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 استفاده از سيل باستاني براي طراحي بهينه سازه هاو كاهش خسارتهاي ناشي از سيل

   2     ام البنين بذرافشان 1ابوالفضل معيني

 دانشجوي دكتري آبخيزداري و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران   1
 بع طبيعي دانشگاه تهران   كارشناس ارشد آبخيزداري، پرديس كشاورزي و منا 2

 
 چكيده          

سيل بر اثر عوامل مختلفي مانند بارش هاي سنگين و متوالي ، ذوب برف و درياچه هاي موجود در ارتفاعات ، 

در كشور ما ايستگاههاي اندازه گيري جريان و بارش . شكست سد ها و كاهش پوشش گياهي بوقوع مي پيوندد 

د آنها نيز نسبت به استاندارد جهاني كم است و عالوه بر اين قرائت و اطمينان از صحت قدمت چنداني ندارند و تعدا

اين عوامل موجب طراحي نادرست و عدم تخمين . اطالعات برداشت شده از ايستگاهها نيز در حد مطلوبي نيست

تي شكست آن صحيح از قدرت و شدت سيالبها در ناحيه احداث مي شود  كه موجب سرريز آب از بدنه سد و ح

با بكارگيري روش سيل باستاني و دستيابي به . ميگردد و خسارتهاي زيادي را در پايين دست سد موجب ميشود

 دوره بازگشت ميتوان خسارتهاي ناشي از سيل را كاهش –اطالعات تكميلي مناسب براي استفاده در مطالعات سيل 

بخيز شامل سن و دبي قديمه  با روشهاي مخصوصي در اين روش خصوصيات سيل هاي گذشته در يك حوزه آ. داد

، تعيين و  پس از انجام محاسبات آماري  نسبتا پيچيده مخصوص سيل باستاني مي شودكه در اين مقاله به آن پرداخته 

در حقيقت اين  روش باعث واقعي . ، براي طراحي انواع سازه هاي آبي و آبخيزداري  مورد استفاده  قرار مي گيرد 

 دوره بازگشت ودر نتيجه موجب  ايمن سازي و صرفه جويي اقتصادي  در طراحي و – بهبود منحني سيل شدن و

 .ساخت انواع ابنيه از جمله سد مي گردد

  دوره بازگشت ، سن و دبي قديمه،  محاسبات آماري–سيل باستاني ، سيل  : كلمات كليدي

 مقدمه

 يالب در كشـورها   ي از وقـوع سـ     ي ناشـ  ي و مال  ي جان يخسارتها هستند و    يعي طب ياين بال ي از مخرب تر   يكيل ها   يس

 گـرم   ي بـا آب و هـوا      ي كوهسـتان  يز كـه كشـور    يران ن يدر ا .  داشته است    يريش چشمگ يز جهان هرساله افزا   يل خ يس

 ببـار  يادي زي و ماليم خسارات جاني عظيالبهاي كه هرساله وقوع س   ياد بوده بگونه ا   يل ز يخشك است امكان وقوع س    
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ش خسارتهاي جاني و    يباعث افزا البها  ي تناوب و محل وقوع س      ،  شدت  ، كمبود اطالعات در مورد علل وقوع      . آورد يم

 . شودي مختلف مي و سازه ها يت صنعين بردن واحدهايو از بمالي 

ر يـ اد و غ  يا موجب ساخت سد با ابعاد ز      ي،   نادرست   يجه طراح يالبها و در نت   يح از قدرت و شدت س     ين صح يعدم تخم 

و  در هـر صـورت موجـب ضـرر    كه گردد ي شكست آن ميتحب از بدنه سد وآز يا موجب سرري شود و  ي م يكاربرد

چـه از لحـاظ     وي چه از لحاظ مـال يريذپ نا  جبرانيير حالت دوم ممكن است خسارتها د گردد كهي م ي اقتصاد زيان

در . لها را كاهش دهـد    ي از س  يناش تواند خسارت    مي است كه    يي از روشها  يكي يل باستان يمطالعه س .  وارد آورد    يجان

نه اسـتفاده   ي انواع اب  ي طراح ي برا همي قد يز ، مانند سن و دب     يك حوزه آبخ  ي گذشته در    يل ها ياطالعات س  ن روش از  يا

