گزارش ملی بالیای طبیعی کشور
یىی اص پشٍطُّبی تؼشیف ضذُ دس بشًبهِ هطتشن دٍلت ایشاى ٍ بشًبهِ ػوشاى هلل هتحذ وِ دس ساستبی
دستیببی بِ اٍلیي ّذف ایي بشًبهِ هیببضذ ،تْیِ گضاسش هلی بالیبی طبیؼی روَْسی اسالهی ایشاى است.
دس ایي گضاسش سؼی ضذُ بب استفبدُ اص اطالػبت ٍ تزشبیبت هطبٍس دس ایي صهیٌِ تػَیشی اص ٍضؼیت حبل
حبضش وطَس دس صهٌیِ سَاًح طبیؼی اسائِ ضَد.
بب تَرِ بِ اّویت سِ سبًحِ صهیيلشصُ ،سیل ٍ خطىسبلی دس ایشاى ،ایي سِ سبًحِ هبٌبی تْیِ ایي گضاسش
لشاس گشفتِ ٍ اص رٌبِ ّبی هختلف بشسسی ضذُ است.
سیش تحَل هذیشیت خطشپزیشی سَاًح طبیؼی دس ایشاى بِ سِ دٍسُ لبل اص صلضلِ هٌزیل ( ،)1369بؼذ اص

صلضلِ هٌزیل تب صلضلِ بن ( ٍ )1382پس اص صلضلِ بن تمسین ضذُ ٍ ّش وذام بِ تفىیه پشداختِ ضذُ است.
لَاًیي ٍ بشًبهِّبی اغلی هذیشیت بحشاى ٍ وبّص خطشپزیشی وطَس بشسسی ضذُ ٍ پس اص آى آهَصش،
آگبّی ٍ آهبدگی ّوگبًی دس بشابش سَاًح طبیؼی دس سِ بخص ػوَهی ،وَدوبى ٍ ًَرَاًبى ٍ دٍسُّبی
آهَصضی ضوي خذهت آهَصگبساى هذاسس بشسسی ضذُ است.
ًْبدّبی دٍلتی ،غیشدٍلتی ٍ بیيالوللی فؼبل دس وطَس ًیض بِ تفىیه هؼشفی ضذُ است .دس اًتْبی گضاسش
هطبٍس بِ روغبٌذی گضاسش ٍ ًتبیذ حبغلِ بِ ضشح صیش پشداختِ است:
«بب تَرِ بِ گستشدگی ٍ فشاٍاًی سَاًح طبیؼی دس ایشاى ٍ تبحیشگزاسی آى دس تَسؼِ التػبدی ،ارتوبػی ٍ
فشٌّگی ،تمشیبب اوخش ًْبدّبی روَْسی اسالهی ایشاى بب ایي اهش دسگیش ّستٌذ ٍ بِ ًحَی هسئَلیت داسًذ.
لزا دس وٌبس تىشس ٍلَع حَادث ٍ سَاًح ،سبصهبىّبی ریسبط تزشبیبت هتؼذدی سا دس رْت وبّص آحبس سَاًح
وسب ًوَدُاًذ ٍ ًظبم هذیشیت بحشاى سضذی تذسیزی سا تزشبِ ًوَدُ است .دس ػیي حبل دس ایي خػَظ
بشخی چبلصّب ٍ خالّبی ریل ٍرَد داسد وِ بب ارشایی ضذى «سیبستّبی ولی پیطگیشی ٍ وبّص خطشات
ًبضی اص سَاًح طبیؼی ٍ حَادث غیشهتشلبِ» تَسط دٍلت وبّص پیذا خَاّذ وشد.
تشتیببت سبصهبًی پیشاهَى تببدل اطالػبت ٍ ّوبٌّگی دس سطَح والى وطَسی ًسبتب هٌبسب ٍ هشتب است،
لیىي دس سطَح بیي بخطی ٍ ًیض سطَح هٌطمِای ٍ هحلی بِ دلیل ًبَد سبختبسّبی هٌبسب تؼبهالتی،
هطىالت صیبدی ٍدٍد داسد ٍ ٍظبیف هطببِ دس ایي سطَح بِ هیضاى لببل تَرْی ٍرَد داسد وِ ایي اهش
هیتَاًذ هٌزش بِ ًبّوبٌّگی دستگبُّبی ارشایی ٍ دس ًتیزِ اًزبم فؼبلیتّبی هَاصی تَسط اسگبًْبی
هختلف ضَد.
دس بشسسی تَاًوٌذیّبی سبصهبًی وِ دس بخصّبی فَق بِ آًْب اضبسُ ضذ ،تٌْب چیذهبى سبصهبًی هشبَط بِ
ّش یه اص وبسوشدّب تؼشیف ضذُ است ٍ ٌَّص هىبًیسن ارشایی الصم بشای تؼییي ًحَُ تؼبهالت ،چگًَگی
استببط بیي سبصهبىّبی هسئَلّ ،وىبس ٍ پطتیببى ،ویفیت اطالػبت هببدلِ ضذُ ٍ سًٍذّبی استبًذاسد
ػولیبتی تْیِ یب ارشایی ًطذُ است .ایي هسبلِ بخػَظ دس بشًبهِسیضی ٍ ارشای ػولیبت ٍ وٌص اضطشاسی
هیتَاًذ هطىالت صیبدی سا ایزبد ًوبیذ.

