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چكیدٌ
سیالة فريردیه  1331ريدخبوٍ کشكبن در حد فبصل شُر معمًالن از تًابع شُرستبن پلدختر خسبرات زیابدی
را بٍ ایه شُر يارد کرد کٍ بسرگی مقدار ایه سیالة بٍ حدی بًد کٍ تب کىًن ثبت وشدٌ بًد .در ایاه مطبلعاٍ در
ابتدا بب استفبدٌ از شًاَد ي داغبة ببقی مبودٌ از سیالة ي بب کمک مدلسبزی َیدريلیكی اوجبم شدٌ مقدار سیالة
عبًری از ایه ريدخبوٍ مًرد اعتببر سىجی قرار گرفت ي سپس بٍ بررسای خسابرات ياردٌ ي دالیال آن پرداختاٍ
شدٌ است .در وُبیت راَكبرَب ي پیشىُبدات مفید برای عبًر ایمه سیالة ارائٍ شدٌ است.

ياشٌَبی کلیدی :سیالب حدی ،مؼمًالن ،کطکان ،مدیزیت سیالب

مقدمٍ
سیالب فزيردیه ماٌ  8931در استان لزستان دروتیجٍ تارودگیَایی است کٍ اس  5فزيردیه آغاس ضد ي در ادامٍ آن تا ضدت گزفته در ريس 81
فزيدیه خسارات سیادی تٍ ایه استان يارد کزد تٍ وحًی کٍ  811وقطٍ در ایه استان خسارت دید .ريدخاوهٍ کطهکان یکهی اس سهیتریش زیه
ريدخاوٍَای استان لزستان میتاضد کٍ مقدار تشرگی سیالب رخ دادٌ در ایه ريدخاوٍ ا کىًن حثت وطدٌ تًد { .}8ضهُز مؼمهًالن اس ًاتهغ
ضُزستان پتدختز در حاضیٍ ضزقی ایه ريدخاوٍ ياقغ ضدٌ است (ضکل  )8کٍ تشرگی سیالب در ایه محديدٌ در حديد  9533متهز مکؼهة در
حاویٍ رمیه سدٌ ضدٌ است کٍ در پی يقًع آن خسارات سیادی تٍ ضُز مؼمًالن يارد ضد .در ایه مقالٍ سؼی ضدٌ ا تٍ تشرگی سیالب حادث
ضدٌ کٍ در وًع خًد تی ساتقٍ تًدٌ است (تا ًجٍ تٍ آمارَای حثت ضدٌ) ي تٍ دالیل خسارات ياردٌ در ایه تاسٌ پزداختٍ ضهًد ي در ادامهٍ آن
راَکارَایی ارائٍ ضًد کٍ میتًاود در آیىدٌ در صًرت کزار سیالب مطاتٍ اس خسارات رخ دادٌ جتًگیزی کىد.

ضکل  :8مًقؼیت مکاوی ريدخاوٍ کطکان در حد فاصل ضُز مؼمًالن

ريش بررسی
تشرگی مقدار سیالب رخ دادٌ تٍ اوداسٌای تًد کٍ ایستگاٌ آتسىجی افزیىٍ در پاییهدست ضُز مؼمًالن تطًر کامل رزیة گزدید ،يلی تا
ًجٍ تٍ ضًاَد تٍ جا ماودٌ َمچًن داغاب سیالب ،مقدار سیالب ريدخاوٍ کطکان در حد فاصل ضُز مؼمًالن  9533متز مکؼة در حاویٍ
رمیه سدٌ ضد .در ایه تزرسی در اتتدا تا مدلساسی َیدريلیکی دي تؼدی جزیان سیالب تٍ اػتثار سىجی مقدار رمیه سدٌ تزای سیالب
پزداختٍ ضد کٍ پیطزيی ي ػمق جزیان حاصل اس وتایج مدل ػددی در مقایسٍ تا داغابَای تٍ جاماودٌ اس سیالب کٍ جشء وقاط کىتزلی
محسًب میضًود (ضکل  ،)1مقدار تشرگی سیالب تزآيرد ضدٌ ایید ضد.