ت عـا الطج م ياز جمله سـد بـا اسـتفاده از نتـا           ابنيه    ساخت ي در طراح  يمن ساز يك روش ا  ين  يقت ا يدر حق .  شود   يم

ـ ن بار در ا   ي اول ين روش برا  يا از.  است ي باستان يلهايس  در  يشـتر يس بـا سـرعت ب     پسـ  و االت متحـده اسـتفاده شـد      ي

 بكار گرفته شدقا ي جنوب آفريزكشورهاا ين و در تعدادين ، چيا ، فلسطيانپاس،نپ،ژاا ي استراليكشورها

 تعريف سيل باستاني 

رومورفولوژيك برجـاي مانـده قابـل    سيل هاي باستاني ، جريانهاي سيالبي ثبت نشده گذشته هستند كه با عوارض هيد 

تشخيص و تخمين باشند، به عبارت ديگر هر جريان سيالبي كه اطالعـات و داده هـاي هيـدرولوژيك آن ثبـت نشـده        

اين عدم ثبت يا ناشي از عدم وجود ابزارها و دستگاههاي اندازه گيـري   . (Baker,1974)باشد را سيل باستاني گويند  

. ان در حوزه آبخيز و يا ناشي از عدم كارايي اين ابزارهـا و دسـتگاهها مـي توانـد باشـد       پارامترهاي هيدرولوژيكي جري  

بنابراين دامنه قدمت يك سيل باستاني مي تواند از چند صدسال تا چندين هزار سال گذشـته باشـد، در حقيقـت سـيل            

مسـتقيمي روي آن صـورت      باستاني هر حادثه سيالبي است كه در زمان وقوع آن هيچ گونه مشـاهده و انـدازه گيـري                    

 سيالبي   هاي نگرفته است، اما چون حوادث سيالبي داراي اثرات و عوارض قابل توجه در مورفولوژي رودخانه و پهنه                

در مقابل سـيل باسـتاني سـيلهاي        . روشها و ابزارهاي زمين شناسي و ريخت شناسي قابل تشخيص مي باشند           با  هستند  

 آنها از قبيل دبـي ، ارتفـاع آب وغيـره در             ليكيسيلهايي كه مشخصات هيدرو   بطور كلي   . جديد و تاريخي وجود دارند    

 & Baker)د در گروه سيل هاي تاريخي و جديد طبقه بندي مي شـوند شابانواع ايستگاهها اندازه گيري و ثبت شده 

Kochel,1988).  
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  تاريخچه سيل باستاني

راي سدها ، پلهاي روي رودخانـه و انـواع واحـدهاي            تجربيات نشان مي دهد كه سيلهاي بزرگ همواره خطر بزرگي ب          

 مطالعـات متعـددي روي شكسـت        ICOLD 1به عنوان مثـال     . صنعتي كه در كنار رودخانه احداث شده اند مي باشند         

 :سدها انجام داده است كه نكات زير را مي توان از اين مطالعات دريافت

 احتمال1950اشته است ، تا قبل از سال      ه اي كاهش د    شكست سدهاي بزرگ طي دهه هاي گذشته بطور قابل مالحظ          -

 . درصد رسيده است 5/0 به 1950 درصد بوده است كه اين مقدار بعد از سال 3/2شكست سدها 

 . است روي دادهدرصد در سدهاي بتني و 20  درصد شكست سدها در سدهاي خاكي و 80   -

درصد  89درصد موارد را شامل مي شود كه36 باشد كه  عمده ترين دليل شكست سدها ، سر ريز آب از بدنه سد مي  -

 .اين موارد در سدهاي خاكي اتفاق افتاده است 

 درصـد از  73متر داشته اند ،   30 بيشترين تعداد شكست ها در سدهاي خاكي بوده است كه اين سدها ارتفاع كمتر از                 -

 . سدها را تشكيل مي دهددرصد از كل شكست31شكست سدها بر اثر سرريز آب از بدنه سرد بوده كه 

ايمني هيدرولوژيكي بخـش مهـم و       . زيزون واقع در سوريه بوده است     خاكي  آخرين تجربه شكست سد ، شكست سد        

