
 

 

 

رودخانه کشکان لرستان  89سیالب فروردین  خطر تأثیر اقدامات سازه ای در تشدید

 بابازید  یدر محدوده شهرستان پلدختر و روستا
 

 3، بهزاد جوادی2محمد عامل صادقی، 1عماد رضوانی زاده
 (emrz.1982@gmail.com، آدرس الکترونیکی )کارشناس مهندسی رودخانه شرکت مهندسین مشاور یکم-1

  عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تاکستان -2

 مدیر دفتر مهندسی رودخانه شرکت آب منطقه ای لرستان -3

 

 

 

 چکیده 
در رودخانیه   89تیارییی فیروردین  وقوع سییالب  بر اساس بررسیهای بعمل آمده یکی از مهمترین علل و عوامل 

های های آبریز و بویژه در سرشاخهگسترده در حوضه شدت باالی بارشها در مدت زمان کوتاه و بصورت کشکان،

بارش با زمان تمرکز بسیار پیایین بسیرعت بیه     چنین سیالبهایی بدین گونه است که. ماهیت کشکان بوده است

آمیادگی در مقابیل رخیداد چنیین سییالبهایی       رواناب تبدیل شده و قدرت تیریب سیالب را افزایش میدهد لیاا 

طلبد. یکی از اساسی ترین این اقدامات، اقدامات سازه ای جهت افزایش ضریب ایمنیی   اقدامات ویژه ای را می

در مقابل سیالب است. در این مقاله سعی شده با بررسیهای میدانی و مدلسازی هیدرولیکی بیه مهمتیرین علیل    

 پرداخته شود. 89افزایش خسارت سیالب فروردین

 

 سیالب، خسارت، کشکان، سازه  های کلیدی:واژه
 

 مقدمه 

اقدامات سازه ای یکی از روش های ساماندهی رودخانه در محدوده مناطق جمعیتی و حفاظت این  منناطق در مبا نی سنیالب منی  ا ند        
یک روش حفاظت مستبیم در مبا ی سیالب است که  ر اساس اهمیت اراضی کناره رودخانه و اینکه ننع  نا سنامانی  نه    اقدامات سازه ای 
سیی و یا کنترل فرسایش و  ر اساس دستعالعمی ها و آیی  نامه ها معرد استفاده قرار می گینرد  در ونعرکیکه اقندامات      ا د  منظعر کنترل

سازه ای  صعرت درست و وحیح وعرت نگیرد و مراحی مطالعاکی دقیق و فنی را طی ننماید، خعد عاملی مخرب  عده و اثرات کخریب گری 
که در رودخانه کشکان اکفاق افتاد عالوه  نر ععامنی    8931را کشدید می کند  در سیالب فروردی  ماه سیالب را  یشتر و خسارات وقع  آن 

 ذیی، عدم احداث سازه های مناسب کنترل سیی و یا عدم استبرار مناسب  رخی سازه ها، اثر مخرب سیالب را کشدید نمعد 
  هرها کغییر ساختار نفعذپذیری زمی  و کراکم سکعنتگاههای  یشتر در -8
 کاهش عرض  ستر رودخانه ها و محدود کردن مجاری عبعر آب  عسیله ساخت و سازهای  هری -2
 عدم رعایت ضعا ط ساخت و ساز در حریم و  ستر رودخانه ها و کصرف پهنه های سیالب کعسط سازمانها ، ادارات ،  هرداریها و افراد  -9
 خانه ها کغییر کار ری اراضی قسمتی از  ستر و حریم رود -4
 کانالهای  هریانبا ته  دن ز اله ها و آلعدگیها در مسیر عبعر جریان آب و مسدود  دن  -5

 "شود تکرار اگر ،89-89 سیالب" ملی کنفرانس

 گیت بوستاناهواز،  ،2289 آبان 12الی  12



 

