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 برای آسیب پذیری ریسک سیل ترکیب مدلسازی پارامتری و فیزیکی

 

 دانشگاه فردوسی، گروه مهندسی آب، سازه های آبی دانشجوی کارشناسی ارشد  فاطمه قهرمانی،

 دانشگاه فردوسی، گروه مهندسی آب، سازه های آبی عضو هیئت علمی ،کاظم اسماعیلی

 دانشگاه فردوسی، گروه مهندسی آب، سازه های آبیدانشجوی کارشناسی ارشد زهرا قهرمانی، 

 25738887390تلفن:   fatemeghahremani18@yahoo.comپست الکترونیک: 

 

 چکیده

تصمیم سیل یکی از رایج ترین و گسترده ترین خطرات طبیعی به جان و مال و زندگی انسان هاست. شناسایی خطر در مناطق سیل خیز نیازمند 

، برنامه ریزی در سطوح باال و طرح های پیشنهادی دقیق است. روشهای بسیاری برای انجام چنین مطالعاتی در گیری برای مدیریت ریسک سیل

مطلوبترین و در نتیجه مورد استفاده ترین راه نقشه برداری طغیان رود مبتنی بر کامپیوتر است. راه کار دیگری که بهه تهازگی    دسترس است.

برای پذیرفته شده استفاده از رویکردی پارامتری از ارزیابی آسیب پذیری است. هر کدام از این روشها دارای مزایا و معایبی هستند که کار را 

ه سخت می کنند. این مقاله برروی چگونگی استفاده از این دو روش به وسیله مقایسه تمرکز دارد و در انتها به این نتیجه میرسد تصمیم گیرند

در حالی که این روش رویکرد قطعی  روشهایی است که آسیب پذیری سیل را ارزیابی می کند.مناسب ترین ( یکی از FIVکه روش پارامتری )

 دارای پایه علمی قوی تری است.ما ارزیابی آسیب پذیری آن را محدود کرده است ا

 ، شاخص آسیب پذیری سیلسیل، آسیب پذیری، ریسک، مدلسازی فیزیکیواژه های کلیدی: 

 

 قدمهم -8

سیل یکی از پرخطرترین بالیای طبیعی به جان و مال انسان است. آسیب های ناشی از سیل در مقیاس جهانی در دهه های اخیر قابل 

نفر مرگ ومیر به عنوان سهومین فاجعهه پرخطهر انتخهاب      9020زلزله و سونامی با  سیل پس از 0288(. در سال [1]) توجه بوده است

در بهین بالیهای طبیعهی در     0223تها   8559وقوع سیل در طی سالهای . ([2])قرار داده است شده و میلیونها نفر از مردم را تحت تأثیر

رودخانه هها، سهواحل و سهیل ههای     درصد از کل خسارات مالی شده است.  77درصد از کل تلفات انسانی و  02سطح جهان سبب 

محیط زیسهتی جبهران    ، خسارات اقتصادی ول شوند، باعث تخریب اموای برای زندگی انسان به شمار آیندساحلی می توانند تهدید

 های حاصلخیز را غیر قابل استفاده می کنند.ناپذیری به بار آورند و در انتها زمین

در کاهش آسیب روشهای توسعه یافته امروزی و اقدامات و ارزیابی های جدیدی که امروزه صورت گرفته می توانند تا حد زیادی 

 رک واضحی از خطر سیل یا آسیب پذیری را به تصمیم گیرندگان دهند.و تعداد مرگ و میر به تصمیم گیرندگان کمک کنند و د

ی گذشته برای ارزیابی خطرات و آسیب پذیری مناطق سیل خیهز بهه کهار گرفتهه     ی مختلفی در طول چند دههروشهای توسعه یافته
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مدلسهازی فیزیکهی بهرای     یسهنت  شده است. هدف از این مقاله بررسی دو روشی است که به طور گسترده استفاده مهی شهوند. روش  

 .تری برای ارزیابی آسیب پذیری سیلارزیابی ریسک سیل و روش پارام و براورد

 این مقاله با هدف بحث در مورد هر یک از این روش ها و مزایا و معایب آنها برای کمک به تصمیم گیرندگان ارائه می گردد.