اساسي در طراحي انواع سدها و سازه هاي آبـي بشـمار مـي رود و همـواره سـعي بـر ايـن بـوده اسـت كـه ريسـك                                

هم اكنون روند رو به افزايشـي در اسـتفاده از مطالعـات             .  گردد هيدرولوژيك دقيقاً شناخته شده و بطور مطلوبي مطالعه       

سيل باستاني براي انتخاب طراحي سازه هاي  در جهان ديده مي شود و مطالعات زيادي بر روي استفاده از ايـن روش                       

ي توانـد  در تخمين سيل طراحي سدها انجام مي گردد بطوريكه استفاده از روشهاي مبتني بر استفاده از سيل باستاني مـ            

. اطالعات هواشناسي و هيدرولوژيكي را تكميل كرده و روشهاي تخمين مقدار ، احتمال و خطر وقوع سيل كمك كند                    

 .امروزه توجه ويژه اي به ايمني هيدرولوژيكي بطور عام و ايمني هيدرولوژيكي سدها بطور خاص وجود دارد

                                                 
  كميسيون بين المللي سدهاي بزرگ-1
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عددي در انتخاب آن موثر هستند ، فلسفه اساسي ايمني     واضح است كه ايمني سد يك مقوله كلي نمي باشد و عوامل مت            

 بـر ايـن اسـاس       ، سد به ما مي گويد كه بايد رابطه اي منطقي بين ريسك پذيرفته شده و خطرات موجود برقرار باشـد                   

 .انتخاب سيل طراحي بايد بر اساس نوع سد و خطراتي باشد كه پايين دست را تهديد مي كند 

بر .  ارائه شد    (USACE) توسط مهندسين ارتش آمريكا    1994 براساس اين روش در سال       اولين دستورالعمل كاربردي  

( اين اساس سدها بر اساس اندازه به سه دسته كوچك ، متوسط و بزرگ و بر اسـاس خطـرات متوجـه پـايين دسـت                           

 1980 به سـه گـروه بـا خطـرات پـايين ، متوسـط و بـاال تقسـيم بنـدي مـي شـوند و از دهـه            ) خطرات جاني يا مالي  

 :استاندارهايي در بسياري از كشورها مورد استفاده قرار گرفت كه در آنها محورهاي كلي زير مورد توجه قرار گرفت

طبقه بندي نوع سد براساس معيارهاي كيفي انجام مي گرفت و حدود مشخصي براي انـواع سـدها و خطـرات                      -

 .متوجه پايين دست وجود نداشت 

يين دست سد را تهديد كند ، از جمله اين خطرات مي توان به خطرات جاني ،                 خطرات مختلفي ممكن است پا     -

بيشترين توجه بايد به خطرات جاني معطوف شود و حتـي مـي             . اقتصادي ، اجتماعي و زيست محيطي اشاره كرد       

 .تواند عامل تعيين كننده اي براي انتخاب نوع سد باشد 

 كه در اكثر موارد استفاده مي شود بسيار محافظه كارانـه و            )حداكثر سيل محتمل   (PMFمحاسبه سيل بر اساس      -

 .غير اقتصادي بوده و باعث هدررفتن سرمايه ها مي شود

در طبقه بندي سد با هدف انتخاب سيل طراحي ، خسارت و خطرات اضـافي ناشـي از شكسـت سـد و سـيل                          -

 .ناشي از تخليه آب داخل مخزن نيز به خطرات سيل اضافه شود

  در مقايسه با ساير روشهاي در مقايسه با ساير روشهاسيل باستان

PMF)     ي كـه عبارت است از بزرگترين سيالب قابل اندازه گيري با فـرض وقـوع كليـه عـوامل      ) حد اكثر سيل محتمل 

 Probable( ايـن سـيالب از حـداكثر بـارش محتمـل      .  مي نمايـد  راايجاد بزرگترين باران و حداكثر جريان سطحي

Maximum Precipitation ( براي تعيين . گردد حاصل ميPMF  ابتدا PMP س بـا  پكنند و سـ    را محاسبه مي

 . تعيين مي گرددPMFاستفاده از نتايج حاصل از آن  
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PMP)   تيكي فـرض مـي     پدر روش سـينو   .  به دو روش سينوپتيكي و آماري قابل محاسبه است         )حداكثر بارش محتمل

