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  موارد مرتبط با مجموعه وزارت راه و شهرسازي
  .پيش بيني بارندگي و سيل و طوفان توسط سازمان هواشناسي 
  .وظايف اجرايي سازمان راهداري و ادارات كل 
مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي با همكاري ( ها و رودخانه ها ي روي مسيلها بررسي وضعيت پل 

  .)نقل جاده اي و حمل و سازمان راهداري
مركز تحقيقات راه، (ي مهم و پر خطر مانند چالوس و هراز، ها تحليل خطر رانش زمين و ريزش سنگ در مسير 

 .)و حمل و نقل جاده اي مسكن و شهرسازي با همكاري سازمان راهداري
با همكاري مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي ( ها و آبراهه ها در حريم رودخانه هاساخت و سازبررسي  

 ).وزارت نيرو
مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي با همكاري سازمان ( ي حمل ونقلها ي وارده به زيرساختها خسارت 

 )و حمل و نقل جاده اي راهداري
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   آغازين  سخن
اي است كه بايستي  ي وزارت راه و شهرسازي، مخاطرهها واضح است كه رخداد سيل و طوفان با توجه به مسئوليت

ي غلط و ها تغييرات اقليمي، رفتار. ي ناشي از سيل و طوفان در كشور باالستها خسارت. بدقت مورد توجه قرار گيرد
ي اخير دامنه خسارت و تلفات سيل را بشدت باال برده ها ساخت و سازهاي غيراصولي و مواردي از اين قبيل در سال

كه در نهايت  گردد ميرات طبيعي و زيست محيطي باعث پديداري وضعيتي توسعه كشور بدون توجه به مخاط. است
ي هنگفت مالي و تلفات قابل مالحظه جاني گرديده و اصل توسعه را متوقف خواهد ها اي خسارت منجر به پذيرش دوره

زينه ه. آوري جوامع با كاهش ريسك مخاطرات طبيعي، الگوي مورد قبول جوامع پيشرفته جهاني است تاب. ساخت
ي جهاني سازمان ملل، تمامي ها در برنامه. اصولي براي توسعه پايدار استگذاري  كردن براي كاهش ريسك، سرمايه

ي ها اند كه كاهش خطرپذيري مخاطرات طبيعي و زيست محيطي را بعنوان جزء الينفك برنامه موظف شده ها دولت
اين امر تجربه مفيد جهاني است كه بايد بطور جد در  .مدت خود قرار دهند مدت و بلند مدت، ميان ساالنه، كوتاه

  . ي ملي كشور وارد شودها برنامه
ي ها اي از دامنه آسيب تجربيات عملكردي و مديريتي در كشور نشان داده است كه متاسفانه درك مستمر و واقع بينانه

ي كه متقاضي آني داشته و يها رنامهب. ي ملي است، وجود نداردها كه متوجه زيرساختناشي از سوانح طبيعي  احتمالي
بنوعي داراي خصوصيت روزمرگي است مورد توجه قرار گرفته و مخاطرات طبيعي از آنجا كه هر از چندي رخ داده و 

و سازمان  مانند مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي ييها و سازمان وظايف مراكز. مانند شوند، مغفول مي فراموش مي
ي طبيعي مانند زلزله، سيل، رانش زمين و ريزش ها ست كه تاكيد نمايد مخاطرها اين اي قل جادهراهداري و حمل و ن

توجهي به آنها موجب  مسائل عمده پيش روي ما هستند كه بي... سنگ، فرونشست زمين، خشكسالي، ريزگردها و 
خاطرات طبيعي در كشور ي مدون براي كاهش ريسك مها الزم است برنامه. خسران هنگفت براي كشور خواهد بود

تعيين و با  ها الزم است مسئوليت. مد نظر قرارگيرد ها ي كنترلي براي اجرايي شدن اين برنامهها اهرم و وجود داشته باشد
تحليل خطر، تحليل آسيب پذيري و  ي هشدار،ها سامانه الزم است بودجه كافي براي .مقصرين بشدت برخورد شود

