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• Mitigation   (تخفیف) به معنی کاهش عوامل منتج به

 بروز بال

• Adaptation  (سازش )آموزش زندگی در کنار بروز بال 

 

بدیهی است که  هر چه در عملکرد تخفیف تالش نماییم کمتر به  

 سازش در کنار بروز بال نیازمند خواهیم بود 



  از آنجا که ایجاد بخشی از بالیا ناشی از تغییرات اقلیمی است، ضروری است مدیریت کالن کشوردرکاهش انتشارگازهای گلخانه ای گام بردارد•

 .بخشی از بالیا از جمله سیل طبیعی است•

 .درهر دو شکل ضروری است گام های مدیریتی ذیل برداشته شود 

 پاکسازی، الیروبی همه مسیل ها و رودخانه ها بطوریکه هیچگونه سدی در مسیر جریان  اب یا سیالب نباشد -•

 ایجاد دیواره های مستحکم یا گابیون دراطراف رودخانه ها-•

 جلوگیری از هر گونه  ساخت و ساز در کنار رودخانه ها و مسیل ها -•

 جلوگیری از تخریب جنگل ها و به خصوص جنگل های حرا در مناطق ساحلی و مدیریت دست کاشت جنگل ها•

 (  به خصوص مناطق با سابقه سیالب)میکروکچمنت ها و همچنین چاه های جذبی در مناطق مختلف /ایجاد کچ منت •

 (Hazard map)تدوین اطلس نقشه های بالیا•

با ( گلخانه/ به خصوص درون  سالن) به سیستم های پیشرفته  بسته ( در سیستم های باز با مصرف فراوان آب) تغییرآبزی پروری سنتی •

 با قابلیت  کنترل بسیار زیاد و تولید با کیفیت و کمیت بیشتر  -هدف حفاظت از بالیا و به خصوص کاهش استفاده کرد از آب

 تاکید واجبار به بیمه مزارع، سالن های تکثیر و پرورش و محصوالت آبزی پروری با ایجاد تسهیالت دولتی•

 بهره مندی ازمکانیزاسیون، تجهیزات و به خصوص سنسورهای هشدار دهنده بروزمشکل •

 متر در اطراف مزارع  سیستم  باز  2احداث دایک یا دیواره های بتنی با ارتفاع حداقل   •

 متر  2احداث دیواره  بتنی در دهانه  چاه هایی که از آب آنها برای آبزی پروری مورد استفاده  قرار میگیرد حداقل تا ارتفاع •

 نصب پمپ ها و دستگاه های مکش آب بیرون از چاه و ترجیحا در ارتفاع دو متری سطح زمین •

 و قایق های کوچک قابل حمل آسان در مزارع  آبزی پروری  سیستم  باز  Muscle Wallsانبار تعداد قابل  توجه  •

 کاشت  درخت در اطراف مزارع  باز  در حداقل دو تا سه  الیه•

هوادهی در انتهای خروجی واحد های آبزی پروری  تا در صورت  / طراحی سیستم های آب برگشتی به همراه  درام فیلتر و تزریق اکسیژن  •

 لزوم  و تا حل مشکل گل الودگی ناشی از سیالب از آب برگشتی استفاده شود

سالن یا انبار مواد غذایی، آب آشامیدنی، چراغ  قوه، باطری، رادیو، شارژر باطری، و سایر  ضروریات در شرایط / طراحی و ساخت  اتاق •

 بحران برای پرسنل همکار در واحد های آبزی پروری 

طراحی سیستم های معدوم  سازی ماهیان  مرده به  منظور جلوگیری از بروز عفونت های جسدی و یا ورود حیوانات الشه خوار و توجه •

 جدی به  موضوعات بهداشت و بیماری ها  



پاکسازی، الیروبی همه مسیل ها و رودخانه ها بطوریکه 

 هیچگونه سدی در مسیر جریان  اب یا سیالب نباشد

 





 



 ایجاد دیواره های مستحکم یا گابیون دراطراف رودخانه ها

 



 مرکز تنکابن



جلوگیری از هر گونه  ساخت و ساز در کنار رودخانه 

 ها و مسیل ها

 



 



جلوگیری از تخریب جنگل ها و به خصوص جنگل های 

 حرا در مناطق ساحلی و مدیریت دست کاشت جنگل ها

 
 



 



 



میکروکچمنت ها و همچنین چاه های جذبی در /ایجاد کچ منت 

 (  به خصوص مناطق با سابقه سیالب)مناطق مختلف 

 

 



 



 



 (Hazard map)تدوین اطلس نقشه های بالیا

 

 



 



به سیستم های پیشرفته  بسته ( در سیستم های باز با مصرف فراوان آب) تغییرآبزی پروری سنتی

با هدف حفاظت از بالیا و به خصوص کاهش استفاده کرد از ( گلخانه/ به خصوص درون  سالن) 

 با قابلیت  کنترل بسیار زیاد و تولید با کیفیت و کمیت بیشتر  -آب

 

 



 



 



تاکید واجبار به بیمه مزارع، سالن های تکثیر و پرورش و 

 محصوالت آبزی پروری با ایجاد تسهیالت دولتی

 

 



بهره مندی ازمکانیزاسیون، تجهیزات و به خصوص 

 سنسورهای هشدار دهنده بروزمشکل 

 



 



متر  2احداث دایک یا دیواره های بتنی با ارتفاع حداقل 

 در اطراف مزارع  سیستم  باز

 



 



احداث دیواره  بتنی در دهانه  چاه هایی که از آب آنها برای آبزی 

 متر  2پروری مورد استفاده  قرار میگیرد حداقل تا ارتفاع 

 

 



نصب پمپ ها و دستگاه های مکش آب بیرون از چاه و 

 ترجیحا در ارتفاع دو متری سطح زمین 

 
 



و قایق های کوچک   Muscle Wallsانبار تعداد قابل  توجه

 قابل حمل آسان در مزارع  آبزی پروری  سیستم  باز

 



کاشت  درخت در اطراف مزارع  باز  در حداقل 

 الیهدو تا سه  

 



هوادهی / طراحی سیستم های آب برگشتی به همراه  درام فیلتر و تزریق اکسیژن

در انتهای خروجی واحد های آبزی پروری  تا در صورت  لزوم  و تا حل مشکل 

 گل الودگی ناشی از سیالب از آب برگشتی استفاده شود

 



سالن یا انبار مواد غذایی، آب آشامیدنی، / طراحی و ساخت  اتاق 

چراغ  قوه، باطری، رادیو، شارژر باطری، و سایر  ضروریات در 

 شرایط بحران برای پرسنل همکار در واحد های آبزی پروری 

 
 



طراحی سیستم های معدوم  سازی ماهیان  مرده به  منظور جلوگیری 

از بروز عفونت های جسدی و یا ورود حیوانات الشه خوار و توجه 

 جدی به  موضوعات بهداشت و بیماری ها  

 
 