در ايـن روش تغييـرات اقليمـي در نظـر           . ورت بارش به زمين نازل شود     شود كه كل رطوبت موجود در ستون هوا بص        

بعـالوه ، اينكـه در نظـر         .سازد گرفته نمي شود و از اين جهت ضعف بسيار عمده اي دارد و آنرا غير قابل اطمينان مي                 

اي ثبـت   در روش آمـاري نيـز داده هـ        . باشد بگيريم كل رطوبت موجود در ستون هوا تبديل به باران شود صحيح نمي            

بطـور كلـي    . باشد شده در كوتاه مدت براي بارشي با دوره بسيار باال استفاده ميشود ، كه اين كار غير قابل اطمينان مي                   

، بنابراين تعيين دبي سيل طراحـي        توان از داده هاي كوتاه مدت استفاده كرد        براي پيش بيني يك پديده بلند مدت نمي       

باشد و نگراني هاي بسـياري در مـورد اسـتفاده از آن              مراه با خطاي زيادي مي    مطمئن و ه   نا PMFسدها با استفاده از     

بنابراين تامين ايمني هيدرولوژيكي سد هاي بزرگ همواره يكي از دغدغه هاي اصلي مهندسين طراح ايـن                 . وجود دارد 

 ب طراحي مناسب را مـي     ديدگاه مهندسي در اين زمينه ، محاسبه و ارائه سيال         . سازه هاي حياتي و زيربنايي بوده است        

اكثـر روشـهاي محاسـبه سـيالب طراحـي ، بـر پايـه               . طلبد بطوريكه حداكثر ايمني و حداقل هزينه ها را ايجاب نمايد          

روشهاي آماري كه از اطالعات هيدروليك بارش و رواناب برداشت شده در حوزه هاي سدها بهره ميگيرند ، بنا شـده                     

دشه به اين روشها از سوي بسياري از محققين و پژوهشگران شده است اين              اند ، اما موضوعي كه موجب نگراني و خ        

است كه استفاده از داده هاي آماري كوتاه مدت ، براي پيش بيني پديده اي نادر و بـا دوره بازگشـت بـاال بـا ترديـد و              

انجام اين  . يابد  براي رفع اين معضل تالش شده دوره برداشت اين اطالعات افزايش            . خطاي قابل توجهي مواجه است    

 .امكان پذير است  (Pale flood )كار با استفاده از روش سيل باستاني 

 مشخصات سيل باستاني 

 .حادثه سيالبي واقعي بوده و درگذشته بوقوع پيوسته است -

 . حادثه داراي تاريخ واقعي در گذشته است كه با روشهاي سن يابي مي توان تاريخ وقوع آنرا بدست آورد-

 سيالبي از خود عوارض و آثاري را در رودخانه و دشت سيالبي بر جاي گذاشـته كـه بـا اسـتفاده از ابـزار و                           حادثه -

 .روشهاي زمين شناسي و ريخت شناسي قابل شناسايي مي باشند

عوارض و آثار برجاي مانده از سيل نه تنها راهنماي تخمين تاريخ وقوع حادثه هستند بلكه بـا اسـتفاده از ايـن آثـار                      -

 . شدت ، قدرت و عمق جريان در محل حادثه رانيز بدست آوردبتوانوعوارض 
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 سال پيش در يك حوضه آبريز اتفاق افتاده باشد كه عوارض و آثار را از                100سال و يا    10بنابراين سيل باستاني ممكن     

 . خود در محدوده سيالبي برجاي گذاشته است 

ايـن  . داده در زمان گذشته وثبت اطالعـات هيـدرولوژيك آن اسـت           هدف از مطالعه سيل باستاني تعيين سيلهاي روي         

. روش بر اساس مطالعه حركت آب و رسوبات طي فرآيند وقوع و گذر سيل در رودخانه ها و دشت سيالبي مي باشـد     

. د برجـاي مـي گذارنـد      سيلها هنگام عبور از رودخانه ، دشت سيالبي و دره ها آثار و نهشـته هـاي مشخصـي از خـو                     