 ها سو در مرزهاي دانش زيبنده كشوري مانند ايران نيست كه از يك .تخصيص يابد خطرپذيري شتحليل ريسك و كاه
    .يشرفته حركت كند و از سوي ديگر با كوچكترين مخاطره طبيعي دچار بحران گرددي پها و تكنولوژي

   
      مديريت بحران           بخش زلزله شناسي مهندسي و خطرپذيري

  سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي                                                   مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي  
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  پيشگفتار
 ،اثر رخدادهاي طبيعي در اذهان يماندگار با توجه به اين واقعيت كه معموالً. نوشتار حاضر يك گزارش تحليلي نيست

گيرد، اين گزارش با تكيه بر مطالب صورت نمي ها ني نيز براي تلفات و خسارتسازي مدو كم دوام و از آنجا كه مستند
و تلفات، مجموعه اي براي ثبت واقعه و شروع كارهاي كارشناسي  ها ، مصاحبه مسئوالن و آمار و ارقام خسارتها سايت
مواردي هستند ... و  ها تي آبي، بررسي چرائي خسارها اطالعات رقومي، جانمائي نقاط آسيب ديده، تحليل حوضه. است

گاه  كهآبگرفتگي  گستردگي وقوع سيل و. باشند ي آبگير ميها و حوضه ها ر روي مسيرتري ب مفصلكه نيازمند كارهاي 
نيازمند مطالعات خاص بر روي هركدام از نواحي بصورت خواهد بود  )استان كشور 14(همراه با طوفان در چندين استان 

   .مجزا است
  :ر بر روي موارد زير تاكيد شده استدر اين نوشتا

 ي مكاني وقوع سيل و طوفانها و موقعيت علل رخداد -
 و تلفات ها خسارت -
 علل خسارت و تلفات -

در ادامه و بصورت كلي به تشريح رخداد سيل و طوفان و موارد متوجه به حيطه مسئوليت وزارت راه و شهرسازي 
  .     ايد كردها آورده شده استپرداخته شده و در نهايت پيشنهاداتي براي چه ب
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  ي سيل ها توصيف ابعاد و خسارت  -1

، منازلاي در  بصورت گستردهاستان كشور، سيل و آب گرفتگي چندين در  1394ي اواخر تيرماه سالها با توجه به بارش
قابل مالحظه بوده است در آنها ل يي كه خسارت سيها استان .رخ دادمناطق مختلفي از ايران هاي مهم در  و جادهمعابر 

آذربايجان غربي، اصفهان، لرستان،  ،مازندران ،البرز، تهران، خراسان شمالي، زنجان، سمنان، قزوين، كردستان، كرمان
كه از اين ميان بيشترين خسارت متوجه استان كردستان به ويژه شهرستان سقز  هستندمركزي و چهارمحال و بختياري 

 .است به سنندج بودهو محورهاي منتهي 
هزار نفر دچار  5بيش از دو روز رخداد سيل و روز بعد آن در ، در كل كشور هاي اوليه در مورد سيل اخيرطبق ارزيابي

در همين فرصت همچنين  ،صورت گرفتنفر امدادرساني  2800بهبا تالش نيروهاي امدادي ميان اين حادثه شدند كه از 
نيز از خدمت  افراد آسيب ديده اساس همينبر  همچنين .يه آب صورت گرفته استواحد مسكوني روستايي تخل 50از

   .گرديدواحد مسكوني در مناطق سيل زده كشور تخليه  210و  مند شدند اسكان و تغذيه اضطراري بهره
باقي مانده  هاآنهايي از  اند و تنها الشه صد از بين رفته دربه صورت صد 100در اين حادثه  خودرو 50طبق آخرين آمار، 

 .است
نكا، كه  78مرداد ماه سال گذشته در منطقه مانند سيل ويرانگر هاي  سيلسوابق بررسي و يادآوري با در استان مازندران، 

 انمسافرحومه، همچنين تعدادي از در شهر نكا و تعدادي از مردم ، ها و جنگل ها ، پلها عالوه بر تخريب روستاها، جاده
عالوه بر ويراني بسياري از مزارع و باغات  هر كهبهش 91سيل ويرانگر سال يا را قرباني خود كرد و  عبوري از اين منطقه

