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 تجربه خود را با ذکر مكان و زمان اجرا بیان نمایید. ی ازمختصرشرح 

بر اثر حجم باالی سیالب رودخانه قره سو باعث آبگرفتگی اراضی حاشیه  98لغایت فروردین  97سیالب اواخر اسفند  لدر خال

 همشاهد ،رودخانه با استفاده از قایق هالل احمر یطولبازه رودخانه قره سو روستاهای غرب شهرستان گردید. که پس از بررسی 

رودخانه به اراضی متر تخریب و باعث ورود حجم عظیمی از آب  50-60بازه های از ساحل چپ رودخانه گاها بطول  گردید

باعث آبگرفتگی اراضی و به در معرض خطر بودن برخی روستاها  در ساحل چپ رودخانه شده ونتایج حاصل از آن کشاورزی 

 گردید.

 چه مسائل ، مشكالت و یا ضرورتهایی باعث اقدام شما به این تجربه بوده است؟

 وسیع اراضی کشاورزی  مشکالت و مسائل اجتماعی ناشی از آبگرفتگی 

 م آماده سازی اراضی جهت کشت دوملزو 

 عمال امکان پذیر نبود عدم دسترسی بیل مکانیکی با توجه به حجم باالی آبگرفتگی و عمق آب که تردد بدون قایق 

 ادارات و سازمانهای درگیر بحران عدم یکپارچگی امکانات 

 را شرح دهید.این تجربه  مراحل اجرا و پیاده سازی

رودخانه قره به بررسی  سیالب در رودخانه قره سو بازدید بعمل آمده و محلاز  استفاده از قایق ستفاده از تحقیقات محلی و با ا

لوله های داربست،  تعدادی از ت به تهیهبرآورد میزان تخریب پرداخته و نسبو به  ی خروجی، عرض تخریبسو اعم از عمق، دب

قایق ادوات مذکور به محل شکستگی رودخانه حمل و  وو با استفاده از ظرفیت نیروهای مردمی و کیسه خاک اقدام  پالت چوبی

پس از تامین ایمنی کار و استفاده از جلیقه نجات برای اعضای عمل کننده دو طرف شکستگی رودخانه پایه با داربست نصب و 

نصب لوله  سپس لوله های افقی با رابط بهم متصل و دو طرف دو پایه متصل گردید. و پس از نصب دومین لوله ی افقی عملیات

داربست و استفاده از پالت چوبی و کیسه خاک جهت تکمیل عدم خروج حجم آب از رودخانه انجام  های عمودی و ایجاد شبکه

 گردید.
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 کاهش زمان فرایند و...( )مثال صرفه جویی هزینه، .را ذکر نمایید خود اثر بخش بودن تجربه شواهد و نتایج

سو و رودخانه های مشابه با آبگرفتگی اراضی مجاور رودخانه و عدم امکان دسترسی با بیل با توجه به اینکه در رودخانه قره 

می باشد، کاهش هزینه و  در زمان مدیریت بحران مکانیکی بعلت حجم باالی آب عمال تنها روش ترمیم تخریب جداره رودخانه

 زمان و رضایتمندی کشاورزان از مسایل قابل توجه می باشد.

 ؟دارد چه نوآوری و تفاوت های متمایزیسبت به تجارب مشابه تجربه شما ن

 که صرفا با کیسه خاک مرمت شکستگی حادث شده در جریان سیالب در سایر استانها بررسی های صورت گرفته  در مقایسه با 

داربست و پالت استفاده از روش  ،دیواره رودخانه می نمودند ایه اقدام به مرمت شکستگی و وجود خطر جانی برای عوامل که

وضعیت خیلی بهتر  بند ایجاد شده، سرعت ، دقت، امنیت و مراقبت جان عوامل اقدام کننده، پایداری در خصوص معیارهای چوبی

 دارد. سایر روشها هب ویژگی های متمایزی نسبت و

 