  ردا ت غیر اوعلی مصالح رودخانه ای در  ستر رودخانه های داخلی  هری استان  -6
 کعسعه نامناسب و پراکنش غیر اوعلی مراکز مسکعنی ، کجاری و ونعتی -7
 جمع آوری آ های سطحی در  هرستانهای استان نبعد  بکه های زهکشی و -1
   جنگلی و مرکعی کعسط ععامی انسانیکخریب پع ش گیاهی -3

 

 مواد و روشها 
یکی از  عب مهم و پر آب رودخانه کرخه  عده و آ های منطبه وسیعی از استان لرستان را جمع آوری و  ر رودخانه کرخنه   کشکان رودخانه

  هر خرم آ اد واقع می  رقرودخانه  نام کاکارضا نامیده  ده و از دامنه های کعه های ازگ  و قارون که در می رساند   اخه ی اولی ای  
 272طنعل رودخاننه کشنکان      ا ند سر شمه می گیرد  پس از کالقی  ا  اخه ای دیگر  نام کهمان رودخانه کشکان را کشکیی می دهند  

کیلعمتر مر ع را  امی می  عد  ای  رودخانه دارای جریان آب دائمی  عده و حعزه  3422عت کیلعمتر  عده و حعزه آ ریز آن منطبه ای  ه وس
 نهرها و روسنتاهای    31  در سیالب فنروردی  مناه   آ ریز آن عمدکاً کعهستانی و مرکفع می  ا د  مسیر آن کعهستانی و پر پیچ و خم است

روستای  ا ازید ا اره نمنعد    هرستان پلدختر  و مهمتری  آنها می کعان  ه متعددی در طعل ای  رودخانه د ار آسیب و خسارت  دند که از 
 در ادامه  ه ععامی مختلف افزایش قدرت کخریب سیالب در ای  مناطق ا اره می گردد 

 

  

 
 اره معجعد دلیی عدم اکصال مناسب  ه کن کخریب دیعار  تنی  ا ارکفا  کافی و ورود سیالب  ه داخی  هر پلدختر -8 کی 

 پلدختر



 

 8931 هر پلدختر قبی از وقع  سیی فروردی  ماه  8931 هر پلدختر  عد از وقع  سیی فروردی  ماه   

 31قبی و  عد از وقع  سیالب فروردی   -وضعیت رودخانه کشکان در محدوده  هرستان پلدختر -2 کی 
 

 8931ای  ا ازید قبی از وقع  سیی فروردی  ماه روست 8931روستای  ا ازید  عد از وقع  سیی فروردی  ماه   

 31قبی و  عد از وقع  سیالب فروردی   -وضعیت رودخانه کشکان در محدوده روستای  ا ازید -9 کی 

 هرسنتان  در محندوده  هنم  رودخانه کشنکان   ررسی های میدانی  عمی آمده در محدوده  هرستان پلدختر و روستای  ا ازید نشان داد که 
ساماندهی  ده است  کناره ای  رودخانه در  هرستان پلدختر  ا اننعا  دینعاره   روستای  ا ازید قبی از وقع  سیالب  در محدوده و همپلدختر 

های سیی  ند  تنی و سنگی  ا ارکفا  مناسب و در محدوده روستای  ا ازید  ا دایک سیی  ند حفاظت  ده  عد، امنا مهمتنری  عنعاملی کنه     
 را افزایش داد عبارکند از: 31روردی  قدرت کخریب سیالب ف

 عدم اسبرار وحیح سازه های ساماندهی در کناره رودخانه نسبت  ه  کی رودخانه و  رایط هیدرولیکی آن-8
 جانمایی نامناسب دیعارها که  یشتر نا ی از عدم مطالعات دقیق مهدسی رودخانه می  ا د -2
 عدم وجعد پی مناسب  رای سازه های حفاظتی-9
 عدم اجرای وحیح و رعایت اوعل مهندسی مخصعوا در خصعص سازه های در کماس  ا آب-4
و  ی کشدید ععامی کاثیر گذار در زمان  هره  رداری از ای  نع  سازه ها   عنعان مثال کخلیه نخاله و ز اله  ه داخی رودخانه و ایجاد معانع  -5