سيل همواره در  .به اهميت موضوع سيل و ويراني ناشي از آن در اين نواحي پي خواهيم برد، داشتنفر قرباني  6، منطقه
هاي ميلياردي آن هنوز از ذهن مردم استان  ن و خسارتغرب مازندرادرسيل بهاري بلده  .كندايجاد ميمازندران خسارت 

   .فراموش نشده است
 .باشد اي سيل در اين گستره مي ي دورهها نيز در ادامه رخداد 1394اواخر تيرماه سال ويرانگر سيل به دنبال همين روند، 

، ، آمل و نوشهر مازندران رخ دادور، ن)پي آالشت، سوادكوه، دهستان ولوپي و راستو( هاي سوادكوه ن سيل در شهرستااين 
 7يل در ــب وقوع ســموج مازندرانكجور منطقه هايي از  بخش درو طغيان رودخانه بارش شديد باران همچنين 

 .و شهر كجور شد) روستاهاي فيروزكالي سفلي، فيروزكالي عليا، چناربن، سريوده، هزارخال، بين، بركن مانند ( تاـروس
در مازندران اقامت  1394هفته آخر تيرماه  سه ميليون مسافر در سه روز بيش از وقوع سيل،در دوره زماني پيش از 

  .شدت تلفات و خسارات سيل بيفزايد ي ترافيك بازگشت از مازندران، برو اين امر سبب شد تا حجم باال داشتند
محور دران گرديد، بطور مثال رخداد سيل در منطقه سبب مسدود شدن يا آسيب بسياري از راه هاي اصلي و محلي مازن

ده   همچنين سيل در جاده خطيركوه، در منطقه ارفع .سدود شدمكرج بطور كامل  -و محور چالوس تهران  -سوادكوه 
در برخي نقاط مانند در غرب مازندران نيز سيل  .به بار آورده است سنگيني شمال خسارات -كوه در مسير تهران سواد

 . ين شد و شرايط خاصي را براي منطقه رقم زدحوالي بلده، موجب رانش زم
سوانح ترافيكي زيادي در محورهاي مواصالتي استان رخ داد كه اين امر موجب انسدادها و وقوع سيل، در مدت زمان 

برخورد دو مواردي از قبيل توان به  خسارات گرديد كه از اين ميان ميحجم ترافيك استان و همچنين افزايش افزايش 
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واژگوني يك دستگاه اتوبوس در منطقه دابودشت  و مصدوم 4 با سنگان  نور در مسير سي -ودرو در جاده نوشهردستگاه خ
  . اشاره كردنفر  25و مصدوميت صبح يكشنبه  5آمل در مسير بابل به آمل در ساعت 

 1لي و تونل شماره ترافيك بسيار سنگيني از سمت آمل به تهران در منطقه گزنك، پارك جنگطبق اخبار پليس راهور، 
در محور هراز روستاي آب اسك تا همچنين . اتفاق افتادريزش كوه در مناطق پنجاب وشنگال ده بوجود آمده بود و 

  . اعالم شد شهرستان رودهن جاده يك طرفه به سمت تهران
وشبختانه اين كه خبود مازندران  در سواحل استانهمزمان با رخداد سيل شدگي  مورد غرق 12 از جمله خسارات ديگر،

يك مورد  .ها در سواحل شهرهاي محمودآباد، نور و بابلسر رخ داده است شدگي اين غرق .حوادث فوتي نداشته است
   . كه منجر به فوت نبوده است در رودخانه هراز در منطقه وانا صورت گرفتنيز ساله  6شدگي كودك  غرق

ي سوادكوه و نوشهر ها راهدر بحران در منطقه گرديد، براي مثال همچنين مسائل ثانويه در پي وقوع سيل باعث تشديد 
در پي  ها مشكل ساز شد و نكته مهم اينكه ريزش سنگ از كوهها و جريان يافتن گل و الي در جادهآبگرفتگي 

  .بودرا پرخطر كرده  ها، مسيرها بارندگي
اران بود ولي با همكاري مردم حتي يك مورد شهر مازندران درگير سيالب و مشكالت بارش شديد ب 21با وجود آن كه 