  مفهوم ریسک در سیالب 8.8

ختله  و  ، و با استفاده در زمینهه ههای م  معرفی شد 8508در سال  King خطرات سیل اولین بار توسطابطه با اصطالح "ریسک" در ر

بسهیاری از تعهاری     .(. در حوزه مطالعات خطرات طبیعی، می توان تعهاری  زیهادی پیهدا کهرد    [3])موضوعات متنوع توسعه یافت 

ط و قابهل  ب  ایهن دانشهمندان ایهن واژه دارای معهانی مهرت     ق تعریه به ط ([4]مربوط به واژه ریسک دارای معانی روشنی مهی باشهند: )  

گیرنهد. ایهن   تعویضی می باشد که هر کدام از آن ها دارای مزایای خاص می باشند و در برنامه های مختل  مورد استفاده قهرار مهی  

 .                                     ([5]) یامدبه عنوان مثال احتمال و پ ،صولی از دو جزء در نظر گرفته استها ریسک را به عنوان محپژوهش

            ریسک                                         =احتمال * پیامد                                   (8)

و در نتیجهه  اتفها  مهی افتهد     جریان سطحی با دبهی بهاال   این مفهوم از ریسک سیل صرفا مربوط به احتمال این است که یک رویداد

از  تعریه  ( از ایهن  [7])و  EC/02/0223( طهی بخشهنامه   [6]اتحادیهه سهیل اروپها )   عواقبی بر محیط زیست، اقتصاد و جامعهه دارد.  

ریسک استفاده کرده که در آن "ریسک سیل" را به عنوان ترکیبی از احتمال یک رویهداد و پیامهدهای نهاگوار ناشهی از آن معرفهی      

، میهرا  فرهنگهی و فعالیهت ههای اقتصهادی      وار می توانند برروی زنهدگی انسهان، محهیط زیسهت    دهای ناگکرده است، که این پیام

 تأثیرگذار باشند.

 سیل  خطرو مفهوم  خطر 8.0

وجود دارنهد  بدان معنی است که عناصری  ،. به طور بالقوه مخرب([8]) می شود نامیدهسیلی مخرب احتمال وقوع بالقوه خطر سیل 

، می باشهد متنوع  خصوصیاتخطرات سیل شامل حواد  با  قرار بگیرند. آسیب سیل در هنکام وقوع آنمعرض که ممکن است در 

 92متر وخطر سیل  2.9ساله و سطح آب  02واقع شده در دشت سیالبی می تواند در معرض خطر سیل  ساختمانبه عنوان مثال: یک 

امواج رودخانه و یا طوفان هرکدام می توانند سرچشمه ای برای ریسک بارش باران سنگین،  متری واقع شود. 8.0ساله و سطح آب 

 ی احتمال وقوع سیل با قدرت خاص هستند.سیل باشند، به طور کلی این عناصر مشخص کننده

  پذیری سیلپذیری و مفهوم آسیبآسیب 8.7

پذیری را به تازگی چندین مرتبه مفهوم آسیبپذیری به طور مداوم در تحقیقات استفاده می شود، محققان ی آسیبدر حالیکه ایده

در حال حاضر ایهن   های متعددی برای تعری  و ثبت معنای جدید این واژه انجام گرفته است.تغییر داده و متعاقبا به دنبال آن تالش

. ([10]، و آسهیب پهذیری درون مایهه اصهلی ریسهک اسهت )      ([9]قابل درک است که آسیب پذیری ریشه اصلی حهواد  اسهت )  

پذیری را به عنوان اند. برخی آسیبنموده به این تعری  کلی اضافه جزئیاتی را بسیاری از نویسندگان طی بحث ها و تعاری  دیگر،
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یها تعریه  آسهیب پهذیری بهه سهیل        ([13],[12]، خطهرات زیسهت محیطهی )   ([11]) تغییرات آب و هوا خطرات خاصی از جمله

 ( معرفی کرده اند.[14])

ه از تعری  زیر برای آسیب پذیری استفاده خواهد شد که به طور خاص مربوط به جاری شهدن سهیل مهی باشهد: " یهک      در این مقال

، بها آن مقابلهه کنهد   سیستم حساس به سیل که در معرض خطر سیل قرار گرفته است تا چه حدی می تواند در مقابهل یهک اغتشهاش    

 بهبود بیابد و یا اساسا خود را با آن وفق دهد."

 مواد و روش ها -0

    ریسک سیل و ارزیابی آسیب پذیری

در ایهن   .([15]های اخیر این روشها تکامل یافته اسهت ) تعیین ریسک سیل وجود دارد که در دهه روشهای مختلفی برای ارزیابی و

 :شدهروش متمایز معرفی  دومقاله 

 کنهد. ایهن   ارزیابی خسارت وارده استفاده میی تخمین ریسک سیل و که از یک رویداد خاص برا روش مدلسازی قطعی

 روش نتیجه اقتصادی مدل را تخمین میزند تا ارزیابی ریسک سیل در منطقه را برآورد کند.

  روش پارامتری که هدف آن استفاده از داده های در دسترس و اطالعات محیطی برای ایجاد یک تصویر واضح از آسیب

 پذیری منطقه است.

