان شهرستان

 مهمتهرین . شود می نم  دریاچه وارد نهایت در و دهد می مسیر ادامه و گشته زام ین اراضی وارد چای قره نام با و کرده قطع را دوین همدان جاده

 و گیرند می سرچشمه الوند ارتفاعات از که است( خاکو) خضر و دیوین مرادبیگ، دره آباد، عباس های رودخانه شامل مطالعاتی محدوده های رودخانه

 .ک  د می عبور همدان شهر داخل از خود مسیر در

 وضهعیت  و داشهته  وجهود  رونهد  ایهن  93 سهال  از کهه  گیرد می قرار  م اطق اختیار در و شود می بررسی ای دوره لورت به ها رودخانه وضعیت     

 .شود می اشاره 1396 سال از گزارش این در ها رودخانه ای دوره

 آلوسجرد() مرادبیگ دره رودخانه

 شهمال  بهه  ج هوب  طهر   از و گرزتهه  سرچشهمه  الوند قله شرقی شمال های دام ه از که است آبشی ه رودخانه های شاخه از یکی رودخانه این     

 خضر رودخانه به گراچقا روستای اراضی در و کرده عبور همدان شهر از بیگ، مراد دره و سیلوار روستاهای نمودن مشروب از پس و یابد می جریان

 دارای رودخانهه  ایهن . اسهت  مربهع  کیلهومتر  30 حدود در آن آبریز حوضه وسعت و بوده کیلومتر 18 حدود در مرادبیگ رودخانهه طول. پیوندد می

 .است دائمی رژیمی

  آباد عباس رودخانه

 غربی ج وب کیلومتری 12 در واقع( الوند ارتفاعات) متر 3370 ارتفام به آباد زخر کوه از. است آبشی ه رودخانه های شاخه از یکی رودخانه این     

 هائی شاخه آباد، عباس و نامه گ ج م اطق حدزالل در خود مسیر در رودخانه این. دشو می جاری شمال جهت در و گیرد می سرچشمه همدان شهر

 برخهورداری از  دلیهل  بهه  آبهاد  عبهاس  رودخانه. پیوندد می خاکو رودخانه به و رسیده گراچقا اراضی به مسیر ادامه در و دک  می دریازت اطرا  از را

 حهدود  در آن آبریهز  حوضهه  وسعت و بوده کیلومتر 18 آباد عباس رودخانه طول. است سریع جریانی دارای ت د، شیبی با کوهستانی آبریزی حوضه

 .است دائمی رژیمی دارای برزی، ای حوضه داشتن بدلیل رودخانه این. باشد می مربع متر کیلو 40

  حیدره رودخانه

 میهدان  شهمالی  ضهلع  و دارد قهرار  حیهدره  دره زخرآباد دره نام به عمقی کم و وسیع دره و آباد عباس دره بین همدان، شهر غربی حاشیه در      

 از حیهدره  دره بهه  دسترسهی  مسیر. است همدان استان لفای با و هوا و آب خوش های دره از که است شده واقع حیدره دره زراز بر الوند میشان

 شهر پشت حیدره " نام به همدان به نزدیکی دلین به ورسد  می حیدره دره به ادامه در کهاست  کشاورزی دانشکده سمت به مدرس میدان طریق

 سهر . شهود  مهی  متصهل  " چهای  قهره  " به الوند شمالی دام ه رودهای سایر مان د که است جریان در ای رودخانه دره کف در. است یازته شهرت "

 و مکهانیکی  شکل دو به آبخیزداری عملیات م طقه، این در همچ ین. است دره اطرا  های دام ه و ها یال سارهای چشمه حیدره، خانه رود چشمه

 .است شده انجام بیولوژیکی



 

 
 

 

 خضر رودخانه

 عبور از پس. یابد می جریان شر  سمت به گرزته، سرچشمه همدان شهر غربی ج وب در واقع ن ر شاه دره به مشر  ارتفاعات از رودخانه این     

 آبشهی ه  رودخانهه  ههای  سرشهاخه  از نیهز  رودخانه این. شود می بهار -همدان دشت وارد چشین محل در کیوارستان، دره و خاکو روستای حوالی از