 .ايم تلفات جاني در استان نداشته
ها و عدم رعايت حريم رودخانه  رويه در بستر رودخانه ساز بي و  بخش اعظمي از اين خسارات و مشكالت به دليل ساخت

به واحدهاي مسكوني و تجاري، ميليارد تومان  16ميليارد تومان به تاسيسات زيربنايي،  104در جريان سيل اخير  .است
ميليارد  24ميليون تومان به وسايل نقليه و  200ميليون تومان به بخش معيشتي، يك ميليارد و  900يك ميليارد و 

 .تومان به حوزه كشاورزي خسارت وارد شده است
جاري شدن بدنبال آن  وكه در بيست سال گذشته در تير ماه بي سابقه بوده است بارش شديد باران در استان كردستان 

به اين خسارات در بازار بيشتر  .سيالب در بسياري از مناطق شهر سقز خساراتي بر بازار و منازل مسكوني وارد كرده است
بوده است و خسارات زيادي را به  علت جمع شدن آب در راسته بازار سقز و عدم خروج آن به دليل نبود كانال هدايت آب

   .بازاريان وارد آورد
يكي از  .كشته به جا گذاشته است 6جاري شدن سيل و ريزش كوه در كن و سولقان در شمال تهران در استان تهران، 
بارش باران و  .شمال مشغول به كار بوده است -كه در پروژه ساخت آزادراه تهران بوده چينكشور قربانيان شهروند 

 .ندتهران را در تاريكي فرو برداكثر نقاط  ذرات شن و وزش طوفان در شهر تهران خساراتي به جا گذاشت
و در  فيروزكوه ، هراز و امامزاده داوود، ريزش تونل و آب گرفتگي اتفاق افتاده است: از جملهترهان در محورهاي شمالي 

همچنين  .اند  تن مفقود شده 10تن كشته و بيش از  5در محدوده آسارا و روستاي سيجان نيز چالوس  –كرج  محور
همچنين  .دنا همفقود شدهاي مذكور محدوده در چالوس  –دستگاه خودرو در سيل محور كرج  50طبق آخرين آمار

پل را در اين منطقه  2ي كشاورزي شده و ها طالقان باعث خسارت به زمين يطغيان رودخانه و وقوع سيل در منطقه باال
   .تخريب كرده است
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رين خسارات ناشي از سيل در منطقه روستاي سيجان در حوالي سد كرج رخ داده طبق برآوردهاي صورت گرفته، بيشت
دليل رخدا اين حجم از  .است و حجم انبوهي از گل و الي به همراه ماشين هاي سيل زده به اين منطقه وارد شده است

ين كاهش پوشش خسارات در اين روستا، مجاورت با مسيلي است كه انتقال دهنده اصلي جريان سيل بوده و همچن
هاي وارده به سيجان و حجم باالي خسارت. گياهي منطقه بدليل ساخت و ساز بر شدت اين جريان سيالبي افزوده است

  . بازسازي آن زمان نياز باشدها براي  و ماهبراي تخليه و ها  هفتهآوار رسوبي بدانگونه است كه شايد  
نفر، يك نفر بومي منطقه كن، يك  8نفر بوده كه از اين  8ر حادثه اخير داستان تهران تلفات ها، بر اساس آخرين ارزيابي

 .نفر ديگر هم از افرادي بودند كه براي گذران اوقات فراغت خود به اين منطقه آمده بودند 6نفر چيني، و 
فقودين هم نفر شناسايي شده و دو نفر از م 6نفر تاكنون  8نفر مفقودي توسط مردم اعالم شد كه از اين  8همچنين 

 .اند هنوز شناسايي نشده
خودرو به طور كامل تخريب و با  13همچنين  وواحد منزل مسكوني آسيب ديد  40در حادثه اخير در منطقه كن حدود 

 .وجود سرعت باالي آب اين خودروها همراه آب برده شد
    .شد ميليارد تومان اعالم 34خسارات ناشي از طوفان و سيل اخير در منطقه كن تهران 