سازه های حفاظتی زا  ه مخاطره می اندازند ) عنعان مثال پنی ارکبناطی جناده    نظمی و یا حتی ایجاد سازه های دیگری که عملکرد وحیح 
 پلدختر  ه کرمانشاه در پایی  دست روستای  ا ازید

مشهعد  31عدم رعایت اوعل  هره  رداری و نگهداری سازه های ساماندهی و مرمت  ه معقع آنها  ای  معرد مشخصا در سیالب فروردی  -6
 خشی از دیعاره ورودی  هر پلدختر کخریب گردید اما سیی وارد  هر نگردید  این  هشندار کعسنط     31فروردی   5 عد  طعریکه در سیالب 

که سیالب  زرگتری نیز  عد، خسارات  سیاری  ه  هر پلدختر وارد آمد  در  31فروردی   82سیی انجام  د اما جدی گرفته نشد کا در سیالب 
 نی در محدوده روستای  ا ازید و  هرستان پلدختر ارائه می گردد ادامه کصاویر حاوی از  ررسی های میدا



 

  
عدم اکصال مناسب دیعار حفاظتی در ورودی  هر پلدختر در ساحی  پ  -4 کی 

 رودخانه کشکان
 

عدم اکصال مناسب دیعار حفاظتی  ه سازه معجعد و عدم کطا ق سازه های  -5 کی 
 حفاظتی 
 

 کرمانشاه و انسداد جریان و کخریب دایک حفاظتی  ا ازید -اسب پی جاده پلدخترزاویه استبرار نامن -6 کی  

 

 شبیه سازی هیدرولیک سیالب در محدوده های ماکور 
ها و سازی ریاضی رودخانهها که  ه عنعان اطالعات معرد نیاز جهت  بیهجهت کعیی  مشخصات هیدرولیکی ا تدا مشخصات هیدرولیکی  ازه

ها، ضریب مانینن،، هندسنه    ررسی  د  مشخصات هیدرولیکی  امی  ده جریان و سیالب ، ا دکی جریان معرد نیاز میمحاسبات هیدرولی
سنازی جرینان  نا اسنتفاده از      ا ند  سن س مدلسنازی و  نبیه    های معجعد در داخی رودخاننه منی  کلی رودخانه و اطالعات مر عط  ه سازه

وناننت را در قالنب دو فنرم منع       –ای  مدل کعانائی حی معادالت سننت   ی انجام گرفت دو  عد HEC-RAS-5و  Civil3D افزارهای نرم
هنای اونلی این     های آنالی  همچعن گعگی ارث از ویژگید  امکان اکصال  ه نبشهینمادینامیک و مع  پخشیدگی  رای مدلساز فراهم می

 کنه در ادامنه   کصاویریاز ای  مدل استفاده  ده است  مطا ق جهت  بیه سازی الگعی جریان و سیالب در ای  طرح  . ا دمدل عددی می
منعرد   31کشکان در محدوده روستای  ا ازید و  هر پلدختر در زمنان وقنع  سنیالب فنروردی       ارائه می گردد،  رایط هیدرولیکی رودخانه

  ررسی قرار گرفته است  
گردد  در واقع  رای هر د نی جرینان در رودخاننه  نرایط     عب مید ی جریان  ه عنعان اولی  ورودی جهت انجام محاسبات هیدرولیک محس

گردد   ر اساس ماهیت مندل دو  عندی، سنیالب    هیدرولیکی خاوی حاکم  عده و کحلیی هیدرولیکی و پارامترهای مختص خعد را  امی می
 ست طراحی  صعرت هیدروگراف  ه مدل معرفی و در  رایط جریان غیرماندگار معرد کحلیی قرار گرفته ا