 نهشته هاي رسوبي در آبراهه ها و رودخانه ها، اثـرات و عـوارض بـر جـاي                   جريانهاي سيالبي مي توانند باعث ايجاد     

 و انـواع عـوارض ديگـري        و حمل تخته سـنگها و الوارهـا        مانده بر روي زمين ، آثار خراش و سايش بر روي درختان           

آثار و عوارض همواره در ترازهاي مشخصي قرار گرفته اند و با روشـهاي              اين  . شوند كه معموالً قابل تشخيص هستند     

با استفاده از عوارض بخصوصي مـي تـوان دبـي قديمـه سـيل را                . سن يابي مي توان سن خاصي را به آنها نسبت داد            

 – سـيل    نتايج بدست آمده از مطالعات سيل باستاني اطالعات تكميلي مناسبي را براي انجـام محاسـبات               . بدست آورد   

 . دوره بازگشت ارائه مي كند

  سيل باستانيهمراحل مطالع

 زير صورت مي پذيرد سه مرحله  درمطالعات سيل باستاني

  تعيين دبي سيل باستاني )الف

 سن يابي عارضه) ب

ه بازگشت و محاسـبه     دور –در محاسبات و معادالت آماري سيل       ) مقدار دبي وسن  ( وارد كردن نتايج بدست آمده      ) ج

 احي سدطر

 تعيين دبي سيل باستاني ) الف 

. اين گام شامل مراحل شناسايي و انتخاب بازه ، شناسايي و برداشت عوارض سيل و محاسبات هيدروليكي مي باشـد                     

 معمـوالً مطالعـات     .در مرحله اول بايد بازه اي كه در آن مي خواهيم مطالعات سيل باستاني را انجام دهيم انتخاب كنيم                  

معمـوالً بـازه    .  چون بسيار وقت گير و هزينـه برخواهـد بـود           ،در كل طول يك رودخانه انجام نمي شود         سيل باستاني   

محدودي كه شرايط مناسبي براي مطالعات سيل باستاني دارد را انتخاب كرده و در آن بازه مطالعات را انجام مي دهنـد                
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در مرحله دوم بايد در بازه انتخاب شده عوارض         . دبي سيل باستاني با بررسي بازه هاي كوتاه هم قابل محاسبه است             . 

سيل را شناسايي كنيم ، اين عوارض معموالً واضح و قابـل شناسـايي هسـتند و تجربـه و شـناخت از عـوارض زمـين             

 بايـد طبقـه بنـدي        آن   عوارض يافت شده بسته بـه نـوع       . شناسي در يافتن مناسب و سريع آنها نقش بسيار مهمي دارد          

مرحلـه آخـر در ايـن گـام انجـام محاسـبات             . عوارض مختلف به روشهاي گوناگوني انجام مي گيرد       سن يابي   . شوند  

هيدروليكي است اين محاسبات به روش سعي و خطا انجام مي شود و براي انطباق پروفيل بدست آمده توسط عارضه                    

مهندس هيـدروليك بـا تسـلط       و پروفيل محاسبه شده تالش بسياري بايد انجام شود ، انجام اين محاسبات بايد توسط                

علـت آن اسـت كـه در مطالعـات سـيل            . كافي بر روي تمامي عوامل دخيل در محاسبه پروفيل سطح آب انجـام شـود              

 زياد   ، باستاني عواملي كه در تعيين پروفيل سطح آب دخيل هستند و از مقدار آنها هم تخمني مناسبي در دست نداريم                   

 اشتباه انتخاب شود با سعي و خطاهاي متعدد و بسيار زياد هم نمي تـوان دبـي                  مثالً اگر ضريب زبري كانال    . مي باشند 

 .مورد نظر را پيدا كرد و هيچگاه دو پروفيل بر هم منطبق نخواهند شد

 سن يابي عارضه ها ) ب

روش سن يـابي نسـبي      . براي سن يابي عارضه ها از دو روش سن يابي نسبي و سن يابي مطلق استفاده مي شود                   

 روشهاي سن يابي مطلق براي سن هاي كم جوابهاي دقيق ندارنـد              معموال كم استفاده مي شود، چون    براي سنهاي   

در روشهاي سن يابي نسبي بيشتر به تغييرات هندسـه       .  سال هم قابل استفاده نيستند       300و براي سن هاي كمتر از     