درصد آسيب ديدند كه عمده خسارات مربوط به  100تا  10هكتار باغات كن بين  430در بخش كشاورزي نزديك به 
 .ميليون تومان خسارت برآورد شده است 600ميليارد و  14شود وحدود  همين بخش مي

  

  
  موقعيت مكاني روستاي خسارت ديده سيجان  
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  نخسارت سيل در روستاي سيجااي از نمونه

، كنداون و سوادكوه در مقاطعي ريزش سنگ در )3و  2تونل شماره محدوده در ( هراز مسيردر قابل ذكر است كه 
 .گرديدراه چهار روستا به دليل رانش و ريزش مسدود نيز استان البرز در  بر همين اساسو  اتفاق افتادمحورها 

و تعدادي از هموطنانمان مفقود  خودرو را با خود برد 25 سيلدر مسير چالوس نكته تاسف بار در اين بحران اين بود كه 
اجساد برخي در منطقه كن و سولقان همچنين  .نيز گزارش شده استعروس و داماد يك در ميان مفقودين گرديدند كه 

يكي از كشته شدگان يك زن است كه در پي ريزش ديوار در روستاي كشار سفلي . از غرق شدگان سيل پيدا شده است
  . نيز مفقود شدند كوهنورد ايراني و خارجي 10در شمال كشور در اخبار آمده است كه  .قه سولقان فوت كرده استمنط

در مناطق يي نظير راه، شبكه آب و برق ها زيرساختهاي رخ داده در اين سوانح، از بين رفتن يكي از بزرگترين آسيب
خسارات مالي زيادي به جاده، قابل ذكر است كه . ي استو حوالروستاي سيجان جاده چالوس سانحه ديده بخصوص در 

وارد شده اما هنوز برآورد دقيقي از ميزان خسارات مسير چالوس ني و اموال عمومي و شخصي در مسيل، شبكه برق رسا
 .وارده در منطقه انجام نشده است

ان رودخانه در برخي از مناطق استان بارش باران همراه با رعد و برق و تندباد شديد موجب بروز سيالب و همچنين طغي
كيلومتر در ساعت در پايتخت به  70ني با سرعت طوفاو رگبار شديد همچنين  .تهران از جمله كن و سولقان شده است

 ي تهرانها داربست نيز در سطح خيابان ينوقوع پيوست كه در اثر اين طوفان تعدادي از درختان شكسته شده و چند
اين رخداد در تهران بارندگي شديدي آغاز شد كه در عرض چند ثانيه تبديل به سيالب و متعاقب  .ندريزش كرد

به همين جهت و  گرديدآبگرفتگي شديد در معابر شهر تهران و از همه مهمتر ريزش كوه در منطقه امامزاده داوود تهران 
ماشين پشت اين ريزش  500هزار و 2 .اند اند جان خود را از دست داده تعدادي از شهروندان كه در اين مسير قرار گرفته

  .و شرايط بسيار سخت بود روشنايي وجود نداشتمردم در كوهستاني گرفتار شده بودند كه  .گرفتار شدند
به گفته اهالي منطقه، و  سيل خسارت مالي و جاني زيادي را به مناطق سولقان و سنگان وارد كرد ،به دنبال همين پديده

جاده  همچنين .ت اين منطقه وارد شده است و درختان زيادي در اين باغات از بين رفته استبه باغا شديديخسارت 
 .داشتندهاي امدادي، پليس و عوامل شهرداري حق تردد در اين جاده را  و تنها ماشين گرديدسولقان و سنگان مسدود 
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 . ي زيادي ديدندها داشتند خسارتر سيل قرار در مسيكه ها  ها و سفره خانه منطقه سولقان، تعداد قابل توجهي از مغازه در
روند كه در اين حادثه با طغيان آب، تعدادي  براي تفرج مي ها در روزهاي تعطيل مردم در بستر رودخانه در اين مسيرها

 هاي بسياري در كنار روخانه مسير قرار داشت كه تختاين در طول  هاي زيادي خانه قهوه .زيادي از افراد ناپديد شدند
. به قدري حادثه سريع رخ داد كه مردم امكان فرار نداشتند. گذاشته بود كه تعدادي از مشتريان آن را آب برده است