 ر اساس نتایج حاوی از اجرای مدل دو  عدی، سرعت و  دت سیالب، نحعه پخش سیالب و ورود آن  ه داخنی  نهر پلندختر و روسنتای     
در  Fکا  Aروند افزایش سیالب از زمان  رو  سیالب کا زمان پیک سیالب  ه کرکیب از حرف  نشان داده  ده است  1و  7 ا ازید در ا کال 

 عر نشان داده می  عد هریک از ا کال مذک
 



 

 
 روند افزایش سرعت و  دت سیالب و آ گرفتگی روستای  ا ازید -7 کی 

 
 

  

  

 روند افزایش سرعت و  دت سیالب و آ گرفتگی  هرستان پلدختر -1 کی   

   

   



 

 

از رودخانه کشکان در محدوده روستای  ا ازید  دلیی کنافی  مالحظه می گردد پی عبعری  7 ر اساس کعضیحات قبلی همانطعر که در  کی 
نبعدن دهانه و نیز زاویه استبرار نامناسب در مبا ی جریانات سیال ی ظرفیت مناسبی ندا ته و  ا افنزایش سنیالب، سنرعت جرینان در این       

د نظر  اعث  ده کنه حجنم جریاننات سنیال ی     گلعگاه  شدت افزایش می یا د، عالوه  ر ای  خاکریز احداث  ده در ادامه ی پی و جاده معر
وقع  همی  اکفاقات  اعث کخریب خاکریز پی، کخریب  خش قا ی کعجهی از  31پشت دهانه پی نیز  شدت افزایش یا د  در سیالب فروردی  

 نده   کخریب منازل مسکعنی پایی  دست پی در ساحی راسنت رودخاننه   دایک حفاظتی  ا ازید و ورود آب از  االدست آن  ه داخی روستا و
 ارائه  ده است  3است  جزئیات مذکعر در  کی 

 

 جزئیات سازه ها و ععامی کشدید خطر سیالب -3 کی 

 
مندل کنه در    ععامی کشدید سیالب در سعاحی  رقی و غر ی رودخانه کشکان در محدوده  هرستان پلدختر و  ر اساس نتنایج در خصعص 

ارائه  ده، می کعان اینگعنه اظهار نظر نمعد که  دلیی اینکه  خش اعظم  هرستان پلدختر در ساحی راسنت )غر نیر رودخاننه و در     1 کی 
اراضی پست سیال د ت رودخانه کشکان واقع  ده، کخریب سازه دیعار حفاظتی در قسمت ورودی  هر  علت عدم اکصال مناسب ای  دیعار 

ات معجعد،  اعث روانه  دن جریانات پرقدرت سیال ی  ه داخی ای  اراضی کم ارکفا  گردید و خطر سیالب را  شدت افنزایش داد و   ا ارکفاع
مبا ی ) رقیر نیز  ساحیکعداد قا ی کعجهی از ساختمان های مسکعنی  هر در ساحی غر ی متحمی کخریب و خسارت قا ی کعجه گردید  در 

ر  تنی حفاظتی در ورودی  هر پلدختر  علت عدم رعایت کمهیدات مطمئ  سازه ای در زمان سیالب کخریب  نده  همی  اکفاق افتاده و دیعا
در ا تدای مبالهر و سیالب در ای   خش نیز وارد  هر  ده و  سیاری از ساختمان های مسکعنی در حا یه سناحی  نپ رودخاننه     8) کی 

ماهیت کعپعگرافی منطبه اراضی ساحی  پ ) رقیر رودخانه  نه لحنار رقنعمی در     کعجه  هکشکان متحمی کخریب و خسارت  ده اند اما 
ارکفا   سیار  االکری از اراضی سیال د تی طرف مبا ی )غر یر دارند  همچنی  گسترش ساخت و سازها در سنطح  نهر پلندختر  یشنتر  نه      