و  ، روش اول یک روش سنتی است که به طور معمولی و یکسانی در عملی فکری جدا توسعه یافتهروشها با فلسفهن هرکدام از ای

. با این حال مدت طوالنی بهرای توسهعه اقهدامات    است تکامل یافته ،وسط چند موسسهروش دوم ت در دانشگاه ها استفاده می شود و

. به منظور کمک به چنین تصمیم گیری ههایی، توسهعه   مورد نیاز استقابله با سیل مورد نیاز برای آمادگی م سازه ایو غیر  سازه ای

بهه   بها برای ارزیابی آسیب پذیری  ،رویکرد پارامتری. در این میان استیک روش علمی برای ارزیابی آسیب پذیری سیل مورد نیاز 

 .باشدمی ، حائز اهمیت و نیز افزایش انعطاف پذیری سیستمحداقل رساندن اثرات سیل 

 روش مدلسازی فیزیکی 8.0

سیل در درجه اول ناشی از شرایط آب و هوایی بد و طوفان شدید است. شدت چنین رویدادی در رابطه معکوس با فرکانس وقهوع  

. رابطهه بهین تعهدد تکهرار و     کمتر اتفا  مهی افتهد  ، نسبت به سیل های مالیم تر، ان مثال سیلی با شدت بزرگتراین حادثه است به عنو

 با استفاده از توزیع احتمال قابل اثبات است.  ماقبلبا تجزیه و تحلیل داده های هیدرولوژیکی  معمولبه طور  دت یک رویدادش

مهین  ، اندازه و شکل هیدروگراف مشخص شد، مدل های کامپیوتری دقیهق از توپهوگرافی رودخانهه و شهکل ز    هنگامی که فرکانس

(. محاسبه عمق طغیان سیل و میزان طغیان با اسهتفاده از  [16]سرعت سیل را محاسبه نمایند ) ، ارتفاع واستفاده می کنند تا عمق دقیق

مدل های محاسباتی بر اساس اشکال کامل یا تقریبی معادالت آب کم عمق قابل انجام است. این مدل ها معمهوال تهک بعهدی و یها     

که در آن فرض بهر ایهن    جریان دریک کانال رودخانه استدوبعدی هستند. مدل سازی تک بعدی روشی متداول برای شبیه سازی 

است که جریان آب در جهت خط وسط رودخانه برقرار است. مدل تک بعدی می تواند جریان آب در کانال ههای روبهاز را شهبیه    
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شکالتی به مختل  هستند م و در دشت های سیالبی که سطوح آب سازی کند. با این حال هنگامیکه کانال به صورت خاکریز باشد

ک مهدل  یوجود خواهد آمد، معموال در این گونه مواقع از مدل های دو بعدی استفاده می شود. نتایج هیدرولیکی به دست آمده از 

آن می توانند برای برآورد میهزان خسهارت ناشهی از یهک رویهداد اسهتفاده       دامنه گستردگی ، سرعت و کامپیوتری مانند عمق طغیان

 ه برآورد خسارت های اقتصادی در منطقه آسیب دیده مرتبط می شوند.ب پارامترها شوند، این

اگهر ایهن اطالعهات در     ، اطالعات هیدروگرافی و اقتصهادی در منطقهه مهورد مطالعهه اسهت.     ین روش متکی بر جزئیات توپوگرافیا

قابهل محاسهبه خواهنهد بهود. اگهر      در نتیجه زیهان ههای اقتصهادی     ، میزان دقیقی از خطر بالقوه در منطقه قابل تخمین ودسترس باشند

این نهوع از شهکاف    این روش به احتمال خیلی زیاد با ناهنجاری روبرو خواهد شد.اطالعات مورد نیاز برای مدل در دسترس نباشد، 

های علمی و عدم قطعیت اجرای مدل را دچار مشکل خواهند کرد و باعث گمراهی تصمیم گیرندگان و اشتباه عموم مردم خواهند 

  شد.

، ریسهک، آسهیب   . در این مقالهه ارزیهابی خطهر   های تحقیقی است تا  بر این مشکالت غلبه کنندروش وظیفه جامعه علمی وبنابراین 

پذیری و خصوصا آسیب پذیری ریسک سیل از اهمیت ویژه ای برخوردارند و از دیدگاه های مختل  به ویژه دیهدگاه پارامتریهک   

 بررسی خواهند شد.

 پارامتریکروش  0.0

و  آغهاز شهد  کهار  رس داشتن اطالعات محهدودی  معرفی شده و با دردست Robin و Littleتوسط  8587در سال روش پارامتریک 

روش پارامتریک با هدف برآورد آسیب پذیری کامل یک سیستم با استفاده از تنها چند پارامتر موجهود مربهوط    .بعدها توسعه یافت

 به سیستم آغاز به کار کرد.