 .است مربع کیلومتر 2048 آن آبریز حوضه مساحت. شود می محسوب

 دیوین رودخانه

 ج هوب  بهه  غربهی  شهمال  از آن امتهداد  و دارد قرار آن موازات به و بی  مراد دره غرب و همدان شهر ج وبی حاشیه در( دیوجین) دیوین دره     

 چشهمه  ههای  نام به الوند کوه رشته معرو  های چشمه از چشمه دو. رسد می قله چهار به معرو  های کوه دام ه به دیوین دره انتهای. است شرقی

 همدان شهر غرب در واقع دیوین دره بر مشر  ارتفاعات از دیوین رودخانه. هست د جاری دره این به مشر  زارهای چمن در مل  چشمه و قاضی

 مرادبیهگ  دره رودخانهه  بهه  شهدن  ملحق تا شمال جهت در و شده همدان شهر وارد شرقی شمال جهت در مسازتی طی از پس و گرزته سرچشمه

 بهه  نسهبت  را کوچکتری مساحت و شده واقع مرادبیگ دره و آباد عباس های رودخانه آبریز های حوضه بین رودخانه این آبریز حوضه. یابد می جریان

 .دارد آنها

سرپوشیده هسهت د کهه همهین     کیلومتر از این رودخانه ها 44که است کیلومتر 64رودخانه به مساحت بالغ بر  5همدان داری : وی در ادامه اززود

امها   ؛میلی متر آب پیش بی ی شده است 42ساعت بارش  16دارند. وی اززود: برای هر له را نسا 50های  های سرپوشیده گذردهی سیالب رودخانه

 هها گهذردهی  میلی متر بوده که باعث شد رودخانه های شهر همدان با این حجم از بهارش 112  ازتاد بارش هایی با چیزی که در شهرهمدان اتفا

  .سیالب طراحی شده است هر همدان سیل برگردان جهت گذردهیهای ش داشته باشد. همچ ین برای رودخانهها را نسیالب

ههای  بهق طراحهی  بهر ایهن اسهاس ط     ؛سیالب را بیشتر از رودخانه خضر و دیوین دارد ودخانه دره مرادبیگ ظرزیت گذردهیوی در ادامه اززود: ر

دیهوین قهرار اسهت بهه      این جهت رودخانهه  شود از های سطحی رودخانه خضر و دیوین به رودخانه دره مرادبی  م تقل می مشاور کلکتورهای آب

 سیالب بیشتری دارد  آباد م تقل شود چون گذردهی رودخانه عباس

ای کهه خهود بهه ت ههایی     های شهر با آن مواجه هستیم عبور تاسیساتی است که عالوه بهر   ادامه یادآورشد: یکی از مشکالتی که در رودخانه دروی 

 ک د سیالب ها را نیز کمتر می شوند گذردهی باعث خطر می

    .شود ا همان پوشش رودخانه میی دال سیالب را نداشته باشد باعث بل د شدن ه اززود: وقتی ی  رودخانه گذردهیوی در ادام

 هاشد؛ از این جهت شهرهای عضو این کماین دستورالعمل جهان آورتاب شهرهای کماین عضو همدان گذشته شهر سال دروی خاطرنشان کرد: 

 ههای آب الهلی  ههای کلکتهور  بیهان داشهت: اجهرای    در ادامه با شهرهای دیگر قابل قیاس نیست د. وی وخاص خود را دارند ارزیابی هایو شاخص

 شد یکی از دالیل اللی کاهش لدمات و خسارات در شهر همدان بود. ایحوضه بین انتقال باعث که همدان شهر سطحی



 

 
 

های مختلف مدیریت سهیالب  روشچ ین مو هجهت جلوگیری از خطر سیالب دبیر کل جمعیت کاهش خطرات، مه دس سعیدی در اداهم نشست 

: گاهی اوقات تالش ازراد در جهت کاهش، حذ  و توانایی سیالب پیش می رود؛ از این رو شهرداری همدان در جهت کاهش سیالب دستورالعمل ع وان داشت

ار آب . برخی از رودها نمی تواند سیل را تحمل ک  د از این جهت شهرداری همدان از همان ابتدا زشه است:ها و زعالیت هایی انجام داده است که به شرح هیل 