کخریب دیعار  تنی سناحی   82کعجیه می کند  در  کی سمت اراضی غر ی می  ا د  همی  ععامی میزان خطر سیی در دو سمت رودخانه را 
داده  نده اسنت  در   راست )غر یر پس از وقع  سیی،  دلیی اقدامات نامناسب سازه ای و عدم اکصال مناسب دیعار  ه کناره معجنعد، نشنان   

ای   کی مالحظه می گردد زمان سیالب کخریب ای   خش از دیعاره  اعث گسیی سیی  ه سمت  هر و ساحی غر ی  د  همانطعر که در 
ادامه ی سازه ی دیعار پس از سیی کخریب نشده و در وعرکی که همی   خش کع ک از ا تدای ای  سازه  صعرت درست و وحیح  ه کناره 

 معجعد متصی  ده و کبعیت می  د، میزان کخریب و خسارت سیی فروردی  ماه کاهش  شمگیری دا ت 

خاکریز حفاظتی 

 روستای بابازید

 پل

 خاکریز جاده

منازل مسکونی تخریب 

 شده در سیالب



 

 

  
 فاظتی  تنی در ساحی غر ی ورودی  هرستان پلدخترکخریب دیعار ح -82 کی 

 

 نتایج و بحث

 ا کعجه  ه  ررسی های  عمی آمده حاوی از  ررسی های میدانی و مدلسازی هیدرولیکی سیالب رودخانه کشکان مشاهده گردید که اقدامات 
فید  ا د  مطالب فعق نشنان داد کنه اقندامات    سازه ای وحیح و  ه معقع کا  ه حد می کعاند در کاهش خطر سیی و خسارت نا ی از آن م

سازه ای غلط نیز کا ه حد می کعاند در افزایش خطر سیالب و قدرت کخریب آن کاثیرگذار  ا ند  روسنتای  ا ازیند در  االدسنت  هرسنتان      
سنیال ی کنه  نه سنمت     پلدختر واقع  ده است، انسداد جریان در پشت دهانه پی در محدوده ای  روستا و افزایش حجم آب  اعث  د کنه  

 هرستان پلدختر گسیی یافت  دت و قدرت  یشتری دا ته و خسارات  االیی را  ه  هر وارد آورد  در وعرکی که اگر پی دهانه مناسنبتری  
دا ت و کجمع آب پشت دهانه پی اکفاق نمی افتاد،  ه  سا  نی  وضعیتی در زمان سیالب در  هر پلدختر  عجعد نمی آمد  لنذا  نر اسناس    

آثار مخرب سیالب و یا کاهش خطر و قدرت کخریب سنیالب ارائنه منی    پیشنهادات ذیی جهت جلعگیری از معضععات مطرح  ده در فعق 
 گردد:
 مطالعه دقیق رفتار رودخانه و احداث سازه های حفاظتی مناسب -8
 ها  ر اساس طرح مطالعاکینظارت دقیق اجرایی در زمان احداث سازه ها و کسب اطمینان الزم از اجرای وحیح سازه -2
 پاکسازی  ه معقع مسیر جریان در رودخانه ها  ا هدف جلعگیری از کشدید خطر انسداد جریان-9
 عالجبخشی  ه معقع سازه های قدیمی و رعایت اوعل و دستعرالعمی های  هره  رداری و نگهداری سازه ها-4
 از روش های پادسیی سازی در مجاورت رودخانه رعایت اوعل ساخت و ساز ساختمان های مسکعنی  ا استفاده -5

 نتیجه گیری 
همانطعر که در مطالب قبلی ا اره گردید، گفته  د که اقدامات نامناسب سازه ای و یا عدم اقدامات  ه معقع در عنال   خشنی سنازه هنای     