( برآورد آسیب پهذیری کامهل یهک سیسهتم بها      8: عبارتند ازار نوع از روشهای پارامتری که توسط جوامع علمی توسعه یافته اند چه

که در آن از پارامترهای مشاهده شده ،د نسبت ارزش های غیر قابل مشاهده( برآور0 ،استفاده از تنها چند پارامتر مربوط به آن سیستم

(مدلسههازی پهارامتری از طریههق حههداکثر  7)بههه صهورت فرضههی(،   مشههاهده نشهده اسههتفاده مههی شهود   بهرای مههدل کهردن پارامترهههای  

( رویکهرد نیمهه   3( که این روش یک رویکرد مستقیم و صحیح نیست و بر اساس تعدادی از فرضیات بنا شده است و [17]احتمال)

 می دهد.پارامتری که این روش تنها اجازه مدل کردن آنچه به شدت مورد نیاز است را 

مفروضات اولیه دارند و نمی توان آن که در آن شاخص ها و نتایج تکیه بر از روش پارامتریک را درنظر گرفتند اولین مدل ([18])

دارد که به کارشناس اجازه می دهد تا قادر به  این رویکرد پارامتری تالش برای طراحی یک روش را .ها را با داده ها واسنجی کرد

نقهاط قهوت و ضهع  سیسهتم را     همچنهین  ذیری سیستم باشد و به نتایج و ویژگی های سیستم دسترسی داشته باشد، ارزیابی آسیب پ

 .است درستنماییو فلسفی شبیه به تابع  عملیدهد و از لحاظ می نشان 

و زیسهت محیطهی   اقتصهادی   ، سیسهتم ازه گیری و یا طبقه بندی اجتماعی، آسیب پذیری ساختاری شبیه به یک ابزار اندبه طور کلی

، از اقتصهاد و انسهان شناسهی تها     ذیری در رشته های مختل مفهوم آسیب پ .زیاد تعری  می کندکم به  را از آسیب پذیریدارد که 

 .آمده استروان شناسی و مهندسی 
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: گردیهده اسهت  در سیسهتم ههای گونهاگون اسهتفاده     پهارامتری   ههای رویکهرد مبتنی بر  روش، چندین کانیهای زمانی و م در مقیاس

شاخص آسیب پذیری و ، (، شاخص آسیب پذیری مرکب برای جزیره ای در یک ایالتEVI) شاخص آسیب پذیری محیط زیست

 آسیب پذیری آب و هوا.شاخص  و (GRVI) ریسک جهانی

حساسیت بهاال و منهابع   مانند سطح اجتناب ناپذیر فرضیات است که نیازمند تجزیه و تحلیل با روش پارامتری دارای برخی اشکاالت 

 قابل اعتماد است.

و همکاران مورد بررسی قرار گرفته است، که برای تعیین شاخص آسیب پذیری سیل   Balicaدر این مقاله روش ارائه شده توسط 

 برای چهار جزء از سیستم پیشنهاد می شود) اجتماعی، زیست محیطی، اقتصادی و فیزیکی(.

 مقایسه روش ها 7.0

روش پارامتری و مدلسازی فیزیکی دو روش مختل  برای ارزیابی ریسک سیل وآسیب پذیری پیشنهاد می کنند. با توجه به این دو 

یب این دو تکنیک چه چیزهایی هستند؟ "چگونه بهرای اسهتفاده از ایهن دو روش آنهها را     است: مزایا و معانگرش، یک سوال مطرح 

 مقایسه کنیم؟"

به چهه چیزههایی بهرای تصهمیم گیهری بها اسهتفاده از ایهن دو تکنیهک          تصمیم گیرندگان  ارزیابی اینکه ،این سوالبه منظور پاسخ به 

 های کلیدی زیر شناخته و معرفی شده اند: است. برای رسیدن به اهداف اصلی این مقاله مولفهنیازمندند حائز اهمیت 

 در منطقه مورد مطالعه.اطالعات مربوط به مکانیسم و علت جاری شدن سیل)ریسک سیل( 

و جمعیت نسبی که در  اطالعاتی در مورد پیامدهای بهداشتی و ایمنی برای جمعیت آسیب دیده ناشی از سیل در منطقه مورد مطالعه

 معرض آسیب هستند.

 اطالعاتی مربوط به خسارات اقتصادی و ضررهای مورد انتظار در منطقه مورد مطالعه تحت یک رویداد خاص.