داًص ًَیي هذیشیت خطشپزیشی دس وطَس هب بسیبس رَاى هیببضذ ،لزا استمشاس سیستنّبی هذیشیت سَاًح
ًیبصهٌذ حوبیت ٍ تزشبِ خبظ ٍ سشهبیِگزاسی هیببضذّ .وچٌیي پشسٌل ضبغل دس بخصّبی هشتبط بب
مٍضَع وبّص خطشپزیشی دس اغلب سبصهبىّب فبلذ داًص ٍ تخػع الصم ٍ وبفی بشای ّذایت یب ارشای اهَس
هحَلِ هیببضٌذ.
دس رشیبى تببدل اطالػبت هؼوَال هطبسوت الصم بیي دستگبُّبی هختلف هشتبط بب اهَس هذیشیت بحشاى
غَست ًویگیشد .ایي ػذم ّوىبسی ًِ تٌْب دس دستگبُّبی ارشایی بلىِ حتی دس ًْبدّبی ػلوی هیتَاًذ
هحذٍدیتّبیی سا دس فؼبلیتّبی تحمیمبتی ایزبد ًوبیذ .لزا تسْیل رشیبى تببدل اطالػبت یىی اص هْوتشیي
ًیبصهٌذیّبی ًظبم هذیشیت خطشپزیشی وطَس است وِ بشای سفغ آى ببیذ تػویبت ػولی الصم دس دٍلت
اتخبر ضَد.
دس سبختبس سبصهبًی اغلب ًِادّبی هشتبط بب وبّص خطشپزیشی سَاًح ،بحج چٌذ ربًبِ بَدى ابؼبد هذیشیت
خطشپزیشی چٌذاى هَسد تَرِ ٍالغ ًطذُ است ٍ هؼوَال بیطتش بِ رٌبِّبی خبغی اص ایي هَضَػبت
پشداختِ هیضَد .بب تَرِ بِ اّویت تَرِ بِ ربهؼیت ًظبم هذیشیت خطشپزیشی ،الضام است دستگبُّبی
ریسبط ًسبت بِ اًزبم ّوبٌّگی اهَس هشتبط بب وبّص خطشپزیشی ٍ هذیشیت آى دس سبصهبىّبی تخػػی
خَد الذاهبت الصم هبتٌی بش طشحی ربهغ ٍ دس اًطببق بب سیبستّبی ولی پیطگیشی ٍ وبّص خطشات ًبضی
اص سَاًح طبیؼی وطَس بِ اًزبم بشسبًٌذ.
دس پبسُای اص هَاسد ،بشخی اص ظشفیتّب ٍ سختافضاسّبی هذیشیت سَاًح بِ غَست تىشاسی دس سبصهبىّب ٍ
دستگبُّبی ارشایی ایزبد ضذُ است .ایي هَضَع ػالٍُ بش افضایص هخبسد ،سلببت سبصهبًی ٍ دٍببسُ وبسی سا
ًضد ایي دستگبُّب تشغیب هیوٌذ ٍ هشرغ بَدى دستگبُ اغلی هذیشیت بخطی سَاًح سا تحتالطؼبع لشاس
هیدّذ.
ضشح ٍظبیف هصابِ دس هزوَػِ لَاًیي ٍ همشسات هلی هذیشیت سَاًح بشای سبصهبىّبی هختلفی تبییي
گشدیذُ است .ایي هَضَع ببػج هیضَد وِ سلببتّبی سبصهبًی بب داضتي هببًی لبًًَی افضایص یبفتِ ٍ اص
پیچیذگی بیطتشی ًیض بشخَسداس گشدد .ایٌگًَِ هَاسد هیببیست تَسط دٍلت هشتفغ ٍ ضشح ٍظبیف بِ غَست
ضفبف تْیِ ٍ ابالؽ گشدد.
الصم است سبختبس سبصهبى هذیشیت بحشاى وطَس بِگًَِ ببضذ وِ هٌزش بِ تَاى افضایی هَسسبت ٍ
دستگبُّبی ارشایی دس فشایٌذ وبّص خطشات ًبضی اص سَاًح طبیؼی گشدد ٍ اهىبى حذاوخش استفبدُ اص داًص
ًَیي هذیشیتی ًیض فشاّن ضَد .دس ایي خػَظ هیببیست ضوي ضٌبسبیی دلیك خالّبی هَرَد دس سطَح
سبصهبًی ،استمب فشٌّگ هذیشیت داًص سَاًح ًیض دس دستَس وبس لشاس گیشد.
سبصهبىّبی دٍلتی (بِ رض ّالل احوش) اص ًمص هحذٍدی دس ًظبم هذیشیت بحشاى وطَس بشخَسداسًذ .بب تَرِ
بِایٌىِ ایي سبصهبىّب هیتَاًٌذ بِ ػٌَاى پل استببطی حبوویت بب هشدم ػول ًوبیٌذ ٍ دس رْت تَسؼِ
فشٌّگ ایوٌی ٍ استمبی آهبدگی ػولىشد هٌبسبی داضتِ ببضٌذ ،لزا بِ ًظش هیسسذ وِ هیببیست اص
فؼبلیتّبی ایي ًْبدّب دس ایي سابطِ حوبیت ًوَد ٍ بب آضٌب ًوَدى آًْب بب هببحج هشتبط ،اهىبى ًطش داًص
ایوٌی دس سطح ربهؼِ سا فشاّن آٍسد».