ضکل  :1وتایج مدلساسی ػددی در صحت سىجی سیالب رمیه ضدٌ

پس اس ایید اوداسٌ تشرگی سیالب رخ دادٌ ي تا ًجٍ تٍ ایه سیالب کٍ ا کىًن حثت وطدٌ تًد تٍ حتیل فزآياوی دادٌَای سیالب طی ديرٌ
آماری  8931-8931پزداختٍ ضد کٍ مقادیز سیالب در ديرٌ تاسگطتُای مرتتف وسثت تٍ قثل اس يقًع ایه سیالب تٍ طًر چطمگیزی
افشایص داضت (جديل  .)8تا ًجٍ تٍ جديل  8سیالب رخ دادٌ تز اساس حتیل دادٌَا سیالتی تا ديرٌ تاسگطت  8333سال تًدٌ است کٍ تا
افشيدن مقدار ایه سیالب ي حتیل مجدد دادٌَا ایه سیالب در محديدٌ ديرٌ تاسگطت  133سال قزار میگیزد .در ایىجا وکتٍ حائش اَمیت
لشيم تٍ ريس رساوی آمار سیالب ي تٍ کارگیزی ایه آمار در ؼییه حد تستز ي حزیم کمی ي محاسثات طزحَای در دست مطالؼٍ در محديدٌ
ريدخاوٍ میتاضد.
جديل  :8مقادیز سیالب در ديرٌ تاسگطتَای مرتتف قثل ي تؼد اس رخداد سیالب فزيدیه }1{ 8931

ديرٌ تاسگطت (سال)
مقدار سیالب قثل اس يقًع رخداد سیل فزيردیه )m /s( 31
مقدار سیالب تؼد اس يقًع رخداد سیل فزيردیه )m9/s( 31
درصد افشایص ()%
9

8333 533 133 833
53
15
83
5
1
9193 1183 1933 8333 8333 8933 8313 113 331
5133 3111 9151 1383 1315 8383 8815 183 359
38
51
38
93
11
83
83
3
8

پس اس تزرسیَای اوجام ضدٌ تٍ تزرسی خسارات سیالب ي وحًٌ خسارات ياردٌ پزداختٍ ضدٌ است کٍ اس اَمیت تاالیی تزای جتًگیزی اس
کزار يقًع ایه خسارات در صًرت کزار يقًع سیالب حدی السم است .تیطتزیه خسار ی کٍ اس سیالب تٍ ضُز مؼمًالن يارد ضد در
رزیة ساختمان َای احداحی در ساحل چپ ایه ريدخاوٍ تًد (ضکل  .)9یکی اس مُمتزیه دالیتی کٍ در ضُز مؼمًالن تاػج تزيس خسارات
ضد ،ػدم رػایت حد تستز ي جايس تٍ آن ي ساخت ساسَای غیز مجاس در آن میتاضد کٍ در صًرت رػایت آن خسارات ياردٌ تٍ طًر
چطمگیزی تٍ میشان حديد ( %35درصد مساحت داخل تستز تٍ کل مساحت دچار آتگزفتگی) کاَص مییافت .وکتٍ قاتل ًجٍ در سیالب
اخیز مقايمت مزدم در جاتجایی مىاسل رزیة ضدٌ ي خسارت دیدٌ خًد در محديدٌ داخل تستز ريدخاوٍ در ضزایط حال میتاضد .ایه در
حالی است کٍ سمیه مؼًض ي يام تدين تُزٌ تزای ساخت خاوٍ ؼتق گزفتٍ است.