بهه  ها را در ه گام وقوم سیل بخشی از آب .برداشت د، همچ ین مدت زیادی طول کشید تا بتوان د انشعابات و مسیرهای جدیدی ایجاد ک  دها لاکانرا از روی 

هها،   آن بهه ها حجم زیادی از آب ه گام ورودوی این حجم از آب نیست د و ها پاسخگکانال زیرا ؛را ندادندها کانال ورود بههدایت کردند و اجازه ها سط  خیابان

آب گرزتگهی و   دارای پتانسهیل  ؛ م هاطق پذیری در مقابل سهیل  های دیگر کاهش آسیبک  د. یکی از بخشو شروم به پس زدن آب می قادر به تحمل نیست د

. مطلب استبروشور  و تولیداطالعات کازی الزمه این امر وجود ؛ ریزی لورت گیردبرنامه ساسباید تمامی این مکان ها پیدا شود لذا  ؛استها خانهآب به د ورو

ضهور  ح جههت هایی  باید مکان اتتحمل خساردر خصوص و در نهایت است جهت کاهش خسارات  لزوم مدیریت واحد و  سیل کاهش خسارات ناشی از دیگر،

 خانواده ها در شهر تعبیه شود.

رهها و  اهها باعهث آسهیب زدن بهه معب    هایی توسط شهروندان تخلیه شده بود کهه همهین نخالهه   های باال دست نخالهوی در ادامه اززود: در شهر ایالم در م طقه

 در لهورت های بزرگ باال دسهت   س گحرکت  وارد کرد؛به شهر  آسیب جدیو  رخ دادهای شهری می شود. همچ ین یکی از مواردی که در سیل ایالم  المان

یکهی  : در ادامه یادآور شد. وی شودکانال و ایجاد سیفون می بهس گ ها ورود و شدن آب، تخریب ی  محیط و یا م طقه دارباعث زاویه که سیل در شهروقوم 

-این موارد به ت هایی باعث آسیب به شهر نمهی  .شود ها است که باعث به خطر ازتادن ی  شهر میهای آب و بر  گاز از زیر پلعبور شبکه ؛دیگر از مشکالت

اثراتش ی  سیل به ت هایی خطر آزرین نیست بلکه  خاطر نشان کرد: در ادامه وی .شوداززایش خطر میبا آن باعث س گ و چوب در لورت برخورد  شوند اما

  رای جلوگیری از سیالب در شهرها حهذ : گام اول باززودوی در ادامه . رسد تر است که با حذ  خس و خاشاک این خطرات به حداقل میاز خودش هم مهم

بها   بایهد توانهد داشهته باشهد    که سرعت حرکت سیل تاثیر زیادی برتخریب ی  م طقه میخس و خاشاک و موانعی است که در مسیرها وجود دارد و از آنجایی

  عملکردهای لحی  قدرت تشدید سیل را به حداقل برسانیم. 

ات ر ا بهه جوامهع   در میان بالیای طبیعی، سیل و طوزان بیشترین تلفات وخسارمطابق آمار تهیه شده توسط سازمان ملل متحد  ع وان داشت:مه ادر اد ایشان

میلیهارد دالر خسهارات    18میلیارد دالر در مقابهل   21گونه ای که ت ها در ی  دهه اخیر میزان خسارات ناشی از سیل و طوزان بالغ بر  بهاند،  بشری وارد آورده

ستاد حوادث غیر مترقبه لر   های گذشته بخش اع م اعتبارات ساالنه طرح کاهش اثرات بالیای طبیعی و سالدر کشور ما در اغلب  ناشی از زلزله بوده است.

 .اند کرده نگاه زرلت ی  ع وان به که تهدید ی  ع وان به نه را سیل که است سال هزاران ما کانانی .جبران خساران ناشی از سیل شده است

 گونه شرح داد: ایجاد سیل را ایندر ادامه مه دس سعیدی عوامل طبیعی 

 ؛دشت و در نتیجه زیر آب رزتن م اطق دیگر رودخانه و جاری شدن آب در م طقه سیالب یپر شدن مجرا . 1

  ؛های رودخانه رسایش کرانهز .  2

  ؛گذاری خانه در اثر رسوبباال آمدن تراز بستر رود.  3

  .تغییر مسیر رودخانه در طول زمان. 4

 و ابتهدا  در کهه  ارتفهاعی  اختال  دلیل به همدان در شهراظهار داشت: عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سی ا،  دکترعراقچیاندر ادامه نشست      