روشـهاي سـن    .  زده مي شود    عارضه ها گذر زمان توجه مي شود و به اين ترتيب سن عارضه ها تخمين               اندازه و

يابي مطلق بيشتر بر اساس روشهاي راديومتري بنا شده اند و معمول ترين آنها هـم روش سـن يـابي راديـوكربن                       

 سال را دارد و عيب اين روش وقت گيـر  60000 تا 300اين روش توانايي تعيين سن عارضه هايي با عمر . است  

ي انواع عارضه ها را با دقت نسبتاً مناسب مخصوصاً براي عمرهاي            و پرهزينه بودن آن است ، ولي قابليت سن ياب         

در آزمايش راديوكربن يك رقم به عنوان دامنه خطا ارائه مي شـود كـه ايـن رقـم معنـي دار بـوده و در                   . باال دارد   

) TL(ترمولومينسـنس از روش   استفاده.محاسبات آماري سيل باستاني قابل استفاده است و براي ما مهم مي باشد

 .براي سن يابي رسوبات و عارضه ها توسط نگارنده در حال بررسي است) OSL(نوري تهييجو روش 

 نجام محاسبات آماريا) ج
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روش سيل باستاني محاسبات آماري به روشهاي متداول انجام مي شود، معموالً روشهاي آماري در اين مطالعـات                  

وشهايي بـر اسـاس تئـوري درخـت تصـميم ، مخـتص              در سالهاي اخير ر   . مبتني بر تئوري درخت تصميم هستند     

و از معروفترين محققـين و نظريـه پـردازان در ايـن زمينـه مـي تـوان               محاسبات سيل باستاني توسعه داده شده اند      

Stedinger و Cohn     اين روشها بسيار پيچيده و وقت گير هستند و انجـام آنهـا بجـز بـا اسـتفاده از                    .  را نام برد

گاهي روشهاي آماري كه بـراي      . و كامپيوترهاي با قدرت محاسباتي باال امكان پذير نيست          برنامه هاي كامپيوتري    

انجام محاسبات آماري با استفاده از داده هاي سيلهاي تاريخي استفاده مي شود، براي محاسبات سيل باستاني بكار                  

.  اسـت  (Expected Moments Algorithm) از بارزترين ايـن روشـها، روش احتمـاالت منتظـره     .مي رود

 به خصوص وقتي سن عارضه ها زياد باشد اين روش به هيچ وجـه كـارايي                  ، استفاده اين روش توصيه نمي شود     

 اساس اين روش اين است كه به داده هايي كه سن بيشتري دارند وزن بيشـتري در محاسـبات داده                     .مناسبي ندارد 

 .مي شود

  كشورآبي ضرورت استفاده از روش سيل باستاني در پروژه هاي

همانطور . سدهاي ايران بدليل اقليم خشك داراي سرريزهاي بسياربزرگي در مقايسه با آورد ساليانه رودخانه مي باشند     

كه ميدانيم در كشور ايران مدت زيادي نيست كه ايستگاههاي اندازه گيري جريان و بارش وجود دارند و تعداد آنها نيز                

 همچنين قرائت و اطمينان از صحت اطالعات برداشت شده از ايستگاهها نيـز در               نسبت به استاندارد جهاني كم است ،      

با در نظر گرفتن عوامل فوق مي توان گفت كه استفاده از روش سيل باسـتاني بـراي دسـتيابي بـه                      . حد مطلوبي نيست    

ي وحياتي مي باشد    دوره بازگشت براي ايران بسيار ضرور       –اطالعات تكميلي مناسب براي استفاده در مطالعات سيل         

 سال مـي رسـد و ثبـت و بايگـاني            100وقتي كه در كشور آمريكا كه سابقه ثبت پارامترهاي هيدرولوژيك به بيش از              . 