ضکل :9سیالب فزيدیه  8931ي ومًوٍای اس خسارات ياردٌ تٍ مستحدحات حاضیٍ ريدخاوٍ

پل در حال احداث ماضیه ري ػثًری اس ريی ريدخاوٍ کطکان در مجايرت ضُز مؼمًالن ویش در ایه سیالب دچار حادحٍ ضد ي جزیان سیالب
ػزضٍ فتشی پل را جاتجا ومًدٌ ي تقایای آن را پاییهدست ضُز فزي گذاضت ،کٍ وطان اس ػدم تزآيرد صحیح میشان سیالب طزاحی ي یا
اوتراب واصحیح ديرٌ تاسگطت مىاسة تزای طزاحی پل میتاضد (ضکل َ .)3مچىیه در ساحل راست ريدخاوٍ ي ريتزيی ضُز مؼمًالن
ريستای اتزاَیم آتاد قزار دارد کٍ ؼدای اس خاوٍَای ريستایی تٍ دلیل آتطستگی ي واپایداری ي در وُایت لغشش زاوطٍای تتىد تٍ ار فاع 3
متز کٍ خاوٍَا تز ريی آن قزار داضتىد رزیة ضدود (ضکل .)5

ضکل :3تقایای پل در حال احداث ػثًری اس ريدخاوٍ کطکان

ضکل :5ريستای اتزاَیم آتاد ي تقایای خاوٍَای رزیة ضدٌ

وتبیج
تٍ طًر حتم یکی اس مُمتزیه وتایج حاصل اس تزرسی آحار سیالب رخ دادٌ در ريدخاوٍ کطکان در حد فاصل ضُز مؼمًالن رػایت حد تستز ي
حزیم ي کمی ي جتًگیزی اس َزگًوٍ ساخت ي ساس ي جايس در محديدٌ تستز میتاضد .ایه مًضًع جدا اس َماَىگی تیه دستگاٌَای اجزایی
ماوىد ضُزداری ي ساسمان حثت اسىاد ي آب مىطقٍای ،ویاسمىد فزَىگ ساسی ي آگاٌ ساسی جامؼٍ در رػایت حد تستز ي حزیم ي خطزات واضی
اس يقًع سیالب در محديدٌ تستز می تاضد .پًیایی مقادیز سیالب تا ًجٍ تٍ ريسآيری حتیل دادٌَای جدید ي تٍ خصًظ سیالتُای حدی
حادث ضدٌ کٍ در تیطتز مًاقغ تاػج افشایص مقادیز سیالب در ديرٌ تاسگطتُای مرتتف میضًود ،وطان دَىدٌ آن است ريدخاوٍ َمًارٌ سودٌ
است ي در ؼییه حد تستز ي حزیم کمی تٍ ضکل امزيسی ویاسمىد دقت ي یا ضاید تاسوگزی تاضد .ؼییه محديدٌَای خطزپذیز ي ايلًیتتىدی
آوُا در ريدخاوٍَای ضُزی اس جمتٍ مًاردی است کٍ تزای ػثًر ایمه سیالب تٍ ػىًان راَکاری غیز ساسٌای ضزيری است .ػاليٌ تز
راَکارَای غیز ساسٌ ،پایدارساسی ي محافظت اس زاوطٍ ريستای اتزاَیم آتاد ي طزحَای ساسٌ ای َمچًن احداث خاکزیش طًلی دارای
پًضص حفاظتی در ساحل چپ ريدخاوٍ اس جمتٍ راَکارَای ساسٌای میتاضد کٍ در يضؼیت مًجًد ضزيری است ا سیالب تٍ طًر ایمه اس
محديدٌ ضُز مؼمًالن ػثًر کىد.
سیالب رخ دادٌ در فزيردیه  8931تاس تٍ ما آمًخت ريدخاوٍ خاوٍ ريد است ي تٍ مام مًاوؼی کٍ مشاحم جزیان طثیؼی آن تاضد تٍ وحًی
خسارت يارد میکىد ي یا آوُا را اس سز راٌ خًد تز میدارد .تُتز است تٍ جای مقاتتٍ تا ريدخاوٍ تا آن کىار تیاییم ا سیالب اگز کزار ضًد
ضاَد ػثًر ایمه آن تٍ خصًظ در محديدٌَای ضُزی تاضیم.
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