 آبریهز  ین حوضهاز این جهت در م اطق پای ؛شودشهر سرریز می دست ینشروم و به م اطق پای وجود دارد سیالب از م اطق باالدست شهر انتهای

 شهر باید بیشتر شهود. وی در ادامهه ازهزود:    ینتمرکز در م اطق پای ،ب ابراین به زراخور موضوم شود؛ می پذیری نیز بیشتر و خطر آسیب ترگسترده



 

 
 

بهرای  ها باید عملکرد مفیدی در حهوزه مهدیریت شههری    ها و ارگانب ابراین تمامی سازمان ؛باشدمی حادثه به تبدیل بحران شهری تالش مدیریت

کهردن   پلهه کهردن و همچ هین پلهه   ب هدی تهراس  هها،  رودخانهه لبه کاهش خطرات در شهر را  داشته باش د. وی در ادامه خاطر نشان کرد: بهسازی

از  ی برای هیچ همدان به حداقل برسانیم. وی بیان داشت: در شهر را  هارودخانه ک ار در ساز و که ساخت دهد می ما به را ها این زرلترودخانه

 طهرح  رو خواهیم شهد. وی در ادامهه ازهزود: مشهاوره    ها، خیابان سایه تعبیه نشده است؛ از این روی در مواقع بحرانی با مشکالت جدی روبهخیابان

کهه تاکیهدش در مهدیرت شههری بهرای مشهاور طهرح جهامع الزامیسهت           مهواردی  تهرین  مههم  از و یکهی  است همدان شهر بررسی حال در جامع

 جهاهب  سهطوح  های ورودی به شهر می باشد. همچ ین از بین بردن تمامیوظیفه مشاور طرح جامع؛ ک ترل آب رویپداز دغیرعامل است؛ از این 

و  دیده نشدهگونه مانوری هیچ انه در کشور ایرانوی در ادامه خاطر نشان کرد: متاسف .استوقوم سیل در شهرها برای یکی از مشکالت جدی  آب

یکهی از   میهدان  و زرمانهدهی  ویسهی ن سه اریو  ندارنهد. وی ازهزود:   در این خصهوص وجهود   است و همکاری ادارات محلی به لورت تمامی مانورها

 های مقابله با سیل می باشد که حتما باید به لورت جدی انجام شود.  ترین روش مهم

 ؛که شهرداری همدان بر روی ی  معبر رودخانهه قهرار دارد  بحث انجام مانورها در شهر بیان داشت : از آنجایی درخصوصدر ادامه دکتر روحی      

جهرای مانورهها را بهرای مها میسهر      اگیری تاالر زجر در ک هار شههرداری امکهان    از این جهت قرار ؛امکان تخریب این اداره به مراتب باال خواهد بود

 ک د. می

 امور مربوطهه ، برای انجام ک د می تعبیه روستا ی  خرد تا ی   کشور کالن از خطر را  ب دیدکتر عراقچیان در ادامه بیان داشت: : نقشه په ه     

 گرزته شود. ساخت انسان مخاطرات انوام به نسبت بحرانی نقاط جهت مشخص کردن طرح جامع  مشاورباید 

 ها:پرسش و پاسخ

   د؟ ک می استفاده ن رانلاحبن رات و پیش هادهای  از حد چه تا ربطهی نهادهای سیل وقوم حین در و قبل .1

 بهین  شهود؛ در ایهران رابطهه   : برای پاسخ به این سوال باید بگویم هیچ ن هری اسهتفاده نمهی   در پاسخ به این پرسش ع وان داشت:دکتر عراقچیان 

های دانشهگاهی یه  حهس دانهش     ی  حس استغ ا و در محیط اجرایی های سیستم درهمچ ین  است؛ کم شدت به اجرایی نهادهای ها ودانشگاه

 تها  شهود  عمهل  تهر  باعث جلوگیری کارکرد این دو محیط ک ارهم می شود. وی در ادامه اززود: بهتر است تخصصهی  موضوم دو این که دارد وجود