 این اجزا کلیدی معیار چهارم دیگری نیز شناخته شده است: عالوه بر

 آسان می باشد، در هر دو حالت زیر ابالغ این اطالعات به چه میزان

 از متخصص انجام مطالعه به تصمیم گیرنده 

 از تصمیم گیرنده به عموم مردم 

 )مقایسه ، تجزیه و تحلیل و بحث در مورد روش ها( بحث و گفتگو -7

کهه   SOBEK 1D/2Dمدل های شبیه سازی بسیاری برای حل جریان در شرایط ایستا و نایستا موجود می باشد. به عنوان مثال مدل 

از کانال رودخانه را به مدلی دو بعدی از دشت سهیالبی   (1D)ایجاد شد. این مدل، مدل هیدرولیکی یک بعدی  Deltaresتوسط 

بر پایه ی ترکیب بهینه حل مستقیم کمینه ارتباط و روش گرادیان مزدوج  1D/2Dینامیکی تبدیل می کند. موتور شبیه ساز هیدرود
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هنمهای کهاربر ایهن نهرم     الگوریتم برای بهینه کردن زمان محاسبات و تعیین گام زمانی بهره می بهرد. در ر ااز یک می باشد. همچنین 

 عادالت سنت ونانت آورده شده است.افزار مراحل دقیق حل م

 Froster (. در ایهن مقالهه روش ارایهه شهده توسهط     [19]خمین خسارت سیالب در سراسر جههان اسهتفاده مهی گهردد )    روشهای ت

 (:2ی  شده است )معادله صتو   ([20])

خسارت منتظره ارزش بازار  سطح کشت  محصول به ازای واحد سطح  (    2)      ضریب تاثیر خسارت 

      

زده بر حسب مساحت آن از آمار جمعیت ضرب در مساحت منطقه مورد مطالعهه بخهش    سپس تعداد خانه های مسکونی منطقه سیل

سهرعت  ارت سیل، پارامترهایی از سیل مورد نیاز می باشد کهه شهامل:   حاسبه می شود. به منظور برآورد خسبر متوسط افراد خانوار م

از بین رفتن منهابع غهذایی بهر روی پهارامتر ههای       ارت و تعیین دقیق نوع آن و تاثیرسیل و مدت زمان آن، طبقه بندی خس سیل، عمق

 آورده شده است. 1نمای شماتیک از روش پیشنهادی تحلیل ریسک سیالب در شکل  اقتصادی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روش پیشنهادی 1شکل

 سیل خسارت ارزیابی

 بهه  سیل خسارت بینی پیش حال این با.  (White 1945)اند یافته توسعه 1491 سال از سیل خسارت ارزیابی های روش از بسیاری

 پهارامتری  روش شهد  گفتهه  کهه  همهانطور  .اسهت  دشوار بسیار کاری است، رفتاری و فیزیکی عوامل از بسیاری تابع سیل اینکه دلیل

جمع آوری اطالعات اولیه از 

 منطقه مورد مطالعه

 مدل فیزیکی:

 مدلSOBEK 1D/2D 

 بررسی خسارت 

 روش پارامتری:

پذیری سیل شاخص آسیب  

 سوال تصمیم گیرندگان:

توان با هم در نظر گرفت و استفاده کرد؟ چطور این دو را می  

 نتیجه گیری
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 بهر  ،FVI سهیل  پهذیری  آسهیب  شهاخص  تعیین شامل که است، یافته توسعه Balica et al. 2008 توسط مقاله این در شده استفاده

 آنهها  متقابهل  اثهرات  و فیزیکهی  محیطهی،  زیسهت  اقتصادی، اجتماعی،: است زیر صورت به سیل پذیری آسیب از مولفه چهار اساس

 .دهد قرار تأثیر تحت را سیل خسارت بودن مدت بلند یا کوتاه تواند می که ،است

 .پذیری انعطاف و حساسیت خطر، معرض در گرفتن قرار: است ارتباط در زیر  عوامل با سیل پذیری آسیب جزء چهار

 : از است مفهومی FVIمعادله

(3)                                                                                                                                                               FVI= (E*S)/R   

 .دهند می نشان را پذیری انعطاف R و حساسیت S خطر، معرض در گرفتن قرار E آن در که

             ,          بهه صهورت زیهر مهی شهود:       FVIاستفاده از این فرمول منجر به چهار جهزء متمهایز بهرای شهاخص     

 که برابر هستند با:                   ,            ,

     کل             (  9)   
 
   

 
           

   

 
             

   

 
             

   

 
              

 
   

قرار گرفتن در معرض خطر می تواند به صورت نامشهود قابهل  آورده شده است.  1طیقه بندی ارزش مقادیر این شاخص در جدول 

قرار دارند می توانند در معرض تهدید باشند، مانند از دست دادن زندگی و تأخیر در درک باشد و کاالهای مادی که در محل سیل 

آموزش و پرورش. حساسیت مربوط به ویژگی های سیستم اجتماعی بوده و خسارت سیل را تشکیل می دهد و می تواند بهه عنهوان   