سال  40منطقه كن و سولقان در در سيالب اين  .همچنين چند موتورسوار در مسير جاده بر اثر سيالب ناپديد شدند
 .متر ارتفاع داشته است 6سير جاده تا حدود در برخي از نقاط آب در مو  سابقه بوده است گذشته بي

در  روستا 13،كيلومتر از مسير و نرسيده به تونل سولقان مسدود شده بود 3سيالب بيش از اين در اثر قابل ذكر است كه 
  .روستاها نيز قطع شداين و برق تعدادي از ند چار سيالب شدمنطقه د

در  در هشت سال گذشته و اين سيالب مسدود گرديدستان مهديشهر پرور و فوالد محله در شهرجاده در استان سمنان 
 100بيش خسارت برآورد شده اوليه در شهرهاي مهديشهر و دامغان در همين راستا . اين منطقه بي سابقه بوده است

  . اعالم گرديده است ميليارد ريال
در ميلي متر در سال است،  120سمنان  ميانگين بارندگي در استان با وجودي كهذكر اين نكته قابل توجه است كه 

در مدت هشت ساعت سيالب مخربي را از كوهستان، روانه مسيرهاي تند  رگباريي با ميلي متر 60بارشتيرماه  اواخر
بارندگي در روز يكشنبه بيست و ميزان اين بيشترين  .ه استروستاي كوهپايه اي استان سمنان كرد 40ارتباطي و حدود 

  .ه استميليمتر رسيد 59به گزارش شده كه مالده در شمال شهرستان مهديشهر در استان سمنان  هشتم تير در بخش
سيالب در منطقه پشتكوه در شهرستان مهديشهر در استان سمنان دو بار باعث مسدود شدن جاده و بدنبال همين امر، 

ي ها د نيمي از آنها در مساجد و حسينيهخودرو در اين منطقه شد كه با اسكان شبانه حدو 500گرفتار شدن حدود هزار و 
  .روستاهاي منطقه همراه بود

ريزش كوه و سيالب همچنين ساعاتي راه مواصالتي فوالدمحله در شهرستان مهديشهرد در استان سمنان را مسدود 
  .كرد

از منازل پي اين حادثه برخي  و در خساراتي به بار آوردنيز مناطق شمالي شهرستان دامغان در جاري شدن سيل 
مسكوني و باغات كشاورزي روستاهاي تويه رودبار، نمكه، آستانه و آهوانو و شهرهاي ديباج و كالته رودبار از توابع 

 . دچار خسارت شدند دامغان بخش مركزي شهرستان
 منازل كيلومتري شمال دامغان درصد قابل توجهي اراضي كشاورزي، 85جاري شدن سيل در روستاي تويه رودبار در 

برخي از اراضي كشاورزي و باغات روستاهاي نمكه، آستانه و آهوانو و مزارع  و كرددچار آبگرفتگي را مسكوني و معابر 
  . ديدكشاورزي شهر ديباج نيز خسارت 

نيز خسارات سنگيني  ها دستگاه خودرو در جريان سيل كامال متالشي و منازل مسكوني و زيرساخت 80در استان البرز، 
  .اند درصد آسيب ديده 100تا  10روستا از يك خانوار ساكن در  287نيمي از براي مثال در همين استان  .اند متحمل شده

در اين . ندنفر نيز مفقود شده ا 12اند و  جان خود را از دست دادهمرد  2و  زن 6در روستاي سيجان از توابع امامزاده داود، 
  .اند نفر نيز مصدوم شده 12منطقه 
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هاي روستايي آوج و  برخي از راه و خسارت ديدي ساوجبالغ و طالقان ها روستاهاي شهرستانتعدادي از وين، در استان قز
در بخش آبگرم از توابع آوج موجب آبگرفتگي منازل روستايي در عباس همين پديده  و آسيب شديد ديدندالموت نيز 

 .آباد، ارتش آباد و ساغران سفلي شد

تهران موجب قطع برق روشنايي آزادراه و برخي اماكن خدمات رفاهي اين محور  –ه قزوين وزش تندباد نيز در آزاد را
 .شد