 داده شود.  کاری حوزه در متخصصین ورود اجازه همچ ین ؛شود انجام درستی به کارها

 خانهه  چرا متخصصینکوی  استادان بهکوی  رودخانه مسیر در دهد؟ می را هارودخانه مسیر در هاخانه ساخت مجوز شهرداری جز به ارگانی  .2

 شده است؟ ساخته

ایهن حهریم، مها بهه     کهه بهر اسهاس     ک د می مشخص ما برای بستریو ی  حریم  ایم طقه آب دکتر روحی در پاسخ به این پرسش ع وان داشت:

 یز این مجوزهان تفصیلی همچ ین بر اساس طرح شود؛ می لادر مجوزها شده ابالغ بستر و حریم این لحاظ با و دهیم می ابالغ و شهرسازی م اطق

  است. ایم طقه آب ها نیز برعهدهرودخانه بستر و حریم سیالب، ب دیپه ه مطالعات شود. وی در ادامه اززود:  می لادر

 

 



 

 
 

 

 ؟شودنمی استفاده آب روان ک ترل جهت پتانسیل ی  ع وان به همدان شهر هایق ات از چرا  .3

 شههرداری  عهده بر متروکه هایق ات خطر داشت د؛ ب ابراین رزع مال  گذشته زمان در هاق ات روحی در پاسخ به این پرسش ع وان داشت:دکتر 

خیلهی سهریع    بستر شهرهمدان باالست؛ است و س گ متفاوت بسیار یزد و کرمان هایق ات نسبت به همدان شهر هایکه ق ات و از آنجاییاست 

  .داردگ جایش این پتاسیل را نب ابراین  ؛شوند می اشبام از آب

و ههای شههر   آب کشیزه هم ها ق ات این هست د؛ همدان شهر برای زرلت ی  هاق ات عراقچیان نیز در پاسخ به این پرسش ع وان داشت:دکتر 

دهد، وی بیان  نجات را شهر تواندمی شدن تمیز و الیروبی شرطی به شهر، قوت نقطه ع وان به هاق ات ک  د. اینها را ک ترل میهمچ ین سیالب

   تهدید.ی   نه آی دبه حساب می زرلت ی  همدان شهر برای هاق ات داشت: 

 در بهاال  حجهم  با گل وجود علت پلدختر م طقه در بوده است؟ همچ ین زلزله روی گذشته س وات در کشور بحران مدیریت اللی تمرکز چرا .4

 شده؟ وارد ها رودخانه به که بوده سدها شدن نشینته از ناشی هالگِ که است درست آیا بوده؟ چه هاخانه

که تمرکز  است طبیعی ب ابراین است گرزته قرار زلزله بزرگ کمرب دهای از یکی روی ایران عراقچیان در پاسخ به این پرسش ع وان داشت:دکتر  

 .اللی ایران روی زلزله باشد

؛ همچ هین  استها رودخانه یکی از دالیل اللی ورود گل و رسوبات به خانه بستر در هاوجود خانه  سعیدی نیز در این خصوص یادآورشدمه دس 

 .شود و به خانه ها وارد می شودخاک آن م طقه توسط آب شسته می تیرابون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( نتایج نشست:5

 .آور داشته باشیمآوری را در دستور کار خود قرار ده د تا بتوانیم شهری تابتمامی ادارات باید مدیریت بحران و تاب* 

 .دارد وجود مسیرها در است که موانعی و خاشاک و خس حذ  برای جلوگیری از سیالب در شهرها، اول گام* 

 هها رودخانهه  ک ار در ساز و که ساخت دهد می ما به را ها این زرلتکردن رودخانه پلهکردن و همچ ین پلهب دیتراس ها، رودخانهلبه بهسازی* 

 .به حداقل برسانیم را 

 .رو خواهیم شدها، خیابان سایه تعبیه نشده است؛ از این روی در مواقع بحرانی با مشکالت جدی روبهی  از خیابانبرای هیچ همدان در شهر *

 یکی از مهمترین روش های مقابله با سیل می باشد که حتما باید به لورت جدی انجام شود.  میدان و زرماندهی نویسی اریوس * 

 .ک یم تعبیه روستا ی  خرد تا ی   کشور کالن از خطر را  ب دینقشه په ه* 

 

 