میزان عناصر در معرض خطر تعریه  شهده اسهت و     مثال شامل فقر، آموزش، نیاز های مردم و اعتماد آنان باشد. حساسیت به عنوان

انعطاف پذیری خسارت سیل را تنها در مناطقی که قبال سیل اتفا  افتاده می توان در نظر گرفت. انعطهاف پهذیری حالهت ارتجهاعی     

ی شامل: یک  سیستم را برای حفظ نقش خود و سازه ها در زمان اختالل توصی  می کند. شاخص های دارای قابلیت انعطاف پذیر

 میزان سرمایه گذاری، خاکریز ها و بندها، دخیره غذایی، ظرفیت ذخیره سازی و غیره است. 

 میزان آسیب پذیری 1جدول 

 میزان آسیب پذیری مقدار شاخص توضیحات

منطقه سریع.میزان سرمایه گذاری در این منطقه،  احیاآسیب پذیری کم، 

 زیاد

 آسیب پذیری خیلی کوچک 2.28>

-محیطی در معرض خطر سیل می زیست اقتصادی، اجتماعی، هایقسمت

باشند و به علت تمهیدات مقابله با سیالب، بودجه زیاد و اقتصاد رشد نیافته 

 فرایتد احیا سریع می باشد و اسیب پذیری نسبت به سیالب کم است. 

 آسیب پذیری کوچک 0.01-0.25

سیل آسب پذیر محیطی نسبت به  زیست اقتصادی، های اجتماعی،قسمت

یابد. میزان سرمایه گذاری به اندازه باشند. منطقه طی چند ماه بهبود میمی

 کافی است.

 آسیب پذیر به سیل 0.25-0.50

محیطی نسبت به سیل آسب پذیر  زیست اقتصادی، های اجتماعی،قسمت

 باشند. سرعت بهبود بسیار پایین می باشد.می

 آسیب پذیری زیاد 0.50-0.75

 آسیب پذیری خیلی زیاد 1-0.75محیطی نسبت به سیل آسب پذیر  زیست اقتصادی، ای اجتماعی،هقسمت
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 باشند. سال ها طول می کشد تا بهبود یابد و بودجه بسیار کم است.می

 

 مدل سیالب

 روش مدلسازی فیزیکی

روش مدلسازی فیزیکی قادر است راه حل های پیچیده و مجموعه معادالتی حاکم بر پدیهده ی جهاری شهدن سهیل در رودخانهه را      

توصی  کند. این مدل وابسته به دانش فیزیکی بوده که آن ها را به عنوان پارامترهای مرتبط وارد معادالت مهی کننهد. یهک عنصهر     

تن حداقل تعداد کافی از داده های تاریخی است. اغلب داده ههای تهاریخی در دسهترس    کلیدی برای داشتن یک مدل فیزیکی، داش

 ، واین امر مدل های فیزیکی را در این مناطق خاص غیرقابل استفاده می کند.مناطق در حال توسعهنیستند، به ویژه در 

ت، ولی عیب آنها تقاضهای داده ههای ورودی   مزیت استفاده از مدل های فیزیکی، قابلیت باالی آنها در پیش بینی و پیش آگهی اس

باال است. در گذشته حجم محاسباتی یک نقطه ضع  بزرگ به شمار می آمد، اما امروزه با توسعه علم و قابلیت انجام محاسبات از 

 طریق اینترنت، این نقطه ضع  را کاهش داده است. 

درسهتی دانسهته ههای خهود را     بهه  اله موجود نیست، بلکه بایهد  از وظای  مهم تصمیم گیرندگان در مواقع سیالب، فقط مدیریت مس

منتشر کرده و در اختیار ذی نفعان از جمله عموم مردم قرار دهند. هدف از انتشار دانش، ارائه اطالعات ساده و روشنی است که می 

ریهزی مهدیریت سهیالب درگیهر کنهد.      داران را در برنامهه  تواند مردم را برای آینده آماده کند و نیز به طور جهدی مهی توانهد سههام    

اطالعات باید درفضای مربوطه و مقیاس های زمانی مختل  نشر داده شوند. مدل فیزیکهی دارای ایهن مزیهت اسهت کهه مهی توانهد        

اطالعات را درفضایی مناسب و با وضوح باال ارائه دهد، در سطح یک خیابان، در خانه و یا در محیط کاربری کهه بهه راحتهی قابهل     

داران و بقیه مردم اغلب باشد. این بسیار مهم است که تصمیم گیرندگان از نتایج کامال تأیید شده استفاده کنند، چون سهام تشخیص

بر اساس این نتایج اقدامات تخلیه سریع را درپیش خواهند گرفت. نیهاز بهرای هشهدارهای خهاص در سهیالب ههای شهدید بیشهتر از         

عمومی بیشتر برای وقایع نسبتا کوچک و جهت تهیه اطالعات کلی برای قشر وسیعی از  سیالب های با شدت کم است. هشدارهای

 افراد جامعه است.