ميزان بارندگي نيز  بود و كيلومتر بر ساعت 73قزوين  1394تيرماه  28 سرعت تند باد عصر يكشنبهقابل ذكر است كه 
 تندباد، هواي قزوين هفت درجه كاهشبا وزش باد شديد و وقوع  .متر گزارش شده استميلي 13٫5در شهرستان قزوين 

  .يافت
 
 علل خسارت و تلفات -2

ي بعمل آمده موارد ذيل را مي توان از عمده ترين داليل خسارت و يا افزايش خسارت و تلفات سيل ها با توجه به بررسي
  :برشمرد 1394هفته آخر تيرماه 

 
  .و تخريب آن حاشيه رودخانهبستر و  و تجاوز به ها ساخت و سازهاي غيرقانوني در حريم رودخانه 
   .روان آبو افزايش  و نفوذ كم آب در زمين پوشش گياهي تخريب و ي اخيرها خشكسالي  
  .سط ساكنين غيرمجازتوانتقال آب ي ها كانالو غيراصولي در  ي ارتباطي غيراستانداردها پلوجود   
و بسته شدن مسير ي غيراصولي اه و درختان در زير پل ها گيركردن شاخهو درختان قطع شده جنگلي وجود  

  . آب
   .جادهگل و الي ، بسيار تاريك يهوا، )امام زاده داوود( عدم وجود روشنايي در برخي از مسيرها نظير  
  .درست شفافرساني  اطالععدم   
  . و سيل وقوع طوفانعدم اعالم هشدار  
   .ي وياليي در مسير رودخانه كرجها خانهساخت  
  .سيجان در جاده چالوسدوده در محطغيان رودخانه كرج  
  .براي امداد رساني به موقع به حادثه ديدگان ها زيرساخت عدم وجود  
  .و تاخير در امداد رساني يك طرفه بودن جاده چالوس 
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 پيشنهادات -3

 ي هفته آخر تيرماه و با رويكرد مديريت و كاهش ريسكها و تلفات مشاهده شده در سيل ها با توجه به خسارت
ت طبيعي و بخصوص سيل و ريزش سنگ با تاكيد بر مسيرهاي چالوس و هراز موارد و محورهاي زير بعنوان مخاطرا

  .گردد ميموضوعات كاري پيشنهاد 
  

  .ي اطالعاتي رقومي مسيرهاي با ريسك باال و بخصوص جاده هراز و جاده چالوسها تهيه اليه 
  .بررسي اقليم شناختي مسيرهاي چالوس و هراز 
   .تفاع رقومي مسيرهاي چالوس و هرازتهيه مدل ار 
 .هنه بندي شيب و جهت شيب مسيرهاي هراز و چالوسپ 
 .ي محتمل ريزش و رانشها بررسي تفصيلي زمين شناسي مسير در قطعات با شيب باال و زون 
 بررسي درز و شكاف و هوازدگي مسيرهاي پرشيب با هدف برآورد احتمال ريزش 

 ي خورد شدهها و زون ها سلي تكتونيكي و مطالعه گها بررسي 

 .و تعيين مسيرهاي محتمل وقوع سيل ي آبريزها ، حوضهها ي آبراههها بررسي 
 .ها و آبراهه ها ي روي درهها بررسي ساخت و سازها در مسيرها و پل 
 .بررسي پوشش گياهي و موانع عبور آب 
 ي هشدار سيل و ريزش سنگها سيستم 

 .ي تابعه وزارت راه و شهرسازي جهت اعالم هشدارايجاد سازو كارهاي ارتباطي بين واحدها 
  ي ها ي تابعه وزارت راه و شهرسازي جهت تهيه گزارشها ايجاد سازو كاري براي همكاري بين واحد 

 . كارشناسي

  تقويت تجهيزات سازمان هواشناسي و ارتباط بهتر بين اين سازمان و واحدهاي تابعه وزارت راه و شهرسازي 
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  تخب از خسارت هاي سيل اخيرتصاوير من
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