اطالعات دقيق و با كيفيت مناسب انجام مي گيرد ، سازمانها و محققين مختلف استفاده از نتايج مطالعات سيل باسـتاني        

ي دانند، در ايران كه سطح علمي و عملي اين اندازه گيريها بسيار پايين تراسـت                را در مطالعات تخمين سيل ضروري م      

 .لزوم استفاده از اين روش واضح است 

هم اكنون استاندارد خاصي در مورد نحوه تعيين سيل طراحي براي سدها در ايران وجود ندارد وعمومـاً از سـيلهاي بـا        

 دوره بازگشـت را     –فاده مي شود، وقتي نتايج آناليزهاي سيل         در طراحي ها است    PMFدروه بازگشت باال و بخصوص      
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بدون استفاده از نتايج سيل باستاني بررسي مي كنيم تفاوتها براي سيلهاي با دوره بازگشت كمتر ، زياد نيست اما بـراي                      

 گفـت   بـه عبـارت ديگـر مـي تـوان         . سيلهاي با دوره بازگشت باال اختالفات فاحشي در نتايج دو روش ديده مي شود             

 .حساسيت سيلهاي با دوره بازگشت باال نسبت به وارد كردن اطالعات سيل باستاني در محاسبات بسيار باالست 

 هسـتند ، بنـابراين وارد   PMFهاي طراحي ، سيلهاي با دوره بازگشت بسيار بـاال و يـا    با توجه به اينكه در ايران سيل  

در ايران پديـد مـي     باري سازه هاي آبي      را در مقدار سيل طراحي       كردن نتايج مطالعات سيل باستاني ، تغييرات بسياري       

آورد در حاليكه اگر هزينه اين مطالعات را نسبت به هزينه اي كه در ساخت سدها صرفه جويي مي شود و يا هزينه اي            

 بگيـريم   كه در صورت خرابي سد تحميل شده و با انجام مطالعات سيل باستاني از آن مي توان جلوگيري كرد، در نظر                    

 .رقم ناچيزي خواهد بود

هايي با دوره بازگشت كوتـاه مـدت در حـد چنـد              امروزه در برخي كشورها مثل ژاپن براي سيل طراحي سدها ، سيل           

مين ايمني سدها به پيش بيني هواشناسي و مديريت بهره بـرداري تكيـه مـي                أصدسال در نظر گرفته مي شود و برا ي ت         

ازگشت سيل طراحي كوتاه مدت اسـت ، احتمـاالً مطالعـات سـيل باسـتاني تـاثير قابـل                    شود ، در اين موارد كه دوره ب       

توجهي بر مقدار نهايي سيل طراحي نخواهد داشت اما براي ايران كه دوره بازگشت سيلهاي طراحي باالست انجام اين                   

 .مطالعات كامالً ضروري است زيرا نتايج را به شدت تحت تاثير قرار خواهد داد

ي كه بايد به آن اشاره كرد موفقيت و كاربري مناسب مطالعات سيل باستاني در منـاطق بـا اقلـيم خشـك و                        عامل ديگر 

نيمه خشك است ، مثالً در كشور آمريكا اين مطالعات عمدتاً در ايالتهاي كلرادو و آريزونا انجام شده كه شرايط اقليمي                

 مناسبي براي كشور ما خواهد      دلعات باستاني داراي كاربر   است ، بنابراين مطا   ) خشك و نيمه خشك     ( آنها مشابه ايران    

د كـه اسـتفاده از روش سـيل         رهمچنين توصيه ها و مواد بسياري در آيين نامه ها و متون علمـي جهـان وجـود دا                  . بود

 .باستاني را براي مطالعات آناليز سيل ضروري مي داند و تمامي اين توصيه ها براي ايران نيز وجود دارد

 دوره بازگشت بكار مـي   –العات سيل باستاني براي تكميل داده هاي ثبت شده كوتاه مدت در محاسبات سيل               نتايج مط 

رود، استفاده از اين نتايج به خصوص در مواردي كه اطالعات در يك دوره كوتاه مدت ثبت شده اند يا در مناطقي كـه    

 از صحت و اطمينـان مناسـبي برخـوردار نمـي باشـد      اندازه گيريهاي ثبت شده وجود ندارد يا مقادير اندازه گيري شده  
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عالوه بر اين حتي در صورت وجـود اطالعـات ثبـت شـده و اطمينـان نسـبي از دقـت و        . بسيار مفيد و مناسب است     

 .صحت آنها استفاده از اين اطالعات به تنهايي براي تخمين سيلهاي بزرگ توصيه نمي شود
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