 روش پارامتریک

به اطالعات و مکانیسم سیل و علت جاری شدن سیل مربوط است. آنچه در این روش حائز اهمیت است شاخص تخلیهه   FVIروش 

تنها  FVIیزان بارش و محل قرارگیری سد است. با توجه به این شاخص ها روش رودخانه، توپوگرافی محل، نزدیکی به رودخانه، م

قادر به ارزیابی آسیب پذیری سیل است، واطالعاتی در مورد میزان جاری شدن سیل در اختیار ما قرار نمی دهد. بها اسهتفاده از ایهن    

 و شبیه سازی صرف خواهد شد. روش زمان کمتری نسبت به روش مدلسازی فیزیکی جهت ساخت و ساز، کالیبراسیون

جهت اطالع رسانی برای سالمت و الزامات ایمنی به جمعیت تحت تأثیر، بهه خهوبی طراحهی شهده اسهت. ایهن روش از         FVIروش 

طریق شاخص آسیب پذیری اجتماعی، جمعیت دقیقی که در معرض سیل قرار دارند و کسانی که مستعد سهیل هسهتند را نشهان مهی     

های مواجه با یک سیستم هشدار دهنده را بدانند، می ن ترین(، اگر این افراد آگاه و آماده باشند، اگر آنها روشدهد)جوانترین و مس
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کند که آیا جمعیت یک منطقهه  توانند از یک جاده به عنوان جاده تخلیه استفاده کنند. شاخص آسیب پذیری اجتماعی سیل بیان می

هها را در اختیهار   ، و سپس تعداد افراد مشغول به کار در اورژانس و تعداد و محل پناهگهاه خاص تجربه رویارویی با سیل را داشته اند

درک بهتری از موضوع و چگونگی تحت تأثیرقرار دادن جمعیت و خدمات اورژانس و اسهتراتژی تخلیهه    FVIقرار می دهد. روش 

 محل را فراهم می کند.

ی در مورد خسارات اقتصادی و ضررو زیان های وارده به منطقه، برآوردی اساسی با توجه به در اختیار قرار دادن اطالعات FVIروش 

از آسیب وارده به منطقه در اختیار قرار خواهد داد. بخش اقتصادی مربوط به درآمد یا مسهائل اقتصهادی ای اسهت کهه تحهت تهأثیر       

سیل قهرار گیرنهد، از جملهه کشهاورزی، شهیالت،       حادثه قرار خواهند گرفت. بسیاری از فعالیت های اقتصادی می توانند تحت تأثیر

 ها می تواند رفاه یک جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.  ناوبری، تولید بر ، صنعت و غیره. از دست دادن این فعالیت

سیل در راپیشنهاد کنند زیرا این روش با شناسایی آسیب پذیری   FVIکارشناسان انجام مطالعه می توانند به تصمیم گیرندگان روش

به تصمیم گیرندگان کمک خواهد کرد تا درک بهتر و ساده  FVIمناطق مستعد فرآیند تصمیم گیری را بهبود خواهد بخشید. روش 

را می توان به عنوان یک ابزار مفید برای تصمیم گیری دانست تا ما را به مناسب ترین  FVIتری از آسیب پذیری داشته باشند: روش 

ی راهنمایی کند، همچنین برای کمک به فرآیند تصمیم گیری پیرامون مقابله با سیل، سیاست های جانبی، بخش برای سرمایه گذار

، صرف نظر از عدم قطعیهت، اجهازه مقایسهه بهین      FVIاقدامات و فعالیت های الزم جهت مقابله با سیل مفید واقع خواهد شد. روش 

است، استفاده از آن در مدیریت سیل عملیاتی  FVIطح عدم قطعیت ذاتی در موارد مطالعاتی را به ما می دهد. با وجود اینکه یک س

بسیار مرتبط با سیاست و تصمیم گیری است. این روش شفافیت بیشتری از اولویت ها در اختیار تصهمیم گیرنهده قهرار مهی دههد تها       

 مدیریتی پایدار برای مقابله با سیل داشته باشد. 