مات سازه ای ونحیح،  نه معقنع و همنراه  نا      حفاظتی در کناره رودخانه  بدر در افزایش خطر سیالب و آثار مخرب آن معثر است  لذا اقدا
مطالعه دقیق در کاهش خطرات سیالب کاثیر قا ی کعجهی دارد   ر اساس کجر یات معجعد،  هتری  و مناسب کری  روش جهت  ناخت رفتار 

فننی و اقتصنادی در   رودخانه، انجام مطالعات دقیق  و جامع مهندسی رودخانه در سطح حعضه آ ریز می  ا د، کا  تعان کصنمیمات مناسنب   
خصعص معاجهه  ا رودخانه  عنعان یک معجعد زنده اکخاذ نمعد  اما ای  هدف یک هدف  لند مدت  عده که دستیا ی  ه نتایج قا ی اعتماد آن 

 منی  نیاز  ه ورف زمانی طعالنی دارد  حداقی در معاجهه  ا رودخانه ای همچعن رودخانه کشکان آن هنم در محندوده  نهرها و روسنتاها    
  ایست از اقدامات کعکاه مدت  هره جست   ا کعجه  ه زمان اندکی که کا وقع  سیالب های احتمالی در آینده وجعد دارد و  یم آن می رود که
مجددا سیالب مهیب دیگری در ای  منطبه رخ دهد می  ایست در کعکاهتری  زمان و  ا اقدامات سازه ای مناسب، مناطق مسنکعنی مجناور   



 
ن را حفاظت نمعد  حساسیت اقدامات اینچنینی در حال حاضر  دلیی آسیب پذیرکر  عدن  هرها و روستاهای مجناور رودخاننه   رودخانه کشکا

 ،  مراکب  االکر است 31نسبت  ه قبی از وقع  سیالب فروردی  
فاق افتاد  در زمان وقنع  این    اک 31را می کعان هشداری دانست که قبی از سیالب مهیب دوازدهم فروردی   31سیالب پنجم فروردی  ماه 

روستای  ا ازید، عملکرد قا ی قبعل دا تند اما آسیب های جدی  ه آن سیالب  سیاری از سازه های حفاظتی کناره رودخانه در  هر پلدختر و 
سنیی  نه داخنی      اعث کخریب گسترده سازه هنا و ورود  31ها وارد  د،  طعریکه همی  آسیب ها در زمان وقع  سیالب دوازدهم فروردی  

، حال آنکه در وعرت اقدام  ه عالجبخشی  معقع و حتی معقتی سازه ها، آن اکفاق  ا آن گستردگی واقنع نمنی  ند،    مناطق مسکعنی گردید
و  نعد   ککنرار  31 فنروردی    ا کعجه  ه اهمیت معضع  اقدامات سازه ای و وضعیت فعلی  هر پلدختر و روستای  ا ازید اگر سیالب  نا رای 

 امات کعکاه مدت و  هینه در ساخت سازه های حفاظتی انجام نشعد،  اهد اکفاقاکی  مراکب  دکر و خسارات جبران ناپذیر خعاهیم  عد اقد
 سازه دیعاره سیلبند  ا جانمایی مناسبتر در کناره رودخانه کشکان در  هر پلدختر در مدل دو  عدی  بیه سازی گردیده که نتایج آن در  کی

 ه است  ارائه  د 88

  

 کنترل سیالب کعسط دیعاره حفاظتی در دو سمت رودخانه کشکان در محدوده  هر پلدختر -88 کی   
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Abstract 

According to the studies, one of the most important causes of historical floods at April 2019 in 

the Kashkan river was the high intensity of precipitation in a short period of time and widely in 

the catchments and specially in the branches of Kashkan. The nature of such floods is that 

rainfall with a very low concentration time is rapidly converted into runoff and increases the 

power of flood destruction, so preparation for such floods requires special action. One of the 

most fundamental of these measures is structural measures to increase the safety factor against 

flooding. In this paper, we have tried to investigate the most important causes of flood damage in 

April 2019 through field studies and hydraulic modeling.  
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