 ه عموم مردماطالع رسانی از تصمیم گیرندگان ب

لزوما برای تصمیم گیری کافی نمی باشد و باید به طور مرکب با ابزار تصمیم گیری استفاده شوند تا نتیجه بخش باشهند.   FVIروش 

در این مورد باید به طور خاص از روش های مشارکتی جهت شناسایی آسیب پذیری بهره جست و گروه باید یک تیم از چند رشته 

 ، جامعه شناسان، نمایندگان آگاه و کارشناسان باشد.شامل متخصصان موضوع

انتشار پیام در مراحل مختلفی صورت می گیرد. در مرحله اولیه، پیام از بخش پیش بینی به نمایندگان مقابله با سیل، مسهئولین انتشهار   

و طراحهی پیهام ههای اضهافی     هشدار و سازمان های در معرض ریسک فرستاده می شود. در مرحله دوم تصمیمات مقابله ای مناسب 

 طبقه كلی یا خاص هشدارهای عنوان به توانند می گیرد. هشدارها می صورت با این واقعه را دارند، مقابله به نیاز كه مردمی برای

 بندی شوند. تفاوت آنها بستگی به نوع مخاطبین دارد.

 نتیجه گیری -3

بررسی پیرامهون ایهن دو روش نتهایج زیهر را در پهی       بررسی قرار گرفتند.دو روش مدلسازی فیزیکی و پارامتری، در این مقاله مورد 

 داشته است:
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FVI  ریسک سیل را به طور مستقیم ارزیابی نمی کند، اما به ارزیابی ریسک سیل کمک می کند. آسب پذیری یک گام بیشتر طول

یرساخت های انعطاف پذیر دیگر را پوشهش  قبیل جنبه های اجتماعی، آسیب های زیست محیطی و ز می کشد و جنبه های دیگر از

ارزیابی گسترده  FVI روش قطعی دارای پایه علمی بهتری است اما ارزیابی آسیب پذیری سیل را محدود می کند.از طرفی  دهد.می

 FVIبرای ارزیابی آسیب پذیری در یک مقیاس بهزرگ مناسهب تهر اسهت. در واقهع       FVIتری به ما می دهد اما چندان دقیق نیست. 

آنالیز شاخص آسیب پذیری سیل کهه در ایهن تحقیهق آورده     برای تصمیم گیری در مواقعی که مدل قطعی است بهتر عمل می کند.

شده است ، یک ارزیابی قابل اعتمادو دقیق از آسیب پذیری سیل فراهم می کند و درواقع تنها روش برای ارزیهابی آسهیب پهذیری    

کهه ایهن بهه     می تواند روند تغییر درمحیط طبیعهی و انسهانی را انهدازه گیهری کنهد،      FVIت.سیل در یک منطقه جغرافیایی خاص اس

ی علل ریشه ای افهزایش آسهیب   شناسایی و نظارت بر اولویت های علمی کمک خواهد کرد. این ویژگی ها درکنار توانایی شناسای

کند. بها ایهن حهال نتهایج، اطالعهات      ت آن ارائه می، اطالعاتی را در سطح استراتژیک برای برنامه ریزی ریسک سیل ومدیریپذیری

مهی توانهد بیهنش     FVI الزم و کافی را در سطح مورد نیاز و با جزئیات برای مهندسان و تصمیم گیرندگان پروژه ارائه نخواهند کرد.

و شاخص ها و اثهر ترکیبهی   درستی از محل آسیب پذیرترین مکان به ما ارائه بدهد و قادر به تجزیه و تحلیل مجموعه ای از داده ها 

آنها در کاهش یا افزایش آسیب پذیری سیل در یک مکان مشخص است. در این روش اقداماتی پیشنهاد می شهود جههت اولویهت    

 بندی مناطقی که در معرض خطر بیشتری واقع شده اند. در واقع عدم قطعیت از بین نمی رود، اما به طور یکپارچه ارزیابی می شهود. 

ابهزار   FVIساده سازی ای از واقعیت است و کاربرد آن باید جبرانی باشد برای تجزیه و تحلیل علمهی.   FVIدل ها، مدل مانند همه م

مفیدی برای شناسایی عناصر آسیب پذیر در سیستم واجزای زنجیره ایمنی است )پیشهگیری ، آمهاده سهازی ، مقابلهه و بهاز سهازی(.       

دسترس بودن مجموعه داده ها  دارای محدودیت است. تعداد زیادی از شاخص ههای  بدیهی است که مدل پارامتری در دقت و در 

مهم را نمی توان تعیین کرد به خصوص زمانیکه به شاخص های اجتماعی ربط پیدا می کنند. چنین نتایجی به ما کمک خواهد کرد 

گرفتن و کمک به شناسایی و اقهداماتی کهه    تا درکی از انعطاف پذیری سیستم داشته باشیم، حساسیت و یا درمعرض خطر سیل قرار

بهترین بازده را داشته باشند در اولویت کارهای متخصصین قرار گیرند. نکته مهم این است که یک مدل مناسب  می تواند به عنوان 

 یک ابزار مفید جهت ارزیابی سیل در یک منطقه عمل کند.
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